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  ،مشاوره مراکز ساماندهی صدور مجوز و دستورالعمل
  رسانی وخدمات کارآفرینیاطالع 

  )2ویرایش(
  

  :و به استناد) کارگروه تخصصی(بنا به پیشنهاد دبیرخانه شوراي عالی اشتغال 
  شرح وظایف شورا  4بند  -
  ساله کشورانداز بیستامور اقتصادي سند چشم 37بند  -
  ي و نوآوري نقشه جامع علمی کشورچارچوب نهادي علم، فناور 2ماده  "و"بند  -
  قانون برنامه چهارم توسعه  21ماده  -
    قانون برنامه پنجم توسعه 80ماده  -
در جلسه مورخ که  "رسانی و خدمات کارآفرینیمراکز مشاوره، اطالع"تاسیس  ییاجرا ستورالعملد

  .گردداصالح میبه شرح ذیل  تصویب شده، شوراي عالی اشتغال 19/4/90

  
  :فاهدا

  اقتصادي کشورهاي ها و ظرفیتهاي کارآفرینانه با توجه به مزیتتوسعه فعالیت -
  سرانههاي کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی افزایش سهم فعالیت -
  هاي کارآفرینانه و تولیدایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت -
و  کارآفرینانصاحبان ایده، هاي تخصصی مبتنی بر دانش کاربردي و نوآوري به ارائه مشاوره -

  هاي اقتصاديمتقاضیان ایجاد بنگاه
 
 

  : کلیات و تعاریف -1ماده 
  :شوندرود، به شرح زیر تعریف میبه کار می دستورالعملاصطالحاتی که در این 

است که داراي شخصیت  "کارآفرینیرسانی و خدمات مراکز مشاوره، اطالع"منظور  :مراکز -1-1
 . شند باحقوقی مستقل می
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کارآفرین فردي است که با تکیه بر نوآوري، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، : 1کارآفرین -1-2
  )جامعه یا جهان/بازار  ،سازمان/جدید در سطح بنگاه(رد ارزش جدیدي به وجود می آو

پذیري است که هسته اصلی آن نوآوري در مدیریت کسب وکار، فعالیت مخاطره: 2کارآفرینی -1-3
پذیري، تحصیل نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده باال، رقابت وخدمت، فرآیند و محصول بوده 
  .ثروت و ایجاد اشتغال مولد است

را به عنوان یک کارآفرین با تمام فرد است که  یا نقشه راه، سنديتجاري  طرح :3طرح تجاري -1-4
هاي و فعالیت ها گیري کند و بر تصمیم کارآفرینانه آشنا می عناصر درونی و بیرونی مربوط به فعالیت

هاي کاربردي اي از بخشطرح تجاري معموال مجموعه .سه سال اول منتهی به تولید نظارت دارد
 . مانند بخش بازاریابی، مالی، تولیدي و منابع انسانی است

دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه دبیرخانه مستقر در منظور  :دبیرخانه مرکزي -1-5
 .دباش میو متشکل از کارشناسان آن دفتر اجتماعی 

  .باشدمی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"منظور : وزارت -1-6
  .ت کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها استامنظور ادار: اداره کل  -1-7
 ،که ترکیبی از مدیران باشدمی دستورالعملاین ) 6(منظور هیات موضوع ماده : هیات فنی -1-8

  .است هاي مختلفو کارشناسان برجسته و متخصص حوزهاساتید 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اشتغال و کارآفرینی کارشناسان "منظور : دبیرخانه هیات فنی -1-9

 .که در پی این دستورالعمل به همکاري با هیات فنی می پردازند .باشدمی "اجتماعی استان
 "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال"منظور  :معاونت -1-10

 .دباش می
  

پس از بررسی و تایید هیات فنی توسط اداره کل  ،مجوز مراکزو لغو تعلیق  ،تمدید ،صدور - 2ماده 
  استان صادر

  .می شود 
  

  :صدور مجوزعمومی شرایط  -3ماده 

                                                
 . باشدمی کارآفرین با توجه به اینکه تعاریف متعددي از واژه کارآفرین ارائه شده، این تعریف برگرفته از تعاریف مختلف-   1
 .باشدمی کارآفرینی ختلفبرگرفته از تعاریف مبا توجه به اینکه تعاریف متعددي از واژه کارآفرینی ارائه شده، این تعریف  -2
  .باشدمی طرح تجاري ختلفبرگرفته از تعاریف منکه تعاریف متعددي از واژه طرح تجاري ارائه شده، این تعریف با توجه به ای - 3
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  :باشندزیر برخوردار شرایط عمومی الزم است از  ،مجوز انمتقاضی
  به یکی از ادیان رسمی کشور اعتقادتابعیت جمهوري اسالمی ایران و  -3-1
  کیفري موثر سابقه محکومیت نداشتن -3-2
  )آقایانبراي (داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -3-3
  هاي اجرایی دولتیها، موسسات و دستگاهعدم اشتغال در نهادها، شرکت -3-4
  )با تایید هیات فنی(تامین مکان متناسب با حوزه فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن  -3-5

