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بر استان  یکانون کارآفرین، 11/7/89مصوبه بیست و نهمین جلسه شورایعالی اشتغال مورخ  8مطابق بند 
  .گردد، تشکیل میاین دستورالعمل اساس

  
  : کلیات و تعاریف -1ماده 
  : روندزیر در معانی مشروح مربوط به کار می اصطالحاتها و واژه

کارآفرینی استان حوزه صاحبنظران و کارشناسان  ،از کارآفرینان برتراي است متشکل مجموعه :کانون - 1- 1
  . شودتشکیل میبه عنوان اتاق فکر کارآفرینی که 

ها و پذیرش مخاطره، ارزش جدیدي به فردي است که با تکیه بر نوآوري، تشخیص فرصت :کارآفرین - 2- 1
  )نجامعه یا جها/بازار ،سازمان/جدید در سطح بنگاه(آوردوجود می

پذیري است که هسته اصلی آن نوآوري در مدیریت کسب وکار، خدمت، فعالیت مخاطره: کارآفرینی -3- 1
پذیري، تحصیل ثروت و ایجاد افزوده باال، رقابتفرآیند و محصول بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش

  .اشتغال مولد است
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : وزارت - 4- 1
  دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  :دفتر - 5- 1

  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هادار: اداره کل  - 6- 1
  مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان : مدیر کل - 7- 1
آفرینی هاي کاربین کانون هماهنگیبرقراري تعامل و ایجاد به منظور : هاکانونموقت شوراي مرکزي - 8- 1

  .گرددها تشکیل میکانونموقت ، شوراي مرکزي سراسر کشور
  

  اهداف کانون -2ماده 
 دستیابی بهجهت  کارآفرینیکمک به شناسایی موانع توسعه افزایش توان مدیریتی استان در  - 1- 2

 موانع  این راهکارهاي رفع 

 زمینـه توسـعه  ان ارشد اسـتان در  مدیر سازيتصمیمدر افزایی و مشارکت حداکثري کارآفرینان هم -2 -2
  کارآفرینی

و  ...)اقتصادي، اجتماعی و(کارآفرینیانواع ترویج  وگسترش جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب  -3 - 2
  در استانآن فرهنگ سازي نهادینه

هاي مدیران ارشد اسـتان و افـزایش ضـریب اطمینـان تصـمیمات      گیريیمممشاوره و کمک به تص -4 -2
  نییر زمینه کارآفراتخاذ شده د
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  هاي کانونوظایف و فعالیت -3ماده 
  :کندهاي زیر را دنبال میها و فعالیتبرنامه ،این دستورالعمل 2ماده  تحقق اهداف مندرج درکانون جهت 

لف از خلق ایده، ایجاد کسب و مراحل مخت در استان بررسی موانع کارآفرینی در وطرح  شناسایی، - 1- 3
 عملیاتی بهبود وضعیتراهکارهاي ارایه وج از کسب و کار و ، رشد، تثبیت و خرکار

 ناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی استانش - 2- 3

  و      بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهاي عملیاتی به منظور تسهیل قوانین - 3- 3
 وري کش/به مدیران مرتبط استانی ،موجودموانع قانونی  ها و رفع مغایرت

-اظهارنظرهاي مشورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی موثر به مدیران ارشد دستگاهکمک فکري،  - 4- 3

هاي توسعه گیري و اجراي برنامههاي اجرایی استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم
 کارآفرینی

راکز رشد و موسسات ها، مها و نهادهاي مرتبط در استان از جمله دانشگاهارتباط موثر با سازمان - 5- 3
 پژوهشی

وکارهاي مناسب جهت تعامل  کارآفرینان استان و برقراري سازو مستندسازي تجربیات شناسایی  - 6- 3
 مستمر با آنها 

 تاناسپیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی کمک فکري و مشاوره به مدیر کل استان جهت  - 7- 3

هاي نسبی، وجه به مزیتها با تها و تهدیدهاي کسب و کار در استانررسی و تشخیص فرصتب - 8- 3
 رقابتی و ساختار صنعت استان و همچنین روندهاي فناوري در کشور و جهان 

ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضاي الزم جهت تشکیل جامعه خیرین کارآفرین  - 9- 3
 استان با هدف توسعه کارآفرینی در کشور

