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 دانشگاه بوعلی سینا وکارکسبآکادمی 

 

 مقدمه -1

در ا تصااااد  اااود ایاااونم ای ااااد نهاااوده و اایگااااه ا اااانی بااارام  ناااد در دنیاااام اماااروه کشاااور ایی  ادر 

باا  ن اد ااام علهاای و ای ی اااای بتواننااد در     مناساا   د اایا اا  ااود دیاادا و نماان نهاینااد کاا  بااا      

 عنااوا باا  ااا و مراکااز ای ی اااای    بنااابراید دانشااگاه  ؛ثااروا اه دانااش دیشاارو باشااند   اولیااد و  کااارآفرینی

  رار گیرند. ویژه باید مورد اوان  ثروا اه علم و کارآفرینی اثربخشرکد اساسی در اولید 

 نیاااروم انیاااانی را در اربیااا   اااادانشاااگاه اااام لاااپا دااایش اه  هااا  بایاااد انت ااااراا  ا ااادا  و سیاسااا 

اربیاا  نیااروم   بااراممنیاا م  یااب برناماا   دفهنااد و   اعیااید نهااود اااا بتااوا  باا       اا  و  متخصاا 

 اااا و فناااو   بااا  آماااوه، اواااوم  رو،  الهم اسااا  در ایاااد همینااا  انیاااانی کاااارآفرید دسااا  یافااا .   

  ناااوآورم و    یااا  رونیااا باااا ای ااااد و  نهاااودهشاییااات  اوانااا   طاااوربااا  وکاااارکیااا و  کاااارآفرینی

در فر نااا   اااادری بااا  رونیااا  اااد  را یاااردم در دانشاااگاه  ایاااد   ااااریدم ااام منزلااا بااا کاااارآفرینی 

 اامع  ناکم شود.

 مانناااد  اااادانشاااگاهاعااادادم اه و کاااارآفرید   میاااوراامعااا  م اااادانشاااگاه  اااامسیاسااا در راساااتام 

آهاد اسااا می  دانشاااگاه فردوسااای    طوسااای  دانشاااگاه  نصااایرالدید وااااا  ااارا   دانشاااگاه  دانشاااگاه ا

کاااانو  کاااارآفرینی و  مااادارش اشااات ام  عنااااویدهشااای باااا مراکاااز آمو اناااداهمراهنیااای  بااا   مشااا د و ...

 .اندنهودها دام  آکادمی کارآفرینی

 و  هچناااید یاااای اه دانشاااگاه ماااادر اساااتا   هااادا ) مرکاااز رشاااد و کاااارآفرینی دانشاااگاه باااوعلی ساااینا

و ا ااداماا ان ااام شااده در همیناا  نرکاا  باا        اااسیاساا در کنااار سااایر   کشااور  م شااا   ااادانشااگاه

بااا ا اادا  و   وکااارکیاا آکااادمی  انااداهمراها اادام باا    میااوراامعاا کااارآفرید و م  ااادانشااگاهسااه  

 ذیل نهوده اس .  امبرنام 

 هاسیاستو  اندازچشم -2

و  وکککارکسککب هککا مهککار ارتقککا   بککرا  بککو ز سککتتشککلیی  کک  " آکااادمی اواالی انااداهچشاام

در  1در ااادوم   شاادهارائاا  کلاای ا اادا   .باشاادماای "در غککرک کشککور  اشککالاپ یکک  ر  یا ککدار  

 .باشدمی موردن رفو   انداهچشمراستام رسید  ب  
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 وکارکی کلی آکادمی و میور ام  ا دا  -1ادوم 

    ی  و نوآورم با میوری   ودشناسی افراد و اوسع  فردم سومب استعدادیابی و  دای  آ   1

   کارآفرینی و  دای  ش لی مخاطیا وکارکی اخصصی در همین    اممشاورهارائ   2

3 
 و عهومی  امآموه، اساش برو اسااید  آمو تگا دانش  دانش آموها   دانش ویا   امم ارا ارا ام

 کارآمد و مؤثر متخص   نیروم اربی  اخصصی برام

4 
اربی  نیروم انیانی برام  دفهند  ریزمبرنام  آ  با  اثربخش اعاملشناسایی نیاه ام اامع  و ونع  و 

 باهار کار  امنیاهمندمافراد و   اماوانهندممتخص  و کارآمد و ای اد اناس  بید 

  

 ارکان آکادمی -3

 و اارایااای   کارشناسااای  مااادیریتیگاااپارمسیاسااا   اااامرکاااددارام  ماااوردن ر وکاااارکیااا کاااادمی آ

رام شااو یااا رئییاا  یئاا ) آکااادمی گااپارمسیاساا آ  شاااملش شااورام   اواالی  ااامبخااشاساا  کاا   

  اااامبخاااشکارشناساااا  )کارشناساااا     دانشاااگاه مرکاااز رشاااد و کاااارآفرینی)دانشاااگاه   مااادیر آکاااادمی 