از  هاي کارآفرینی در کشورکلیه جشنوارهبرگزیدگان و  اعضاي هیات علمی و اساتید دانشگاه :1تبصره
  .مستثنی هستند 4-3قاعده بند 

  
   :شرایط تخصصی صدور مجوز – 4ماده 

  :باشندزیر برخوردار شرایط تخصصی مجوز الزم است از  انمتقاضی
  : یکی از مدارك ذیل باشد يدارامتقاضی باید  -4-1

زمینه مشاوره سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردي در  3با دکتري تخصصی  مدرك -
 و فعالیت هاي ریسک پذیر کارآفرینی 

زمینه مشاوره سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردي در سال  5مدرك کارشناسی ارشد با  -
 و فعالیت هاي ریسک پذیر کارآفرینی 

زمینه مشاوره سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردي در  7کارشناسی با مدرك  -
 پذیرهاي ریسککارآفرینی و فعالیت

 ،حقوق مالکیت معنوي،  MBA ِ ، DBAکارآفرینی، هاي  رشتهاولویت با فارغ التحصیالن (
هاي مرتبط با سایر رشته و، اقتصاد ، مدیریت بازاریابی مدیریت فناوري، مدیریت مالی

  ).استهاي کسب و کار کارآفرینانه به تشخیص هیات فنی فعالیت
سال  3با  رك کارشناسی ارشداقل دو نفر با مدحدباید و تخصصی، سایر اعضاي کادر فنی  -4-2

، با اولویت رشته هاي  مشاوره کارآفرینی سال سابقه 5یا کارشناسی با  مشاوره کارآفرینی سابقه
  .به کار گرفته شوند1-4تحصیلی عنوان شده در بند   

تخصصی مرکز را همراه با کپی برابر با اصل مدارك فنی و متقاضی موظف است اسامی کادر  -4-3
  . و سایر مستندات به اداره کل ارائه نمایدتحصیلی و تخصصی 
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را  بخش تخصصییا چند در یک  و ارائه مشاوره فعالیت، درخواست چنانچه متقاضی مجوز  - ١تبصره 
) هاي(مدرك تحصیلی حداقل نیمی از اعضاي کادرفنی آن در ارتباط با بخش الزم است ؛  دارد

  .دباشتخصصی مورد نظر 
  .وقت کادر فنی در مرکز، الزامی استحضور حداقل نیمه - 2تبصره 

و در صورتی که متقاضی داراي شخصیت حقوقی باشد احکام فوق در مورد مدیرعامل  -3تبصره 
  .نیز جاري است   اعضاي تخصصی

  .باشدتعاونی یا  خصوصینهاد  تواندمیفقط ، شخصیت حقوقی -4تبصره
ارزیابی عملکرد بر اساس  سال و تمدید مجوز منوط به 5 مراکزمدت اعتبار مجوز  -5تبصره 

  .باشدمیو تایید نهایی اداره کل، هیات فنی توسط  مرکزو تایید عملکرد دستورالعمل 
  .باشند نمی در سایر استانها تاسیس شعبه جدید مراکز، مجاز به  -6تبصره 

در چارچوب ( هیات فنی اتو سایر مصوب دستورالعملموظف به رعایت ضوابط این  مراکز – 7تبصره 
 .در این رابطه مسئول و به اداره کل پاسخگو خواهند بودبوده و  )دستورالعمل

  
  :فعالیت مراکز هايزمینه -5ماده

  :ازند عبارت در چارچوب مجوز صادره مراکز فعالیت
مرتبط با تهیه و اجراي طرح کسب و کار به صاحبان ایده هاي هاي تخصصی ارائه مشاوره -5-1

   نوآورانه
 کسب و کارنوآورانه و بازارپذیر هاي در چارچوب طرح ایدههدایت صاحبان سرمایه و  -5-2

تامین مالی ارائه راهکارهاي مباحث قانونی و حقوقی و ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص  -5-3
  .انههاي نوآورطرح

شاخص هاي مدت و فرایندهاي یین بو ت انههاي نوآورطرح )اقتصادي -فنی(جانبههمهارزیابی  -5-4
   سودآوري

