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 فصل اول 

 مقدمه

فنّاوری و عه کارآفرینان در خط مقدم توسکه  که باعث شده، به گونه ای است ت جهانیالدر حال حاضر سیر تحو

 و نیز برخی ازتوسعه یافته اغلب کشورهای  موفقیت آمیز کارآفرینانِهای به . تجربگیرند قرار اقتصادیعه توس

طه واس به دهد که این موفقیت ها نشان می اقتصادیهای  حرانبعبور از درحال و  در حال توسعه کشورهای

 کارهای گیری کسب و و شکل کارآفرینیتا است  شده موجبکه  ،دمی باش کشورها کارآفرینی در آنعه توس

  د.شو برخوردارخاصی  بسیار اهمیتنوپا از  ونوآورانه 

ل یدال به یا منطقهو  ملی دصاـقتا  عهـتوسدر  طـمتوسو  كـکوچ یاـهرکا و کسبو نفرینارآکا همیتا وزهمرا

فزایش اشتغال پایدار و هم چنین عامل ا ،مولد آوریوـن دیجاا نعامال انعنو به نفرینارآکا نقش جملهاز  فاوتیمت

 هـب هارشوـک نالـک یاـه اریذـگ سیاست که. چنین شرایطی سبب شده است استمزیت رقابتی تایید گردیده 

 ییآشنا و ینیضرورت توجه به کارآفر و داده شود قسو کوچك یها رکاو کسب عهـتوسو  داـیجاز ا تـحمای متـس

رو  نی. از اشودبرخوردار  یا ژهیو تیاز اهم نیرکارآفریدر افراد غ ینیکارآفر هیروح تیو تقو با مفهوم آن، پرورش

کشور قرار داده شده  یو حرفه ا یدر دستور کار سازمان آموزش فن نانیکارآفر تیترب یبرا یآموزش یها تیفعال

مهم در گسترش  یاز جنبه ها یکیگوناگون مدنظر قرار گرفته و آموزش،  یاز جنبه ها ینیتوسعه کارآفرزیرا  است،

ثابت  ،که صورت گرفته یبا توجه به مطالعات مختلف قرار گرفته است و یا ژهیاست که مورد توجه و ینیکارآفر

از مهم  یکیبه  ینیکارآفر شرو آموز نیو از ا یاست و نه وراثت یاغلب اکتساب کارآفرینان یها یژگیکه و دهیگرد

شده است به اعتقاد کارشناسان و متخصصان، در  لیتبد یموسسات آموزش یها تیفعال نیو گسترده تر نیتر

آموزش  ،توسعه و گسترش فرهنگ کار  ،یکاریاشتغال و حل مساله ب جادیروش ا نیکشور، بهتر یفعل طیشرا

به حداقل سطح  دنیرس ینه چندان دور کشور، ما برا ندهیآا و یدن یفعل طیدر شرا رایدر جامعه است. ز ینیکارآفر

 ینیآموزش کارآفرمی توان ساده،  فیتعر كی در .میانتخاب کن را نانهیکارآفر یزندگ دیبا ،ینسب نانیو اطم یزندگ

 یتوان بالقوه به صورت یدارا یول نیرکارآفریغ آن افراد یکه ط دانستو هدف گرا  آگاهانه نظام مند، یندیفرارا 

 ازین مورداطالعات انتقال دانش و  یبرا نکه از آ استی تیفعال ینیدر واقع آموزش کارآفر، گردند یم تیترب خالق

با عنایت به اهمیت گسترش فرهنگ کارآفرینی، تعلیم و تربیت افراد  از این رو .شود یاستفاده م ینیکارآفر جهت

ی کارآفرینی و های مهارتهاسند توسعه آموزشکارآفرین و افزایش تاثیرگذاری بازیگران اکوسیستم کارآفرینی، 
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 تا چشمتنظیم گردید.  ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه )کارآفرینی و مهارتهای نرم( توسعه کسب و کار

، تا همه اقشار جامعه فراهم آوردکارآفرینی  و مهارتی آموزش های در مدت و بلند مدت  ندازی را در کوتاها

