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  اجتماعیکار و رفاه  رت تعاون،وزا                                                                       

  کارآفرینیو خدمات  مشاوره مراکزصدور مجوز  دستورالعمل
  )1398- چهارمویرایش (

  یباالدست اسناد
  :در راستاي

  "6/1377/ 11مصوب  ي عالی اشتغالشوراقانون تشکیل "	شرح وظایف  3ماده  4بند  -
  ساله کشورانداز بیستامور اقتصادي سند چشم 37بند  -
  علم، فناوري و نوآوري نقشه جامع علمی کشورچارچوب نهادي  2ماده  "و"بند  -
  قانون برنامه چهارم توسعه  21ماده  "ج"بند  -
 قانون برنامه پنجم توسعه 80ماده  -
 قانون برنامه ششم توسعه 22و  4مواد  -

  19/4/90 مورخ جلسه شورایعالی اشتغالچهل و سومین مصوبه  -

توسعه کارآفرینی و اشـتغال وزارت تعـاون،    دستورالعمل حاضر قابل ویرایش مجدد و ابالغ توسط معاونت -
  .کار و رفاه اجتماعی می باشد

  
  فاهدا

 ها و با توجه به مزیت جمعی و مشارکتی، هاي کارآفرینانهتوسعه فعالیتاي و هاي منطقهتقویت اکوسیستم
  اقتصادي کشورهاي ظرفیت

 تولید و کسب و کار يفضا ،هاي کارآفرینانهو پایدار بین فعالیت عنادارایجاد ارتباط م  
 صـاحبان کسـب وکـار،    صـاحبان ایـده،   هاي تخصصی مبتنی بر دانش کاربردي و نوآوري بـه  ارائه مشاوره

 هاي اقتصاديمتقاضیان ایجاد بنگاه و گران تعاون، کارآفرینان

 هاي نوآورانهکسب وکار اندازيراهها در آپهدایت استارت 
 و تعاونگران نانیکارآفر ،کسب وکارهاي نوپا تیموفق بیضر شیافزا 

 نانهیکارآفر يها تیفعال به هیسرما صاحبان تیهدا 

 هـاي  گیري یک هویت اجتماعی مشترك و جدید حول محور توسعه کارآفرینی در کشور براي گـروه شکل
 و جامعه ، بخش تعاونمختلف اجتماعی موثر در دولت و بخش خصوصی

 کمک به بهبود فضاي کسب و کار 
 

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

 .باشدخدمات کارآفرینی می و مشاوره منظور دستورالعمل صدور مجوز مراکز :دستورالعمل .1.1

و  دشـ  بـا     است که داراي شخصیت حقوقی می "مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی"منظور  :مشاوره مرکز .1.2
 .است مجوز خود را بر اساس این دستورالعمل دریافت نموده
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مرکز مشاوره می باشند که به ارائه خدمات منـدرج در ایـن    مشاوران متخصص: مرکز مشاورهکادر فنی  .1.3

 .می پردازند دستورالعمل

کارآفرین فردي است که با تکیه بر نوآوري، تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره، ارزش جدید  :کارآفرین .1.4
 )جامعه یا جهان /بازار ،سازمان /جدید در سطح بنگاه(آورد اجتماعی به وجود می /اقتصادي

پذیري است که هسته اصلی آن نـوآوري در مـدیریت کسـب وکـار، خـدمت،      فعالیت مخاطره :کارآفرینی .1.5
پـذیري، تحصـیل ثـروت و ایجـاد     محصول بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده باال، رقابتفرآیند و 

 .اشتغال مولد است

شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمنـدي هـاي مشـترك و بهبـود      :تعاونی .1.6
ر اساس اصولی که در وضع اقتصادي و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاري و کمک متقابل و همکاري آنان ب

 .نفر باشد 7قانون تعاون آمده تشکیل می شود و تعداد اعضاي آن نباید کمتر از 

 کسب و کار تیم یا شرکت نوپاي داراي ایده نوآورانه در  :آپ استارت .1.7

را از زمـان   هـا آپ اسـتارت  گروهی ازت که اس ات کارآفرینیو خدم رهاي از مراکز مشاوگونه:دهنده شتاب .1.8
، در ازاي (pre-seed)ز آغـاز پـیش ا تـامین سـرمایه    ضـمن و  گرفتـه خـود   حمایتتحت  ایده گیري شکل

گی بـه منظـور افـزایش    دهنـد شـتاب  ارائه خدماتبه  باشد، می% 10که معموالً کمتر از  ،سهامدرصدي از 
 .پردازد ها می آپاستارت موفقیت ضریب

طـالق  ایک کسب و کـار   شروعاز به منظور حمایت خدمات کارآفرینی اي از به مجموعه :گیدهند شتاب .1.9
، شبکه سـازي،  گري، تامین فضاي کاري مشتركآموزش، مشاوره، مربی ها از طریقشتاب دهنده .شود می

هـا طـی دوره    آپ اسـتارت اولیـه   بخشـی از نیازهـاي مـالی   تـامین  و همچنـین   گـذاران  معرفی به سـرمایه 
شده و در ازاي موجب تسریع در تولید محصول، ورود به بازار و رشد کسب و کار  است که دهندگی شتاب

