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 مقدمه

 تحت جامعه را ارکان و جوانب تمام که است اساسی و مهم مسائل جمله از پرجمعیت، و توسعه حال در کشورهای در اشتغال

 در چنانکه است ایران جمله از کشورها اقتصادی مهم موضوعات جمله از بیکاری و اشتغال یهمقول .دهد می قرار الشعاع

 اول جایگاه به دست یافته ای جامعه 1404 انداز چشم افق در ایرانی جامعه اساسی، قانون از بعد ایران ملی سند باالترین

 و رشد پرشتاب علم، تولید و افزاری نرم جنبش بر تاکید با غربی جنوب آسیای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی،

 اسالمی جمهوری انداز چشم سند) است شده تعریف اشتغال به رسیدن و سرانه درآمد سطح نسبی ءارتقا اقتصادی، مستمر

روشهای  کشف به منجر آنها بندی تقسیم و بیکاران خصوصیات بیکاری، مختلف عوامل شناسایی. (1404 افق ایران در

 می شامل را بیکاران از مهمی بخش آموختگان، دانش و کارآفرینان .شد خواهد گروهها از یک هر برای اصالحی و پیشگیرانه

 .باشند می خوداشتغالی و اشتغال ایجاد ابتدایی دوران ریسک تحمل برای کافی یسرمایه و امکانات فاقد که بعضاٌ شوند

 بیکاری  ،مهارت آموزان بیکاری نرخ رساندن حداقل به تاثیر آموزش های مهارتی در جهت شده انجام فراوان های تالش علیرغم

 آموزشی  های نتایج دوره به عمیق تر نگاهی با تا داشت آن بر راسازمان  چالش؛ مهم ترین چالش کشور است همین همچنان

 چرخه از رفت برون راهکار عنوان به را  کسب و کار هایمهارتآموزش  مراکز تخصصی ایجاد طرح ،در استانهاکارآفرینی  حوزه

 .نماید ارائه ،کار جویندگان تعداد افزایش

 بازار به را جدیدی خدمات/کاالها که آیند می بوجود نوپایی های شرکت طریق از جدید مشاغل اکثر دنیا تمام در امروزه

 می پایدار و کارآمد پویا، به شکلی  هم آن بوم، زیست یک سازی پیاده و رویکرد نظام مند داشتن .کنند عرضه می رقابتی

 .کند عمل کارآفرینی و اشتغال نرخ راستای افزایش در تواند

ورود و متعاقباً های مرتبط استارتاپی برای کسب  مهارت های الزم کارآفرینی به منظور انسجام بخشی به فعالیتهمین راستا در

 هایمهارت های کارآفرینی وآموزشمراکز تخصصی »با عنوان اجرایی این دستورالعمل ، کشور کارو کسب به بازار اشتغال و

که تمامی فرآیند کارآفرینی از شکل گیری ایده تا مرحله ورود به بازار در این مراکز مورد توجه  ه استتهیه شد «کسب و کار

امکان بررسی ایده ها، ارائه خدمات آموزشی ، موقعیتی جهت شناسایی کارآفرینان بالقوه و تیم کاری آنان همچنیناست 

و نوپایی تا مرحله ورود به بازار و جذب سرمایه  کارآفرینی و مهارتی، مشاوره، فضای کاری، منتورینگ، تامین مالی دوره نوزادی

وه بر تقویت و توسعه ی این مراکز در برنامه های میان مدت خود از مراکز برتر از این رو سازمان عال را فراهم می نماید. گذار

 در این حوزه به عنوان دپارتمان های تخصصی  مرکز تربیت مربی استفاده خواهد نمود.
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 هدف:

کارآفرینی مهارت طرح توسعه اجرای  ،کسب و کار هایمهارت های کارآفرینی وفعالیت مراکز تخصصی آموزش اصلی هدف

ررشد در اکوسیستم سازی برای ایجاد کسب و کارهای پُیجاد اشتغال پایدار از طریق بسترپرورش کارآفرینان مولد و او  بنیان