 . ها بهره جویند شفرهنگ کارآفرینی و اشتغال از این آموز ر سطحی یکسان و برابر برای ارتقاءبتوانند د

 بیان مساله :

سیاری امروزه شورها از ب شاخص كیجهان به عنوان ی ک صل و  سعمهم  ا سعه،   ی خود درآمد مل شیدر افزا یتو

ند  ـــته ا و  ریتدب ،کارآمد تیریبا مد یگوناگون و متعدد یاز راهکارها زیف مهم ناهدا  نیبه ا لین یو براداش

، باشدمی به سوی یك اقتصاد رقابتیهمه  حرکت  .(۱۳۹۵، یو ناش کشتکار ،ی)حجازجسته اند سود  یهوشمند

سط های  ایجاد بخش سب و کارهای کوچك و متو سعه کارآفرینی و ایجاد ک صی، تو صو ، از جمله این اقدامات خ

اشتغالزایی، توزیع ثروت در جامعه،  :می توان به این کسب و کارها صر به فردِجاز جمله کارکردهای من بوده است.

سعه شیهتو شورها، تربیت نیروی ا ی مناطق حا سب و ای، تأمین تولیدات مورد نیاز ک صنایع و ک سانی مورد نیاز  ن

شاره نمودکارهای بزرگ  سطا شین خود،  . امروزه کسب و کارهای کوچك و متو به عنوان عالوه بر کارکردهای پی

صلی توسعه کشورها به حساب  دولتی و عمومی از  ه هایای توسط مؤسس های گسترده و حمایت آمدهکانون ا

ــنودی فر، خواهد آمد آنها بعمل ــلی  (۲۰۱۰)خوش ــد جادی، اخالقیتکارآفرینی به عنوان محرک اص ــغل و رش   ش

(. کارآفرینی یك موضوع اصلی برای برنامه ریزی 2020 و همکاران، والداسال) .نام برده می شود اقتصادی جامعه

ضوع کارآفرینی  شورها بتوانند از طریق توجه به مو ست تا این ک سعه ا سعه یافته و در حال تو شورهای تو و در ک

، از این جهت (2020شوند )هندایاتی و همکاران ،، رفاه جامعه و کاهش فقر پرداختن به آن سبب رشد اقتصادی

 لیتبد ی در جهانو اجتماع یمهم اقتصادعنوان یکی از برنامه های به  ینیکارآفرتوجه به  طی دهه های گذشته

ست زشده برخوردار فراوانی  تیشده و از اهم صادب شیمنجر به افزا رایا را به بازار  ی، نوآورشود یم یازده اقت

برای توسعه کسب و کار های کوچك  ودهد.  یم شیرا افزا اشتغالکند و سطح  یم جادیا دی، اشتغال جدآوردیم

شیمو متوسط  به عنوان یك موتور توسعه پایدار، نیازمند محرک  کارآفرینی . زیرای به نام توسعه کارآفرینی می با

ــت خلق و بوجود آوردن  با ــتغال جدید های فرص ــیار   نقش ایجاد رفاه در جامعه و نوآوری درآمدزایی ، و اش بس

ضع بهبود در مؤثری صادی و شتی و اقت (. از طرف دیگر کارآفرینی 2011ایفا خواهد نمود )رزمی و زهانگ،  معی

سب برای تحقق  آ ستر منا صادفی نیست و نیازمند فراهم آوردن ب شد، در این میان  یك پدیده ت آموزش ن می با

سعه کارآفر یکی، ینیمهارت های کارآفر سترش و تو ست. چرا که ا ینیاز ابعاد مهم در گ از  یکتوان یمی مروزه ا

صاد یها یژگیو شورها مهم نظام اقت شتغال یساختارها یدگیدرهم تن رای ک ست آنها  آموزش و ا عبارت ، به دان

ـــاد یها یزیهمواره در برنامه ر ها  کار و آموزش كیارتباط ارگان دیگر  گریکدیهمزمان با  یو اجتماع یاقتص