 افزایشمدرن و  هايتکنولوژيبه کارگیري ، هاي نوینجذب فناوري مشاوره به منظورارایه  -5-5
  .هاي اقتصاديفنی بنگاهدانش 

 مدیریتی ریزي و برنامهي آموزشی، خدمات مشاورهارائه  -5-6

  هدف در بازارهاي پذیري رقابتافزایش  با رویکرد کارآفرینانهاي تخصصی به ارائه مشاوره -5-7
  )سه ماهه(به صورت منظم  اداره کل،تکمیل و ارسال شناسه کارآفرینان به   -5-8
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  ، هرسه ماه یکبار کل دارهاتهیه و ارسال گزارش عملکرد شفاف و مستند به  -5-9
  

 و نسبت به طراحی ،پس از تصویب دستورالعمل حاضرموظف است  دبیرخانه مرکزي – 1 تبصره
  .گیري از مراکز اقدام نمایدافزار جامع گزارشنرم و عملیاتی نمودن اجراي آزمایشی

  

ارزیابی عملکرد مراکز ظرف مدت سه ماه پس از تصویب  تعیین تعرفه و هايدستورالعمل -2تبصره 
 .گرددتوسط دبیرخانه مرکزي تهیه و ابالغ می ،دستورالعمل

 
-از سود ساالنه خود از محل ارائه خدمات مشاوره را به امر اطـالع % 5مراکز موظفند حداقل  :3تبصره 

 نشـریات عمـومی و    استان از طریق صدا و سیما،بخشی در حوزه کارآفرینی در سطح رسانی و آگاهی
جریـان   در اداره کـل ضـروري اسـت   . (رسانی عمومی اختصاص دهندتخصصی و یا سایر منابع اطالع

تمدید مجـوز مراکـز مشـاوره در    امتیاز انجام این کار به عنوان بخشی از ) درسانی قرار گیراین اطالع
 .شودنظر گرفته می

  
  

  :هیات فنی  -6ماده 
  : متشکل است از هیات فنی

  ) فنی هیات رئیس(استانکار و رفاه اجتماعی  مدیر کل تعاون،  -1- 6
  )فنی دبیر هیات(معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -2- 6
 ،وزارت علومبه پیشنهاد  و یا مراکز رشد استانعلم و فناوري  هايپاركیکی از رئیس  -3- 6

  تحقیقات و فناوري
  استان  مادر معاون پژوهشی دانشگاه -4- 6
 استانی رییس کانون کارآفرین-5- 6

تحقیقات و  ،وزارت علومبه پیشنهاد هاي استان رئیس مرکز کارآفرینی یکی از دانشگاه -6- 6
  فناوري

با معرفی کانون کارآفرینی تصادي متفاوت قاز فعالیت هاي ادو نفر کارآفرین برتر استانی  -7- 6
  استان
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 وجود عدمدر صورت (به پیشنهاد اداره کل  پذیر استانریسک هايصندوقیکی از رییس  -8- 6
صندوق رییس  رئیس صندوق سرمایه گذاري شهرك صنعتی یا ، در استان صندوق ریسک پذیر

  ) جانشین ایشان می گردد )ع(مهر امام رضا
یکی از پارکهاي علم و فناوري یا  به پیشنهاد مالکیت فکري موضوعآشنا با  دانحقوق یک -9- 6

  کانون وکال و یامراکز رشد 
  

 .گرددصادر می فنی رئیس هیاتاحکام اعضاء توسط  -1تبصره

خواهد  فنی اتیریاست جلسه بر عهده دبیر ه، فنی تدر صورت عدم حضور رییس هیا - 2تبصره 
  .بود

نصف به عالوه ( اعضا اکثریت مطلقجلسه و با حضوردبیر  یا رییسجلسات با حضور  - 3تبصره
   .می یابد رسمیت) یک اعضا

  .اعضاء مالك تصمیم گیري خواهد بودکل نفر از نصف به عالوه یک توافق  -4تبصره
اعضاي نظر مشورتی از  تواندهیات فنی می، تشخیص رییس یا دبیرضرورت و بنا به حسب  -5تبصره 

  .بهره بگیرد ،رايحق داشتن بدون در حوزه تخصصی موردتقاضا، مدعو متخصص 
در سوابق کاري و مصاحبه حضوري از وي  ارائهحضور متقاضی مجوز در جلسه به منظور  -6تبصره 

