بسم اهلل الرحمن الرحیم

« شیوه نامه اجرایی کارآفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز»

مقدمه:
بدون تردید محور اصلی توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در هر جامعهای ،نظام آموزش عالی و به طور
مشخصتر ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هستند .تحوالتی که در دو دهه اخیر در زمینههای مختلف در کشور ما رخ
داده است ،آموزش عالی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز با تحوالت جدیدی مواجه ساخته است که مهمترین این تحوالت
شامل آموزشهای معطوف به اشتغال ،رشد پژوهشهای مسأله محور و پاسخگویی در قبال جامعه میباشد .بنابراین نظام
دانشگاهی عالوه بر مأموریت آموزشی و تحقیقاتی ،مأموریت دیگر خود یعنی مشارکت فزاینده در فرآیند نوآوری و توسعه
فن آوری را نیز عهده دار شده است .در استان نیز ،شبکههای جدید وابسته به دانشگاه در حال رشد میباشند و دانشگاه
نیز با توجه به ظرفیتهایی که در تولید و توزیع دانش دارد ،به عنوان دانشگاههای کارآفرین نقش اساسی را در نوآوری و
توسعه فنآوری و در نتیجه اشتغالزایی ایفا میکند .در همین راستا به استناد مواد " "48و " "21قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که بر توسعه کارآفرینی تاکید شده است و در جهت اشاعه
کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدی دانشجویان و دانشآموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از طریق تحول در
برنامهها و شیوههای آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینهی مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه
کشور ،همچنین به استناد سیاستها و راهبردهای کالن وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری کشور ،به خصوص در حوزه
آموزشی ،که در آن اهتمام به ارتقاء کیفی دورههای آموزشی با تکیه بر دو بعد روز آمدی علمی و مهارت آموزی و تحول
دانشگاه به دانشگاه کارآفرین میباشد ،مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه هنر اسالمی تبریز در چارچوب مواد
و مقررات این شیوهنامه اجرایی داخلی از تاریخ تصویب در شورای کارآفرینی دانشگاه و پس از تأیید شورای هیأت رئیسه
محترم دانشگاه هنر اسالمی تبریز ذیل حوزه معاونت آموزشی و کارآفرینی این دانشگاه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
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ماده  -1اقدامات کار آفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 )1تصمیم گیری ،برنامه ریزی و اقدام اجرایی در راستای نیل به آرمان دانشگاه کارآفرین پرور از طریق استفاده بهینه
از منابع و زیرساخت های موجود دانشگاه به منظور رونق اقتصاد هنر و پرورش دانشجوی کارآفرین و ایجاد فرصتهای
خود اشتغالی و راه اندازی کسب و کار دانشجویی جهت بسترسازی و تشویق دانشجویان کارآفرین برای ورود به بازار
کار.
 )2بسترسازی و حمایت از مشارکت دانشجویان در نمایشگاه های داخلی و خارجی جهت ارائه توانمندیها و ایجاد فرصت
تجاری سازی محصوالت هنری.
ماده  -2راهکارهای کارآفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 )1مدیریت فضا و اختصاص فضاهای تحت مالکیت دانشگاه به دانشجوی کارآفرین در قالب تسهیالت واگذاری امتیاز
بهره برداری از فضای فیزیکی جهت خود اشتغالی و راه اندازی کسب و کار دانشجویی.
 )2تخصیص تسهیالت خود اشتغالی بدون بهره و بدون کارمزد تحت عنوان وام کارآفرینی به منظور ایجاد امکان
سرمایه گذاری الزم برای تأمین تجهیزات و مواد اولیه جهت تولید
 )3تربیت مهارتهای شغلی و ارتقاء سطح توانمندیهای دانشجویان جهت آمادگی برای اشتغال آتی.
 )4معرفی و پشتیبانی معنوی از دانشجویان کارآفرین مستعد و عالقمند جهت درآمدزایی و تولید ثروت از طریق انعقاد
قراردادهای همکاری برون دانشگاهی قبول سفارش تولید اثر هنری یا انجام پروژه با نهادها و سازمان های دولتی و غیر
دولتی و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی.
