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  ،مشاوره مراکز ساماندهی صدور مجوز و دستورالعمل
  رسانی وخدمات کارآفرینیاطالع

  )95/ 18/12(تاریخ  )ویرایش سوم(
  یباالدست اسناد

   :در راستاي
   ي عالی اشتغالشرح وظایف شورا 4بند  -
  ساله کشورانداز بیستامور اقتصادي سند چشم 37بند  -
  فناوري و نوآوري نقشه جامع علمی کشورچارچوب نهادي علم،  2ماده  "و"بند  -
  قانون برنامه چهارم توسعه  21ماده  -
  قانون برنامه پنجم توسعه 80ماده  -

جلسـه  چهـل و سـومین    در "رسـانی و خـدمات کـارآفرینی   مراکـز مشـاوره، اطـالع   "اجرایی تاسیس  دستورالعملویرایش اول 
بـه تصـویب    3/9/93مـورخ   یکمین جلسه شورایعالی اشـتغال هفتاد و در ویرایش دوم و  19/4/90 مورخ شورایعالی اشتغال

  .رسیده است
  

  فاهدا
 اقتصادي کشورهاي ها و ظرفیتهاي کارآفرینانه با توجه به مزیتتوسعه فعالیت  
 سرانههاي کارآفرینانه در تولید ناخالص داخلی افزایش سهم فعالیت  
 تولید و کسب و کار يفضا ،کارآفرینانههاي ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت  
 هـاي  و متقاضـیان ایجـاد بنگـاه    کارآفرینانصاحبان ایده، هاي تخصصی مبتنی بر دانش کاربردي و نوآوري به ارائه مشاوره

  اقتصادي
 نانیکارآفر تیموفق بیضر شیافزا  
 نانهیکارآفر يتهایفعال به هیسرما صاحبان تیهدا 

  
   کلیات و تعاریف -1 ماده .1

  :شوندرود، به شرح زیر تعریف میبه کار می دستورالعملاصطالحاتی که در این 
ویـرایش  ( رسانی وخـدمات کـارآفرینی  ، اطالعمشاوره صدور مجوز و ساماندهی مراکزمنظور دستور العمل  :دستور العمل .1.1

 .می باشد )سوم
و  دشـ  بـا     است که داراي شخصـیت حقـوقی مـی    "رسانی و خدمات کارآفرینیمرکز مشاوره، اطالع"منظور  :مشاوره مرکز .1.2

  .است مجوز خود را بر اساس این دستور العمل دریافت نموده
  مرکز مشاوره می باشند که به ارائه خدمات منـدرج در ایـن دسـتور العمـل     مشاوران متخصص :مرکز مشاورهکادر فنی  .1.3

 .می پردازند
 /رصـتها و پـذیرش مخـاطره، ارزش جدیـد اقتصـادي     کارآفرین فردي است که با تکیه بر نوآوري، تشـخیص ف  :کارآفرین .1.4

 )جامعه یا جهان /بازار ،سازمان /جدید در سطح بنگاه(به وجود می آورد  اجتماعی
محصـول   کار، خدمت، فرآینـد و  پذیري است که هسته اصلی آن نوآوري در مدیریت کسب وفعالیت مخاطره :کارآفرینی .1.5

 .پذیري، تحصیل ثروت و ایجاد اشتغال مولد استبوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده باال، رقابت
 کسب و کار تیم یا شرکت نوپاي داراي ایده نوآورانه در  :آپ استارت .1.6
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را از زمـان   هـا آپ اسـتارت  گروهی ازت که اس ات کارآفرینیسانی و خدمره، اطالع رگونه اي از مراکز مشاو :دهنده شتاب .1.7
 ،سـهام درصـدي از  ، در ازاي (pre-seed) پیش ا ز آغـاز تامین سرمایه  ضمنو  گرفتهخود  حمایتتحت  گیري ایده شکل
-هـا مـی   آپاسـتارت  موفقیـت  گی به منظور افزایش ضـریب دهندشتاب ارائه خدماتبه  باشد، می %10کمتر از  معموالًکه 