  .در جلسه هیات فنی ضروري است.... و ، سوابق کاريلباتفهیم مط تواناییراستاي بررسی 
  

  :وظایف هیات فنی -7 ماده
   بررسی و تایید صالحیت علمی و فنی متقاضیان تاسیس مراکز  -7-1
  جهت صدور مجوز تاسیس مراکز ه کلارادمعرفی متقاضیان تایید صالحیت شده به  -7-2
  هاي هیات فنیهمراکز و مصوب دستورالعمل نظارت بر حسن اجراي -7-3
 ،بروز تخلف مراکز از دستورالعمل حاضر گیري در خصوصو تصمیم تایید ،بررسی -7-4

  هاي هیأت فنی مرتبط و یا مصوبهابالغی هاي دستورالعمل
  ذیربط جعمراارجاع آن به در صورت لزوم کنندگان به مراکز و بررسی شکایات مراجعه -7-5
داراي یک  حداقل فضاي اختصاصی مرکز که(تهیه و تصویب شرایط و ضوابط مربوط به مکان -7-6

با فنی،  مورد نظر هیاتتجهیزات طبق استانداردهاي  و ، امکانات)یک اتاق مشاوره است اتاق انتظار و
  شرایط استاندرنظر گرفتن 
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  دبیرخانه مرکزيو مقررات به  هادستورالعملارائه پیشنهاد اصالحیه  -7-7
  هر دو ماه یکبارحسب نیاز و حداقل  اتتشکیل جلس -7-8
  

  :وظایف دبیرخانه هیات فنی  -8ماده 
  هاي ذیربط                      پذیرش اولیه مدارك متقاضیان و استعالم از دستگاه -8-1
  هاي متقاضیان                                                  بررسی و تکمیل پرونده -8-2
  ها به هیات فنی ارسال مستندات پرونده -8-3
  الزم جهت تشکیل جلسات هیات فنیهماهنگی  -8-4
 اداره کل، مجوز فعالیت به تعلیق یا لغو ،تذکر ،تمدید ،صدور نظر هیات فنی در خصوص اعالم -8-5

  متقاضیان مراکز و دبیرخانه مرکزي
این دستورالعمل و ارائه آمار مجوزهاي صادره به  5ماده  8-5ارسال شناسه کارآفرینان بند  -8-6

  دبیرخانه مرکزي
  هاي انجام شده به هیات فنیهاي ادواري از نظارتارائه گزارش -8-7
هاي ابالغی و مقررات نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز داراي مجوز، در چارچوب دستورالعمل -8-8

  مصوب هیات فنی 
  هاي بازدید و نظارت بر عملکرد مراکز براي کارشناسان دبیرخانه مرکزيفراهم نمودن زمینه -8-9
  نظرات حمایتی از مراکز و ارائه آن به دبیرخانه مرکزي  اخذ نقطه -8-10
  نیازسنجی براي ایجاد مراکز جدید استانی و ارائه به هیات فنی  -8-11
  ها، پس از صدور مجوز تاسیس مراکز معرفی متقاضیان به اداره کل ثبت شرکت -8-12
هاي عمومی و تخصصی احراز صالحیتهاي قانونی استان جهت استفاده از تمام ظرفیت -8-13

  متقاضیان تاسیس مراکز 
  

آوري مستندات و موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به جمع دبیرخانه هیات فنی - 1تبصره 
  .هاي مورد نیاز، اقدامات الزم را به عمل آورداستعالم
 دبیرخانه هیات فنیآوري شده از متقاضیان مراکز، محرمانه تلقی شده و اطالعات جمع -2تبصره 

  .باشدموظف به حفظ آنها می



٨ 
 

ظرف مدت سه ماه پس از تصویب  ،ربررسی تخلفات مراکز از دستورالعمل حاض نامهشیوه  – 3 تبصره
  .ابالغ می گردد تایید معاونتدستورالعمل، توسط دبیرخانه مرکزي تهیه و پس از 

  
  سیون حل اختالفیکم -9ماده 

تمدید و  ،فرآیند صدور مجوزخصوص روند و گونه شکایت در هر ارجاعدر صورت بروز اختالف و 
  :یلسیونی متشکل از اعضاي ذیمرتبط، کمیا سایر موارد  انحالل مراکز و

 )سیونیرییس کم(وزارت  دفتر توسعه کارآفرینیمدیرکل  -1

 استان نماینده هیات فنی -2

 نماینده مرکز  -3

 دبیرخانه مرکزي نماینده -4

 یک حقوقدان از معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت  -5

گیري نهایی اقدام خواهند نمود و راي صادره براي اداره کل و هیات فنی نسبت به تصمیمتشکیل و 
 .باشدمیاالجرا استان الزم