 )5انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای برون سازمانی با نهادهای ذیربط بمنظور جلب اعتبارات دولتی مرتبط با حمایت از
کارآفرینی و ایجاد اشتغال.
 )6برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای کاربردی مهارتافزایی و توانمندسازی مورد نیاز حسب تقاضای حد نصابی
از دانشجویان فعال در حوزه کارآفرینی (حداقل تعداد  10نفر).
 )7ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائمی عرضه آثار و محصوالت هنری تولید شده و برپایی میز فروش توسط دانشجویان
دانشگاه هنر اسالمی تبریز و معرفی دانشجویان مستعد و عالقمند به سایر نمایشگاهها ،همایشها و سمینارهای مربوط
به حوزه کارآفرینی.
 )8شناسایی و معرفی دانشجویان و دانش آموختگان موفق در حوزه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار شخصی یا دولتی.
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ماده  -3شرایط و ضوابط استفاده از تسهیالت کارآفرینی دانشگاه
 )1کلیه دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز شامل همه مقاطع تحصیلی(کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) که
دارای ایده کارآفرینی هستند می بایست جهت بهره مندی از فرصت هایی ،نظیر ارائه تحصیالت وام خوداشتغالی و فضای
فیزیکی ،ضرورتاً پیش نویس طرح پیشنهادی ،طرح توجیهی و درخواست خود را حد اقل یک نیم سال قبل از فراغت(طبق
آئین نامه آموزشی) بعد از تأیید (معاونت و مشاوره کارآفرینی) دانشکده مربوطه به مدیریت کارآفرینی دانشگاه تحویل
بدهد.
 )2میزان هزینه مختلف فضاهای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه که پس از مدت معافیت سه ماهه (بعنوان مهلت تنفس
جهت مقدمات راه اندازی کسب و کار و تمهیدات به سود رسانی خود اشتغالی دانشجویانی که سال اول فعالیت خود را
آغاز میکنند) باید توسط دانشجوی کارآفرین به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز گردد به شرح زیر است:
ردیف
1
2
3

میزان هزینه ماهیانه
 800/000ریال
 1/000/000ریال
 5/000/000ریال

نوع کارگاه
کانکس
ساختمان
مغازه

تبصره  )1این مبالغ برای سال تحصیلی  98-99می باشد و هرساله با توجه به افزایش هزینه ها با مصوبه شورای
کارآفرینی دانشگاه قابل افزایش می باشد.
تبصره  )2فضاهای ساختمانی مورد نظر برای واحد های کارآفرینی به ازای حداکثر  25متر مربع قیمت گذاری شده
است.
 )3تمامی تراکنش های مالی و اداری مصوبات شورای کارآفرینی اعم از عقد قرارداد و سایر تعهدات بر عهده معاونت
اداری و مالی و مدیریت منابع انسانی و نظارت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه می باشد.
 )4کلیه دانشجویان دانشگاه هنر اسالمی تبریز در صورتی که طبق مصوبات شورای کارآفرینی دانشگاه واجد شرایط اخذ
فضای کارآفرینی بشوند ،می توانند برای خرید تجهیزات و مواد اولیه و راه اندازی کارگاه در صورت موافقت از تسهیالت وام
بهره مند شوند.
 )5به ازای پذیرش و بکارگیری تعدادی از دانشجویان سالهای پایین به صورت همکار توسط دانشجویان کارآفرین ،با
تأیید شورای کارآفرینی و وجود اعتبار ،اعطای مجدد تسهیالت وام کارآفرینی دانشگاه به مبلغ  40میلیون ریال تا سقف
 150میلیون ریال به اعضای هر دانشجوی کارآفرین قابل پرداخت خواهد بود.
 )6دانشجویان متعهد میشوند در صورت عدم تمدید قرارداد ،پس از پایان مدت قرارداد و یا هر نوع قطع ارتباط
دانشجویی (تعلیق ،اخراج و  )...نسبت به تخلیه فضای فیزیکی در اختیار خود و تسویه حساب کامل با مدیریت کارآفرینی
دانشگاه اقدام نمایند.
