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  چگونگي پشتيباني واحدهاي مستقر در مركز رشد دانشگاه قم

 
  .دنگيرمي قرار  از سوي مركز مورد پشتيباني ،  دانشگاه قم مركز رشد درواحدهاي مستقر ليه ك-1ماده 
اليـت  وقت و تمام وقت به عنوان پشتيبان واحـدهاي مـستقر در مركـز فع    كارشناسان متخصص به صورت پاره-2ماده  

  .باشندكاركنان مركز براي اين منظور در اولويت مي. كنند مي
باشـد و در صـورت      كارشناس، مسئول پشتيباني چند واحد مـستقر مـي        يك   با توجه به حجم فعاليت واحدها        -3ماده  

  .گيردضرورت از همكاري مشاوران و پشتيبانان ديگر بهره مي
  . وظايف پشتيبان به شرح زير است-4ماده 
  ،ت عمومي بر عملكرد واحدنظار •
 ،بنديهاي واحد طبق برنامه زمانكنترل پيشرفت فعاليت •
 ،كنترل امور جاري واحد •
 ،ارائه تذكرات الزم به منظور پيشرفت كار واحد •
  ،هدايت واحد به سمت رشد و توسعه و پيشبرد امور مربوط به ايده محوري •
 ،هاي خوددر فعاليت)  استراتژيكمند وتفكر نظام(هدايت واحد به سمت ايجاد يكپارچگي  •
 ،نظارت بر عملكرد مالي، اداري و عملياتي واحد •
 ،نظارت بر استفاده بهينه از منابع در فعاليت واحد •
 ،حد به سمت رشد و توسعه و پيدا كردن مزيت پايدار رقابتياسوق دادن و •
 ،ايجاد ذهنيت پويايي و حركت به سمت افزايش شهرت تجاري واحد •
 .اده واحد از خدمات مشاورانراهبري استف •
بندي نسبت بـه فعاليـت   بايستي طبق برنامه زمان  ليكن واحد مستقر مي   .  فعاليت پشتيبان، جنبه ارشادي دارد     -5ماده  

موضـوع را   ها و ايده محوري را احراز كنـد چنانچه پشتيبان انحراف از برنامه. خود در امر پيشبرد ايده محوري اقدام كند    
 .كندجهت اقدامات بعدي به شوراي پذيرش گزارش مي

 .باشد ميپذيرش و پشتيباني مسئوليت هماهنگي پشتيبانان به عهده دفتر -6ماده 
،  فنـاور  بندي مشخص با مدير و همكاران واحـد        پشتيبان حداقل يك ساعت در هفته در قالب يك برنامه زمان           -7ماده  
  . خواهد داشتجلسه
  .باشد الزحمه از سوي مركز مي در قالب ساعات موظف و يا پرداخت حقينه پشتيبان  هز-8ماده 
  .دهدبار گزارش عملكرد خود را به صورت مكتوب به پشتيبان ارائه مي  واحد هر ماه يك-9ماده 
  .دهد پشتيبان هر سه ماه يكبار گزارش خود را از عملكرد واحد به مركز ارائه مي-10ماده 
  :شود يي مركب از پشتيبانان به عنوان شوراي پشتيباني به منظور زير به طور مرتب تشكيل مي شورا-11ماده 
 ،ايجاد هماهنگي جهت پشتيباني واحد توسط پشتيبانان مختلف •
 ،ه پشتيبانانبرتبادل تج •
 . احتمالي در مورد واحدها با نظر مشورتيهالحل مس •
گونـه  ن نشست شوراي مركز رشد دانشگاه قم تـصويب شـد و هـر       چهارميوماده در شصت  12نامه در   اين آيين  -12ماده  

 .تغيير منوط به موافقت شوراي مركز است


