
 »كاراد«كشور   در دانشگاههاي  كارآفريني  توسعة  طرح  نامه آئين

  :مقدمه  
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران كه  قانون "21"و  "48"به استناد مواد 

دانشجويان و  كارآفريني تاكيد شده است و در جهت اشاعه كارآفريني به منظور افزايش كارآمدي بر توسعه
هاي آموزش در مقاطع مختلف و  ها و شيوه برنامه ها و مراكز آموزش عالي از طريق تحول در آموختگان دانشگاه دانش

نامه طرح توسعه كارآفريني در  دانشگاهيان در توسعه كشور، آيين فراهم آوردن زمينة مشاركت هرچه بيشتر
مورد  هاي كشور به شود، تدوين و در كليه دانشگاه ناميده مي "ادكار"از اين پس به اختصار  هاي كشور، كه دانشگاه

 .شود اجراء گذاشته مي
 

  مالحظات عمومي – بخش اول

 
 :تعاريف - )1(ماده
  وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري :وزارت -
  سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران: سازمان -
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  ي دولتي و غيردولتي كه با مجوزها و مؤسسات آموزش عال كليه دانشگاه: دانشگاه -

 .اند تشكيل شده
هاي جديد و با بسيج منابع،  هاي نو و خالق و شناسايي فرصت كارآفرين با ايده فرآيندي است كه فرد: كارآفريني -

توأم با پذيرش  كند كه يهاي جديد و نوآور و رشد يابنده م به ايجاد كسب و كار و شركت هاي نو، سازمان مبادرت
 .شود خدمت جديدي به جامعه مي مخاطره و پيامدهاي احتمالي است و منجر به معرفي محصول، فرآيند و يا

 كشور هاي طرح توسعه كارآفريني در دانشگاه: كاراد -
طرح كاراد نظارت بر اجراي بهينه  اين شورا به منظور سياستگذاري، هدايت، حمايت و: شوراي مركزي كارآفريني -

 .شود كاراد ناميده مي نامه شوراي مركزي تشكيل و از اين پس در اين آيين
شود و كليه امور  پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تشكيل مي دبيرخانه طرح كاراد در سازمان: دبيرخانه طرح كاراد -

 .پيگيري مصوبات شوراي مركزي را برعهده دارد ترويجي، آموزشي، پژوهشي و
ريزي و انجام امور  است كه در هر دانشگاه براي برنامه "كاراد"سازماني طرح  واحد: كارآفريني دانشگاه كميته -

 .شود ترويج و آموزش كارآفريني تشكيل مي مطالعات،
كند  در دانشگاه است كه تحت نظر رئيس دانشگاه فعاليت مي "كاراد"طرح  واحد اجرايي: مركز كارآفريني دانشگاه -

 .ها و مصوبات كميته كارآفريني دانشگاه است ها، برنامه ستسيا و مجري
 

 :ها اهداف، راهبردها و برنامه  انداز، مأموريت،  چشم فلسفه، - )2(ماده
 : «كاراد«فلسفة ايجاد طرح  ●

منحصراً ذاتي نيست، بلكه از طريق  ، مبتني بر اين باور است كه كارآفريني يك خصيصة"كاراد"فلسفة برقراري طرح 
هاي خاص، و تغيير  و زيركي در كسب و كار، مهارت هاي چگونگي حصول فراست هايي مناسب در زمينه وزشآم

 .توان مبادرت به تربيت افراد كارآفرين كارآمد نمود مي نگرش و ايجاد انگيزه در افراد،
 :چشم انداز ●

يافته و پويا، مركب از  اي توسعه عههاي كشور به منظور ايجاد جام ممتازترين مراكز كارآفريني در دانشگاه ايجاد
 .عاليه و با تحصيالت) متكي به خود(افرادي داراي استقالل اقتصادي 

 :مأموريت ●
توسعه و ترويج فرهنگ آن از طريق پژوهش و تعليم و  تقويت و بارور كردن بنية دانش در زمينة كارآفريني و -