دهنـدگی   طول دوره پـیش شـتاب   .آن، بخش کوچکی از سهام کسب و کار را به تملک خود در می آورند
  .ماه است 6کمتر از  معموالً دهندگی ماه و طول دوره شتاب 2کمتر از  معموالً

شامل تجهیـزات و  فیزیکی  يفضا انواع خدمات کارآفرینی است که در آنیکی از  :مشترك کاري فضاي .1.10
با هزینه اندك به صورت مشـترك در اختیـار    رسرعت به اینترنتپملزومات کاري و اداري نظیر دسترسی 

 .شودها قرار داده می آپ    پرداز و استارت هاي ایدهتیمافراد یا 

سـابقه  داراي  ،وکـار  کسـب  حوزه به آگاه با تجربه، است يفرد یا مربی )منتور(هدایتگر :)منتور(هدایتگر .1.11
پ ها انتقـال  آ ی خود را به استارتصکه تجربیات حرفه اي و دانش تخصارتباطات قابل توجه  و ینیآفرکار
 .دهد می

که امکان برقـراري   نامیده می شود؛ مکانی است عمومی "کافه"در این دستورالعمل که  :کارآفرینی کافه .1.12
دانشـجویان را تسـهیل کـرده و     گذاران، صاحبان ایده ودولت، سرمایه اجتماعی بین کارآفرینان،تعامالت 

 . آوردبین افکار مختلف براي خلق نوآوري را به وجود می 1هاي سیالگیري شبکهامکان شکل

، ریزي و هماهنگی کلیـه امـور مـرتبط بـا کافـه     وظیفه برنامه شخص حقیقی یا حقوقی است که :راهبر .1.13
 .دارد به عهده را آنهاکنندگان در و شرکت اي کاري مشتركفض

  

                                                
١. Liquid Network 
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هـاي مختلـف و عالیـق گونـاگون کنـار      هاي متفاوت، پیشـینه محیطی است که در آن ایده :شبکه سیال .1.14

  اشتباهات و ایده هاي ناب به اشتراك گذاشـته شـده و منجـر بـه نـوآوري       یکدیگر قرار گرفته و یافته ها،
 . گردندمی

 حاضردارندگان هر یک از مجوزهاي مندرج در دستورالعمل : دارندگان مجوز .1.15

 هاي دستورالعمل حاضرمتقاضیان دریافت هر یک از مجوز :متقاضیان مجوز .1.16

 .باشدمی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"منظور : وزارت .1.17

 .باشد می "اجتماعی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه"منظور : معاونت .1.18

دبیرخانه مرکزي به ریاست مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و متشکل از کارشناسـان  : دبیرخانه مرکزي .1.19
 .نمایدذیل معاونت فعالیت می آن دفتر

 .است "کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هادار"منظور :اداره کل .1.20

 .باشدمیاین دستورالعمل ) 2(منظور هیات موضوع ماده : هیات فنی .1.21

کارشناسان اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی    "منظور : دبیرخانه هیات فنی .1.22
 .پردازندباشد که به همکاري با هیات فنی می می "استان

اسـت کـه توسـط دبیرخانـه      دارنـدگان مجـوز  بر خط و ارزیابی عملکرد سامانه نظارت : سامانه نظارت .1.23
 .شودمیاندازي  مرکزي راه

، هزینـه  الزحمه مشاوران در ارائه خدمات مرکز مشاورهمبناي تعیین حداکثر حق :دستور العمل تعرفه .1.24
 .گرددمی باشد که توسط دبیرخانه مرکزي تهیه و ابالغ می ...استفاده از فضاي کاري مشترك و

نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت هـاي مرکـز مشـاوره اسـت کـه      منظور شیوه نامه  :شیوه نامه نظارت .1.25
 .گرددمرکزي تهیه و ابالغ میدبیرخانه  توسط

 
  هیات فنی  -2ماده  .2

 :متشکل است از فنی یاته .2.1
  ) رئیس هیات فنی(مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  .2.1.1
  ) دبیر هیات فنی(مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل  .2.1.2
  یا نماینده تام االختیار ایشانهاي علم و فناوري و یا مراکز رشد استان یکی از پاركرئیس  .2.1.3
 یا نماینده تام االختیار ایشانهاي استان معاون پژوهشی یا رئیس مرکز کارآفرینی یکی از دانشگاه .2.1.4

 کانون کارآفرینی استان رئیس .2.1.5
 دبیر کانون کارآفرینی استان   .2.1.6

در  ،اگر درخواسـت مجـوز تخصصـی   ( هامسائل حقوقی تعاونی تجارت،حقوق یک حقوقدان آشنا با  .2.1.7
 ...و ها، ثبت شرکتمالکیت فکري، )حوزه تعاونی باشد

 )در صورت تشکیل انجمن صنفی(رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره کارآفرینی استان  .2.1.8
 شانیختیار اپذیر استان یا نماینده تام االهاي خطررئیس صندوق کارآفرینی امید یا یکی از صندوق .2.1.9

مجوز مورد درخواست مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، فعالیت در حـوزه تخصصـی    در صورتی که :1تبصره 
  :الزم است افراد ذیل نیز به هیات فنی دعوت گردند ها باشد،تعاونی
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  یا نماینده تام االختیار ایشان امور تعاون استان دیرم -
  تام االختیار ایشانیا نماینده رییس اتاق تعاون استان  -