 یدهد که میانجام شده نشان م یمطالعات تجرب شتریب  (.1397)بهشتی و فیضی زنگیر، گرفته می شود درنظر 
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 تیمحبوبو این امر باعث شــده اســت  کند تیرا تقو ینیتواند کارآفر یآموزش داد و آموزش مرا  ینیتوان کارآفر

در موســســات آموزش کارآفرینی افزایش  یریبه طور چشــمگ افراد جامعه  نیدر ب ینیکارآفرآموزش   یدوره ها

 یدر امر آموزش و پژوهش تحقق مگســترده   یگذار هیبا ســرما داریتوســعه پا (.2012 یابد )کریمی و همکاران،

ی است انسان یها هیسرما یتوانمندسازو مهم   یاز ارکان اصل یکیبه عنوان  یو حرفه ا یفن یو آموزش ها ابدی

صاد یا ژهیو گاهیجا و سعه اقت ش در واقع، هر. دارد داریپا یدر تو صاد هیتوج و یبازده دیبا یآموز سبیاقت  ی منا

توسعه آموزش های فنی . می باشد آموزش و مهارت اشتغال متناسب با  جادینوع آن ا نیتر یکه عال شدداشته با

سب و کار ارتباط تنگاتنگی  سمی با روند کارآفرینی و راه اندازی ک شی غیر ر و حرفه ای به عنوان یك نظام آموز

اقتصــادی زیر ســاخت های فیزیکی، مســاال بازار و مســاال  مواردی مانند مهارتهای انســانی، منابع مالی و .دارد

ندازی کســب و کار ها می باشــند که اموزش های فنی و حرفه ای با حقوقی از ملزومات و نیازهای اســاســی راه ا

ساندن این ملزومات به  شنا ستر کارآموزانتقویت آنها و  سط این به ب سب و کار تو شروع ک سازی کارآفرینی و 

سازمانیو غ یسازمان یبازارها تیمحدودوجود با توجه به (. ۱۳۹۶)خانی ادیمی،  فراگیران کمك میکند )آزاد(  یر

در  ینیتوجه به مقوله کارآفراشــتغال آنان  و یو حرفه ا یفن یآموزشــها النیلتحصــجهت جذب فارغ ادر جامعه 

مقابله  یبرا یبه عنوان ابزار انوع آموزشه نی. لذا به انظر می رسد اجتناب ناپذیر بهو  یضرور یآموزشها امر نیا

شود. در واقع  یم ستهیباشد، نگر یم یدر اقتصاد جهان راتییاز تغ یکه ناش یساختار یکاریباالخص ب یکاریبا ب

ص شها، نوع نیا صهیخ ست، به ا «ینیکارآفر»پرورش  یآموز صص  یمعن نیا سب مهارت و تخ که افراد پس از ک

صتها ،یدانش فن سب یشغل یقادر خواهند بود که فر ست آورند و  یمنا شغل تیدر نها ایرا به د صت   جادیا یفر

ــت ها شیباعث افزا ،ییدانش افزا قیتواند از طر یم یو حرفه ا ی. آموزش فنندینما ــطح  یفرص ــده و س بازار ش

ضا شد ینیکارآفر یتقا شهای فن نیا به (  با توجه 1392 )تاج آبادی و همکاران، را ارتقاء بخ و  یکه اهداف آموز

 ای شامل: حرفه

 مهارت؛ به اشتغال برای افراد فاقد یابیدست -1

 از تحوالت فناوری؛ یناش دیبا مهارتهای جد یانسان روییمهارت ن قیتطب -2

 ؛وری باالتر به بهره یابیمنظور دست به یانسان رویین مهارت ارتقاء -3

ـــندی م نزد  پردازی دهیا تیارتقاء قابل ژهیو به جیرا یبه آموزش مهارت نانهیکارآفر کردهاییرو قیتلف نیبنابرا باش

ش تواندیکارآموزان م ست ینق شد نیا به یابیمهم در د شته با ساالنه  نزدیك به هزاران نفر در مراکز  .اهداف دا

اما آمارها نشان می دهد که تعداد  فرا می گیرندآموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور آموزش های مهارتی را 