 )7دانشجویانی که مجوز استفاده از کارگاه را دریافت مینمایند در صورت عدم تحویل کارگاه در موعد مقرر (حداکثر
ده روز بعد از اتمام موعد قرارداد) هزینه کامل اجارهبهای یک ماه کامل نیز برای آنها محاسبه خواهد شد.
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 )8مدت مجازواگذاری امتیاز بهرهبرداری دانشجوی کارآفرین واجد شرایط از فضای فیزیکی تحت مالکیت دانشگاه
برای دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر  6نیمسال ،برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر  3نیمسال و برای
دانشجویان مقطع دکتری حداکثر  6نیمسال تحصیلی میباشد.
تبصره  )3مدت مجاز واگذاری امتیاز بهرهبرداری دانشجوی کارآفرین واجد شرایط از فضای فیزیکی تحت مالکیت
دانشگاه منوط به عدم وجود متقاضی دیگر یا پذیرش و بکارگیری حداقل  5دانشجوی همکار و موافقت شورای کارآفرینی
دانشگاه پس از اتمام مدت قرارداد تحت شرایطی حداکثر تا یک سال تحصیلی دیگر قابل تمدید خواهد بود .این مورد
برای آن دسته از دانشجویانی که موفق به تشکیل شرکت با مالکیت حقوق معنوی و ثبت رسمی عالمت تجاری بشوند
نیز قابل اجراست.
 )9پرداخت کلیه هزینه های قبوض ،مالیات بر درآمد مشمول و همچنین بیمه ،از بابت فعالیت موضوع قرارداد و تعمیرات
جزئی تماماً بر عهده دانشجوی کارآفرین بوده و دانشگاه هنر اسالمی تبریز هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده  :4تعهدات عمومی دانشجویان کارآفرین
 )1گزارش مکتوب و مصور عملکرد سه ماهه دانشجویان برخوردار از هرگونه تسهیالت کارآفرینی دانشگاه باید بطور
مستمر به مدیریت کارآفرینی دانشگاه ارائه شود.
 )2لیست انواع تولیدات و اقالم موجود در کارگاه میبایست در اختیار مدیریت کارآفرینی دانشگاه قرار بگیرد.
ماده :5مدارک مورد نیاز جهت تحویل کارگاه های کارآفرینی دانشگاه
 )1کارت دانشجویی
 )2گواهی اشتغال به تحصیل
 )3ارائه کاربرگ درخواست فضای خود اشتغالی
ماده  :6معیارهای واگذاری کارگاه ها به دانشجویان:
 )1زمینه فعالیت دانشجو ،متناسب با یکی از ( زمینه های تخصصی) دانشگاه باشد؛ اولویت با دانشجویانی خواهد بود که
در رشته تخصصی خود تقاضای کارآفرینی داشته باشد.
 )2ایده محوری مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری باشد.
 )3میزان نوآوری فعالیت وجود سابقه علمی و عملی دانشجو مرتبط با فعالیت کارگاهی وجود تجارب کاری مرتبط با
فعالیت کارگاهی امکان رشد و گسترش فعالیت مزیت رقابتی محصول داشتن استراتژی و اهداف مناسب برنامه اقتصادی
متکی بر بازار از مؤلفه های اثرگذار در تصمیم گیری شورا می باشد ،لذا ضرورت دارد این موارد در طرح توجیهی ارائه
شود.
تبصره  )4تقاضاهای مربوط به خدمات عمومی و غیر مرتبط با رشته های تخصصی دانشجویان به صورت موردی در
شورای کارآفرینی قابل بررسی می باشد.
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تبصره  )5اولویت واگذاری با دانشجویان متاهل و استعداد درخشان می باشد.
ماده  :7موارد فسخ قراداد کارآفرینی دانشگاه
 )1در صورتی که دانشجوی کارآفرین از انجام هر یک از تعهدات خود در این شیوه نامه خودداری ورزد.