  به اداره کل  اي اقدامات و نتایج مطالعاتهاي دورهارائه گزارش - 10- 3

 
  کانونارکان  -4ماده 

  هیات امنا -ف ال
  هیات امنادبیرخانه  –ب 
  اعضاي کانون –ج 
  دبیرخانه کانون -د
  

  هیات امنا -الف
  

  اعضاي هیات امناترکیب   -5ماده 
  :باشدبه شرح زیر می نفر 12اعضاي هیات امنا شامل 

  )امنا ترئیس هیا(االختیار ایشانیا نماینده تام استاندار -5-1
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 )امنا دبیر هیات(اجتماعی استان  رفاهکار و  تعاون، مدیر کل -5-2

هاي اجرایی در بخش خدمات بر حسب مزیت رقابتی هر استان با معرفـی  یک نفر از مدیران دستگاه -5-3
  امنا دبیر هیات

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -5-4

 سازمان جهاد کشاورزي استان رئیس -5-5

 پـارك / مرکز رشـد /مراکز علمی و پژوهشی استان/موسسات/هایک نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه -5-6
  مادر استاننظر در حوزه کارآفرینی به انتخاب رئیس دانشگاه صاحب/ علم و فناوري استان

 )هاي اقتصادياز تمامی بخش(شش نفر از کارآفرینان برتر ملی یا استانی  - 7- 5

  

  .گرددصادر میاستاندار ، توسط مدیر کل پس از معرفی ي هیات امنام اعضااحکا -1 تبصره
با معرفـی  و پیش از تشکیل کانون در دوره اول  این ماده، 7-5موضوع بند شش نفر کارآفرین برتر  -2تبصره 

پس ) نهدو ساال(هاي آتیدر دورهانتخاب این افراد  .شوندانتخاب می ،به استاندار )دبیر هیات امنا(مدیر کل
 .باشداز تشکیل و انسجام فعالیت کانون، بر عهده اعضاي کانون می

، دبیر )5ماده  - 7- 5موضوع بند (هیات امناءعضو در صورت استعفا یا فوت اعضاي کارآفرین  - 3تبصره 
عنوان جایگزین وي تا برگزاري انتخابات کارآفرینان عضو هیات امناء موظف است کارآفرین دیگري را به

   .معرفی نمایدامناء به رییس هیات  ،امناءهیات 
  هـاي رسـمی ماننـد رئـیس شـوراي همـاهنگی       توانـد نماینـده برخـی ارگـان    هیات امنا میرئیس  -4تبصره 
هاي استان، شهردار، رئیس شوراي شهر، نماینده عـالی قـوه قضـاییه در اسـتان، نماینـدگان مجلـس       بانک

را به جلسات هیات امنا بنا به ضرورت و به صورت عضـو  ... و  شوراي اسالمی استان، فرمانداران، بخشداران
   .افتخاري و بدون حق راي دعوت نماید

  
 وظایف هیات امنا  -6ماده 

 6-1- همکاري و نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل کانون 

 6-2- استان کانون همکاري و مشارکت در تشکیل 

 6-3- هـاي  هـاي اجرایـی اسـتان در زمینـه    ن با دسـتگاه کانو هاي همکاري بین اعضايسازي زمینهفراهم
 توسعه کارآفرینی استان 

 6-4- ها، وضعیت و مشکالت کانون و ارایه طریق به آنهااطالع از فعالیت 

 6-5- نظارت بر عملکرد کانون 

 6-6- هاي مورد نیازها و برنامهها، شیوهتهیه و تصویب دستورالعمل 

 6-7-  از کانونهمکاري و حمایت معنوي و مالی 
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   .شودها که توسط شوراي مرکزي تهیه مینامه هماهنگ کانوناجراي آییننظارت بر  - 6-8
  ها نظارت بر منابع و اسناد مالی کانون - 6-9

  
  .گرددبار برگزار میماه یک 2حداقل  جلسات هیات امنا -1تبصره
اکثریـت مطلـق اعضـا     و ختیار ایشاناالیا نماینده تام امنا با حضور رییس هیات نامجلسات هیات ا -2تبصره

ایـن   5مـاده   7 -5موضـوع بنـد   عضـو   6مشروط به حضـور حـداقل دو نفـر از    ) نصف به عالوه یک اعضا(
  .گیري استرسمیت یافته و راي اکثریت حاضر، مالك تصمیمدستورالعمل 

