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  مركز كارآفريني ها و هستهعضويت در آئين نامه 

  و مزاياي آندانشگاه شيراز 

  

  

هايي كه منجر به ارتقاء سطح فعاليتسازي  و فرهنگ، اشاعهترويجمركز كارآفريني دانشگاه شيراز به منظور 

هر ترم اقدام به شود هاي آن ميفرهنگ دانشجويان، اساتيد و مديران دانشگاه نسبت به كارآفريني و فعاليت

  .نمايدآموختگان عالقمند ميعضوگيري از ميان دانشجويان و دانش

افراد عالقمند، با توجه به برنامه و فراخوان عضويت اين مركز كه معموالً هر ترم يكبار از طريق تبليغات 

كه با درخواست گردد برگه تقاضاي عضويت اين مركز را تكميل نموده وسيع در سطح دانشگاه شيراز اعالم مي

 الزم به ذكر است .گرددهايي كه مركز جهت عضويت قائل است موافقت ميتعدادي از عالقمندان با توجه به اولويت

 عضويت را هاي كارآفريني در هر دانشكده رجوع نمايند و فرمبايست به هستهبراي عضويت در مركز دانشجويان مي

  .تكميل و به كارشناس هسته عودت دهند

هاي  در كارگاه رايگان عالوه بر شركت با دريافت كارت عضويتاندكه در مرحله اول عضو مركز شده اديافر

-پردازي مشاركت نموده و به پرورش ايده خود ميها، در مسابقه ايدهرشد هستهآموزشي و فعاليت در مراكز پيش

 ارائه نموده و پس از شركت در جلسه توجيهي هاي خود را كتباً به مركزپردازند كه در اين راستا عالقمندان ايده

پيرامون تهيه طرح كسب و كار و دريافت مشاوره رايگان در اين زمينه به تدوين و تهيه آن پرداخته كه بهترين طرح 

  . گرددگذاري واحدهاي اقتصادي و شركت در جشنواره شيخ بهائي ارائه ميانتخاب شده جهت مشاركت در سرمايه

 كه عالقمند به عضويت اصلي در  و افراديصورت گرفتهدر دو مرحله ست كه اين پذيرش الزم به ذكر ا

 پس از يكسال عضويت مداوم و شركت بايستيباشند مي مي و دريافت كارت كارآفريني مركز كارآفرينيها وهسته

ويت در يكي از ض آموزشي، عهايارگاهمركز كارآفريني شامل شركت در كها و هستههاي ويژه در برنامهمستمر 

  .داشته باشندمشاركت فعال ، ت در آن، تدوين يك طرح كسب و كارو فعالي هارشد هستهمراكز پيش

  در مرحله دوم اند، امتياز باالتري براي عضويتكه موفق به گذراندن درس كارآفريني عمومي شده افرادي

  .خواهند داشت

  

 
 معاونت پژوهشي

 مركـزكارآفـريني
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  كارآفرينيمركز ها و هستهمزاياي عضويت در 

  

  

  

  )مرحله اول (اعضاء آزمايشي

 ها و مركز كارآفريني دانشگاه شيرازدريافت كارت عضويت هسته 

  مراكز رايگانهايمندي از آموزشبهره 

  سازيهاي پژوهشي و نمونهبراي انجام طرح ميليون ريال 20 تا سقف پشتيباني مالي بالعوضدريافت  

  هاي ايشان  و استفاده از تجربهنجلسات هفتگي با كارآفرينان برتر استا 

  پردازيشركت در مسابقات ايده 

   و آموزشي در زمينه كسب و كاركارآفرينيهاي و نقد فيلمحضور در جلسات  

  هاي كارآفرين استان شركت  باآشنايي و فارس پارك علم و فناوريبازديد از  

  استانرهاي برتگذاري شركتگپ و گفتگو با كارشناسان سرمايه 

  

  

  )مرحله دوم (عضاء اصليا

هاي فوق مشاركت فعال داشته و به عضويت  در فعاليت در مدت يكسالمنظور آن گروه از دانشجويان است (

  .)گردندمي دريافت كارت كارآفريني نايل آيند ودائم مركز درمي

  يده كشورگذاران يا ورود به بورس امشاوره رايگان در تدوين طرح كسب و كار جهت معرفي به سرمايه 

هاي شغلي و سازمان بهره مانند صندوق حمايت از فرصتهاي اعطا كننده تسهيالت كممعرفي به دستگاه 

  همياري اشتغال

 350 دريافت وام تا سقف و پارك علم و فناوري استان فارسحمايت از اعضاء اصلي جهت استقرار در مراكز رشد  

 .هاي خودجهت اجراي ايده ميليون ريال

  

  

   :تبصره

  .باشدميها به منزله عضويت در مركز كارآفريني دانشگاه هاي كارآفريني دانشكدهعضويت در هسته