تا سقف سه نفر، از کارآفرینان برتر سـه سـال اخیـر     2.1بند در صورت عدم حضور هر کدام از اعضاي :2تبصره
 .البدل در جلسه شرکت نمایند استان به عنوان عضو علی

 .گردداحکام اعضاء توسط رئیس هیات فنی صادر می .2.2

  .عهده دبیر هیات فنی خواهد بوددر صورت عدم حضور رئیس هیات فنی، ریاست جلسه بر  .2.3
  . یابدرسمیت می) نصف به عالوه یک اعضاء(جلسات با حضور اکثریت مطلق اعضاء  .2.4
 .بود خواهد يریگ میتصم مالك یفن اتیه جلسه در حاضر ياعضا کیبعالوه  نصف يرا .2.5

  .در صورت برابر بودن تعداد آراء، راي رئیس جلسه تعیین کننده خواهد بود :تبصره
توانـد از نظـر مشـورتی اعضـاي     ضرورت و بنا به پیشنهاد اعضاء با تشخیص رئیس، هیات فنـی مـی  حسب  .2.6

  .بهره گیرد ،تقاضا، بدون داشتن حق راي متخصص مدعو در حوزه تخصصی مورد
در  مجـوز ارائه سوابق کاري و مصاحبه حضوري در جلسه بررسی صدور مجوز، حضـور متقاضـی    به منظور .2.7

 .ستجلسه هیات فنی ضروري ا

  
  وظایف هیات فنی-3ماده .3

 مجوزمتقاضیان  بررسی و تایید صالحیت .3.1

  )کادر فنی، منتور، راهبر(اعضاي دارندگان مجوزهاي فعالیت و بررسی و تایید تغییرات در زمینه .3.2
  دارندگان مجوز فیو وظا تهایفعال يحسن اجرا بر نظارت .3.3
-دستورالعمل ،از دستورالعمل حاضردارندگان مجوز گیري در خصوص بروز تخلف تایید و تصمیم ،بررسی .3.4

 هاي هیأت فنی  هاي ابالغی مرتبط و یا مصوبه

  لغو و یا تعلیق مجوزها  ،عدم صالحیت دارندگان مجوز و صدور حکم بررسی .3.5
  و در صورت لزوم ارجاع آن به مراجع ذیربطدارندگان مجوز کنندگان به بررسی شکایات مراجعه .3.6
  ها و مقررات به دبیرخانه مرکزياصالحیه دستورالعملارائه پیشنهاد  .3.7
 ی فن اتیه سیرئ نظر با برگزاري جلسات اضطراري .3.8

  
  وظایف دبیرخانه هیات فنی  -4ماده  .4

 و اصـل  سـنامه، شنا صـفحات  تمام تصویر و اصل: از عبارتند الزم مداركپذیرش اولیه مدارك متقاضیان،  .4.1
خـدمت، گـواهی عـدم     پایان تصویرکارت و اصل تحصیلی، مدرك آخرین تصویر و ملی، اصل تصویر کارت

اعتیاد به مواد مخدر، گواهی عدم سوء پیشینه کیفري موثر، فرم تعهد عدم سوء سابقه حراستی، فرم تعهد 
 عدم اشتغال تمام وقت در نهادهاي دولتی 

 :شامل پروندهمستندات تکمیل نظارت و هدایت متقاضیان در جهت  ،بررسی .4.2

 مناسب زیکیفضاي فیتامین  .4.2.1

 امکانات تجهیزات وتامین  .4.2.2

کـه نشـان دهنـده ماهیـت حقـوقی      ... (، تعاونی ومرکز علمی/ سمن / انجمن/ شرکت گواهی ثبت .4.2.3
 )متقاضی باشد
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 معرفی شده متقاضیان مجوزها در خصوص اعضاي مستنداتارائه  .4.2.4

عـدم اشـتغال در   عدم سابقه محکومیت کیفري موثر، عدم اعتیـاد،  : الزم از جملههاي  یهیدتائ ارائه .4.2.5
 به هیات فنی ،نهادهاي دولتی

  روز کاري پس از تکمیل پرونده متقاضی15حداکثر ظرف  تشکیل جلسات هیات فنی .4.3
  ها به هیات فنی ارسال گزارش فنی و مستندات پرونده .4.4
اعالم  ویق یا لغو مجوز فعالیت به متقاضیان تعل ،تذکر ،تمدید ،هیات فنی در خصوص صدورابالغ مصوبات  .4.5

 مستندسازي سوابقو دبیرخانه مرکزي  آن به

تشکیل جلسه هیات فنـی  روز کاري پس از  5ظرف حداکثر  به متقاضیان، اعالم نتایج جلسات هیات فنی .4.6
  به متقاضیان

و  دبیرخانـه مرکـزي   هـاي ابالغـی  ، در چـارچوب دسـتورالعمل  دارنـدگان مجـوز  ارزیابی عملکرد نظارت و  .4.7
 مصوبات هیات فنی

بـه هیـات فنـی و     دارندگان مجـوز هاي کمی و کیفی به صورت فصلی یا موردي از فعالیتهاي گزارشارائه  .4.8
  دبیرخانه مرکزي 

  دارندگان مجوزهاي بازدید و نظارت بر عملکرد فراهم نمودن زمینه .4.9
  و ارائه آن به دبیرخانه مرکزي مجوز دارندگان نظرات و پیشنهادات دریافت  .4.10