 باشد.بهبود یافته و کارآفرینانه استانها می

  :اصلی فرایند سه پایه بر کارآفرینان به کمک و مهارت آموزان  هدایت :  اهداف عملیاتی

 ایده و داوری، تیم سازی، خدمات فنی و کارآفرینانه و ...(پردازش )آموزشی  و شغلی مشاوره الف(

  .رمی، کسب و کارهای پلتفُآشنایی با شرکتهای موفق، انکوباتورهاشناسایی توانمندسازها و  ب(

بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان و حامی ایده های  سرمایه گذاران ظرفیت های بر تکیه با زی ایده ها اتجاری س ج(

  نوآور. وخالق 

 :کاربردی در فعالیت و راهبری مراکز تعاریف -1ماده 

یادگیری علوم روز کسب و مکانی برای  :کار و کسب هایمهارت های کارآفرینی وآموزش تخصصی مراکز -1-1

کسب و و نیز  که عالقه مند به بروزرسانی خود هستند کسب و کارهای سنتیارائه مشاوره های تخصصی به ، کار

 مرکز کسب و کارمی باشد که در این دستورالعمل به اختصار  های کارآفرین تربیت افراد و بنگاه،  کارهای نوپا

 شود.گفته می

آمده  یک سازمان موقت است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر به وجود استارتاپ: -1-2

 است.

 ها و پذیرش مخاطره، ارزش جدید اقتصادی/اجتماعیفردی است که با تکیه بر نوآوری، تشخیص فرصت :کارآفرین -1-3

 به وجود می آورد.

های نوپا و کارآفرینان هستند و عمده خدمات آن تامین وسسات و مراکز پشتیبان کسب و کاربه عنوان م شتابدهنده: -1-4

فضای اداری، ارائه مشاوره های کسب و کار به وسیله مربیان و مشاوران خود، آموزش و برگزاری کارگاه، شبکه های 

 ارتباطی، تامین سرمایه و ... می باشد. 

کسب و کار، خدمت، فرآیند و محصول فعالیت مخاطره پذیری است که هسته اصلی نوآوری در مدیریت  :کارآفرینی -1-5

 بوده و نتیجه آن دستیابی به ارزش افزوده باال، رقابت پذیری، تحصیل ثروت و ایجاد اشتغال مولد است.

یا سازمانی است که در راستای حمایت از کارآفرینی و تحقق طرح شخص حقیقی، شرکت  :پذیرخطر سرمایه گذار -1-6

 تجاری، پشتیبانی مالی انجام می دهد.

فردی است با تجربه و آگاه به حوزه کسب و کار، دارای سابقه کارآفرینی و ارتباطات قابل توجه  هدایتگر(:) منتور -1-7

 که تجربیات حرفه ای و دانش تخصصی خود را به استارتاپ ها انتقال می دهند.

رشد  که مراحل پیشبنیان نوپا و تازه تاسیس است های دانشمحلی برای استقرار شرکت )انکوباتور(: مرکز رشد -1-8

 کننده کسب وهای عمومی فضای تسهیلویژگی و گذارندسال( را پشت سر می 5تا  3ماه( و دوره رشد ) 9ماه تا  6)
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های های اطالعاتی و ارتباطی، خدمات و مشاورهپذیری، دسترسی آسان و سریع به زیرساختکار همچون انعطاف

کز امر ،کز رشد مجازیامر، کز رشد دانشگاهیامر ،مراکز رشد صنعتی دارای انواعرا دارند و  عمومی با نرخ دسترسی باال

 می باشند. المللیرشد بین

تجربه، شبکه افراد و  و اشخاصی هستند که با ورود خود به یک استارتاپ، به غیر از امید :فرشتگان کسب و کار -1-9

ها و میزان زمانی رکت آنپذیری باال، نوع مشاریسکگذاران معمولی در تفاوت آنها با سرمایه. سرمایه نیز می آورند