 .پردازد
شـتاب   . شـود  طالق میایک کسب و کار  شروعاز به منظور حمایت  خدمات کارآفرینیاي از به مجموعه :گیدهند شتاب .1.8

و  گـذاران ، شبکه سـازي، معرفـی بـه سـرمایه    گري، تامین فضاي کاري مشتركآموزش، مشاوره، مربی دهنده ها از طریق
تولیـد  موجـب تسـریع در    اسـت کـه   دهنـدگی  ها طی دوره شتاب آپ استارتاولیه  بخشی از نیازهاي مالیتامین همچنین 

شده و در ازاي آن، بخش کوچکی از سهام کسب و کار را به تملک خود در مـی  محصول، ورود به بازار و رشد کسب و کار 
  .ماه است 6کمتر از  معموالً دهندگی ماه و طول دوره شتاب 2کمتر از  دهندگی معموالً طول دوره پیش شتاب .آورند

شامل تجهیزات و ملزومات کاري و فیزیکی  يفضا انواع خدمات کارآفرینی است که در آنیکی از  :مشترك کاري فضاي .1.9
هـا   آپ    پرداز و اسـتارت هاي ایدهبا هزینه اندك به صورت مشترك در اختیار تیم رسرعت به اینترنتپاداري نظیر دسترسی 

  .شودقرار داده می
کنـد و بـر    درونی و بیرونی مربوط به فعالیت کارآفرینانه آشنا میرا با تمام عناصر فرد است که  سندي :طرح کسب و کار .1.10

اي از مجموعـه  طـرح کسـب و کـار معمـوالً     .هاي سه سال اول منتهی بـه محصـول نظـارت دارد   و فعالیت ها گیري تصمیم
  .هاي کاربردي مانند بخش بازاریابی، مالی، تولیدي و منابع انسانی است بخش

فعالیـت کارآفرینانـه را توصـیف     منطق چگونگی ایجـاد، ارائـه و کسـب ارزش توسـط     سندي است که :کار و کسبمدل  .1.11
 .کند می

از ماموریـت و حـوزه کسـب و کـار     حله در این مر .کسب وکار گفته می شود قبل از راه اندازي به مرحله :مرحله نوزادي .1.12
 .گردد، تعیین می ها اعم از منابع و فرصتهاي بازاریی شناخت نیازمندیها و توانا طریق

 و ینیآفرسـابقه کـار  داراي  ،وکـار  کسـب  حـوزه  به آگاه با تجربه، است  يفرد یا مربی )منتور(هدایتگر :)منتور(هدایتگر .1.13
   .پ ها انتقال می دهدآ ی خود را به استارتصکه تجربیات حرفه اي و دانش تخصارتباطات قابل توجه 

 .باشدمی "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"منظور  :وزارت .1.14
 .دباش می "وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال"منظور  :معاونت .1.15
ذیـل   متشـکل از کارشناسـان آن دفتـر   و دفتر توسعه کارآفرینی  به ریاست مدیر کل مرکزي دبیرخانه :دبیرخانه مرکزي .1.16

 .معاونت فعالیت می نماید
 .است "کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هادار" منظور :اداره کل  .1.17
 .باشدمیاین دستورالعمل ) 2(منظور هیات موضوع ماده  :هیات فنی .1.18
باشد کـه  می "کارشناسان اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان"منظور  :دبیرخانه هیات فنی .1.19

 .پردازندبه همکاري با هیات فنی می
از بین اعضاي هیات فنی یا دبیرخانه هیات فنی با معرفی رئیس دبیرخانه هیات فنی و تصویب اکثریـت   :ناظرکارشناس  .1.20

 .اعضاي هیات فنی مسئولیت نظارت و تهیه گزارشهاي مراکز مشاوره را برعهده دارد
باشـد کـه توسـط    مبناي تعیین حداکثر حق الزحمه مشاوران در ارائه خدمات مرکـز مشـاوره مـی     :دستور العمل تعرفه .1.21