محرمانه تلقی شده و دبیرخانـه هیـات فنـی و دبیرخانـه      ،مجوزآوري شده از متقاضیان اطالعات جمع :تبصره
 .باشند مرکزي موظف به حفظ آنها می

 
 مجوز و تمدید شرایط صدور -5ماده  .5

هاي مـورد تقاضـا در اساسـنامه آن درج    باید شخصیت حقوقی غیردولتی داشته و فعالیت مجوز، متقاضی  .5.1
 .شده باشد

  .دولتی نیز داشته باشندتوانند شخصیت حقیقی غیرمجوز کافه می متقاضیان :1تبصره
صـدور  لـیکن  . دریافت نماینـد  موقت یکساله فضاي کاري مشترك مجوزتوانند  حقیقی می متقاضیان :2تبصره

  .، منوط به حقوقی شدن دارندگان مجوز موقت می باشدمجوز سه ساله
بـه اسـتثناء   ( در نهاد هاي دولتـی متقاضی مجوز عدم اشتغال تمام وقت اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل  .5.2

 )ها دانشگاه

 متقاضـی مجـوز   توسط هیات مدیره و مدیرعامل "در نهادهاي دولتی تمام وقت اشتغال عدم تعهد"فرم  :تبصره
، مجـوز لغـو   ءدولتی بودن هر یک از اعضا محرز شدن و در صورت گردد امضاء و به دبیرخانه هیات فنی ارائه می

  .خواهد شد
هر یک از مجوزهاي مندرج در این دستورالعمل جهت اخذ هـر کـدام از مجوزهـا نیازمنـد ارائـه       متقاضی .5.3

) و کافه کارآفرینی کاري مشتركفضاي  مرکز مشاوره، شتاب دهنده،(مورد مورد نیاز هر تخصصی مدارك 
 )مدارك مشترك، یکبار اخذ گردد(. اخذ تایید هیات فنی می باشند به دبیرخانه هیات فنی و

ایـن   14پـس از آن در صـورتی کـه مشـمول مـاده       مجوز صادر شده در ابتدا موقت و یک سـاله بـوده و   .5.4
 .دستورالعمل نباشند، مجوز سه ساله براي آنها توسط هیات فنی صادر خواهد شد

ارزیابی عملکرد بر اساس سـامانه   رعایت ضوابط ذیربط این دستور العمل؛ منوط بهسه ساله تمدید مجوز  .5.5
 .باشدمیهیات فنی و تایید نظارت 
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دارنده مجوز می بایست حداقل یکماه قبل از پایان اعتبار مجوز، نسبت به انجام فرایند تمدید مجوز اقدام  .5.6
 .نماید

ـ  مختلـف تخصصـی   هايحوزه نماید در ، درخواستمرکز مشاوره چنانچه متقاضی مجوز .5.7  ارائـه مشـاوره   هب
 را کـه  کادر فنـی مرکـز مشـاوره   از اعضاي  نفر یکحداقل  ،تخصصی حوزهبه ازاي هر الزم است  ،بپردازد

هیـات  همراه مستندات مربوطه بـه   هد بباش در آن حوزه تخصصی مرتبطاي داراي سوابق کاري و مشاوره
 .نماید معرفیفنی 

مراکز مشاوره که مرتبط با موضوعات منـدرج در   یا زمینه هاي فعالیت اساسنامه، هرگونه تغییر در ماهیت .5.8
  .این دستورالعمل باشد، الزم است در هیات فنی استان بررسی و تایید گردد

براي هر )6(مشروط به رعایت مفاد ماده  ،تاسیس شعبه جدید مرکز مشاوره در شهرستان هاي یک استان .5.9
 .می باشدساله  3دارا بودن مجوز و  هشعب

با اسـتعالم از   استان مقصدمنوط به تایید هیات فنی ها استاندر سایر مشاوره تاسیس شعبه جدید مرکز  .5.10
 .باشد می استان مبدا

عایت بند در این صورت نیازي به ر( در یک شهر داشته باشند هاي مختلفیتوانند شعبه مراکز مشاوره می .5.11
  ).العمل نمی باشداین دستور ) 6.8(
 فـیش  اصل ارائه) اعم از حقیقی و حقوقی( هر یک از مجوزهاي دستورالعمل حاضر دیتمد ای صدوربراي  .5.12

 .استان الزم می باشد امورمالیاتی سازمان توسط شده تعیین مبلغ به تمبر حق پرداختی

 :اقدامات ذیل را انجام دهدمتقاضی مجوز الزم است  .5.13

مبنـی بـر    مثبتـه مدارك متر مربع، مناسب با زمینه هاي فعالیت و ارائه  30تامین مکان حداقل  .5.13.1
 بـراي  این بند ویژه مراکز مشاوره اسـت و (برداري حداقل یکساله جهت تائید هیات فنی اجازه بهره

 ).درج شده است هاسایر مجوزها در شرایط خاص آن

هـا و   دهنـده هـا بـراي شـتاب   منتور ؛براي مراکز مشاوره ارائه مشخصات تمامی اعضاي کادر فنی .5.13.2
 مشخصات تیم اصلی راهبري براي فضاي کاري مشترك و کافه کارآفرینی