 )2در صورت دریافت گزارش تخلف و تخطی دانشجوی کارآفرین نسبت به قوانین و مقررات مربوط به رفتار و شئونات
اسالمی و موازین و ضوابط دانشگاهی.
 )3در صورتی که دانشجوی کارآفرین برای مدت زمان بیش از یک ماه نسبت به انجام فعالیت تولیدی و اقتصادی در
محل فضای در اختیار خود مبادرت نورزد.
 )4تشخیص کلیه موارد حدوث فسخ بر عهدهی مدیریت کارآفرینی دانشگاه میباشد و اعمال حق فسخ مذکور نیاز به
رعایت هیچگونه تشریفاتی ندارد و به صرف اعالم فسخ به هر طریق در هر زمان قانونی و قابل اجرا است.
ماده  :8نحوه تعامل مالی دانشگاه با دانشجویان کارآفرین
به منظور اطمینان از انجام فعالیت اقتصادی درآمدزا ناشی از تسهیالت حمایتی کارآفرینی دانشگاه و نیز شبیه سازی بازار
واقعی برای تمرین کسب و کار توسط دانشجویان کارآفرین ،مدیریت کارآفرینی دانشگاه به نحو مقتضی با دانشجویان
کارآفرین تعامل مالی به شرح ذیل تعریف خواهد نمود:
 )1هزینه بهای کامل فضای فیزیکی در اختیار دانشجوی کارآفرین طبق بند  2ماده  2بصورت ماهیانه توسط وی به
شماره حساب  I R 83010000400112203020254و شناسه واریز-22541 -22900 -11140 -12044 -44002 :
 37211نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی بنام حساب تمرکز درآمد وجوه اختصاصی دانشگاه هنر اسالمی تبریز به نام
درآمدهای اختصاصی دانشگاه هنر اسالمی تبریز واریز و رسید پرداختی را به مدیریت امور مالی دانشگاه تحویل خواهد
شد.
 )2در صورت معرفی دانشجوی کارآفرین به سازمان ها و نهادهای دولتی ،نیمه دولتی و یا بخش خصوصی از طریق
مدیریت کارآفرینی دانشگاه جهت انعقاد قراداد یا قبول سفارش تولید اثر هنری ،انجام خدمات یا اجرای پروژه ،پس از
درآمدزایی و پرداخت مبلغ قرارداد از سوی کارفرما که ضرورتاً باید به شماره حساب 83010000400112203020254
 I Rو شناسه واریز 37211 -22541 -22900 -11140 -12044 -44002 :نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی بنام
حساب تمرکز درآمد وجوه اختصاصی دانشگاه هنر اسالمی تبریز واریز گردد ،نسبت به کسر مبلغ باالسری بابت پوشش
هزینه های انجام گرفته توسط دانشگاه از محل قراردادهای درآمدزایی منعقد شده برون دانشگاهی نیز به شرح ذیل اقدام
خواهد شد:
 قراردادهای منقعده با اعتبار کمتر از  50میلیون ریال معاف از پرداخت مبلغ باالسری خواهد بود. قراردادهای منعقده با اعتبار  50تا  150میلیون ریال  5درصد. قرادادهای منعقده با اعتبار بیشتر از  150میلیون ریال  10درصد.تبصره  )6مبلغ ریالی مبنای محاسبه میزان باالسری مبلغ قرارداد خواهد بود و مالیات و بیمه از سرجمع مبلغ کسر
نخواهد شد.
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تبصره  )7باالسری در هر مرحله از پرداخت ،کسر خواهد شد.
تبصره  )8در صورت پیش بینی خرید تجهیزات غیرمصرفی در شرح خدمات قرارداد ،به میزان اعتبار ریالی تجهیزات
غیرمصرفی خریداری شده ،از اعتبار کل قراداد کسر و سپس باالسری محاسبه خواهد شد و تجهیزات خریداری شده نیز
برچسب اموال الصاق خواهد شد.

این شیوه نامه در 8ماده و  8تبصره در جلسه شورای کارآفرینی دانشگاه مورد بررسی و در تاریخ 1398/09/21مورد تصویب
قرار گرفت.
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