 .گذارندروی استارتاپ می براست که 

ها، قوانین، رویدادها و تمامی اجزاء مرتبط که در یک محدوده ها، روشای از افراد، سازمانجموعهم اکوسیستم: -1-10

های مضاعف، رشد اقدام به خلق ارزش ،های کارآفرینیبا تمرکز بر فعالیتنسبی و  با لحاظ نمودن مزیتجغرافیایی 

 .کنندوری میاقتصادی و باالبردن بهره

و مراجعه  نامیده می شودکوچینگ یک همکاری و مشارکت بین کوچ که گاهی با عنوان مربی یا رهیار  کوچینگ: -1-11

خود، توانایی شخصی و حرفه ای  خالقکننده است که با استفاده از آن، مراجعه کننده با استفاده از تفکر عمیق و 

 را افزایش میدهد. یشخو

 

 های کارآفرینانه:های قانونی برای توسعه کسب و کاربستر-2 ماده

 ی کشورتصویب نقشه توسعه کارآفرین -58مصوبه  -شورای عالی اشتغال. 

 توانمندسازی اجتماعات نخبگانی - 2راهبرد کالن ملی  -سند راهبردی نخبگان کشور.  

  قانون بهبود محیط کسب و کار - 11ماده ( ت)بند. 

  برنامه ششم توسعه -24ماده. 

  برنامه ششم توسعه -48ماده ( ج)بند  3جزء. 

  98قانون بودجه سال  - 18تبصره. 

  هیات وزیران 1/3/98مصوبه  –طرح نوآفرین. 

 
 

 :کسب و کار هایمهارتو  های کارآفرینی آموزش مراکز تخصصیجامعه هدف -3ماده 

 مشمولین طرح کار آفرینی مهارت بنیان -

 کارآفرینان بالقوه و افراد دارای ایده استارتاپی -

 مدیران، صاحبان و کارکنان کسب و کارها -

 فارغ التحصیالن دانشگاههادانشجویان و  -

 اعم از نوپا و یا سنتی عموم افراد عالقه مند به کسب و کار -

االشاره در اولویت پذیرش مهارت در شرایط یکسان با سایر گروه های فوق** مهارت آموزان سازمان و کارآموزان المپیاد  

 باشند.این مراکز می
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 :کسب و کار هایمهارتکارآفرینی و  هایتخصصی آموزش کزامر راه اندازی/شروع فعالیتشرایط  -4ماده 

 زیر باشد:عمومی الزم است دارای شرایط  ،کسب و کار مرکزمتقاضی  اداره کل 

مطابق با کسب و کار  مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان متقاضی مرکزدر  تخصصیکارگاه  2 حداقل دارای -1

 و دارای رتبه برتر از سطح متوسط در طرح اعتبار سنجی مراکز آموزشی باشد. شهرستان/ استاناکوسیستم کارآفرینی 

صندوق  )نظیرالزم  صندوق های ریسک پذیر، تامین کنندگان مالی ،منتور، سرمایه گذارانکوچ، توانایی جذب  -2

 مرکز ایجاددر محل ( ...... موسسات مالی و اعتباری و و بانک ها، صندوق های پژوهش و فناوری، کارآفرینی امید

 باشد. داشته رای مربوطه تفاهم نامه ها/و تنظیم قراردادها کسب و کار

سال  5سال سابقه کار یا کارشناسی و  3و با مدرک کارشناسی ارشد مشاور نفر  2 مستمر حضورفراهم نمودن امکان  -3

 در مرکز. مرتبط مهارتی/تحصیلی سابقه با اولویت رشته های

 و پژوهشهای فنی و حرفه ای کرج تربیت مربیمرکز بازآموزی حداقل دو نفر مربی کارآفرینی که دوره های  دارا بودن -4

 را گذرانده باشند.