 ها دانشگاه مؤسسات آموزش عالي و تربيت كارآفرينان قابل در سطوح
تسهيالت و امكانات به منظور توسعه مشاغل بيشتر توسط  هاي الزم براي ايجاد انجام تمهيدات و هماهنگي -

  كمك به شكوفايي اقتصادي و رفاه عمومي كشور آموختگان دانشگاهي در جهت دانش
 : اهداف ●

 پژوهش، آموزش و ترويج كارآفريني كشور امر كارآفريني، طرح كاراد اهدافي را در زمينه به منظور حفظ پويايي در
 :كند به شرح زير دنبال مي

  ها و آموزش كارآفريني در دانشگاه تقويت و بارور كردن دانش كارآفريني از طريق پژوهش - الف
 و مراكز آموزش عالي

 و كارهاي اقتصادي، با توان رقابت باال در سطح صنعت جهاني ايجاد و توسعه كسب - ب 
 : راهبردها ●
 :منظور توسعه كارآفريني، طرح كاراد چهار رويكرد راهبردي زير را برگزيده است به

  ويژه دانشجويان  ترويج روحيه و فرهنگ كارآفريني و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهي به -الف
 رفاه نسبت به كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنها در رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و

 امعه دانشگاهي به دوره هاي آموزش كارآفرينيترغيب و جذب ج - ب
  تحقيقات در خصوص كارآفرينان، پروژه هاي كارآفريني، محيط و فضاي كارآفريني گسترش - ج
 هاي مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران ساير زمينه و
  ت اوليهجديد و توسعه كارآفرينان موجود از طريق فراهم آوردن امكانا كمك به كارآفرينان - د

  ها و مراكز رشد علم و فناوري و مراكز كارآفريني از قبيل معرفي به پارك براي شروع
 ايجاد و توسعه فناوري حمايت از

 
  ريزي گذاري و برنامه سياست – بخش دوم

 
 ريزي و تقسيم كار مؤثر در امر گذاري، برنامه بخشي در امور سياست دهي و انسجام سامان به منظور -)3(ماده 

 .شود كارآفريني، شوراي مركزي كارآفريني زيرنظر وزير علوم، تحقيقات و فناوري تشكيل مي
 :تركيب شوراي مركزي كارآفريني -3-1

 (رئيس شورا )وزير علوم، تحقيقات و فناوري - الف 
 (نايب رئيس شورا( معاون وزير و رئيس سازمان  - ب 
 وزارت معاون آموزشي - ج 
 معاون پژوهشي وزارت - د 
 االختيار ايشان نماينده تام معاونت ذيربط وزارت كار و امور اجتماعي يا - هـ
 االختيار ايشان تام معاونت ذيربط وزارت تعاون يا نماينده - و
  معاونت ذيربط سازمان - ز

 تحقيقات فناوري سازمان رئيس موسسه مطالعات و - ح 
 (دبيرشورا( رئيس دبيرخانه طرح كاراد - ط 
  اعضاي هيأت علمي آشنا با موضوع كارآفريني، برجستگان كارآفرين، دانشجو و از نفر 5تا  3 - ي

 آموخته و پيشكسوتان كارآفرين دانش
ها، براي  ها و وزارتخانه كارشناسان و نمايندگان ساير نهادها، سازمان با توجه به موضوع و در صورت نياز،: 1تبصره

 .شوند شورا دعوت مي شركت در جلسات
سال  2تأييد وزير و با حكم رييس سازمان به مدت  به پيشنهاد نايب رييس شورا، "ي"ي موضوع بند اعضا: 2تبصره



 .بالمانع است تمديد حكم اعضا. شوند منصوب مي
  :وظايف و اختيارات شوراي مركزي كارآفريني -3-2

 ها و راهبردهاي طرح كاراد اصالح سياست تعيين و –الف 
 طرح كاراد در دانشگاه ها بي عملكردبررسي نتايج حاصل از ارزيا - ب
 كاراد تصويب برنامه هاي كالن ارائه شده در مورد طرح - ج
 هاي كشور بررسي راهكارهاي توسعه طرح كاراد در سطح دانشگاه - د
  موانع و محدوديت هاي قانوني، سياسي، فرهنگي، اداري و مالي توسعه كارآفريني و ارائه بررسي -ه