فراتر  افراد به چیزیکه نشان می دهد  می شوندو ایجاد کسب و کار  خیلی کمی از این افراد موفق به کارآفرینی

و  ینیکارآفر یمهارتها یتوسعه آموزش هاشود با تدوین سند ، بنابراین  سعی میاز آموزش یك مهارت نیاز دارند
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سب و کار  سعه ک شد و بالندگی  ،تا عالوه بر هدفمند نمودن آموزش ها و ایجاد کارآفرینیشویم باعث تو زمینه ر

 کشور عزیزمان ایران را در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب و کار فراهم آوریم . 
 

 :و الزامات قانونی  باالدستیاسناد 

 تصویب نقشه توسعه کارآفرینی کشور. -58مصوبه  -مصوبات شورای عالی اشتغال 

 اجتماعات نخبگانیتوانمندسازی  - 2راهبرد کالن ملی  -سند راهبردی نخبگان کشور . 

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

  48بند )ج( ماده  3و جزء  24ماده  -برنامه ششم توسعه . 

  و استمرار آن در بودجه های سالیانه 18تبصره  98قانون بودجه سال. 

  فصل سوم و پنجم -کشور ینقشه جامع علم. 

  28/4/90مقام معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال ابالغی  2بند 

  29/11/92رهبری  معظم مقام ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی سیاستهای 5 و 3 ، 1بندهای 

 مصــوب  مهارتی و ایحرفه فنی، تربیت و آموزش جامع نظام قانون از یك ماده 4و  2 بندهای

8/9/96 

 

 : اهداف 

 هدف کلی : 

از  داریاشـــتغال پا جادیمولد و ا نانی، پرورش کارآفرانیمهارت بن ینیکارآفرآموزش های  طرح  یتوســـعه و اجرا

 کارآفرینی.  افتهیبهبود  ستمیپُررشد در اکوس یکسب و کارها جادیا یبرا یبسترساز قیطر
 

 :  هدف جزئیا

 در سطح کشور  و توسعه مشاغل نوبازارکار افراد کارآفرین با تاکید بر نیازهای  تربیتتالش در جهت 

 .بخشی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کارپایش اثر ارتقاء و

 .تالش در جهت توسعه فرهنگ سازی کارآفرینی مبتنی بر ارزشها و به منظور تعالی و شکوفایی جامعه

 .سطح دانش عمومی در خصوص کارآفرینی و نقش آن در توسعه فرد، سازمان و جامعه ارتقاء

 .کارآفرینی به عنوان یك ضرورت فراگیرتوسعه و تقویت نگرش مثبت به 
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 .زمینه سازی به منظور ظهور و تقویت شایستگی ها و رفتار کارآفرینانه

 اهداف کیفی :

 تی در کشور.های مهار مودن آموزشهدفمند ن 

 های کالن کشورریزی جایگاه کارآفرینی در برنامه ءنهادسازی و ارتقا . 

  های نوینخلق ارزشها، دانش، سرمایه انسانی و فناوریتبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مبتنی بر. 

 های کالن کشورریزی جایگاه و نقش نهادهای غیردولتی کارآفرینی در برنامه ءنهادسازی و ارتقا. 

 گیری مطلوب از ظرفیتهای نهفته کارآفرینی کشور کشف و بهره. 

 وری و افزایش سهم آن در رشد اقتصادی از طریق نوآوری رشد بهره. 

 کشف و توسعه قابلیتهای انسانی. 

 صنایع نوین(فناوری های برتر   افزایش سهم کارآفرینان در رشد(. 

 از کل صادرات غیرنفتی کشور دانش بنیانهای افزایش سهم صادرات مبتنی بر فناوری. 

 افزایش سرانه ثروت ملی.   

 ارتقاء نقش کارآفرینان در توسعه و اعتالی جامعه. 

  زندگی و رفاه اجتماعیارتقاء استاندارد. 

 ِورزی و تفکر ردتقویت قدرت خ. 

