شزايط تخصصي و هذارك السم جهت تشكيل پزونذه هزكش هشاوره  ،اطالع رساني و خذهات كارآفزيني
ً - 1اهِ ضشوت تِ هذيشول يا هذيشيت واسآفشيٌي ٍ اضتغال

اداسُ ول تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػي استاى تْشاى هثٌي تش

دسخَاست اخز هجَص هشوض هطاٍسُ ،اعالع سساًي ٍ خذهات واسآفشيٌي
 - 2وپي ضٌاسٌاهِ ،واست هلي ،واست پاياى خذهت ٍ هذسن تحصيلي هذيشػاهل ( پس اص تاييذ صالحيت فٌي ٍ تخصصي
هتماضي دس ّيات فٌي  ،هي تايست وپي تشاتش تا اصل هَاسد هغشٍحِ تِ اداسُ تَسؼِ واسآفشيٌي استاى تحَيل گشدد)
 - 3هتماضي تايذ ضخصيت حمَلي داضتِ تاضذ ٍ هذاسن هشتَط تِ ثثت ضشوت ،آخشيي تغييشات ٍ اساسٌاهِ سا اسائِ دّذ.
 - 4سايش هجَصّاي اخز ضذُ ضشوت اص لثيل :واًَى هطاٍساى اػتثاسي ٍ سشهايِ گزاسي تاًىي  ،اًجوي تخصصي هشاوض
تحميك ٍ تَسؼِ صٌايغ ٍ هؼادى ،ساصهاى صٌايغ ٍهؼادى ،اًجوي ضشوت ّاي هطاٍس سشهايِ گزاسي ٍ ًظاست عشح ّا،
هَسسات اسصياب ضشوت ّاي داًص تٌياى ٍ ...
 - 5اسائِ عشح وسة ٍ واس ( ٍ )BPهذل وسة ٍ واس ( )BMهتٌاسة تا صهيٌِ ّاي فؼاليت هَسد تماضا
 - 6اسائِ هطخصات تواهي اػضاء اصلي وادس فٌي ضاهل :وپي ضٌاسٌاهِ ،واست هلي ،واست پاياى خذهت ٍ هذسن تحصيلي
(پس اص تاييذ صالحيت فٌي ٍ تخصصي هتماضي دس ّيات فٌي  ،هي تايست وپي تشاتش تا اصل هَاسد هغشٍحِ تِ اداسُ
تَسؼِ واسآفشيٌي استاى تحَيل گشدد)
 - 7فشم تؼْذ ػذم اضتغال توام ٍلت تواهي اػضاي وادس فٌي دس ًْادّاي دٍلتي وِ دس دفاتش اسٌاد

سسوي ثثت گشديذُ

است ٍ يا وپي تشاتش تا اصل حىن واسگضيٌي هثٌي تش ػضَيت فشد دس ّيأت ػلوي داًطگاُ ّا هي تايست تِ اداسُ تَسؼِ
واسآفشيٌي استاى تحَيل گشدد .
 - 8تىويل جذٍل تِ ضشح پيَست هثٌي تش هؼشفي هذيش ػاهل ٍ اػضاي اصلي وادس فٌي ٍ تؼييي ػضَيت يا ػذم ػضَيت
ّش يه اص اػضا دس ّيات هذيشُ ٍ هطخص ًوَدى هيضاى سْام ّش يه اص افشاد (عثك جذٍل ضواسُ )1
 - 9اسائِ ػذم سَء ساتمِ هحىَهيت ويفشي هَثش تَسظ هذيش ػاهل ٍ ّش يه اص اػضاي اصلي وادس فٌي
 - 10حذالل ً 3فش اص اػضاي وادس فٌي تايذ تِ ػٌَاى ػضَ اصلي هؼشفي گشدًذ .
- 11اػضاء وادس فٌي اصلي هي تايست حذالل يىي اص ضشايظ ريل سا داضتِ تاضٌذ :
 هذسن دوتشي تخصصي تا  3سال ساتمِ هفيذ اجشايي ٍتحميمات واستشدي دس صهيٌِ هطاٍسُ واسآفشيٌيٍفؼاليت ّاي سيسه پزيش
 هذسن واسضٌاسي اسضذ تا  5سال ساتمِ هفيذاجشايي ٍتحميمات واستشدي دس صهيٌِ هطاٍسُ واسآفشيٌيٍفؼاليت ّاي سيسه پزيش
هذسن واسضٌاسي تا  7سال ساتمِ هفيذاجشايي ٍتحميمات واستشدي دس صهيٌِ هطاٍسُ واسآفشيٌي ٍفؼاليت ّاي
سيسه پزيش
(اٍلَيت تا فاسؽ التحصيالى سضتِ واسآفشيٌي،
هذيشيت هالي ٍ هذيشيت تاصاسياتي هي تاضذ)

