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 گروه تشكيالت ، تحول اداري و بهره وريتهيه و تنظيم: 
 ٩٦ پاییز 



١ 

 

  مرکز کارآفرینی  و ارتباط با جامعه  ۴-۳-۱
 تهیه گزارشات و آمار و اطالعات مورد لزوم  و ارائه به مدیریت های ذیربط و برای مقام مافوق  •
  پژوهشی با سازمان های مختلف استانی و کشوری  –انعقاد تفاهم نامه و تشکیل کمیته های همکاری علمی  •
پیوند دادن فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه در همه زمینه ها به صنعت و نیازمندی های جامعه از طریق ارتباط موثر اعضای هیأت  •

  علمی با دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی  
  کمک به ایجاد پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته  •
  به روز رسانی وب سایت حوزه مربوط  •
  مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  انجام •
  همکاری با واحد روابط عمومی جهت برقراری ارتباط با جراید و رسانه های جمعی کشور به منظور انعکاس فعالیت های مرکز  •
 مستند سازی داده ها و اطالعات •
 رشکت در جلسات استانی و کشوری مربوط  •
 ین ناظر داخلی برای طرح های پژوهشی بین سازمانی تعی •

 

  گروه پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت : ۱-۴-۳-۱
  محوریت برای اخذ پروژه های تحقیقاتی   از سازمان ها و نهادها و ارائه آن به دانشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه  •
  تعامل موثر با دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی کشور  و استفاده از تجارب آنها در زمینه طرح های پژوهشی  •
  تالش در هدایت و جهت دهی پایاننامه ها و رساله های دانشجویی به سمت نیازهای دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی •
  ی به دیگر مراکز جامعه تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاه •
  به روز رسانی وب سایت حوزه مربوط  •
  انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  •
 مستند سازی داده ها و اطالعات •

  گروه کارآفرینی و کارآموزی: ۲-۴-۳-۱
  جویان و اساتید دانشگاه ارائه مشاوره و پرورش ایده های خالقانه و نوآورانه دانش •
  برگزاری دوره های کاربردی جهت ترویج و آموزش مهارتهای کارآفرینی  •
  برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان  •
  معرفی و حpیت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان  •
  rودن تخصص خودهدایت دانشجویان برای کاربردی  •
  به روز رسانی وب سایت حوزه مربوط  •
  انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی  •
 مستند سازی داده ها و اطالعات •
 معرفی دانشجویان به صنعت برای دوره کارآموزی از طریق سامانه جایابی کارآموزی  •

 
 