دار خواهد ا عهدهیر هیات امنا ریاست جلسه ردر جلسه، دبامنا در صورت عدم حضور رئیس هیات  -3هتبصر
  .بود

  
  هیات امنادبیرخانه  -ب
  

  هیات امنادبیرخانه  -7ماده 
   .باشدمیاداره کل استان در  هیات امنادبیرخانه  - 1- 7
  . دار خواهند بودریاست دبیرخانه را عهده )دبیر هیات امنا(مدیر کل استان - 2- 7
عهـده مـدیرکل    بـر این دستورالعمل  5 هماد 7-5بند مسئولیت نظارت بر برگزاري انتخابات موضوع  -7-3

  .خواهد بود )دبیر هیات امنا(استان
استان موظف است گزارش فعالیت کانون را جهت بررسی و ارزیابی عملکرد به صورت اداره کل  -هتبصر

  .نمایدفصلی به دفتر وزارت ارسال 
  
  اعضاي کانون -ج

  .شودقدام میاانون و انتخاب اعضاي آن نسبت به تشکیل ک، )5موضوع ماده ( هیات امناتشکیل پس از 
  

  اعضاي کانون -8ماده 
  :باشدمیشرح زیر  هاعضاي کانون بترکیب 

 تولیدي،صنعتی، هاي مختلف حوزه هاي کارآفرینی، درجشنواره منتخب درکارآفرینان برتر - 1- 8
 کشاورزي خدماتی، 

سوابق علمی و اجرایی چون داراي  هاي استان کهاساتید برجسته و اعضاي هیات علمی دانشگاه - 2- 8
 .باشندتحقیق، تالیف و  تدریس در موضوع کارآفرینی 

 در حوزه کارآفرینی استان فعال (NGO) هاي غیردولتی ها و سازماننمایندگان تشکل - 3- 8
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گذاران و صاحبان خیرین، سرمایه، ادارات دولتی و هانمایندگان سازمان ،کارشناسان، مسئولین -1تبصره 
حسب ارتباط  هاي علم و فناوري، بنیاد نخبگان استان،شدگان از سوي مراکز رشد، پاركمعرفیایده، 

  .توانند در جلسه حضور یابند، میبه پیشنهاد رئیس کانون یا دبیر هیات امناکانون، موضوعی جلسات 
  .ها مشخص خواهد شدتوسط شوراي مرکزي کانون ي کانون،شرایط و نحوه عضویت اعضا -2تبصره 
، به پیشنهاد رئیس )شده توسط شوراي مرکزيبا توجه به شرایط تعیین(عضویت افراد در کانون - 3تبصره 

   .پذیردکانون به دبیر هیات امنا و تصویب اعضاي هیات امنا صورت می
  

  :رئیس و دبیر کانون -9ماده 
ایـن   5مـاده   7-5و  6-5موضـوع بنـدهاي   (غیردولتـی هیـات امنـا    از بـین اعضـاي  رئیس و دبیـر کـانون   

  .گردندمیمنصوب  رئیس هیات امناا ابالغ ب و انتخاب گردیده هیات امناتوسط  و )دستورالعمل
  

  : وظایف رئیس و دبیر کانون -10ماده 
   م وظیفهدبیر کانون انجا ،در غیاب ایشان. باشدمیرئیس کانون  عهده برریاست جلسات کانون - 10-1
  .نمایدمی
. شودشده کانون در جلسات هیات امنا توسط رئیس کانون ارائه میهاي انجامگزارشی از فعالیت - 10-2

 .گردددر غیاب ایشان، این امر توسط دبیر کانون انجام می

آن هاي مالی کانون در جلسات هیات امنا و ارایه نسخه مکتوب اعالم گزارشی از درآمدها و هزینه  -10-3
  .  شودبه رئیس هیات امنا توسط رئیس کانون انجام می

  بیر کانون آنها بر عهده دتنظیم صورتجلسات و حفظ و نگهداري  ،کانون اتجلس يدبیر - 10-4
  .باشدمی
دبیر هیات امنا به  ساعت 24مدت حداکثر  جلسات کانون ظرفصورتجلسه و مصوبات اعالم  - 10-5