 .سامانه نظارت می باشند تکمیلموظف به  ،مجوزدارندگان  .5.13.3

اندازي سامانه نظارت، دارندگان مجوز، موظف به تکمیل جداول ارزیابی که توسـط  تا قبل از راه :تبصره
 .دبیرخانه مرکزي تهیه شده می باشند

در (دسـتورالعمل و سـایر مصـوبات هیـات فنـی      موظف به رعایت ضـوابط ایـن   دارندگان مجوز   .5.13.4
 .در این رابطه مسئول و به اداره کل پاسخگو خواهد بودبوده و ) چارچوب دستورالعمل

 
  کادر فنی مرکز مشاوره -6ماده  .6

 :باشدبرخوردار ل ذیشرایط الزم است از  کادر فنی مرکز مشاوره

 به یکی از ادیان رسمی کشور اعتقادتابعیت جمهوري اسالمی ایران و  .6.1

  .استفاده از مشاوران خارجی به شرط داشتن مجوز اشتغال اتباع خارجی بالمانع است :تبصره
 کیفري موثر سابقه محکومیت نداشتن .6.2
 فرم تعهد عدم سوء سابقه حراستیتکمیل  .6.3
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حسـاس بـودن   و غیرهمچنین حقوقی بـودن متقاضـیان    استعالم سابقه محکومیت کیفري وبا توجه به  :تبصره
در صـورت  انجـام گرفتـه و   و براي سه نفر کادر فنی اصـلی  پس از صدور مجوز تواند می استعالم حراست شغل،

 .عدم تایید، مجوز لغو گردد

 )براي آقایان(داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم .6.4
  به مواد مخدر عدم اعتیادارائه گواهی  .6.5
عـدم شـمول در قـانون    (هاي دولتـی  ها، موسسات و دستگاهوقت در کلیه نهادها، شرکتعدم اشتغال تمام .6.6

 ) مجلس شوراي اسالمی 11/10/73ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل؛ مصوب 

و در  گـردد  و به دبیرخانه هیات فنی ارائه مـی  ءتوسط کادر فنی امضاتمام وقت  اشتغال عدم تعهدفرم  :1تبصره
  .مجوز لغو خواهد شد ء،احراز دولتی بودن هر یک از اعضاصورت 
  .مستثنی هستند) 6.6(اعضاي هیات علمی دانشگاه ها از قاعده بند  :2تبصره

 :الزم است حداقل یکی از مدارك ذیل را داشته باشند کادر فنی مرکز مشاورهاعضاي اصلی  .6.7

 مدرك دکتري تخصصی  .6.7.1
سال سابقه مفیـد اجرایـی و تحقیقـات کـاربردي در زمینـه مشـاوره       2مدرك کارشناسی ارشد با  .6.7.2

 پذیر هاي ریسک کارآفرینی و فعالیت

سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردي در زمینه مشاوره کارآفرینی  5مدرك کارشناسی با  .6.7.3
 پذیر هاي ریسک  و فعالیت

با ارائه یکی از مـدارك عضـویت در    ،ساله 5کسب وکار در زمینه تخصصی با عمر  راه اندازي یک .6.7.4
 هیات موسس، هیات مدیره، مدیرعاملی و لیست تامین اجتماعی

 .مستثنی می باشند )6.7(کارآفرینان برتر استانی از قاعده بند  :تبصره

 . الزم است به عنوان عضو اصلی معرفی گردندکادر فنی مرکز مشاوره نفر از اعضاي  3حداقل  .6.8

 .ندارد) 6.7(بندالزامی به رعایت ) مازاد بر اعضاي اصلی(کادر فنی مرکز مشاوره براي معرفی سایر اعضاي  .6.9
 .باشند کادر فنی مرکز مشاورهمدیر عامل و اعضاي هیات مدیره نیز می توانند عضو  .6.10

ي اصلی کادر فنی مراکز مشاوره به صورت تمام وقـت  مرکز مشاوره موظف است از حضور یک نفر از اعضا .6.11
 .مند گردد در زمان فعالیت بهره

را به اطـالع و تاییـد هیـات     کادر فنی مرکز مشاورهمرکز مشاوره الزم است تا تغییرات در اعضاي اصلی  .6.12
 .فنی برساند

 یدر حـوزه تخصصـ   تیـ فعال  ،ینیکه مجوز مورد درخواست مرکز مشاوره و خـدمات کـارآفر   یدر صورت .6.13
 يو تیصالح که(ها  یتعاون حقوقی مسائلو  ماهیت به مسلطکارشناس  کی از ستیبا یم ،ها باشدیتعاون
 استفاده یعضو کادر فن کیعنوان  به )باشد دهیرس 2.1 ماده لیذ 1 درتبصره شده یمعرف ياعضا دیبه تائ

  . دینما
 

  مشاوره فعالیت مرکز هايزمینه-7ماده .7
فعالیت  در سطح استان ذیل زمینه هايتواند در تمامی یا بخشی از میمشاوره  مرکز ،مجوز صادرهدر چارچوب 

  :نماید
 کسب وکارهاي یک رسته تخصصی رسانیبهم  وشبکه سازي  .7.1
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طرح توجیهی فنی و اقتصادي  :تهیه و اجراياز جمله  به صاحبان ایده هاي نوآورانه ارائه مشاوره تخصصی .7.2
  BM؛ مدل کسب و کار  BP؛ طرح کسب و کار )FSامکان سنجی (

