
 تشکیل شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین

ای راهبردی دانشگاه کارآفرین با توجه به رسالت دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان یک دانشگاه کارآفرین در حوزه شور

  جنوب شرق کشور، اهداف زیر را مدنظر قرار داده است:

 المللیطوح ملی و بینها و نماگرهای سریزی در راستای ارتقاء جایگاه دانشگاه در حوزه کارآفرینی، با توجه به شاخصگذاری و برنامههدف -1

کارآفرینی  گذاری به عرصهگذاری در زمینه آموزش و ترغیب دانشجویان جهت آشنایی با اصول ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه و قدمسیاست -2

 و نوآوری

 آموزشی دانشگاههای علمی و های آموزشی کارآفرینی مختص هر یک از رشتهریزی در جهت برگزاری دورهگذاری و برنامهسیاست -3

 های علمی و آموزشی دانشگاههای کارآفرینی به اقتضای هر یک از رشتهمنظور تربیت مربیان و استادان آموزشریزی بهگذاری و برنامهسیاست -4

 اهم اقدامات صورت گرفته:

 برگزاری همایش ملی دانشگاه کارآفرین و تعامل با صنعت و جامعه  -1

 برنامه نشست مشترک علمی با کارآفرین برتر ملی به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی ویژه -2

  «کارآفرینی هایشایستگی و هامهارت» و «کارآفرینانه کارهای و کسب ایجاد اصول» آموزشی –کارگاه علمی  2برگزاری  -3

انشگاه سیستان و بلوچستان در دفتر توسعه کارآفرینی )کاراد( وزارت کار مجدد و ثبت اطالعات مرکز کارآفرینی داعالم و ثبت رسمی آغاز به -4

 علوم، تحقیقات و فناوری 

 ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه « اصول کارآفرینی و ایجاد کسب و کار»کارگاه تخصصی تربیت مربی کارآفرینی با موضوع  4برگزاری  -5

اندازهای منظور نیل به اهداف و چشمگذاری بهریزی و سیاستا موضوع محوری برنامهجلسه شورای راهبردی دانشگاه کارآفرین ب 4برگزاری  -6

های مهندسی و مدیریت و اقتصاد، مدیر گروه کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین )دانشگاه نسل سوم( با حضور هیأت رئیسه دانشگاه، رؤسای دانشکده

 الملل و کارآفرینی دانشگاه عات، بینرئیس مجتمع فناوری و نوآوری و رؤسای مراکز فناوری اطال

 مرکز صدا و سیمای استان سیستان و بلوچستان  -رادیو زاهدان  -« کارجو نه؛ کارآفرین باشیم»برنامه رادیویی تهیه ویژه -7

  هبا مشارکت مجتمع فناوری و نوآوری دانشگا( Green Energy Weekend Start-up)آپ ویکند انرژی سبز برگزاری استارت -8

 

 