   .پذیردصورت می توسط دبیرکانون
  .شودتوسط دبیر کانون انجام می ات، تا تحقق کامل اهداف موردنظرجراي دقیق مصوبپیگیري ا - 10-6
از طریق دبیر  کانون اعضايبه  بنا به اقتضا امر و در وقت مقرر کانونگزارش اقدامات انعکاس  - 10-7

  . گرددکانون انجام می
  

انتخاب مجدد افراد به . سال متوالی خواهد بود 2 کانون استان به مدتو دبیر مدت فعالیت رئیس  -1تبصره 
  .باشدهاي غیرمتوالی بالمانع میدوره متوالی و دوره 2کانون استان براي و دبیر عنوان رئیس 

  .پذیرخواهد بودفقط با امضاي رئیس کانون امکان وزارت شورا و ،مکاتبه با رئیس هیات امنا - 2تبصره 
  .اداري و معمولی با امضا رئیس کانون و یا دبیر کانون معتبر خواهد بوداوراق عادي، مکاتبات  -3تبصره 
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در صورت عدم انجام امور محوله در چارچوب دستورالعمل و عدم اجراي تصمیمات هیات امنا  -4تبصره 
و با حکم رییس هیات امنا، رئیس کانون عزل  با طرح موضوع و تصویب در هیات امناتوسط رئیس کانون، 

  . این دستورالعمل خواهد بود 7- 5ماکان جزو شش نفر اعضاي غیردولتی موضوع بند شده ولی ک
دار وظایف رئیس ، دبیر کانون عهدهمجدد پس از عزل رئیس کانون، تا برگزاري زمان انتخابات -5تبصره 

  . گرددمی
  . گیردمی برگزاري انتخابات مجدد جهت تعیین رئیس کانون در اولین جلسه هیات امنا صورت - 6تبصره 

  
  
  دبیرخانه کانون -د
  

  دبیرخانه کانون -11ماده 
در  .خواهد شدو جلسات کانون نیز در اداره کل برگزارمحل اداره کل مستقر در دبیرخانه کانون  - 11-1

تشکیل جلسات کانون با نظر رئیس کانون محل دبیرخانه و عدم وجود امکانات کافی در اداره کل،  صورت
   . خواهد شدل اعالم و به اداره کمشخص 

    .جلسات کانون در هر ماه حداقل یکبار تشکیل خواهد شد - 11-2
با راي موافق نصف به عالوه یک اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار است و باید  کانونمصوبات  - 11-3

  .در جلسه برسد ینبه امضاي حاضر
  

کانون از بین خود شش نفر را به عنوان اعضاي این دستورالعمل،  5ماده  2با توجه به تبصره  –تبصره 
براي (کنندبه مدیر کل معرفی میبا امضا رئیس کانون انتخاب و این دستورالعمل  5ماده  7- 5اعضاي بند 

  .)شودتوسط مدیر کل انتخاب می 5، شش نفر موضوع ماده و پیش از تشکیل کانون دور اول

  
   تخصصی هايکارگروه -12ماده

نسـبت بـه تشـکیل    و یـا تشـخیص هیـات امنـا،      و تایید رئیس کانون پیشنهاد اعضاتواند حسب کانون می
مطروحـه در جلسـات    ها و پیشنهاداتبررسی، اصالح و تکمیل طرح"جهتموردنیاز هاي تخصصی کارگروه
 "اسـت  کـانون عهـده   دستورالعمل برهاي الزم و انجام وظایف دیگري که طبق تهیه و تمهید طرحکانون، 

  .اقدام نماید
کـانون تشـکیل   و عنداللزوم با حضور مشـاورین منتخـب    مرکب از اعضاتخصصی  هاياین کارگروه -12-1

  .خواهد شد
  .نظران دعوت کندتواند با تصویب اکثریت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبمی کارگروههر  -12-2
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انون تعیـین و توسـط   در جلسـات کـ  هـا،  و همچنین عناوین کارگروه کارگروههر و اعضاي مسئول  -12-3
  .رئیس کانون جهت تأیید به هیات امنا معرفی خواهد شد

  
  :تامین بودجه کانون -13ماده 

  :باشدمحل تامین بودجه سالیانه کانون به شرح ذیل می
  هاي مالی هیات امنا کمک -1
 هاي مالی اعضاي کانونکمک -2

