
 
 درس کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننامه ارائه  هشیو

 مقدمه
با توجه به ضرورت توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در برنامه ریزی درسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و به منظورآشنایی 

کار و انی رفتاری و فرآیندی کسب و کارآفرینی و پرورش خالقیت و نوآوری آنها با تأکید بر دانشجویان با زمینه ها و فرصتهای کارآفرینی، مب

 3/1/3191مورخ 391دربخش کشاورزی و منابع طبیعی، شیوه نامه اجرایی درس کارآفرینی با توجه به مصوبه جلسه شماره  ینیکارآفر

دوره های کارشناسی به شرح زیر ارائه می گردد. امید است برگزاری مطلوب شورای دانشگاه در مورد الزامی بودن ارائه درس کارآفرینی در 

 کالسهای درس کارآفرینی اثر قابل توجهی بر افزایش توانمندیهای حرفه ای دانشجویان در کنار رشد علمی آنان داشته باشد.

 

 اهداف درس کارآفرینی
 های کارآفرینیها و فرصتآشنایی دانشجویان با زمینه -

 ایی با مبانی رفتاری و فرآیندی کسب و کارآفرینی و پرورش خالقیت و نوآوریآشن -

 اندازی کسب و کارهای کوچک، زودبازده و با سرمایه اندک در بخش کشاورزی و منابع طبیعیآشنایی با فرآیند راه -

 آشنایی با نحوه تدوین طرح کسب و کار بر اساس تحلیل بازار و فرصت های شغلی زود بازده -

 آشنایی با کارآفرینان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قرار گرفتن در محیط کسب و کار واقعی  -

 .ینیو کارآفر یاشتغالد خو یبرا یاندانشجو یندر ب یاقو اشت یزهانگ یجادا -

 

 مقررات آموزشی برگزاری درس کارآفرینی

 ه بعد الزامی است.ب 99اخذ این درس برای کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ورودی  -3

 گردد.ارائه درس کارآفرینی، عالوه بر واحدهای عمومی، پایه، تخصصی و اختیاری مندرج در سرفصل مصوب رشته مربوطه محسوب می -2

 به بعد تحصیلی دوره های کارشناسی ارائه می شود. پنجمنیمسال  ازاین درس  -1

 یدفتر هماهنگ یرمداز مدیر امور آموزشی دانشگاه،  متشکلبا پیشنهاد شورای آموزشی دانشکده و با هماهنگی شورایی مدرسین درس  -4

ی دانشگاه، مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه، مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه و مدیر مرکز رشد آموزش یزیو برنامه ر

 یگروهها یداسات یتدرس از ظرف یبخش عمل یاست در برگزار یضرورانتخاب می شوند.  دانشگاه، توسط شورای آموزشی دانشگاه

 یعیو منابع طب یبخش کشاورز ینانکارآفر یگر( و دینیکارآفر ینهدر زم یزهانگ و با باتجربه یداسات ینی،مشاور کارآفر ید)اساتیآموزش

 بهره گرفته شود.

 ابل تقسیم به دو گروه می باشد.نفر دانشجو ق 49کالسهای کارآفرینی با بیش از  -9

نمره درس کار آفرینی مانند نمرات سایر دروس در کارنامه دانشجو منظور شده و در معدل کل محاسبه می شود، به طوری که دانشجو  -1

 بدون اخذ نمره قبولی در این درس فارغ التحصیل نخواهد شد.

درس نگردد،  ینموفق به گذراندن ا یک بارکه دانشجو  یاما در صورت باشد. ینم یربه استاد امکان پذ یدرس به صورت معرف یناخذ ا -7

 .در صورت فارغ التحصیلی درس را به صورت معرفی به استاد انتخاب نمایدتواند  یم یبار بعد یبرا

 امکان حذف این درس به صورت حذف تکدرس مقدور نمی باشد. -8

 باشد. یم یرنوبت دوم امکان پذ یمانند دانشجو یهاخت شهردرس در دانشگاه با پرد ینمهمان جهت اخذ ا یدانشجو یرشپذ -9

شورای آموزشی دانشگاه  419سرفصل و شیوه نامه ارائه درس کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جلسه  -31

 به بعد الزم االجرا می باشد. 99تصویب و برای دانشجویان ورودی  9/31/3191مورخ 


