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  تعاریف و اصطالحات

  :شود در این سند اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار برده می
 .باشدخدمات کارآفرینی می و مشاوره منظور دستورالعمل صدور مجوز مراکز :دستورالعمل .1.1

اسـت کـه داراي شخصـیت حقـوقی      "مرکز مشاوره و خـدمات کـارآفرینی  "منظور  :مرکز مشاوره .1.2
 .است شد و مجوز خود را بر اساس این دستورالعمل دریافت نموده با    می

  
 

مشاوران متخصص مرکز مشاوره می باشند که به ارائه خدمات منـدرج  : کادر فنی مرکز مشاوره .1.3
 .می پردازند در این دستورالعمل

رآفرین فردي است که با تکیه بـر نـوآوري، تشـخیص فرصـتها و پـذیرش مخـاطره،       کا :کارآفرین .1.4
جامعه یـا   /بازار ،سازمان /جدید در سطح بنگاه(آورد اجتماعی به وجود می /ارزش جدید اقتصادي

 )جهان

پذیري است که هسـته اصـلی آن نـوآوري در مـدیریت کسـب وکـار،       فعالیت مخاطره :کارآفرینی .1.5
پـذیري، تحصـیل   محصول بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده باال، رقابـت خدمت، فرآیند و 

 .ثروت و ایجاد اشتغال مولد است

شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمنـدي هـاي مشـترك و     :تعاونی .1.6
ر بهبود وضع اقتصادي و اجتماعی اعضاء از طریق خودیـاري و کمـک متقابـل و همکـاري آنـان بـ      

نفـر   7اساس اصولی که در قانون تعاون آمده تشکیل می شود و تعداد اعضـاي آن نبایـد کمتـر از    
 .باشد

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

هـا را از  آپ استارت گروهی ازت که اس ات کارآفرینیو خدم رهاي از مراکز مشاوگونه:دهنده شتاب .1.8
، در (pre-seed)تامین سرمایه پیش از آغـاز  ضمنو  گرفتهخود  حمایتتحت  ایده گیري زمان شکل
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دهندگی به منظور ارائه خدمات شتاببه  باشد، می% 10که معموالً کمتر از  ،سهامدرصدي از ازاي 
 .پردازد ها می آپافزایش ضریب موفقیت استارت

یک کسب و کـار   شروعاز حمایت اي از خدمات کارآفرینی به منظور به مجموعه :گیدهند شتاب .1.9
گري، تامین فضاي کاري مشـترك،  آموزش، مشاوره، مربی ها از طریقشتاب دهنده .شود اطالق می

اولیــه  گــذاران و همچنــین تــامین بخشــی از نیازهــاي مــالی شــبکه ســازي، معرفــی بــه ســرمایه
ورود بـه بـازار و   دهندگی است که موجب تسریع در تولید محصـول،   ها طی دوره شتاب آپ استارت

رشد کسب و کار شده و در ازاي آن، بخش کوچکی از سهام کسب و کار را به تملک خـود در مـی   
دهنـدگی معمـوالً    ماه و طول دوره شتاب 2دهندگی معموالً کمتر از  طول دوره پیش شتاب. آورند

  .ماه است 6کمتر از 
فیزیکـی شـامل    آن فضـاي  یکی از انواع خدمات کارآفرینی اسـت کـه در   :مشترك کاري فضاي .1.10

تجهیزات و ملزومات کاري و اداري نظیر دسترسی پرسرعت به اینترنت با هزینه اندك بـه صـورت   
 .شودها قرار داده می آپ    پرداز و استارت هاي ایدهمشترك در اختیار افراد یا تیم

داراي  ،وکـار  سبک حوزه به آگاه با تجربه، است يفرد یا مربی )منتور(هدایتگر ):منتور(هدایتگر .1.11
کـه تجربیـات حرفـه اي و دانـش تخصصـی خـود را بـه        ارتباطات قابل توجـه   و ینیآفرسابقه کار

 .دهد آپ ها انتقال می استارت

که امکـان   نامیده می شود؛ مکانی است عمومی "کافه"در این دستورالعمل که  :کافه کارآفرینی .1.12
دانشـجویان را   گذاران، صـاحبان ایـده و  سرمایهدولت،  برقراري تعامالت اجتماعی بین کارآفرینان،

بین افکار مختلـف بـراي خلـق نـوآوري را بـه       1هاي سیالگیري شبکهتسهیل کرده و امکان شکل
 . آوردوجود می