 .باشدمی   ارج اه دانشگاه امنرف مرایط دانشگاه  و ایم اارایی )ایم 

 با آکادمیمرتبط  ها سازمان -4

  اااامسااااهما در کااال اساااتا  ارایاااای انگااااانگی باااا  اأثیرگاااپارمبااارام  دانشاااگاه وکاااارکیااا  آکاااادمی

 ف رسااتی 2بااا نااوهه اشاات ام  وا ااد داشاا . باارام ایااد من ااور در ااادوم        ماارایط  ااارج اه دانشااگاه   

 اس . شدهارائ   باشدمی  اآ ک  نیاه ب  مشارک  و  هاارم ادم با   اساهما  اریدم ماه 

 در استا  وکارکی با آکادمی  مرایط  امساهما  -2ادوم 

 ا اد دانشگا ی دارک علم و فناورم استا 

 اداره ونع  معد  و ا ارا بنیاد ملی نخیگا  استا 

 ونعتی  امش رکشرک   اداره کل آموه، و درو،

 ااا  ونایع  معاد   کشاورهم و باهرگانی استا   هدا  اعاو  و رفاه ااتهاعی کار اداره 

 و شورام ش ر ش ردارم اداره کل ب زییتی

 وداوسیها کهیت  امداد امام  هینی

 آب  بر  و گاه و مخابراا  امشرک  مرکز ای ی اا کشاورهم

 مرکز آموه، و دژو ش دولتی استاندارم امنرف مراکز فنی 

 م استا  ادانشگاه  اکتابخان اداره کل 

 ساهما  ا اد کشاورهم میراث فر نگیساهما   
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 توسط آکادمی ارائهقابیخدما   -5

دتانیاایل اسااتا  و دانشااگاه ارائاا   وا ااد شااد کاا         باار اساااش  اادماا متنااوعی   مااوردن ردر آکااادمی 

باارام اااارام   اساا  کاا    ذکاار اباال  .اناادشااده معرفاای  عرضاا   اباال اادماا   اااریدم اام  3در ااادوم 

 وکاااارکیااا آکاااادمی   اااامفعالیااا کااا  اسااااش و میناااام  3منااادرج در اااادوم  را یرد اااام ریاااب اه 

باا   6اساا  کاا  در بنااد   شاادهارائاا   برناماا  اارایاای شااما  و ماادو  بااا ا اادا  عیناای مشااخ      باشاادماای

 آ  اشاره  وا د شد.

 وکارکی  کلی آکادمی را یرد ام-3ادوم 

 

 آکادمی اجرا ی ها برنامه -6

 وااوراباا برناماا  اارایاای  اار بخااش   10اااا  4 ومادر اااد شاادهارائاا کلاای   ااامبرناماا اااارام  من ااورباا 

 .باشدمیهیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش
 و اوسع  فردم شنا تیروا 

 و اخصصی م ارای

 وکارکی برگزارم استارااپ  ام  رو داد و اساارتاپ

 وکارکی   اماشنوارهبرگزارم میاب اا و  جشنواره و مسابقا 

 و سمینارها  تخصصی هانشست

 )کافه کارآفر نی(
  وا کتابکارآفرینا   الگو ام موفق  مدیرا  موفق و 

 رادیو کارآفرینی و نشری  کارآفرینی  سینها کارآفرینی ساز فرهنگرسانه و 

 ونعتی و ااتهاعی -نضورم و م اهم و تورها هانما شگاه

 وکارکسبکلینی  تخصصی 

 وکارکی برام انتخاب مییر  یاخصص و شنا تیروا مشاوره 

  ااوانهندممتناس  با رونیاا و 

و معرفی برام  ش لی مواود در اامع   امفرو معرفی 

 التیصی  فارغو باشگاه  ساهمشیا کارآموهم  
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 برگزار شده   امکارگاهشا   عهلاردش اعداد )آموه،  را یرداارایی   امبرنام  -4ادوم  

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

دوره  4 حداقی برگزار 

و توسعه  شناخایروان

 فرد  در هر دانشلده

  علهی  امان هد

آموهشی و   امگروه

 معاون  فر نگی

  و آموهشی دانش وییمعاون  

 گروه روانشناسی

 ا اد دانشگا ی

 فصلی

 

کارگاه  24 حداقی برگزار 

 آموزشی مهارتی

 کارآفرینیمرکز رشد و 

  اد ندهشتابو  دانشگاه

 استا   هدا  و فناورمدارک علم 

 و رفاه ااتهاعی اعاو  اداره کار 

 ااا  باهرگانی و ونایع و معاد 

 امنرف ساهما  فنی و 

 ا اد دانشگا ی

 کارگاه 2  رماه

کارگاه  24 حداقی برگزار 

آموزشی تخصصی و 

 و کارآموز  ا حرفه

 ارایای با ونع 

و  فر نگیمعاون  

  امان هد) ااتهاعی

 علهی دانش ویی 

 امنرف ساهما  فنی و 

 ونع  معد  و ا ارا

 ونعتی  امش رکشرک  

 ااا  باهرگانی و ونایع و معاد 

 مرکز ای ی اا کشاورهم

 ودرور،آموه،اداره کل 

 اداره کل ب زییتی

 مت  دو  ر 

 یب کارگاه

 