 .دبیرخانه مرکزي تهیه و با تائید معاونت ابالغ می گردد
کـه توسـط دبیرخانـه     فعالیت هـاي مرکـز مشـاوره اسـت     عملکرد شیوه نامه نظارت و ارزیابیمنظور  :شیوه نامه نظارت .1.22

  .مرکزي تهیه و با تائید معاونت ابالغ می گردد
 

  هیات فنی  -2ماده  .2
 :فنی متشکل است از هیات .2.1
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  ) 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
  هاي علم و فناوري و یا مراکز رشد استان رئیس یکی از پارك .2.1.3
 هاي استان معاون پژوهشی یا رئیس مرکز کارآفرینی یکی از دانشگاه .2.1.4
 استانکانون کارآفرینی  رئیس .2.1.5
 دبیر کانون کارآفرینی استان   .2.1.6
پـذیر در  در صورت عدم وجود صندوق ریسـک (پذیر استان به پیشنهاد اداره کل هاي ریسکرئیس یکی از صندوق .2.1.7

  ).گرددجانشین ایشان می دیام ینیکارآفر صندوقاستان، رئیس صندوق سرمایه گذاري شهرك صنعتی یا رئیس 
هاي علم و فناوري یا مراکـز رشـد یـا کـانون     فکري به پیشنهاد یکی از پاركیک حقوقدان آشنا با موضوع مالکیت  .2.1.8

  وکال
  ) انجمن صنفی لیتشک صورت در( یرسان اطالع و شاورهم مراکز انجمن سیرئ .2.1.9

 .گردداحکام اعضاء توسط رئیس هیات فنی صادر می .2.2
  .بوددر صورت عدم حضور رئیس هیات فنی، ریاست جلسه بر عهده دبیر هیات فنی خواهد  .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
تواند از نظر مشورتی اعضاي متخصـص مـدعو در   اعضاء با تشخیص رئیس، هیات فنی میحسب ضرورت و بنا به پیشنهاد  .2.6

  .بهره گیرد ،حوزه تخصصی موردتقاضا، بدون داشتن حق راي
به منظور ارائه سوابق کاري و مصاحبه حضوري در جلسه بررسی صدور مجوز، حضـور متقاضـی مرکـز مشـاوره در جلسـه       .2.7

 .ضروري است فنی هیات
  
  وظایف هیات فنی -3ماده  .3

 جهت صدور مجوز کادر فنی مراکز مشاورهو اعضاي  تاسیس مرکز مشاوره متقاضیان  بررسی و تایید صالحیت .3.1
  نظایر آن ، مکان فعالیت مراکز مشاوره وکادر فنی مراکز مشاورهبررسی و تایید تغییرات در زمینه هاي فعالیت، .3.2
  مرکز مشاوره  فیو وظا تهایفعال يحسن اجرا بر نظارت .3.3
هاي ابالغـی مـرتبط   دستورالعمل ،گیري در خصوص بروز تخلف مرکز مشاوره از دستورالعمل حاضرتایید و تصمیم ،بررسی .3.4

  هاي هیأت فنی  و یا مصوبه
  کنندگان به مرکز مشاوره و در صورت لزوم ارجاع آن به مراجع ذیربطبررسی شکایات مراجعه .3.5
  مربوط به فضا، امکانات و تجهیزات طبق شرایط استانتهیه و تصویب شرایط و ضوابط  .3.6
  ها و مقررات به دبیرخانه مرکزيارائه پیشنهاد اصالحیه دستورالعمل .3.7
 ی به منظور تائید گزارش عملکرد مراکز مشاوره فصل صورت به یفن اتیه جلساتتشکیل  .3.8
 ی فن اتیه سیرئ نظر با برگزاري جلسات اضطراري .3.9

 
  وظایف دبیرخانه هیات فنی  -4ماده  .4
 هاي ذیربطپذیرش اولیه مدارك متقاضیان و استعالم از دستگاه .4.1
 :شامل پروندهمستندات تکمیل نظارت و هدایت متقاضیان در جهت  ،بررسی .4.2