 امکان استفاده از ظرفیت مربیان خارج سازمانی با ویژگی فوق براساس ضوابط و مقررات وجود دارد.** 

 

کسب و  هایمهارت های کارآفرینی ومراکز تخصصی آموزش راه اندازی/شروع فعالیتدرخواست فرآیند  -5ماده 

 :کار

 :مرکز به شرح ذیل می باشددرخواست مراحل 

استان به  و ارسال صورتجلسات شورای گسترش مرکز راه اندازی / شروع فعالیتست اداره کل، مبنی بر اعالم درخوا -1

 .ستاد

مجوز به منظور تخصیص  معاونت آموزشبررسی درخواست و شرایط کلی اداره کل و اعالم موافقت اصولی توسط  -2

 .کسب و کار مرکزفعالیت 

 براساس فرمت مربوطه.  سازمانگسترش توسط شورای اعطای مجوز فعالیت مرکز در استان  -3

به منظور شناسایی و ارتباط با منتورها و استارتاپ مرکز  مجرب در حوزه کارآفرینیمعرفی یکی از کارشناسان توانمند و  -4

 های موفق.

 سامانه الکترونیکی، پذیرش، نظرسنجی، مشاوره و رهگیری ایده های پیشنهادی و تجاری شده اعطای دسترسی به -5

 (های نوین آموزشی طراحی و مستقر خواهد شد.توسط دفتر فناوری پورتال سازمان)در 

ب و کار و کارآفرینی یک یا دو کارگاه خود را به آموزش های کسآموزش فنی و حرفه ای، ** درصورتیکه برخی از مراکز 

مراکز معین هماهنگی های بعنوان در سطح آن استان  تخصصی کسب و کار مراکزشایسته است با ، اختصاص داده باشند

 الزم را معمول نمایند.
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 :کسب و کار هایمهارت های کارآفرینی وآموزشتخصصی  کزافرآیند اجرایی مر-6ماده 

 های مرکزاستارتاپی متقاضی حضور در کارگاهبه مهارت آموختگان کارآفرینی و دارندگان ایده های نو  کزامراین نوع خدمات 

 :به شرح ذیل می باشد در دو دسته آموزش های )تخصصی کارآفرینی و آموزش های مهارتی( 

 نوپا هایپذیرش متقاضیان حضور در کارگاههای کسب و کار و کسب و کار -1

 و کارآفرینی اردوهای کار، و کسب طرح یا ایده مسابقات نظیر کارآفرینی رویدادهای طریق از ایده دارای های تیم** 

 هدایت علم فناوری هایپارکیا  و ، انکوباتورها )مراکز رشد(ها دهنده شتاب توسط و مطرح را خود های ایده آن نظایر

 .شد خواهند

 .های واجد شرایطو منتور )سازمانی و خارج سازمانی( تامین مربی -2

توسط مربی ه توسط مربی کارگاه و تایید آن درج محتوای دوره با عنوان طرح و ایده منتخب در بخش محتوای ویژ -3

 .مرکز منتخب

 .با تیم متقاضی دادرو مبادله قرا ءامضا -4

 سازمان .درج دوره های تعریف شده در پورتال  -5

 .سازمان تالورثبت نام اعضای تیم در پ  -6

و  بعنوان سرمایه گذار ی به جهت حمایت از کارآفرینانشرکت های دولتی و خصوصسازمانها / نهادها/ و تعامل با  -7

 معرفی مراکز رشد )انکوباتورها( به گروه های هدف.

 . دریافت و بررسی ایده های نو از کارآفرینان -8

 .ارائه مشاوره و پرورش ایده ها  -9

 .کمک به تجاری سازی ایده های ناب و موفق-10

 پیگیری اشتغال های ایجاد شده به سبب ایده تجاری شده.-11

بهره برداری از خدمات آموزشی مراکز کسب و کار در اولویت قرار مهارت بنیان جهت کار آفرینی طرح  مشمولین-12

 گیرند.

