
 دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 

 تاریخچه کارآفرینی
تغییر وتحوالت دهه هاي اخیر به قدري عمیق ، گسترده و سریع اتفاق افتاده که تمامی ابعاد و شئونات زندگی فردي و اجتماعی به 

طور محسوس و نامحسوس ، تحت تاثیر آن قرار گرفته است . در این شرایط ، نیازها و خواسته هاي بشري از تنوع و تعدد روبه 
تزایدي برخوردار شده است و سازمان ها براي پاسخگویی بهتر در مقابل مشتریان در راستاي اهداف خود که همانا بقاء ، سودآوري 

 از توان خالقیت کارکنان ( که سرمایه اصلی آنها را تشکیل می دهند ) ضمن نوآوري در  و رشد است ، بایستی با بهره گیري
   محصوالت و خدمات ، توانایی خود را در جهان رقابتی افزایش دهند.

 
در چنین فضایی نقش و جایگاه کارآفرینان به عنوان موتور توسعه ، حتی در کشورهاي پیشرفته صنعتی و توسعه یافته ، بسیار 
بارزتر ، حساس تر و اثر بخش تر از گذشته نزد دولت مردان ، سیاست گذاران و برنامه ریزان مطرح می باشد و به دلیل ارتباط 

تنگاتنگ خالقیت و کارآفرینی ، بسیاري از کشورهاي توسعه یافته مطابق شرایط ، امکانات و نظام ارزشی و اقتصادي خود اقدام به 
طراحی و اجراي نظامی تحت عنوان نظام ملی نوآوري نموده اند . درکشور ما نیز جهت اقدام دراین زمینه آشنایی با درك مفاهیم و 

 به بعد درغرب مطرح 1950تعایف از ضروریات اجتناب ناپذیر است. چرا که اولین مرحله براي توسعه موضوع کارآفرینی از سالهاي 
شد ، همان مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهاي زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهاي آنها ، چگونگی ایجاد کسب و کار 

شخصی و شیوه هاي سریع پولدار شدن و تعاریف و نظریه هایی در این خصوص بوده که بعد از آن آموزش کارآفرینی در حوزه هاي 
 به بعد دولت ها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاه هاي کوچک ، تشویق 1970مهندسی و بازرگانی و... مطرح شده و از سال 

 رشد شرکتهاي کوچک و انجام تحقیقات درخصوص نوآوري هاي صنعتی عالقه مند شدند. 
مفهوم کارآفرینی ریشه در تفکر ، زیربناي فکري ، سطح تجزیه و تحلیل و زاویه دید دانشمندان مختلف از ابعاد مکاتب اقتصادي ، 

 جامعه شناسی ، روانشاسی ، جمعیت شناسی ، مدیریت و ... دارد و این مفهوم به تدریخ دگرگون گردیده و تکامل یافته است.
  

 مصوبه هیئت دولت
بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف و ماموریت هاي دستگاه ذیربط و ارائه راه 

  کارهاي مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی.

بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود، اشتغال، ویژیگیها و نیازهاي بازار کار در بخشهاي مرتبط با دستگاه و ارائه 
نتایج حاصل به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداري در تهیه برنامه هاي تنظیم عرضه و تقاضاي 

 بازار کار کشور.

بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه هاي مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در 
فعالیت هاي اشتغالزا و ایجاد بنگاه هاي کسب و کار و ارائه نتایج حاصل به باالترین مقام دستگاه جهت اعالم به وزارت کار و امور 

  اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاست هاي اشتغال کشور.

شناسایی نیازهاي مهارتی نیروي کار مورد نیاز بخشهاي مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعالم به وزارت کار و امور اجتماعی به 
 منظور تهیه و اجراي برنامه هاي آموزش فنی و حرفه اي.



مطالعه و پیشنهاد سازو کارهاي الزم به منظور جلوگیري از کاهش فرصتهاي شغلی ناشی از اجراي سیاستهاي مختلف دستگاه 
  متبوع.

 مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاه هاي کسب و کار "نظارت،پیگیري و حصول اطمینان از اجراي سیاستهاي اشتغال در مورد 
 توسط دستگاه ذي ربط و ارائه نتایج مربوط به میزان اشتغالزایی "قراردادهاي داخلی و خارجی" و همچنین "جدید صادر می شود
  طرحها در این زمینه.