 اعضاي کانونورودي و حق عضویت سالیانه  -3

  اشخاص حقیقی و حقوقیسایر  هاي مالیکمک-4

کـانون  دو نفـر از اعضـاي   بـه نـام    جـاري  بنسبت به افتتـاح حسـا  رئیس یا دبیر هیات امنا باید  - 1 تبصره
بانـک توسـعه تعـاون و یـا بانـک رفـاه       (زیـر مجموعـه وزارت   هاي دولتیبانککارآفرینی استان در یکی از 

هـا از ایـن حسـاب اقـدام     هات کانون و پرداخت هزینهاقدام و نسبت به نظارت بر واریز کلیه وجو )کارگران
  . الزم را معمول نماید

کلیه اسناد و مدارك مالی و تعهدآور با امضا مشترك رئیس هیات امنا و رئیس کانون و همـراه بـا    -2تبصره 
  . مهر کانون معتبر خواهد بود

هـاي  از درآمـدها و هزینـه   ریاست کانون موظف است در هر جلسه هیات امنا، گزارشـی مکتـوب   -3تبصره 
  . اي را به رئیس هیات امنا تقدیم نمایدمالی کانون تهیه و ضمن قرائت آن، نسخه

  

  هاموقت کانون شوراي مرکزي -14ماده 

  شوراي مرکزي  ،هاي کارآفرینی سراسر کشوربین کانون هماهنگیبرقراري تعامل و ایجاد به منظور 
هاي استانی که بیشترین از روساي کانون )البدلنفر علی 2اصلی و  نفر عضو 5(نفر 7متشکل از ها کانون

متشکل از  غیردولتیملی انجمن یک  گیريصورت موقت تا زمان شکلبه کسب کنند، میان خودراي را از 
   .تشکیل خواهد شدها، هاي کارآفرینی استانکانون

نتخاب و ایک نفر به عنوان دبیر شورا  و رایک نفر به عنوان رییس شو ،اکثریتنفر عضو شورا، با راي  5از 
 . فعالیت خواهند نمود

در طی این دو سال، اعضاي شورا موظفند نسبت به سال بوده و  2 حداکثر شورامدت فعالیت  -1تبصره
  .اقدام نمایند ملی غیردولتیتشکیل انجمن 

  . کنندمی و به دفتر اعالمتخاب اي خود انرا براي انجام امور دبیرخانه مکان ثابتی ،اعضاي شورا -2تبصره



٨ 
 

بررسی اعتراضات احتمالی به عهده دفتر است و پس از طی مراحل و  و نظارت بر انتخابات شورا - 3 تبصره
در صورت تایید انتخابات، اعتبارنامه اعضاي شورا به وسیله معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت امضا 

  . و ابالغ خواهد شد
  

  شوراوظایف  -15ماده 
  دبیر از بین خود انتخاب رییس و - 15-1
  هاهماهنگ کانوننامه داخلی تهیه و تصویب آئین - 15-2
  هاهاي کارآفرینی استانبرقراري تعامل مستمر با کانون - 15-3
  هاسازي بین کانونهاي استانی و شبکهکانونبین ایجاد هماهنگی  - 15-4
  رینی و ارایه نظرهاي مشورتیپاسخ به استعالمات دفتر توسعه کارآف - 15-5
  غیردولتی کارآفرینیملی اقدام براي تشکیل انجمن  - 15-6

  
نحوه تشکیل و ، هاکانوناعضاي  عضویتو نحوه شامل شرایط ها هماهنگ کانون نامه داخلیآیین - تبصره

برگ مخصوص ، تهیه مهر و سرها، نحوه تامین مالی کانوناداره جلسات، نحوه و ضوابط برگزاري انتخابات
ماه پس از انتخابات تهیه و حداکثر سه شوراتوسط است که ... و ، ورودي و حق عضویت اعضاهاکانون

  .خواهد شد
 

از تاریخ ابالغ، جایگزین باشد که می تبصره 25ماده و  16این دستورالعمل مشتمل بر  - 16ماده 
تدوین قوانین و ، اصالح و یا ان لغوزمو تا  گرددمی 21/7/89 مورخ 69197شماره دستورالعمل ابالغی 

  .باشدمی االجراها الزم، توسط استاناز سوي وزارت هاي جدیددستورالعمل
  