 :کسب و کار هایمهارت های کارآفرینی وتخصصی آموزش کزامر منابع  -7ماده

 منابع انسانی:الف( 

 ( مربیان کارآفرینی5    کارآفرینی( کانونهای 4    شتابدهنده ها( 3    مرکز همشاورکارشناس ( 2   رییس مرکز (1

 )پشتیبان( ( سرمایه گذاران خطرپذیر9 ( مهارت آموختگان  8    کارآفرینان موفق (7   )هدایت گرها( ( منتورها6

      ( نمایندگان کانون کاریابی ها و مراکز مشاوره شغلی11 ( فرشتگان کسب و کار )پشتیبان(10
 

  موارد ذیل را برعهده دارد: پیگیری ،بر فعالیت مرکز مدیریتمسئولیت عالوه بر مرکز  رییس

کارگاه آموزش تدریس در  در حال دوره های کارآفرینیمرتبط با هر یک از  کارآفرینان و ایده های نوشناسایی  -1

 .فعاالن بخش کارآفرینیگیری از با بهرهمورد نیاز بازارکار  کارآفرینی و 
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مطابق با نیاز بازار  های شناسایی شدهشایستگی و غلاشم استانداردهای آموزشو بروز رسانی تدوین پیگیری جهت  -2

 با تاکید بر طراحی آن با فرمت  استاندارد شغل. جهانی و تغییرات فناوری

 .مشاغل پایدارسمت  به ایده ها  هدایت -3

 ... وپ ها و شرکت های فعال کارآفرینی ایجاد شرایط جهت بازدید کارآفرینان از استارتا -4

 مسئولیت نظارت بر درآمدها و هزینه های مرکز. -5

 های منابع انسانی فعال در مرکز.هماهنگی و تعریف وظایف و فعالیت -6

 مشاوره و راهنمایی الزم میدهد. آنهامرکز قبل از ورود مهارت آموختگان دوره کارآفرینی به مرکز به  همشاورکارشناس 
 

قوانین و  ،مقاالت و کتابها، استانداردهای آموزشی کارآفرینی و مهارتی :مرکزاستانداردهای مهارتی و محتوای آموزشی ( ب

، کارآفرینان موفق، مربیان داخل و خارج سازمانی و مشاوران از منابع دانشی مورد استفاده مرکز تجربیات منتورها، مقررات

استانداردها و شایستگی های موجود درصورت نیاز قابل  تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار می باشد.

 بازنگری و بروز رسانی بوده و تدوین محتواهای جدید براساس نیاز خواهد بود.
 

 :استانداردهای مهارتی 

 عنوان استاندارد ردیف عنوان استاندارد ردیف

 MBA کار و کسب ارشد مدیر 10 بنیان دانش های شرکت در کارآفرینی 1

 ((SME کوچک و متوسط کارهای و کسب اندازی راه اصول شناسایی 11 )سطح مقدماتی( KABرویکرد با کارآفرینی 2

 نوآورانه وکارهای کسب در باز نوآوری اصول شناسایی 12 )سطح تکمیلی( KABرویکرد با کارآفرینی 3

 کارآفرین 13 )سطح کامل( KABرویکرد با کارآفرینی 4

 آماده شدن برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه Lnsie 14روش  به کار و کسب اندازی راه 5

 راه اندازی کسب و کار نوآورانه 15 الکترونیکی کار و کسب مدیر 6

 توسعه کسب و کار نوآورانه SYB 16کارآفرینی  7

 بهبود کسب و کار نوآورانه 17 کارآفرینی مهارتهای 8

   نوآوری و فناوری سازی تجاری ارشد مشاور 9
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 قابل اجرا در مرکز مهارت آموزی ویژه: 