نظارت عالیه بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیالت بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاري در طرحهاي اشتغالزا 
در حیطه فعالیت دستگاه مذکور و در چارچوب سیاستهاي اشتغال و حصول اطمینان از ایجاد فرصتهاي شغلی مورد انتظار و ارائه 

  نتایج آن به باالترین مقام دستگاه جهت اعالم به وزارت کار و امور اجتماعی.

  تهیه و ارائه گزارش نوبه اي از وضعیت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی.

مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروي کار ایرانی با نیروي کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه هاي در دست اجراي آن و 
اعالم نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاستها و برنامه هاي آموزش فنی و حرفه 

 اي مورد نیاز.

مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوري هاي نوین در واحدهاي مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروي کار شاغل در آن 
 واحد و اعالم نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی.

انجام وظایف و ماموریت هاي ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شوراي عالی اشتغال که توسط باالترین مقام دستگاه 
  متبوع ابالغ می گردد.

ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع(اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعالم آن از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و 
امور اجتماعی جهت برنامه ریزي، سیاستگذاري و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیالن دانشگاهی متناسب با 

 نیاز بازار کار.

مطالعه و بررسی طرح ها و ایده هاي کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه هاي متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی 
  از طریق دستگاه متبوع.

 و پروژه ها و طرحهاي عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارشهاي 9جمع آوري آمار و اطالعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه
  دوره اي به وزارت کار و امور اجتماعی.

استعالم از وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص امکان صدور پروانه کار براي اتباع خارجی مورد نیاز اجراي طرح هاي عمرانی و 
  پروژه هاي وابسته به دستگاه ذي ربط قبل از نهایی شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجی.

مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرحهاي عمرانی و پروژه هاي 
دولتی و خصوصی وابسته، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعالم نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزي و 

   قانون کار.121 ماده "ج"پیگیري الزم در تحقق بند 

ارائه پیشنهاد و پیگیري براي توسعه فعالیت و سرمایه گذاري بخش خصوصی(داخلی و خارجی) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد 
  بنگاه هاي جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط.



ارایه پیشنهاد و پیگیري و بررسی زمینه هاي صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاري به خارج از کشور در حیطه 
 فعالیت هاي ذیربط با دستگاه اجرایی متبوع.

نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست گذاري دستگاه ذي ربط به منظور تعیین سیاستها و راهبردهاي اشتغال در چهارچوب اهداف 
 و ماموریت هاي دولتی دستگاه.

  وظایف :

بررسی و مطالعه به منظورشناسایی وضعیت موجود اشتغال، کارآفرینی، ویژگیها و نیازهاي بازار کار در بخشهاي مرتبط  •
 با دستگاه 

بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهاي مرتبط با اهداف ماموریتهاي دستگاه   •

بررسی و مطالعه و ارائه راهکار در زمینه فراهم آوردن زمینه هاي مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در  •
فعالیتهاي اشتغالزا  

بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی نحوه تخصیص بهینه تسهیالت آئین نامه بنگاههاي کوچک اقتصادي زودبازده و  •
کارآفرین در بخشهاي مرتبط به آن دستگاه  

شناسایی نیازهاي مهارتی و آموزشی نیروي کار مورد نیاز بخشهاي مرتبط با وظایف دستگاه به منظور تهیه و اجراي  •
برنامه هاي آموزش کارآفرینی  

نظارت بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیالت بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاري در طرحهاي  •
اشتغالزا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور  

مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروي کار ایرانی با نیروي کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه هاي در دست اجرا   •

انجام وظایف و ماموریتهاي ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شوراي عالی اشتغال که توسط باالترین مقام  •
دستگاه متبوع ابالغ می گردد.  