 ، DBA ،MBAحمَق هالىيت هؼٌَي ،هذيشيت فٌاٍسي،

 - 12يه ًفش اص اػضاي وادسفٌي اصلي هشوض هطاٍسُ هي تايست داساي ساتمِ ساُ اًذاصي ٍ ساّثشي حذالل يه وسة ٍواس تا
ساتمِ فؼاليت  5سالِ تاضذ.
 - 13سصٍهِ واسي ٍ پژٍّطي هذيشػاهل ٍ اػضاي وادس فٌي دس حَصُ ّاي :
 هغالؼات اهىاى سٌجي ضاهل تشسسي فٌي  ،هالي  ،تاصاس ٍ آًاليض سيسه اسصش گزاسي داًص فٌي ضشوت ّاي داًص تٌياى دس هزاوشات سشهايِ گزاسي خغشپزيش عشاحي ٍتذٍيي هذل ّاي وسة ٍواس اًجام هغالؼات تاصاس ٍ عشاحي تشًاهِ تاصاسياتي ٍ وسة سْن تاصاس عشاحي ٍ اًتخاب خظ تَليذ هٌاسة ٍ تا اسصش افضٍدُ تاال هغالؼِ ٍ هؼشفي فشصت ّاي سشهايِ گزاسي استاى اجشا ٍ هطاسوت دس ساخت ٍ تْشُ تشداسي عشح ّاي صٌؼتي  ،داًص تٌياى ٍ وطاٍسصيً -ظاست تش اجشاي عشح ّاي صٌؼتي ،داًص تٌياى ٍ وطاٍسصي

 -14اسائِ لشاسدادّاي واسي ضشوت دس حَصُ ّاي فَق الزوش

 -15پس اص تاييذ اٍليِ دسخَاست صذٍس هجَص دس ّيات فٌي استاًي ٍ اخز گَاّي ػذم سَء پيطٌيِ ويفشي هَثش ٍ
هؼشفي هىاى هجضايي تا هَلؼيت اداسي (عثك ضَاتظ هشتَعِ) ٍ تاييذ واسضٌاس اداسُ هجَص صادس خَاّذ ضذ .
تبصزه ّ :وضهاى تا اػغاء هجَص ًسثت تِ استؼالم صالحيت فشدي هذيش ػاهل ٍ اػضاء وادس فٌي اص هشاجغ ريصالح الذام
تؼول خَاّذ آهذ  .ضاياى روش است دس صَست ػذم تاييذ صالحيت فشدي افشاد فَق الزوش  ،هتماضي هَظف تِ ػَدت
اصل هجَص تِ اداسُ تَسؼِ واسآفشيٌي استاى جْت اتغال آى هي تاضذ .
 -16اسائِ وپي تشاتش اصل سٌذ هالىيت ٍ يا لشاسداد سسوي اجاسُ هىاى هَسد تماضا جْت فؼاليت هشوض هطاٍسُ ,اعالع
سساًي ٍ خذهات واسآفشيٌي الضاهي است .
تبصزه  :دس صَستي وِ هىاى فؼاليت هشوض هطاٍسُ واسآفشيٌي هتؼلك تِ ساصهاًْاي دٍلتي ٍ يا ًْادّاي ػوَهي
غيشدٍلتي تاضذ ،اسائِ تفاّن ًاهِ ٍ يا لشاسداد ّوىاسي فيواتيي وفايت هي ًوايذ .

نكته ههن  :هجَص هشوض هطاٍسُ  ،اعالع سساًي ٍ خذهات واسآفشيٌي ٍ ضتاتذٌّذُ ٍ فضاي واسي هطتشن  ،لاتل اًتمال
تِ غيش ًوي تاضذ .

شزايط تخصصي صذور هجوس فضاي كاري هشتزك
هتماضي اخز هجَص فضاي واسي هطتشن ػالٍُ تش ضشايظ تخصصي اػالم ضذُ جْت صذٍس هشوض هطاٍسُ  ،اعالع سساًي
ٍ خذهات واسآفشيٌي تايذ ٍاجذ ضشايظ ريل ًيض تاضٌذ:
-1تاهيي فضاي واس هٌاسة جْت استمشاس استاست آج ّا (حذالل  500هتش)
-2تاهيي تجْيضات ٍ خذهات اداسي ًظيش اهىاًات سخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي  ،دستشسي تِ ايٌتشًت پشسشػت  ،تلفي
ٍ...
-3تاهيي سالي ّاي جلسِ ٍ وٌفشاًس

شزايط تخصصي صذور هجوس شتاب دهنذه ()Accelerator

هتماضي اخز هجَص ضتاب دٌّذُ ػالٍُ تش ضشايظ تخصصي اػالم ضذُ جْت صذٍس هشوض هطاٍسُ  ،اعالع سساًي ٍ
خذهات واسآفشيٌي تايذ ٍاجذ ضشايظ ريل ًيض تاضٌذ:
-1تاهيي فضاي واس هٌاسة جْت استمشاس استاست آج ّا (حذالل  500هتش)
-2تاهيي تجْيضات ٍ خذهات اداسي ًظيش اهىاًات سخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي  ،دستشسي تِ ايٌتشًت پشسشػت  ،تلفي
ٍ...
-3تاهيي سالي ّاي جلسِ ٍ وٌفشاًس
 -4اسائِ اصل هَافمت وتةي تين ّذايتگش (هٌتَس) جْت ّوىاسي تا ضتاب دٌّذُ
-5تشخَسداسي اص سشهايِ وافي جْت تاهيي هالي هشحلِ ًَصادي استاست آج ّا
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آخزين هذرك تحصيلي

دانشگاه هحل اخذ

وضعيت عضويت

درصذ سهام در

آخزين هذرك

در هيات هذيزه

شزكت

1

هذيشػاهل

 بلي  خير
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وادس فٌي اصلي 1

 بلي  خير
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وادس فٌي اصلي 2

 بلي  خير
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وادس فٌي اصلي 3

 بلي  خير