 مرکز مشاوره طرح اولیه کسب و کار .4.2.1
 مناسب فضاي فیزیکیتامین  .4.2.2
 امکانات تجهیزات وتامین  .4.2.3
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 گواهی ثبت شرکت .4.2.4
 کادر فنی مراکز مشاوره در خصوص اعضاي مستنداتارائه  .4.2.5
  هاي الزم یهیدتائ ارائه  .4.2.6

  هماهنگی الزم جهت تشکیل جلسات هیات فنی .4.3
  ها به هیات فنی ارسال گزارش فنی و مستندات پرونده .4.4
اعالم آن  تعلیق یا لغو مجوز فعالیت به متقاضی مرکز مشاوره و ،تذکر ،تمدید ،هیات فنی در خصوص صدورابالغ مصوبات  .4.5

  مستندسازي سوابقو دبیرخانه مرکزي  به
 و مصوبات هیات فنی دبیرخانه مرکزي هاي ابالغینظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاوره، در چارچوب دستورالعمل .4.6
  هاي کمی و کیفی به صورت فصلی یا موردي از فعالیتهاي مراکز مشاوره به هیات فنی و دبیرخانه مرکزي ارائه گزارش .4.7
   مشاوره هاي بازدید و نظارت بر عملکرد مراکزفراهم نمودن زمینه .4.8
  نظرات و پیشنهادات مرکز مشاوره و ارائه آن به دبیرخانه مرکزي دریافت  .4.9

آوري شده از متقاضیان مرکز مشاوره، محرمانه تلقی شده و دبیرخانه هیات فنی و دبیرخانه مرکزي موظـف  اطالعات جمع .4.10
 .باشند به حفظ آنها می

 
  

   مجوزو تمدید شرایط صدور  –5ماده  .5
 .متقاضی باید شخصیت حقوقی داشته و فعالیت هاي مورد تقاضا در اساسنامه آن درج شده باشد .5.1
 :اقدامات ذیل را انجام دهدالزم است مرکز مشاوره متقاضی مجوز  .5.2

 فعالیت مورد تقاضا  متناسب با زمینه هاي مرکز مشاوره ارائه طرح و مدل کسب و کار .5.2.1
 . فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن زمینه هايتامین مکان مناسب با  .5.2.2
 دستورالعمل  6مطابق با ماده  کادر فنی مراکز مشاورهتمامی اعضاي مشخصات ارائه  .5.2.3

 .هیات فنی برسد تاییدو هرگونه تغییر در مکان یا زمینه هاي فعالیت مرکز مشاوره الزم است به اطالع  :تبصره
بـه ازاي هـر   الزم اسـت   :بپـردازد  ارائه مشاوره به مختلف تخصصی حوزه هاي نماید در درخواست ،چنانچه متقاضی مجوز .5.3

ـ باشـ  مـرتبط اي داراي سوابق کاري و مشـاوره  را که کادر فنی مرکز مشاورهاز اعضاي  نفر یکحداقل  ،تخصصی حوزه  هد ب
  .نماید معرفیهیات فنی همراه مستندات مربوطه به 

هیـات  و تاییـد   شیوه نامه نظارتارزیابی عملکرد بر اساس  و تمدید مجوز منوط به سال3 مشاورهمرکز مدت اعتبار مجوز  .5.4
  .باشدمیفنی 

 .مرکز مشاوره می بایست حداقل یکماه قبل از پایان اعتبار مجوز، نسبت به انجام فرایند تمدید مجوز اقدام نماید :تبصره
  .استمجاز براي هر شعبه  6مشروط به رعایت مفاد ماده تاسیس شعبه جدید مرکز مشاوره در شهرستان هاي یک استان  .5.5
 اسـتان مقصـد  تاییـد هیـات فنـی    و  اعالم نظر استان مبـداء منوط به ها استاندر سایر مشاوره تاسیس شعبه جدید مرکز  .5.6

  .باشد می
نامـه   وهیشـ  منـدرج در  يفرمهـا  بر اساس کل اداره بهگزارشهاي فصلی و موردي  و ارسال تکمیلمرکز مشاوره موظف به  .5.7