 اهداف کمی توسعه کارآفرینی 

 

 راهبردها ، سیاست ها و برنامه های اجرایی بر اساس اهداف 

 

 استها و برنامه های اجرایی برای هرکدام از اهداف سند را نشان میدهد : یراهبردها و س  6تا  1جدول شماره

 سیاست ها و برنامه های اجرایی( راهبردها ،  1جدول )

 1هدف     

 و توسعه مشاغل نو در سطح کشور . بازار کار یازهایبر ن دیبا تاک نیافراد کارآفر تیتالش در جهت ترب

 1-1راهبرد   

خودباور،  ی( در پرورش انسانهایو حرفه ا یسازمان آموزش فن ایکشور  ی)نظام آموزش کشور ینقش موثر نظام آموزش یفایا

 جامعه یازهایمتناسب با ارزش ها و ن نینو یها یعلم و فناور دیخالق، نوآور، و توانا در تول

 2سیاست  1سیاست 
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باز تعریف و نوسازی ساختار نظام آموزش مهارتی با تاکید 

 بر نیاز بازار کار و توسعه مشاغل نو

استقرار نظام های آموزشی کارآفرینانه مبتنی بر رشد خالقیت 

فراگیران های علمی، هنری و مهارتی و تقویت روحیه پژوهشگری 

 آموزش

  ییاجرا های  برنامه

 میها و مهارت ها به منظور انتقال مفاه نشیکشور با تمرکز بر اصالح ب یمهارت ینظام آموزش یمحتوا و روشها یبازنگر -1

 .شانیا یسازو توانمند یخودباور هیروح جادیبه ا انیدانش آموزان و دانشجو ،کارآموزان،یو عالقه مندساز یعلم هیپا

کسب وکار و اصالحات  یفضا یازهایمنطبق بر ن ی کشور دانشگاه ها و موسسات آموزشنظام  یو توسعه منابع انسان نیتام -2

 .نظام نیا یساختار
 

 برنامه های اجرایی( راهبردها ،  سیاست ها و 2جدول )

 2هدف 

 بخشی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کاریش اثرارتقاء و پا

 1-2راهبرد   

 تالش در جهت یکپارچه سازی آموزش های کارآفرینی استاندارد و هدفمند در سطح کشور

 )کلیه موسسات دولتی و خصوصی( راهبری و مدیریت یکپارچه آموزش های کارآفرینی

 3سیاست  2سیاست  1سیاست 

 

ساماندهی آموزش های کارآفرینی و مهارت های 

کسب و کار مطابق با استانداردهای جهانی و بومی 

 سازی آنها متناسب با شرایط بازار کار کشور

 

نقش آفرینی دولت در سیاستگذاری 

و نظارت بر امور اجرایی موسسات 

مجری آموزش و توسعه مهارت های 

میان اقشار مختلف کارآفرینی در 

 جامعه

توسعه مهارت های کارآفرینی در میان اقشار 

 مختلف جامعه

  ییاجرا های  برنامه

 توسعه مهارت های کارآفرینان فارغ التحصیالن دانشگاهی با هدف کلی توسعه دانشگاه کارآفرین

 با نیاز بلند مدت و کوتاه مدت . کارتدوین نظام نامه آموزش های کوتاه مدت )پودمانی( کارآفرینی و مهارت های کسب و 

 دانش آموزان .فراگیران آموزش و  و مدیریتی یتی فنی ، شخص ،ینیکارآفر توسعه مهارت های

 دانشگاه های کارآفرین . توسعه فرهنگ کارآفرینی خصوصاً

 

 ( راهبردها ،  سیاست ها و برنامه های اجرایی3جدول )

 3هدف 

 کارآفرینی مبتنی بر ارزشها و به منظور تعالی و شکوفایی جامعه تالش در جهت توسعه فرهنگ سازی

 1-2راهبرد   

 برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت ترویج کارآفرینی با بهره مندی از ظرفیت ها و قابلیت های موجود در کشور
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 3سیاست  2سیاست  1سیاست 

 

اعتالء فرهنگ کارآفرینی در جامعه و 

اندیشه، باور، منش و نهادینه ساختن آن در 

 رفتار جامعه

 