 عنوان مبحث ردیف عنوان مبحث ردیف

 زبان تجاری و بازرگانی 22 رهبری 1

 کارآفرینی و نوآوری 23 مدل های پیشرفته کسب و کار 2

 اقتصاد 24 استراتژی های پیشرفته کسب و کار 3

 کسب و کارهای کوچک و متوسط مدیریت استراتژیک برای 25 نوآوری در کسب و کار 4

 اصول بازاریابی کارآفرینانه 26 هوش کسب و کار 5

 تحقیقات بازار و مدیریت فروش 27 استراتژی های پیشرفته کسب و کار 6

 ( و ارزیابی اقتصادیBPتدوین کسب و کار) 28 سازمان یادگیرنده 7

8 
مدیریت سرمایه گذاری /تئوری بازی برای 

 مدیران 
 مدیریت تیم ها و منابع انسانی 29

 رهبری حرفه ای کسب و کار 30 شبکه های کسب و کار 9

 مدیریت استراتژیک 31 کسب و کار بین المللی 10

 تجزیه و تحلیل کسب و کار 32 بازاریابی دیجیتال/یا کسب و کارهای دیجیتال 11

 کارآفرینی سازمانی 33 مدیریت تبلیغات 12

 مدیر بازاریابی دیجیتال 34 پیش بینی بازارآینده پژوهی/یا  13

 برند سازی و تبلیغات حرفه ای 35 تحلیل مالی و بورس برای کسب و کارها 14

 مدیریت منابع انسانی 36 حقوق کسب و کارها 15

 مدیریت کسب و کار دیجیتال 37 حرفه ای Coachپرورش  16

 مدیر عامل حرفه ای 38 حقوق کسب و کار 17

 مشاور حرفه ای کسب و کار 39 مدیریت فروش 18

 مدیر بازرگانی حرفه ای 40 اصول و فنون مذاکره 19

 پرورش مدیر استارتاپ 41 زنجیره تامین و لجستیک 20

 مدیریت پروژه های کارآفرینی 42 مدیر فروش حرفه ای 21
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 کسب و کار هایمهارت های کارآفرینی وتخصصی آموزشمرکز  تامین منابع مالینحوه ج( 

، بانک ها، صندوق (آزاد ی فنی و حرفه ایآموزشگاههامانند ) با جلب مشارکت نهاد ها، تشکل ها، بخش های حقیقی و حقوقی

ظرفیت تفاهم نامه  و، پارک های علم و فناوری و مشاوره شغلی مراکز کاریابی، ها، سازمان های عمومی غیردولتی و دولتی 

های ملی از جمله تفاهم نامه همکاری با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، سازمان ملی کارآفرینی ایران، معاونت توسعه 

 اجرای دوره ها در کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران و ...

و سایر مقررات  98قانون بودجه سال  9و با استفاده از ظرفیت دستورالعمل ابالغی بند )س( تبصره  3و  2ارکتی نوع الب مشق

 برگزار خواهد گردید.و ضوابط سازمانی 

 

 نظارت -8ماده 

اظر ستادی و کامل مفاد این دستورالعمل دفتر راهبری اجرای آموزش به عنوان ن پایش فعالیت ها و نظارت بر اجرای به منظور

شوند. ناظر استانی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای به عنوان ناظر استانی تعیین می

در پایان هر فصل و ارسال آن به منضم به چالش های اجرایی، تخلفات احتمالی و دستاوردهای موفق موظف به تهیه گزارش 

ستادی با جمع بندی گزارش های واصله از استان مراتب را به شورای سیاست گذاری سازمان ناظر ستادی می باشد. ناظر 

  کنند.منعکس و این شورا در خصوص موارد مشخص شده در گزارش، تصمیم سازی می
 

ارتباط فعالیت خود  توانندمی «کسب و کار هایمهارت های کارآفرینی ومراکز تخصصی آموزش»روسای محترم  تبصره :

 به دو شکل زیر برقرار نمایند: «دستورالعمل طرح کارآفرینی مهارت بنیان» را با

مشمولین طرح کار آفرینی مهارت بنیان جهت بهره برداری از خدمات آموزشی مراکز ) این دستورالعمل 6از ماده  12بند  -الف

 کسب و کار در اولویت قرار گیرند(.

 و سایر دوره های الزم کسب و کار و کارآفرینی را طی نموده اند، که دوره های آمادگی شغلی واجد شرایط افراد -ب

 می توانند به کارگاههای مشمول طرح کارآفرینی مهارت بنیان، معرفی گردند.