ریزي و هماهنگی کلیـه امـور مـرتبط بـا     شخص حقیقی یا حقوقی است که وظیفه برنامه :راهبر .1.13
 .در آنها را به عهده داردکنندگان کافه، فضاي کاري مشترك و شرکت

  
 

                                                   

1. Liquid Network 
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هاي مختلف و عالیق گوناگون هاي متفاوت، پیشینهمحیطی است که در آن ایده :شبکه سیال .1.14
اشتباهات و ایده هاي ناب به اشتراك گذاشته شده و منجر به  کنار یکدیگر قرار گرفته و یافته ها،

 . گردندنوآوري می

 مندرج در دستورالعمل حاضردارندگان هر یک از مجوزهاي : 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

 "معاونـت توسـعه کـارآفرینی و اشـتغال وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی        "منظور : معاونت .1.18
 .باشد می

دبیرخانه مرکزي به ریاست مدیر کـل دفتـر توسـعه کـارآفرینی و متشـکل از      : دبیرخانه مرکزي .1.19
 .نمایدذیل معاونت فعالیت می کارشناسان آن دفتر

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

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

کارشناسان اشـتغال و کـارآفرینی اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه       "ور منظ: دبیرخانه هیات فنی .1.22
 .پردازندباشد که به همکاري با هیات فنی می می "اجتماعی استان

سامانه نظارت و ارزیـابی عملکـرد بـر خـط دارنـدگان مجـوز اسـت کـه توسـط          : سامانه نظارت .1.23
 .شودمیاندازي  دبیرخانه مرکزي راه

، الزحمه مشاوران در ارائه خدمات مرکز مشـاوره عیین حداکثر حقمبناي ت :دستور العمل تعرفه .1.24
-می باشد که توسط دبیرخانه مرکزي تهیه و ابالغ مـی ... هزینه استفاده از فضاي کاري مشترك و

 .گردد

منظور شیوه نامه نظارت و ارزیابی عملکرد فعالیت هاي مرکز مشـاوره اسـت    :شیوه نامه نظارت .1.25
 .گرددهیه و ابالغ میکه توسط دبیرخانه مرکزي ت

  

  :مراجع صدور مجوز
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دستورالعمل صدور مجوز  3و  2ادارات کل استانی تعاون، کار ورفاه اجتماعی شامل هیات فنی موضوع ماده 
  دستورالعمل مذکور 4مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و دبیرخانه هیات فنی موضوع ماده 

  :مجوز

  کارآفرینیو خدمات مراکز مشاوره مجوز 

  دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 11،12،13، 6،  5با استناد به مواد 

  :پیشخوان مجوزهاي کشور

  .سامانه دریافت مجوز مذکور در دست تهیه می باشد

  هدف سند - 1
 با توجـه بـه    جمعی و مشارکتی، هاي کارآفرینانهتوسعه فعالیتاي و هاي منطقهتقویت اکوسیستم

  هاي اقتصادي کشورو ظرفیتها مزیت
 و تولید کسب و کار يفضا هاي کارآفرینانه،و پایدار بین فعالیت عنادارایجاد ارتباط م  
 صـاحبان کسـب   هاي تخصصی مبتنی بر دانش کاربردي و نوآوري بـه صـاحبان ایـده،    ارائه مشاوره

 هاي اقتصاديمتقاضیان ایجاد بنگاه گران و تعاون، کارآفرینانوکار، 
 هاي نوآورانهکسب وکار اندازيراهها در آپاستارت هدایت 

 و تعاونگران نانیکارآفر، کسب وکارهاي نوپا تیموفق بیضر شیافزا 

 نانهیکارآفر يها تیفعال به هیسرما صاحبان تیهدا 

 گیري یک هویت اجتماعی مشترك و جدید حول محور توسـعه کـارآفرینی در کشـور بـراي     شکل
 و جامعه ، بخش تعاونموثر در دولت و بخش خصوصیهاي مختلف اجتماعی گروه

 کمک به بهبود فضاي کسب و کار 
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  و مقررات مرتبط قوانين -2
  "6/1377/ 11مصوب  شوراي عالی اشتغالقانون تشکیل "	شرح وظایف  3ماده  4بند  - 
  ساله کشورانداز بیستامور اقتصادي سند چشم 37بند  - 
  نوآوري نقشه جامع علمی کشور چارچوب نهادي علم، فناوري و 2ماده  "و"بند  - 
 قانون برنامه ششم توسعه 22و  4مواد  - 

  19/4/90 مورخ مصوبه چهل و سومین جلسه شورایعالی اشتغال - 

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

  
 

 کارآفرينیمراکز مشاوره و خدمات فلوچارت صدور مجوز  - 3
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