 

جایگاه شخصیتی  و ارتقاءتعظیم و تکریم 

و تبیین نقش  جامعهکارآفرینان در 

برجسته آنان در رونق و شکوفایی اقتصادی 

 و توسعه کشور

توسعه ظرفیت های الزم در رسانه ها، نظام 

 آموزش مهارتی کشور و دستگاه های فرهنگی

  ییاجرا های  برنامه

 اعتبار سنجی ، تقویت و ساماندهی فعالیت کلیه موسسات مجری آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

 سازی کارشناسان و مدیران دستگاههای اجراییتوانمند

 

 ( راهبردها ،  سیاست ها و برنامه های اجرایی4جدول )

 4هدف 

 توسعه فرد، سازمان و جامعهصوص کارآفرینی و نقش آن در خسطح دانش عمومی در  ارتقاء

 1-2راهبرد   

در امر ترویج و برجسته سازی احکام و احادیث اسالمی  (بهره گیری از قابلیتها و ظرفیت های کارآفرینان در سطوح مختلف )ملی و استانی

 کارآفرینی 

 2سیاست  1سیاست 

 

 ترویج روحیه خالقیت و نوآوری و ارااه الگوهای موفق کارآفرینی.

 

ترویج مستمر عوامل تقویت کننده فرهنگ کارآفرینی با مشارکت 

 دستگاههای دولتی، نهادهای غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه

  ییاجرا های  برنامه

 توسط دستگاههای ذیربط« برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی» پیاده سازی  

 ب، تکریم و بزرگداشت کارآفرینانطراحی الگوهای نظام مند، کیفی و فراگیر برای انتخا

 تهیه زندگی نامه و داستان گونه کارآفرینان 

 

 

 ( راهبردها ،  سیاست ها و برنامه های اجرایی5جدول )

 5هدف 

 توسعه و تقویت نگرش مثبت به کارآفرینی به عنوان یك ضرورت فراگیر

 1-2راهبرد   

 دستاوردهای نهادهای پشتیبان کارآفرینیتوسعه و ترویج کارآفرینی با استفاده از 
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 2سیاست  1سیاست 

بسترسازی به منظور نقش آفرینی فعال و موثر کارآفرینان در عرصه 

 های مختلف تصمیم سازی.

توسعه و گسترش ارزش های کارآفرینی در سیاست گذاری ها، 

  برنامه ها، قوانین و مقررات تنظیمی

  ییاجرا های  برنامه

 تدابیر الزم و مناسب برای افزایش مشارکت کارآفرینان در کشوراتخاذ 

 )قانونی( در راستای توسعه و ترویج کارآفرینی انجام اقدامات علمی، پژوهشی، اجرایی و تقنینی
 

 

 ( راهبردها،  سیاست ها و برنامه های اجرایی6جدول )

 6هدف 

 کارآفرینانهزمینه سازی به منظور ظهور و تقویت شایستگی ها و رفتار 

 1-2راهبرد   

 بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد ترویج کارآفرینی

 2سیاست  1سیاست 

پرورش استعدادها در جهت شکوفایی و بروز خالقیت شناسایی و  

 های کارآفرینانه

و حذف قوانین  رفع عوامل بازدارنده و تدوین قوانین و مقررات هم افزا

 دست و پا گیر 

  ییاجرا های  برنامه

 الگوسازی از کارآفرینان و ترویج کارآفرینی در نزد گروههای هدف

کارآفرینی تدوین برنامه به منظور تبیین نقش خانواده، مدارس، دانشگاهها، رسانه ها، محیط های اداری و نهادهای اجتماعی در زمینه ترویج 

 حمایت از کارآفرینان . و 

 جهت توسعه و ترویج کارآفرینی.ایجاد ساختارهای سازمانی در 

 دستگاه ها و کشورهای پیشتاز در امر آموزش کارآفرینی )همانند آلمان ،ژاپن ،کره جنوبی ،........(.شناسایی و تحقیق از نحوه عملکرد دیگر 

 :گروه های ذینفع سند 

 مشمولین طرح کارآفرینی مهارت بنیان 

  استارتاپیکارآفرینان بالقوه و افراد دارای ایده 

 مدیران، صاحبان و کارکنان کسب و کارها. 

  . دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی 

 دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهها. 

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

 مهارت آموزان سازمان. 

  کارآموزان المپیادِ مهارت. 
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 های کارآفرینی در راستای طرح دیپلماسی مهارت . راگیری مهارت به ف بین المللی ان عالقه مند 

 : سازمانهای  ذینفع سند

   شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی .سازمانهای عضو 

 اجرایی سند های  محدودیت

 بدون توجه  ینیکارآفر نهیدر سطح کشور و وجود اسناد متفاوت در زم ییاجرا یدستگاه ها یکار یمواز

  ییاجرا یدستگاه ها فیبه وظا

 ناکافی بودن تجارب قبلی در کشور جهت توسعه کارآفرینی همچنین حمایت و پشتیبانی از کارآفرینان 

 فقدان مدیریت یکپارچه راهبری در حوزه ترویج کارآفرینی 

 عدم تعامل کافی بین نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی 

 معنی دار بین اهداف نهایی نظام آموزشی با فرهنگ نوآوری فقدان ارتباط منطقی و 

 فقدان مدیریت کشف خالقیت ها و استعدادپروری 

 عدم توجه کافی به نقش و جایگاه کارآفرینان در کشور مبتنی بر شایسته ساالری 

 ر وکارهای قانونی جهت جلب مشارکت کارآفرینان داخلی و ایرانیان خارج از کشور د ناکافی بودن ساز

 توسعه اقتصاد کارآفرینی مبتنی بر دانش

 آفرینیرفقدان انسجام نظری و درک و ادبیات مشترک از واژه کا 

 دگاهیبر د یمبتن یو ارااه آموزش ینیکارآفر یارااه آموزش ها ی( برایمحتومشخص ) ینبود منابع آموزش 

 .مدرسان

 تجارب آموزش کارآفرینی در سایر کشورها: 

 آلمان درتجارب آموزش کارآفرینی 

ای آلمان  تشکیل دهنده ساختار اصلی سیستم آموزش حرفه ها ای دوگانه از طریق صنعت و دانشکده اصل آموزش حرفه 

کند . با وجود این توافق شده است که سیستم آموزش دوگانه شغلی کمك می باالیهای سطح  باشد که به دستیابی به تخصص می

 جدید کسب و کارها که در نتیجه پیدایش حرفه صالحیتینیاز به توسعه بیشتری دارد تا به نحو مطلوبتری بتواند خود را با نیازهای 

عالیت آموزش کارآفرینی دانشــگاه ماین (. ف1383ن، احمد پور داریانی و همکارا)اند، تطبیق دهد  های جدید و مدرنیزه ایجاد شــده

در دانشکده علم مدیریت دانشگاه ماین هایم، رشته تحصیلی به نام کارآفرینی تنظیم شده که اساس تدریس آن برپایه  :هایم آلمان

 :باشد این طرح اولیه از سه مرحله که با هم ارتباط دارند، تشکیل شده است طرح اولیه کارآفرینی می

 کار اشتراکی، پژوهش و تحقیقات ،  وزشآم
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صورت آموزش  در مرحله آموزش کلیه کارهای تحقیقاتی به طور جدی پیگیری می  صل از تحقیقات به  شود و نتایج حا

ــی روی ایده .گردد مطرح می ــتراتژی ورود به بازار  بحثهای آموزش ــرمایه گذاری، اس ــاال مربوط به س های نو، پیش بینی بازار، مس

 . می شود.ریزی شخصی مطرح  روحی و روانی تا مرحله تاسیس شرکت، سازماندهی شرکت و برنامه سئواالتای موفقیت، فاکتوره

 مالزی درتجارب آموزش کارآفرینی 

ست   شور ا سعه کارآفرینی این ک صادی که متولی کارآفرینی در مالزی وزارت تو سعه اقت شد و تو با توجه به اهمیت کارآفرینی در ر