مطالعه و بررسی طرحها و ایده هاي کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارائه پیشنهاد به وزارت کار و امور  •
اجتماعی  

شرکت فعاالنه در جلسات هم اندیشی که از سوي وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می شود   •

ارائه گزارش بصورت فصلی در ارتباط با اقدامات بعمل آمده از سوي آن دستگاه و ادارات تابعه در ارتباط با کارآفرینی   •

نظارت و مشارکت در فرآیند سیاستگذاري دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاستها و راهبردهاي اشتغال و کارآفرینی در  •
حیطه اهداف و ماموریت هتی دستگاه  

-همکاري با متقاضیان بنگاههاي زودبازده جهت معرفی طرحها و شرکت در جلسات مربوطه  1
- ثبت نام از جویندگان کار در گروه پزشکی وپیراپزشکی  2
-اخذ تسهیالت از بانک ملت جهت اعطا به کارکنان دانشگاه  3



 تعاریف   ومفاهیم کاربردي
Entreprendreکارآفرین کیست؟ 

کارآفرین کسی است که با داشتن یک ایده نو متعهد می شود مخاطره هـاي یک فعالیت اقتصادي را سازماندهی ، اداره و        
 .تقبل کند

 کارآفرینی چیست؟
 .فرآینــدي است که منجر به ایجــاد رضایتمندي و یا تقاضاي جدید می گردد 

 کارآفرینی عبارتسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گیري از فرصتها
 

Business Planطرح کسب و کار 
 .طرح کسب و کار، یک سند برنامه ریزي است که فعالیت هاي یک بنگاه را براي دوره زمانی مشخص بطور خالصه بیان می کند 

اساس مدیریت بنگاه را پایه ریزي می نماید و معیاري  .این طرح رابطه عوامل کسب و کار را با وام دهندگان و غیره برقرار می کند
 .را از طریق سنجش پیشرفت و ارزیابی تغییرات ارائه می کند

یک طرح کسب و کار شامل شرحی از شرکت، صنعت، محصول یا خدمات، پیش بینی بازار فروش، تیم مدیریت، موارد کلیدي  
 .عملیات، برآوردهاي مالی و میزان پول مورد نیاز و هدف از هزینه آن می باشد

موسسه وام دهنده یا سرمایه گذار می تواند به هنگام تامین بودجه مورد نیاز درخواستها و سئواالت خاصی از محتویات طرح کسب  
 و کار داشته باشد

 طرح کسب وکار انواع 
الف) :طرح خود اشتغالی  

مجري طرح جهت اشتغال خود طرح را اجرا میکند مانند راه اندازي یک تعمیرگاه کوچک لوازم خانگی  یا یک واحد تزریقات  در  
 یک کلنیک

          ب):طرح اشتغالزا           
به واسطه اجراي طرح زمینه اشتغال دیگران در طرح فراهم میشود مانند راه اندازي یک کارخانه تولید  الیاف مصنوعی  یا احداث 

 یک درمانگاه تخصصی 

 بنگاه چیست ؟
 به واحدهاي کسب و کار فردي و گروهی اطالق میشود که جهت ایجاد و تثبیت و توسعه نیازمند حمایت مالی وفنی  است 

 بنگاه زود بازده اقتصادي چیست؟
واحدهاي کسب وکار است که با یک طرح جدید  با دریافت تسهیالت بانکی  و اشتغال نیروي کار جدید  ودر نظر گرفتن فرصت ها 

 .وتهدیدها در طی یک دوره معین  ایجاد یا گسترش می یابند 
 

Working Capital                     سرمایه در گردش                                                                 
                                                                         

به سرمایه ها و داراییهاي جاري یک شرکت اقتصادي و تجاري که براي انجام عملیات تجاري صرف می کند گفته می شود 



 تفاضل و تفاوت میان داراییهاي شرکت و بدهی هاي جاري را سرمایه در گردش گویند .
           unemployed                  بیکار کیست؟ 

به کسی اطالق می شود که فعالیت اقتصادي مشخصی به منظور کسب درآمد ثابت ندارد 

جویندگان کار گروه پزشکی و پیراپزشکی کیست؟ 
به آندسته از دانش آموختگان رشته هاي پزشکی وپیراپزشکی که به دنبال کار وشغل مناسب با رشته تحصیلی خود است اطالق 

نفر جوینده کار ثبت نام بعمل آمده است . 400 از 1387میشود.در سال
دفتر کارآفرینی پس از نام نویسی از جویندگان کار، لیست جویندگان به مراکز تابعه دانشگاه ارسال میگردد تا در صورت نیاز از بین 

آنها تخصصهاي الزم را بکار گیرند . 
بنگاههاي  خصوصی یا تعاونی یا دولتی جهت جذب نیروي متخصص گروه پزشکی با دفتر تماس گرفته و افراد واجد شرایط به آنها 

معرفی می شوند . 