 .می باشدنظارت 
بخشـی  رسانی و آگاهیاز سود ساالنه خود از محل ارائه انواع خدمات را به امر اطالع% 5حداقل  است  موظف مشاوره مرکز .5.8

رسانی عمومی عمومی و تخصصی و یا سایر منابع اطالعنشریات   در حوزه کارآفرینی در سطح استان از طریق صدا و سیما،
 .اده و گزارش آن را دبیرخانه هیات فنی ارائه نمایداختصاص د

در بـوده و  ) در چارچوب دسـتورالعمل (دستورالعمل و سایر مصوبات هیات فنی موظف به رعایت ضوابط این  مشاوره مرکز .5.9
 .این رابطه مسئول و به اداره کل پاسخگو خواهد بود

 .تمدید مجوز مرکز مشاوره موجود منوط به رعایت کلیه شرایط این دستورالعمل است .5.10
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   کادر فنی مرکز مشاوره -6ماده  .6

  :باشدزیر برخوردار  شرایط عمومیالزم است از  کادر فنی مرکز مشاوره .6.1
   به یکی از ادیان رسمی کشور اعتقادتابعیت جمهوري اسالمی ایران و  .6.1.1
  کیفري موثر سابقه محکومیت نداشتن .6.1.2
  )براي آقایان( داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم .6.1.3
عـدم شـمول در قـانون    (هـاي اجرایـی دولتـی    ها، موسسات و دستگاهوقت در کلیه نهادها، شرکتعدم اشتغال تمام .6.1.4

 ) اسالمی شورايمجلس  11/10/73مصوب  ؛ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل
ثبـت   یدر دفـاتر رسـم   بایـد کادر فنی در نهادهاي دولتی تمامی اعضاي تمام وقت  اشتغال عدم تعهدفرم  :1تبصره

   .گردد
  .مستثنی هستند 1.46.از قاعده بند  دانشگاه ها اعضاي هیات علمی :2تبصره

 :الزم است حداقل یکی از مدارك ذیل را داشته باشند کادر فنی مرکز مشاورهاعضاي اصلی  .6.2
مفیـد اجرایـی و تحقیقـات کـاربردي در زمینـه مشـاوره کـارآفرینی و         سـال سـابقه   3مدرك دکتري تخصصـی بـا    .6.2.1

 پذیر هاي ریسک فعالیت
سـال سـابقه مفیـد اجرایـی و تحقیقـات کـاربردي در زمینـه مشـاوره کـارآفرینی و           5مدرك کارشناسی ارشـد بـا    .6.2.2

 پذیر هاي ریسک فعالیت
هـاي  زمینـه مشـاوره کـارآفرینی و فعالیـت     سال سابقه مفید اجرایی و تحقیقات کاربردي در 7مدرك کارشناسی با  .6.2.3

 پذیر ریسک
، حقـوق  به استثاء مدیریت دولتـی  مجموعه مدیریت ، MBA،DBAهاي کارآفرینی، التحصیالن رشتهفارغاولویت با ( :تبصره

هاي کسب و کار کارآفرینانه به تشـخیص هیـات   هاي مرتبط با فعالیتاقتصاد و سایر رشتهمجموعه ،  مالکیت معنوي
  ).می باشد  فنی

کسـب و کـار بـا     یکداراي سابقه راه اندازي و راهبري حداقل  می بایست کادر فنی مرکز مشاورهیک نفر از اعضاي اصلی  .6.3
  .باشد ساله 5سابقه فعالیت 

 . الزم است به عنوان عضو اصلی معرفی گردندمرکز مشاوره کادر فنی نفر از اعضاي  3حداقل  .6.4
 .ندارد 6.2الزامی به رعایت ماده ) مازاد بر اعضاي اصلی(کادر فنی اعضاي سایر  معرفیمرکز مشاوره براي  .6.5
  .باشند کادر فنی مرکز مشاورهمدیر عامل و اعضاي هیات مدیره نیز می توانند عضو  .6.6
مرکز مشاوره موظف است از حضور یک نفر از اعضاي اصلی کادر فنی مراکز مشاوره به صورت تمام وقت در زمان فعالیـت   .6.7