 سالیان  م  هاار اساهما   ه  دانشگاه بوعلی MBAبرگزار  دوره 

 

 و رویداد ام برگزار شده   ابرنام )شا  ش اعداد  رویداد و استارااپ را یرداارایی   امبرنام  -5ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

برنامه  4 حداقی برگزار 

 سطح اساان اساارتایی در

 دانشگاه بوعلی سینا

 دارک علم و فناورم استا 
  ر فصل  هاار  امساهما  ه  

 برگزار     رو داد  ملی
 دانشگاه بوعلی سینا

  رسام  هاار  امساهما  ه   دارک علم و فناورم استا 
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 و میاب اا برگزار شده   ااشنواره)شا  ش اعداد  اشنواره و میاب اا را یرداارایی   امبرنام  -6ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

اشنواره  2 ندا ل برگزارم

 کارآفرینی استانی
  هاار  امساهما  ه   معاون  فر نگی و ااتهاعی

ماه برام  6

  رکدام

فرا وا  و  4 ندا ل برگزار

 میاب   ایده درداهم استانی

 معاون  دژو شی

  ر فصل  هاار  امساهما  ه   ااتهاعی معاون  فر نگی و

 

 برگزار شده  م انشی )شا  ش اعداد  و سهینار ا  انشی  را یرداارایی   امبرنام  -7ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

نشی  با  12 ندا ل برگزارم

 و الگو ام موفق کارآفرینا 

 دانشگاه بوعلی سینا

دارک علم و فناورم 

 استا 

  هاار  امساهما  ه  
 ما یان 

نشی   6 ندا ل برگزارم

) ر دو ماه یب   وا کتاب

 نشی  

 دانشگاه بوعلی سینا

  اکتابخان اداره کل 
 ماه 2 ر   هاار  امساهما  ه  

 

  برگزار شده  امبرنام شا  ش اعداد ) ساهمفر ن رسان  و  را یرداارایی   امبرنام  -8ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

سا   میتند اه هندگینام  و 

م موفق  او الگو ا عهلارد کارآفرین

 موفق استا  وکارکی نوهه 

 دانشگاه بوعلی سینا

 دارک علم و فناورم استا 

 استا  وداوسیها

 ه  

  امساهما 

  هاار

ماه برام  1

  ر رویداد

دادکی  رادیویی  12 ندا ل سا  

 )ما ان   ساهمفر ن  با  د 

معاون  فر نگی و 

 ااتهاعی

 ه  

  امساهما 

  هاار

 ما یان 
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  برگزار شده م اشگاهینها)شا  ش اعداد اور ا و  و اور ا  انهایشگاهرا یرد اارایی   امبرنام  -9ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

اور  10 ندا ل برگزارم

 ونعتی
 دفتر ارایای با ونع 

 ونع  معد  ا ارا

 مرکز ای ی اا کشاورهم

 ونعتی  امش رکشرک  

 ما یان 

برگزارم یب نهایشگاه 

  امشرک   اماوانهندم

 نوآورفناور و 

 دانشگاه بوعلی سینا

 دارک علم و فناورم

 م استا  ادانشگاه

  هاار  امساهما  ه  

 سالیان 

اور  6ندا ل  برگزارم

 ااتهاعی

  معاون  آموهشی

 و دانش ویی فر نگی

 اداره کل ب زییتی

 مرایط  امساهما و 

ماه  2

 باریب

 

  دماا ش لی را یرد اارایی  امبرنام  -10ادوم 

 زمانمد  هملاران مجر  عملیاتیبرنامه 

را انداهم مرکز کاریابی و 

 مشاوره ش لی

 دانشگاه بوعلی سینا

 اداره کل کار و رفاه ااتهاعی

  امساهما  ه  

  هاار
* 

ای  دو   استعدادیابی

 نمر 1000 ندود ش لی
 دفتر ارایای با ونع 

  امساهما  ه  

  هاار
 یب سام

سای  معرفی  انداهمراه

  امفرو مشاغل و 

 ش لی

 دانشگاه بوعلی سینا

 اداره کل کار و رفاه ااتهاعی

 دارک علم و فناورم

 امنرف ساهما  فنی و 

  امساهما  ه  

  هاار
 یب سام

 

 آکادمی ییشنهاد  اجرا ی تقو م -7

 ا ویم دیشن ادم اارایی -11ادوم 

 ییشنهاد  زمان عنوان برنامه

 1400 ایرماه گپارمسیاس برگزارم الیاا شورام 

 1400 مردادماه متولی  امدستگاه اندیشی مبرگزارم نشی  

 1400 مردادماه دانش ویا   -نیاهسن ی آموهشی )اسااید

 1400 ش ریورماه ایلیل نتای  نیاهسن ی

 1400 ش ریورماه مرکز مشاوره ش لی انداهمراه

 1400م رماه  آغاه فعالی  آکادمی

  