 کسب و کارنوآورانه و بازارپذیر هاي در چارچوب طرح ایدههدایت صاحبان سرمایه و  .7.3
 با رویکرد افزایش و استارت آپ ها و کسب و کارهاي تعاون محور هاي تخصصی به کارآفرینانارائه مشاوره .7.4

  پذیري در بازارهاي هدفرقابتتوان 
هـاي  تامین مـالی طـرح  ارائه راهکارهاي مباحث قانونی و حقوقی و ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص  .7.5

 انهنوآور
  ها و ارائه راهکارهاي تخصصی آپ عارضه یابی کسب وکارهاي تعاونی و استارت .7.6
  فرایندهایین بتهاي سودآوري و شاخص ،انههاي نوآورطرح )اقتصادي -فنی(جانبههمهارزیابی  .7.7
دانـش فنـی    افـزایش مـدرن و   هايتکنولوژيبه کارگیري ، هاي نوینجذب فناوري مشاوره به منظورارایه  .7.8

  هاي اجتماعی ها و بنگاه، تعاونیهاي اقتصادي بنگاه
  به کسب وکارها و تعاونی ها مدیریتیریزي و برنامهي آموزشی، خدمات مشاورهارائه  .7.9

و  کـارآفرینی هـاي  ، باشـگاه تورهاي کـارآفرینی  ،هااردو جملهاز کارآفرینی ترویجی ي رویدادهاي برگزار .7.10
 نظایر آن

 تخصصی کارآفرینی یهاي آموزش کارگاهبرگزاري  .7.11

 و ارزش گذاري فناوري ارائه خدمات تجاري سازي فناوري .7.12

 کاال و خدماتسازي بین المللیخدمات صادرات و  ارائه .7.13

  
 دهندگی شتابشرایط صدور مجوز -8ماده .8

متر مربع به شرط تامین مـوارد خواسـته شـده     150(ها آپ استارتفضاي کار مناسب جهت استقرار  تامین .8.1
 )...مثل اتاق جلسه و

افزاري، دسترسی به اینترنـت پرسـرعت،    افزاري و نرم تامین تجهیزات و خدمات اداري نظیر امکانات سخت .8.2
 .غیره تلفن و

 ...و آبدارخانه گرمایشی و سرمایشی، امکانات ،، اتاق بازيچند نفره جلسههاي تامین سالن  .8.3

 )10(مطابق با ماده  منتورهامشخصات تمامی  ارائه .8.4

 .دهنده اعالم کرده باشند همکاري با شتاب برايخود را  که موافقت کتبی )منتور(هدایتگرمعرفی تیم  .8.5

و با توجه به با تایید هیات فنی (ها آپ استارتالی مرحله نوزادي تامین مسرمایه کافی جهت برخورداري از  .8.6
 )شرایط استان

اند ابتدا یکسال مجوز فضاي کاري مشـترك را اخـذ نمـوده و     دهندگی نداشته شتاب متقاضیانی که سابقه .8.7
 . توانند مجوز شتاب دهندگی را دریافت نمایند پس از آن می

  

 :دهنده ها زمینه فعالیت شتاب-9ماده .9

 براي مدت محدود نوپا هايکاري کسب و  کمک به کوتاه کردن روند راه اندازي و توسعه .9.1

 نوپا هايخدمات و ثبات مالی کسب و کار ،باال بردن کیفیت محصوالت بهکمک  .9.2

 ها آپ استارتارائه فضاي کار مناسب به منظور استقرار   .9.3

 شده  فتهي پذیرها آپ استارت توانمندسازي .9.4
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 آپ ها به استارتراهنمایی و مشاوره  ،گري مربی خدمات ي ارائه .9.5

 مرحله نوزادي استارت آپ هاتامین مالی  .9.6

 رویدادهاي آموزشی برگزاري .9.7
 

 :شرایط منتورها -10ماده .10

 :منتور با شرایط ذیل بعنوان منتورهاي ثابت و اصلی معرفی نماید3باید حداقل  هر شتاب دهنده .10.1

 دستورالعمل) 5.2(دارا بودن شرایط مندرج در بند  .10.2
 :معرفی شده باید داراي یکی از مدارك و سوابق ذیل باشند منتورهاي .10.3

 مرتبط با سابقه یکساله فعالیت در یک استارت آپمدرك دکتري تخصصی  .10.3.1

یـا دوسـال فعالیـت در یـک     سال سابقه منتورینـگ   3حداقل بای سکارشنایامدرك کارشناسی ارشد  .10.3.2
 آپ استارت

  )از زمان ثبت کسب و کار( ساله 2عالیت سابقه راه اندازي و راهبري یک کسب و کار با سابقه ف .10.3.3
 .را به تایید هیات فنی برسانند منتورهاي اصلیدر  شتاب دهنده ها موظفند هرگونه تغییر .10.4

 )10.3(الزامـی بـه رعایـت بنـد     ) مازاد بر منتورهاي اصلی(شتاب دهنده ها براي معرفی سایر منتورها  :تبصره
  .ندارند

