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 : هدف

تبدیل دانش به ثروت، تجاری سازی دستاورد های پژوهشی  پارک های علم وفناوری با توجه به ماموریت مشخص خود در راستای  

فارغ التحصیالن، صاحبان  و تشویق    و ایجاد شبکه فناوری بین دانشگاه و صنعت، متخصصین و کارآفرینان وظیفه سنگین هدایت 

 ایده، نخبگان، مخترعین و کارآفرینان به سمت کسب وکار های فناورانه را برعهده دارند.

و افزایش دانایی و مهارت کاربردی در حوزه کارآفرینی و کسب وکار  ی  به فرهنگ سازی، توسعه و ترویج کارآفرین  مربوط کلیه امور  

گردد. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ کارآفرینی در این به دو بخش آموزشی مهارت محور و ترویجی کارآفرینی تقسیم بندی می

 باشد. ها، نهادها و مراکز آموزش عالی میازمانبنیان، سهای دانشبخش مستلزم همکاری کلیه شرکت 

و    95/ 10/ 18و مورخ    230892ها و موسسات آموزش عالی به شماره  استناد دستورالعمل کار دانشجویی دانشگاه  هنامه باین آیین

افزایش   ،ترویج فرهنگ کاربه منظور      96/ 11/ 17مصوبه هفتم از دومین نشست از دوره سوم هیات امنای منطقه دو فناوری مورخ  

انشجویان با کارهای علمی  آشنایی د  وو عملی  کسب تجربه علمی  ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بیشتر و  مهارت و توانمندی،  

 : گرددتدوین می به شرح زیر  و مسائل اجرایی
 :  و مفاهیم : تعاریف1ماده 

 پارک: پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان   -1-1

دانشجویی:  دوره   -2-1 قبال دورهکار  در  باشند  را گذرانده  نیمسال تحصیلی  که حداقل یک  دانشجویانی  آن  در  که  ای است 

اشتغال خواهند    ،در پارک یا مراکز تابعه و تحت حمایت   مرتبطهای  نامهدستمزد مصوب و در چارچوب آییندریافت  

 داشت. 

هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحدهای درسی دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته:  یکارآموزدوره   -3-1

در پارک یا    اجرائی خود در رشته مربوطه  وفنی، باالبردن توان علمی وهای علمی  مشخصی را به منظور استفاده ازآموخته

با توافق استاد کارآموزی مربوطه در پارک علم و فناوری    مراکز تابعه و تحت حمایت، بدون دریافت دستمزد و امثالهم

 د. نگذرانمی

که به تشخیص رییس پارک یا مقام   واحد مربوطه: منظور محل اشتغال به فعالیت کارآموز یا متقاضی کاردانشجویی است  -4-1

 تواند پارک، واحدهای تابعه و شرکت ها و واحدهای فناور تحت حمایت باشد.مجاز از طرف ایشان می

 فرایند اجرای کارآموزی:پذیرش و  معیارهای -2ماده

 . های تحت حمایت اشتغال به تحصیل و مرتبط بودن رشته تحصیلی متقاضی با فعالیت پارک و شرکت -

 .به پارک علم و فناوری  برای گذراندن دوره کارآموزی دانشجوی متقاضی  کتبی  اعالم تمایل و درخواست  -

نامه برای کارآموز توسط دانشگاه/موسسه آموزش عالی محل تحصیل که درآن عنوان دقیق رشته تحصیلی، صدور معرفی-

 و واحدهای درسی گذرانده شده قید شده باشد.  دانشجو  مشخصات تحصیلی

 . پذیرش دانشجو و انعقاد قرارداد و اخذ تعهد مورد نیاز توسط پارک علم و فناوری-

 . معرفی کارآموز به واحد مورد نظر جهت گذراندن دوره کارآموزی-



 . وز از فرایند اجرای کارآموزیمهماهنگی جهت نظارت استاد کارآ-

 پارک.  به ارائه گزارش کارآموزی پس از اتمام دوره-

 تشخیص شرایط و صالحیت دانشجو در فعالیت در پارک بر عهده پارک خواهد بود.  -تبصره

 ظرفیت پذیرش در هر واحد بنا به تشخیص رییس پارک یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود.  -تبصره

 پذیرش و فرایند اجرای کار دانشجویی:  معیارهای -3ماده

 . ایکاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه نگذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویا-

   .های تحت حمایت اعالم نیاز واحدهای تابعه پارک علم و فناوری و شرکت -

 توسط مسئول مرتبط. دارا بودن صالحیت و کفایت کافی دانشجوی متقاضی-

 . پذیرش دانشجو و انعقاد قرارداد و اخذ تعهد مورد نیاز توسط پارک علم و فناوری-

 . به واحد مورد نظر جهت انجام کار دانشجوییدانشجو  معرفی-

 های مربوطه. قرارداد تعهدنامه و امضای -

 زیرالزام به گذارندن دوره های عمومی  -

 مدت زمان نام دوره ردیف

 3 طراحی مدل کسب و کار ناب  1

 3 مبانی بازایابی شرکت ها  2

 2 مراکز رشد آشنایی با فرآیند اجرایی پارک ها و  3

 الزحمه کار دانشجویی : : میزان حق 4ماده 

)اشاره شده    هیات امنای پارک  اتعتف و مصوبمطابق آیین نامه کار دانشجویی مصوب وزارت میزان حق الزحمه کاردانشجویی 

  باشد.می در مقدمه آیین نامه(

 : مدت کار دانشجویی :  5ماده 

 باشد. نامه کار دانشجویی مصوب وزارت عتف میدر کار دانشجویی مطابق آیینحداکثر مدت اشتغال هر دانشجو  

 سایر موارد: -6ماده

فناور  در صورت ایجاد هسته فناور/نوآور، دانشجو   - های پارک علم و فناوری قرار خواهد مورد حمایت در قالب هسته 

 گرفت.  

 . و یا اتمام فعالیت دانشجو خواهد بود فعالیت مالک واگذاری کار دانشجویی در دوره  ،ارزیابی عملکرد واحد مربوطه -

در صورت عدم رضایت و یا رفع نیاز واحد مربوطه، پس از ارائه گزارش به پارک، اشتغال به کار دانشجویی خاتمه خواهد  -

 . یافت 



بالمانع خواهد  پارک  ها و موسسات آموزش عالی بسته به تایید  استفاده از کار دانشجویی در تابستان و ایام فراغت دانشگاه -

 بود. 

در صورت وجود ابهام در هر قسمت از این آیین نامه، آیین نامه مرتبط وزارت علوم و نیز مصوبه هیات امنا)اشاره شده   -

 مالک اعتبار خواهد بود.  آیین نامه( ابتدای در 

قرار  کلیه دانشجویان در طول دوره کار دانشجویی و همچنین کار آموزی تحت پوشش بیمه حوادث پارک علم و فناوری  -

 .  گرفت خواهند 

به منظور شروع به همکاری با کار دانشجویان / کار آموزان معرفی شده به واحدهای فناور و واحدهای ستادی، انعقاد  -

 باشد. یقرارداد محرمانگی و عدم افشا ضروری م

هایی که  در بخشموجود، مصوبات جدید    ات نامه و یا مصوبنامه مرتبط جدید و یا اصالح آییندرصورت تصویب آیین  -

نامه گردد این ها منجر به تغییر کل آیینو چنانچه این تعارض  مالک اعتبار خواهد بودنامه در تعارض باشد  با این آیین

 . نامه اصالح و بازنویسی خواهد شدآیین

 . است رسیده ..................... به تصویب هیات رییسه پارک   ماده در تاریخ 6این آئین نامه در 

 

 