 ي مراجع ذيصالحپيشنهادهاي مناسب برا
  ايجاد هماهنگي بين مراكز كارآفريني و مراكز رشد، هاي مربوط به بررسي و تصويب برنامه - و

 ربط نهادهاي ذي هاي علم و فنّاوري و پارك
 تصويب بودجه ساالنه طرح كاراد - ز

اساس ها و نحوه اداره جلسات بر گيري شوراي مركزي، حد نصاب تصميم چگونگي تشكيل جلسات: 3تبصره
 .شوراي مركزي مشخص مي شود دستورالعمل داخلي

 
 :دبيرخانه طرح كاراد -)4(ماده 

دبيرخانه طرح كاراد در  گيري مصوبات شوراي مركزي و انجام كليه امور مربوط به كارآفريني در وزارت، پي به منظور
 .سازمان تشكيل مي شود

 : وظايف و اختيارات دبيرخانه -4-1
آموزشي و پيگيري مصوبات شوراي  متشكل از واحدهايي است كه كليه امور ترويجي، پژوهشي،دبيرخانه طرح كاراد 

 :مركزي طرح كاراد را به شرح زير برعهده دارد
 ها و نهادهاي ذيربط ابالغ مصوبات شوراي مركزي به دانشگاه (الف
  هايي كه شگاهمراكز كارآفريني موجود و ايجاد مراكز كارآفريني در دان پيگيري براي تقويت) ب

 .مركز هستند فاقد اين
  هاي آموزشي، پژوهشي فعاليت ها در زمينه هاي كارآفريني دانشگاه ايجاد هماهنگي بين كميته) ج

 هاي كشور و ترويجي در سطح دانشگاه
 هاي دولتي و بخش خصوصي در زمينه طرح كاراد دستگاه هماهنگي با) د
 ها هاي كارآفريني دانشگاه وظايف و عملكرد كميته نظارت و ارزشيابي مستمر بر) هـ
  و همايش تخصصي، سمينارها - هاي علمي ميزگردها و سخنراني ريزي براي برگزاري برنامه) و

 ساالنه كارآفريني
 ها ريزي براي اجراي طرح كاراد در دانشگاه انجام مطالعات و برنامه (ز
  هاي هاي نظارت و ارزشيابي كميته تممطالعات و طراحي ساختار سازماني و سيس انجام) ح

 ها كارآفريني در سطح دانشگاه
  حقوقي، قانوني، فرهنگي، سياسي، اداري و هاي انجام مطالعات در زمينه موانع و محدوديت) ط

 به شوراي مركزي مالي توسعه كارآفريني و ارائه پيشنهاد
 طرح كاراد پژوهشيهاي كالن ترويجي، آموزشي و  ها و برنامه بررسي علمي طرح) ي
 براي تصويب نهايي بررسي و تعيين بودجه ساالنة طرح كاراد و ارائه آن به شوراي مركزي) ك
  آن به شوراي مركزي براي هاي مرتبط و ارائه ها و برنامه پيشنهاد اصالحات الزم در طرح) ل

 تصويب
  هاي رساني فعاليت اطالع و پيشنهادهاي رسيده و ها، اطالعات ارزيابي و تجزيه و تحليل گزارش) م



 كاراد به طرق مختلف انجام گرفته از روند اجراي طرح
 تشكيالت دبيرخانه -4-2

  رئيس سازمان، تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري و حكم رئيس دبيرخانه با پيشنهاد: الف 
  انتصاب مجدد رئيس دبيرخانه. شود سال منصوب مي رئيس سازمان براي مدت سه

  با پيشنهاد رئيس دبيرخانه و موافقت رئيس سازمان ساير اعضاي دبيرخانه. ع استبالمان
  .شوند منصوب مي

  شود و مورد نياز دبيرخانه پس از تصويب شوراي مركزي در سازمان ايجاد مي تشكيالت: ب 
 .شود بيني مي مورد نياز آن در بودجة ساالنة سازمان پيش اعتبارات

 
 

  كارآفريني در دانشگاهدهي  سازمان – بخش سوم

 
 