 
 فضاي کاري مشترك -11ماده .11

 :الزم است داراي شرایط ذیل باشند فضاي کاري مشترك،متقاضیان دریافت مجوز  .11.1

کاري مشترك و  ریزي فعالیت هاي فضاي جهت برنامه) 13 موضوع ماده(دارا بودن شرایط راهبر  .11.1.1
 هدایت افراد و تیم هاي مستقر 

اسـاس ضـوابط   بـر  ... (مناسب جهت استقرار تیم ها، افراد، برنامه نویسان واداري تامین فضاي  .11.1.2
 )مترمربع 100مصوب هیات فنی، حداقل

تامین تجهیزات و خدمات اداري نظیر امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، دسترسی به اینترنت  .11.1.3
 ...پر سرعت، تلفن و

 .به دوربین مدار بسته کاري مشترك تجهیز فضاي .11.1.4

 ...وآبدارخانه  امکانات گرمایشی و سرمایشی، تامین سالن جلسه، اتاق بازي، .11.1.5

 :زمینه فعالیت فضاي کاري مشترك  .11.2

 ...بین کارآفرینان، صاحبان ایده و ایجاد شبکه سیال .11.2.1
 هاي کاري تشکیل تیم .11.2.2

 گذاران ها و افراد با هم و با سرمایه تعامل تیم .11.2.3

 ستعدادهاي نوآورانه در منطقه پرورش ا .11.2.4
 ها کاري تیم برگزاري رویدادهاي آموزشی در زمینه .11.2.5

 برگزاري دورهمی کارآفرینی .11.2.6
 

 کافه کارآفرینی -12ماده .12

 :متقاضیان دریافت مجوز کافه کارآفرینی، الزم است داراي شرایط ذیل باشند .12.1
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 )13موضوع ماده (دارا بودن شرایط راهبر  .12.1.1

 :کارآفرینیهاي کافه فضا و امکانات .12.1.2

فضا و مکان کافه می تواند یکی از کافی شاپ هاي سطح شهر یا یک فضاي مسطح در  .12.1.2.1
، کارآفرینان،محـل رفـت و آمـد دانشـجویان     یا در شهرك هـاي صـنعتی کـه   ، دانشگاهی اماکن فرهنگی

 .تبدیل گرددآنها به محل گردهمایی  می تواند ؛ کهصاحبان ایده، سیاستگذاران و سرمایه گذاران باشد

د کل می توان هربه منظور تامین هزینه برگزاري و اداره کافه، راهبر با نظارت و تایید ادا .12.1.2.2
 .دویت از اعضاي داوطلب دریافت نمایجهت حق عضمبلغی را 

 .فضاي کافه به دوربین مدار بسته تجهیز .12.1.2.3

 :زمینه فعالیت کافه .12.2

 هاي مخاطبانسازي و برقراري ارتباط درمیان گروهشبکه .12.2.1

ها، میزهاي گفت ها، رویدادها، جلسات، دورهمینشست(هاي منظمریزي و برگزاري برنامهبرنامه .12.2.2
 ..).  و وگو، فضاي کاري مشترك

و  ها و رویـدادها گذاران و مسئولین دولتی در نشست دعوت از کارآفرینان، صاحبان ایده، سرمایه .12.2.3
 کارآفرینان و مسئولین دولتی و دورهمیدعوت 

 
 :راهبر -13ماده .13

 : شرایط راهبري .13.1

 .راهبر باید یک شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی باشد .13.1.1

 .توانمندي باال در شبکه سازي داشته باشد .13.1.2

 .شناخت کامل داشته و براي اکوسیستم شناخته شده باشداکوسیستم کارآفرینی منطقه از  .13.1.3

کسـب وکـار داشـته    یا راه انـدازي  فرینی و کارآ هايراهبر باید تجربه برگزاري و رهبري رویداد .13.1.4
  ...آپ ویکند واستارت  آموزشی،هاي کارگاه هاي کارآفرینی  دورهمیي برگزار: جمله از باشد

 )عدم سوء سابقه حراستی( .هرت باشدداراي حسن ش .13.1.5

 :راهبر وظایف دبیرخانه هیات فنی در ارتباط با .13.2

 :مدارك ذیل از متقاضیانریافت و بررسی د .13.2.1

 کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی .13.2.1.1

 کپی مدارك ثبتی براي اشخاص حقوقی .13.2.1.2

 )رویداد هاي کارآفرینی و کسب وکاربرگزاري (رزومه کاري  .13.2.1.3

 سابقه حراستیفرم تعهد عدم سوء  .13.2.1.4

 در مراحل اول به متقاضی  ،همه موارد و مدارك الزماعالم  .13.2.2

 14ظرف نتیجه را حداکثر  ،مدارك متقاضیان راهبري تکمیلپس از ادارات کل استانی موظفند  .13.2.3
 .متقاضی اعالم نمایند بهطی نامه اي روز کاري 

  
 تعلیق مجوز /لغو -14ماده .14

 :انجام می شود به شرح زیر می باشداداره کل توسط که  هاشرایط لغو مجوز  .14.1
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 و اعـالم  هرگونه فعالیت در زمینه کارآفرینی خارج از دسـتورالعمل تعریـف شـده بـا تشـخیص      .14.1.1
 .خواهد بودها دبیرخانه مرکزي منجر به لغو مجوز

عـدم  : در صورت محرز شدن عدم صداقت در ارائه تعهدات کادر فنی، منتورها و راهبر از جملـه  .14.1.2
 ...سابقه حراستی وسوء اشتغال دولتی، عدم