 مند گردد بهره
  .را به اطالع و تایید هیات فنی برساند کادر فنی مرکز مشاورهمرکز مشاوره الزم است تا تغییرات در اعضاي اصلی  .6.8

 
  

  مشاوره فعالیت مرکز هايزمینه -7ماده .7
  :نمایدفعالیت  در سطح استان ذیل زمینه هايتواند در تمامی یا بخشی از می مشاوره مرکز ،در چارچوب مجوز صادره

امکـان سـنجی   (طرح توجیهی فنی و اقتصادي  :تهیه و اجراياز جمله  به صاحبان ایده هاي نوآورانه ارائه مشاوره تخصصی .7.1
FS( ؛ طرح کسب و کارBP  ؛ مدل کسب و کارBM   

 کسب و کارنوآورانه و بازارپذیر هاي در چارچوب طرح ایدههدایت صاحبان سرمایه و  .7.2
  پذیري در بازارهاي هدفرقابتتوان  کارآفرینان با رویکرد افزایش هاي تخصصی بهارائه مشاوره .7.3
  انههاي نوآورتامین مالی طرحارائه راهکارهاي مباحث قانونی و حقوقی و ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص  .7.4
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   فرایندهایین بت و هاي سودآوريشاخص ،انههاي نوآورطرح )اقتصادي -فنی( جانبههمهارزیابی  .7.5
  هاي اقتصاديدانش فنی بنگاه افزایشمدرن و  هايتکنولوژيبه کارگیري ، هاي نوینجذب فناوري مشاوره به منظورارایه  .7.6
   مدیریتیریزي و برنامهي آموزشی، خدمات مشاورهارائه  .7.7
  ها و تورهاي کارآفرینی و نظایر آناردو از جملهکارآفرینی ترویجی ي رویدادهاي برگزار .7.8
  آپ ها استارت شتابدهندگیهاي اجراي برنامه .7.9

  هاآپارائه فضاي کاري مشترك به استارت  .7.10
  

  و فضاي کاري مشترك دهندگی شتابشرایط تخصصی صدور مجوز -8ماده  .8
  5مـاده عـالوه بـر شـرایط     د الزم اسـت ت مجوز تحت عنوان شتاب دهنده باشدرصدد دریاف متقاضی مرکز مشاوره چنانچه .8.1

  :واجد شرایط ذیل نیز باشد
 )مربعمتر 500حداقل، بر اساس ضوابط مصوب هیات فنی( ها آپ استارتفضاي کار مناسب جهت استقرار  تامین .8.1.1
 ...تامین تجهیزات و خدمات اداري نظیر امکانات سخت افزاري و نرم افزاري، دسترسی به اینترنت پر سرعت، تلفن و .8.1.2
 سالن هاي جلسه و کنفرانستامین  .8.1.3
  .دهنده اعالم کرده باشند خود را با همکاري با شتاب که موافقت کتبی )منتور(هدایتگرمعرفی تیم  .8.1.4
   ها آپ استارتالی مرحله نوزادي تامین مسرمایه کافی جهت برخورداري از  .8.1.5

 دهنده ها فعالیت شتاب زمینه .8.2
 براي مدت محدود نوپا هايي کسب و کار کمک به کوتاه کردن روند راه اندازي و توسعه  .8.2.1
 نوپا هايخدمات و ثبات مالی کسب و کار ،باال بردن کیفیت محصوالت بهکمک    .8.2.2
  ها آپ استارتارائه فضاي کار مناسب به منظور استقرار    .8.2.3
 شده  فتهي پذیرها آپ استارتآموزش و پرورش    .8.2.4
 آپ ها به استارتراهنمایی و مشاوره  ،گري مربی خدمات ي ارائه    .8.2.5
باشـند،   8.1.3الـی   8.1.1صرفاً واجد شرایط ذیل بنـدهاي   5متقاضیان مجوز مرکز مشاوره که عالوه بر شرایط ماده  .8.2.6