 عملکرد دفترکارآفرینی دانشگاه در خصوص بنگاههاي زود بازده
با اجراي  سیاستهاي دولت در خصوص بنگاههاي  زودبازده وکارآفرین دفتر کارآفرینی دانشگاه متقاضیان دریافت تسهیالت را به 

مراجع ذیصالح ( استانداري، فرمانداري، دبیرخانه کارگروه اشتغال، بانکهاي عامل) معرفی نمودند. 
 طرح موفق به عقد قرارداد واخذ 108 طرح  در قالب بخش خصوصی وتعاونی  معرفی شده اند که از این تعداد 142 تعداد 

تسهیالت شدند. 
 طرح جهت خرید و تاسیس بنگاههاي پزشکی بود. 24طرح جهت تجهیز مطب و آزمایشگاه و داروخانه بود و84تعداد
  موفق به اخذ تسهیالت شدند . 1384 طرح در سال 32تعداد

 تسهیالت دریافت نمودند. 1385 طرح در سال 73و تعداد 
 تسهیالت دریافت کردند . 1386 طرح در سال 2تعداد 

 موفق به اخذ تسهیالت شد  1387طرح مرکز دندانپزشکی دکتر سعادت نیا نیز در سال 
   با توجه به کمبود اعتبارات ومنابع بانکها نسبت به عقد قرارداد وپرداخت تسهیالت امتناع ورزیدند   

از مهمترین طرحهاي  بهره برداري طرح موسسه پزشکی هسته اي  و مرکزدندانپزشکی پارسه و مرکز دندانپزشکی سینا  در شهر 
بوشهر و طرح ساختمان پزشکان جم و مجتمع پزشکی شبانه روزي برازجان  می توان نام برد .  

 طرح راه اندازي مرکز عکسبرداري ام آر اي در شهرستان برازجان از مهمترین طرحهاي در دست اقدام  است . 
 مجري طرح تجهیز درمانگاه محمد رسول اهللا بوشهرآقاي دکتر بهناد سلیمیان به عنوان کارآفرین برتر شناخته شد و در 85در سال 

 طرح موسسه پزشکی هسته اي به عنوان کارآفرین  برتر اعالم شد . 1387سال 
 بوده است.  میلیارد ریال34مبلغ کل تسهیالت دریافتی طی این سالها 

 جهت ساخت و خرید وتاسیس اماکن درمانی بوده است و مابقی صرف تجهیز  اماکن درمانی موجود شد.  میلیارد ریال23مبلغ 
   نفر بوده است. 210اشتغال ایجاد شده  بنگاههاي زود بازده در استان 



 نمودار توزیع فراوانی بنگاههاي زودبازده کارآفرین در سطح استان
 27 بوشهر 

 8 دشتستان 
 25 گناوه 
 3 دیلم

 5 دشتی
 32 کنگان 

 4 جم 
 1 تنگستان

 1 دیر
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 اعطاي تسهیالت به کارکنان دانشگاه از محل تفاهم نامه با بانک ملت
جهت رفاه کارکنان دانشگاه از محل تفاهم نامه بانک ملت تسهیالتی اعطا میشود که مقدار آن به شرح زیر است : 

 میلیارد ریال تسهیالت به کارکنان دانشگاه اعطا میشود که بر اساس فرمول زیر بین واحدها تقسیم میشود 15ساالنه بالغ بر 

 تعداد کارکنان هر واحد)   (تعداد تسهیالت اعطاي * /تعدادکل کارکنان دانشگاه  

 1387تعداد تسهیالت اعطاي به کارکنان درسال 
 میلیون ریالی خرید کاال اساسی 20 فقره تسهیالت 350تعداد 
 میلیون ریالی قرض الحسنه ضروري 5 فقره تسهیالت 500تعداد
 میلیون ریالی جعاله تعمیر مسکن  14 فقره تسهیالت 200تعداد
  میلیون ریالی خرید خودرو ایرانی  50 فقره تسهیالت  70تعداد 