بـر اسـاس گـزارش    طی دو دوره سـه ماهـه    دارندگان مجوز،عدم فعالیت  محرز شدن صورتدر .14.1.3
 سان ادارات شهرستان هاو کارشنا اداره کلکارشناسان توسط 

 )هر مورد یک اخطار( :دو اخطار از دبیرخانه هیات فنی در موارد ذیل دریافت .14.1.4
 یکسال  دوره غیر متوالی در 3متوالی یا  دوره2یط عملکرد گزارش ارائه عدم صورت در .14.1.4.1

 منتورها / مربوط به کادر فنیاعالم تغییرات عدم  .14.1.4.2

 )16.2(عدم رعایت ضوابط تعرفه ذیل بند  .14.1.4.3

 عدم اعالم تغییرات آدرس و شماره تلفن .14.1.4.4

 ضوابط این دستورالعمل عدم رعایت .14.1.4.5

 از پس روز 15 ثرکحدا ظرف توانندیم معترضین ،مجوز لغو به نسبت دارندگان مجوز، اعتراض درصورت .14.2
بـه   یبررسـ  جهـت و مسـتندات   لیدال ذکر با و مکتوب صورت به را خود اعتراض ،صدور حکم هیات فنی

  .ندینما ارائه دبیرخانه مرکزي
  .روز کاري به متقاضی اعالم می نماید 10دبیرخانه مرکزي نتیجه بررسی را ظرف مدت : تبصره

مکلف به انجـام تعهـدات و اتمـام قراردادهـاي      دارندگان مجوز، ،مجوزیا اتمام مدت اعتبار در صورت لغو  .14.3
 .ضیان می باشندامنعقده با متق

بر اسـاس شـرایطی    ندامکلفدارندگان مجوز امکان پذیر نباشد،  )14.3(بند  در صورتیکه انجام تعهدات .14.4
قرارداد کتبی وجود که در خصوص شرایط انحالل یا فسخ قرارداد با متقاضیان دارد عمل نماید و چنانچه 

ندارد یا متضمن شرایط مذکور نمی باشد ضمن تهیه صورت وضعیت انجام کار، دریـافتی هـاي مـازاد بـر     
 . انجام تعهدات را به خدمات گیرندگان عودت دهد

باشد و در صـورتی   می )14.4(و  )14.3(دبیرخانه هیات فنی ناظر و مرجع رسیدگی به اجراي بندهاي  :تبصره
  . گیري خواهد شد در این خصوص باشد، در هیات فنی تصمیم گیري تصمیمکه نیاز به 

 .درخواست مجوز نمایند پس از گذشت دو سال می توانند مجدداًمتقاضیان ، چنانچه مجوز لغو گردد .14.5

 سـال  4گذشـت  متقاضـیان پـس از   . باشـد ) 14.1.2(و ) 14.1.1( بنـدهاي ، چنانچه دالیل لغـو مجـوز  :تبصره
  .توانند درخواست مجوز ارائه نمایند می

 به دالیلـی امکـان فعالیـت در محـدوده زمـانی خاصـی نداشـته باشـند        ساله  3چنانچه دارندگان مجوز  .14.6
 . توانند درخواست تعلیق موقت مجوز را به اداره کل اعالم نمایند می

 را ست زمان شروع مجـدد فعالیـت  مدت زمان تعلیق موقت حداکثر یکسال بوده و دارنده مجوز، موظف ا .14.7
 .اي رسمی به اداره کل اعالم نماید طی نامه

 .ساله مجوز محاسبه خواهد شد 3زمان تعلیق در دوره  .14.8

هرگونه تغییر در کادر فنی و یا سایر شرایط دارندگان مجوز بعد از زمان تعلیـق، بایـد مجـدد در هیـات      .14.9
 .فنی بررسی گردد

  
  



١٣ 
 

  
  

  کمیسیون حل اختالف -15ماده .15
یا  وها  آن لغوها، تمدید و در صورت بروز اختالف و ارجاع هرگونه شکایت در خصوص روند و فرآیند صدور مجوز

گیري نهایی اقدام خواهند نمود و راي تشکیل و نسبت به تصمیم از اعضاي ذیل سایر موارد مرتبط، کمیسیونی
  .باشداالجرا میکل و هیات فنی استان الزم صادره براي اداره

 )یس کمیسیونئر(مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت  .15.1

 هیات فنی استان دبیر .15.2

 بدون داشتن حق راي شاکینماینده  .15.3
 نماینده دبیرخانه مرکزي .15.4

  متبوعاز معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت دفتر حقوقی  نماینده نفر یک .15.5
  

 سایر موارد -16ماده .16

 .می گردد دبیرخانه مرکزي تهیه و با تایید معاونت ابالغسامانه نظارت بر عملکرد مراکز مشاوره، توسط   .16.1
در سـه ماهـه اول هـر سـال، توسـط       و فضاي کـاري مشـترك   تعرفه خدمات مراکز مشاوره دستورالعمل .16.2

 .گردد دبیرخانه مرکزي تهیه و ابالغ می

  
  گرددالعمل مییگزین ویرایش سوم دستور تبصره از تاریخ ابالغ، جا 17ماده و  16این دستور العمل در. 