  .مجوز ارائه فضاي کاري مشترك را دریافت نمایندعالوه بر مجوز مرکز مشاوره، توانند  فقط می
 
  مشاوره مراکزمجوز  تعلیقو  لغو -9ماده  .9

 .و تائید هیات فنی توسط اداره کل صادر می شود یکتب اخطار 3صدور  پس از تعلیق مجوز مرکز مشاوره  یالغو   .9.1
  )به ازاء هر مورد یک اخطار( صدور اخطار کتبی طیشرا .9.2

 دوره غیر متوالی در یکسال  3یا  متوالی دوره 2 یط عملکرد گزارش ارائه عدم صورت در .9.2.1
 توسط بازرسان اداره کل مشاورهعدم فعالیت مرکز مشاهده  صورت در .9.2.2
 یفنهیات  مصوبی کیزیف يفضا تیعدم رعا  .9.2.3
  6ماده  مندرج در کادر فنی مراکز مشاورهعدم رعایت ضوابط مربوط به  .9.2.4
  10.2عدم رعایت ضوابط تعرفه خدمات مراکز مشاوره ذیل بند  .9.2.5
 )براي مراکزي که مجوزهاي آنرا دریافت کرده باشند(فضاي کاري مشترك  یاعدم رعایت ضوابط شتاب دهندگی  .9.2.6

 صـدور  از پـس  روز 15 ثرکحـدا  ظـرف  توانند یماین مراکز  ،مجوز لغو ای قیتعل به نسبت مشاوره مرکز اعتراض صورت در .9.3
 ارائـه  مرکـزي  بـه دبیرخانـه   یبررسـ  جهتو مستندات  لیدال ذکر با و مکتوب صورت به را خود اعتراض ،حکم هیات فنی

   .ندینما
   روز کاري به متقاضی اعالم می نماید 10دبیرخانه مرکزي نتیجه بررسی را ظرف مدت : 1 تبصره
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 مطـرح و  متشـکل از اعضـاي ذیـل   در صـورت تشـخیص دبیرخانـه مرکـزي، موضـوع در کمیسـیون حـل اخـتالف         : 2تبصره 
  .االجراستحکم این کمیسیون قطعی و الزم . گیري خواهد شد تصمیم

  رئیس کمیسیون(مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت( 
  یفن اتیه ریدب ای سیرئ(نماینده هیات فنی استان( 
 بدون حق راي( نماینده مرکز مشاوره( 
  حقوقی وزارت اداره کل از حقوقدانیک  
تعهـدات و اتمـام قراردادهـاي     در صورت لغو، تعلیق یا اتمام مدت اعتبار مجوز مرکز مشاوره، این مراکز مکلـف بـه انجـام    .9.4

 .منعقده با متقضیان می باشند
بر اساس شرایطی کـه در خصـوص    امکان پذیر نباشد، مرکز مشاوره مکلف است 9.4در صورتیکه انجام تعهدات ذیل ماده  .9.5

ایط مـذکور  شرایط انحالل یا فسخ قرارداد با متقاضیان دارد عمل نماید و چنانچه قرارداد کتبی وجود ندارد یا متضمن شـر 
 . نمی باشد ضمن تهیه صورت وضعیت انجام کار، دریافتی هاي مازاد بر انجام تعهدات را به خدمات گیرندگان عودت دهد

می باشد و در صورتی که نیاز به تصمیم  9.5و  9.4دبیرخانه هیات فنی ناظر و مرجع رسیدگی به اجراي بندهاي  :تبصره
 . تصمیم گیري خواهد شد گیري در این خصوص باشد، در هیات فنی

  
  

  سایر موارد -10ماده  .10
تاییـد  ظرف مدت سه ماه پس از تصویب دستور العمل، توسط دبیرخانه مرکزي تهیه و بـا   مشاوره، مراکزنظارت  نامهشیوه .10.1

  .ابالغ می گردد معاونت
 .گرددتهیه و ابالغ میدر سه ماهه اول هر سال، توسط دبیرخانه مرکزي خدمات مراکز مشاوره  تعرفه دستورالعمل .10.2

 