هاي كشور، كميته كارآفريني و  كارآفريني در دانشگاه هاي آموزشي، پژوهشي و اشاعه فرهنگ به منظور اجراي برنامه
 .شود هاي مجري تشكيل مي در دانشگاه 6و  5مركزكارآفريني به شرح مواد 

 
 :دانشگاه تركيب و وظايف كميته كارآفريني - )5(ماده

 :يته كارآفرينيتركيب كم -5- 1
  تواند اين مسئوليت را به يكي از رئيس دانشگاه مي(رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كميته - الف

 ) .نمايد معاونان ذيربط خويش تفويض
 معاون آموزشي دانشگاه - ب 
 معاون پژوهشي دانشگاه - ج 
 رج دانشگاهنظر در زمينه كارآفريني از داخل يا خا عضو هيات علمي يا صاحب يك تا سه - د 
  با رئيس مركز كارآفريني(رئيس مركز كارآفريني دانشگاه به عنوان دبير كميته كارآفريني  - هـ

 (.شود حكم رئيس دانشگاه منصوب مي
 .توانند عضو كميته باشند معاونان نيز مي با نظر رئيس دانشگاه، ساير: 4تبصره 
توان از ساير افراد ذيربط از داخل يا خارج دانشگاه به  هر دانشگاه مي با توجه به موضوع و شرايط خاص: 5تبصره 

 :به عمل آورد شرح ذيل دعوت
  ها و مراكز رشد علم و فنّاوري رؤساي پارك - الف
  هاي علمي و دانشجويي، جهاد دانشگاهي و اعضاي هيأت علمي انجمن نمايندگان - ب

 ها دانشگاه
 آموختگان دبير انجمن دانش -ج
  با صنعت مدير دفتر ارتباط - د
 دانشجو و دانش آموخته و پيشكسوتان كارآفرين برجستگان كارآفرين - ح
 
  :كارآفريني دانشگاه وظايف و اختيارات كميته- 5- 2

  نامه داخلي كميته و مركز كارآفريني دانشگاه تدوين آيين - الف
 كمك به ساماندهي مركز كارآفريني - ب
 دانشگاهكارآفريني  حمايت، هدايت و نظارت بر مركز - ج
 بندي و بودجه مورد نياز زمان در دانشگاه به همراه "كاراد"تدوين برنامه ساالنه طرح  - د



  و پرورش و ترويجي آموزش  هاي پژوهشي، آموزشي گيري طرح تصويب، نظارت و پي - هـ
 كارآفرينان

 هاي كارآفريني مربيان و استادان آموزش همكاري و برنامه ريزي براي تربيت - و
 دانشگاه به ايجاد مراكزرشد دركمك  - ز
 معرفي كارآفرينان برگزيده سال دانشگاه به دبيرخانه طرح كاراد - ح
 نظارت بر اجراي مصوبات شوراي مركزي كارآفريني -ط
 براي اجراي هرچه بهتر طرح كاراد تأمين ابزارها و امكانات مختلف –ي 
  وزشي و پژوهشي به دبيرخانهترويجي، آم هاي هاي اوليه در زمينه فعاليت ارائه طرح - ك

 كاراد  طرح
  پيشنهادي طرح كاراد در دانشگاه و ارائه به دبيرخانه طرح به منظور تهيه و تدوين بودجه - ل

 .مراحل تصويب نهايي بررسي و سير
  عملكرد اداري و مالي پيشرفت هاي ساالنه ارزيابي عملكرد مركز كارآفريني و تأييد گزارش - م

 كاراد و ارسال آن به دبيرخانه طرحطرح در دانشگاه 
  گرفته طرح كاراد در هاي انجام ارتباط مستمر با دبيرخانه طرح كاراد و ارائه گزارش فعاليت - ن

 بار دانشگاه حداقل هر چهارماه يك
 

 :وظايف مركز كارآفريني دانشگاه ساختار و -)6(ماده 
ت كه تحت نظر رئيس دانشگاه فعاليت مي كند و مجري دانشگاه اس در "كاراد"مركز كارآفريني واحد اجرايي طرح 

 .مصوبات كميته كارآفريني است ها و ها، برنامه سياست
دانشگاه، دبير كميته كارآفريني است كه با حكم رئيس  رئيس مركز كارآفريني: ساختار مركز كارآفريني -6- 1

امل تعدادي از اساتيد، دانشجويان، همكاران مركز كارآفريني دانشگاه، ش اعضا و. دانشگاه منصوب مي شود
كميته كارآفريني  و مدير ارتباط با صنعت دانشگاه و نيز كارآفرينان خارج از دانشگاه است كه با نظر آموختگان دانش

 .شوند تعيين مي
 :وظايف و اختيارات مركز كارآفريني -6- 2

  گاهدر دانش "كاراد"انجام كليه امور اداري و مالي مربوط به طرح  الف ـ
 هاي آموزشي و تخصصي ها، سمينارها و كارگاه كالس برگزاري - ب
  آموزشي و پژوهشي طرح كاراد با همكاري و همفكري اعضاي هيات هاي ترويجي، تهيه برنامه - ج

  آشنا با موضوع كارآفريني و ارائه به كميته كارآفريني براي تصويب نظران علمي و صاحب
 رآفريني دانشگاهمصوبات كميته كا اجراي كليه - د
 دانشگاه به كميته كارآفريني شناسايي و معرفي كارآفرينان برگزيده سال -ه
  كميته كارآفريني در مركز يا خارج هاي مطالعاتي و پژوهشي مصوب گيري طرح مديريت و پي - و

 از آن براي اجراء
 تواند اختيار ، رئيس دانشگاه مي"كاراد"هاي طرح  و تسريع در نيل به اجراي برنامه به منظور تسهيل: 6تبصره 

كارآفريني دانشگاه تفويض  را به رئيس مركز "كاراد"هاي مربوط به اعتبارات طرح  تشخيص، تعهد و تسجيل هزينه
 .نمايد

 منابع مالي –بخش چهارم 
 :اعتبارات -(7(ماده

آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه  طرح ترويجي، به منظور اجراي طرح كاراد، كميته كارآفريني هر دانشگاه پس از تدوين
دانشگاه را براساس منابع مالي زير تدوين و به رئيس دانشگاه و نيز به  بودجه پيشنهادي ساالنه طرح در, ذيربط



  .كاراد ارائه مي نمايد دبيرخانه طرح
 :شود زير تأمين مي ها از محل هاي اعتبارات مورد نياز طرح كاراد در دانشگاه

 انشگاهاعتبارات ذيربط د -1
  و فناوري هاي وزارت علوم، تحقيقات كمك -2
ها و مراكز رشد علم و  شده به پارك هاي خدمات علمي و فني و نيز خدمات ارائه درآمدهاي ناشي از فعاليت -3

 فناوري دانشگاه
 هاي مرتبط با امور كارآفريني وزارتخانه هاي متمركز در رديف -4
 حقوقي هاي اشخاص حقيقي و كمك- 5

تدوين بودجه ساالنه دبيرخانه،  هاي مجري و هم چنين خانه طرح كاراد پس از اخذ بودجه پيشنهادي دانشگاهدبير
 .دارد مركزي ارسال مي اعتبار ساالنه طرح را براي تصويب نهايي به شوراي
از طريق دبيرخانه طرح كاراد، بودجه نهايي را  هاي مجري و شوراي مركزي پس از تعيين اعتبار ساالنه دانشگاه

كند تا با مبادله  ريزي كشور ارائه مي سازمان مديريت و برنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به
بودجه  بابت(هاي مجري طرح و سازمان  ريزي كشور و هر يك از دانشگاه سازمان مديريت و برنامه نامه بين موافقت

 .سدهاي مربوط بر ، به مصرف هزينه) ساالنه دبيرخانه طرح
 
 
تحقيقات و فناوري  به تصويب وزير علوم، - 8/6/85 - تبصره تدوين و در تاريخ  6ماده و  7نامه كه در  آيين اين

 بوده و قابل اصالح و تمديد است شود و براي سه سال معتبر نامه قبلي مي رسيده است، جايگزين آيين
 