 :. ساختار این وزارتخانه به قرار ذیل استراه اندازی و ایجاد شده استوزارت توسعه کارآفرین در این کشور 

 کارو توسعه کسب 

 کارو های کسب پیش فرض 

 کارو تامین مالی کسب 

 آموزش 

 موسسه اقتصادی ایالتی 

 هیات کارآفرینی 

  منابعمرکز 

  شبکه ارتباطی وزارت توسعه کارآفرینی 

 

 هند درتجارب آموزش کارآفرینی 

شکل گرفته  سط نهادهایی که برای انجام این کار خاص  ضا تحت نظارت دولت نیز می آموزش کارآفرینی در هند تو شند  اند و بع با

های بازرگانی و اقتصاد دانشگاهها  مرکزی، دانشکدهدر سطوح SISIدر سطح ایالتی، NIESBUC،EDI شود. موسساتی مانند انجام می

سط نهادهای فوق جهت اداره برنامه مالحظه ایقابل  تالش های دهند و  مربوط به کارآفرینی را ارااه می دوره های که درس یا   تو

ـــورت میگروه های های کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به  ـــر تحقیق هدف مورد آموزش ص ات و آموزش در گیرد و در حال حاض

شود. آموزش کارآموزان که میتوانند در نقاط متعدد کشور کار کنند، اثر بخشی این آموزشها را  سطح خوبی در این زمینه انجام می

 .دو چندان کرده است

 دوم فصل 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  ،مجری اصلی اجرای سند توسعه آموزشهای کارآفرینی و توسعه کسب و کار

ی جمهور استیر یو فناور یعلم معاونتی و مهارت ی، حرفه ا یفن تیآموزش  و ترب یعال یشورا یاعضای باشد م

می باشند که با همکاری  دیگر دستگاه های اجرایی این امر تحقق می بخشد که در ادامه مهمترین  در جدول 
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به بررسی برنامه های اجرایی ، دستگاه های مسئول و همکار و اهم فعالیت ها و اقدامات مربوط توسط  13شماره 

 دستکاه های اجرایی و همکار سند می پردازیم : 

برنامه های اجرایی و فعالیت ها و اقدامات مربوطه توسط دستگاه ( 13جدول  )

 های اجرایی و همکار

برنامه های  ردیف

 اجرایی

دستگاه 

 مسئول

دستگاه 

های 

 همکار

 فعالیت ها و اقدامات

1 

بازنگری محتوا و 

روشهای نظام آموزشی 

مهارتی کشور با تمرکز 

بر اصالح بینش ها و 

مهارت ها به منظور 

انتقال مفاهیم پایه 

علمی و عالقه مند 

سازی کارآموزان ، 

دانشجویان، دانش 

صاحبان ایده  و آموزان

 منظور بههای خالقانه 

روحیه خود  ایجاد

 و توانمند سازی باوری

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

تقویت و استقرار نظام استعداد یابی و مشاوره و هدایت تحصیلی درمراکز 

 و مدارس آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه ها

 پیاده سازی مدل ها ی کشف و رشد خالقیت

 تدوین و اجرای برنامه های یادگیری با استفاده از تجارب کارآفرینان موفق

 در نیاز مورد آموزشی منابع تدوین و آموزشی نیازسنجی مطالعات انجام

 کارآفرینی و مهارت های کسب و کار زمینه

 در کارآفرینی پیشرفته و اتیمقدم آموزش های بسته سازی پیاده و طراحی-

 با غیررسمی(-عمومی ودانشگاهی)رسمی آموزش نظام مقاطع تحصیلی تمامی

 کار، و محیط کسب سازی شبیه و کاربردی های آموزش ارایه بر تاکید

 ... و تاثیرگذاری های مهارت بهبود و خالق تفکر تقویت

 تفکیك به کارآفرینی تخصصی آموزش های بسته سازی پیاده و طراحی

 با جامعه نیاز و بازار با شرایط متناسب (ای حرفه و فنی مهارتیهای  رشته

 کسب سازی محیط شبیه و کاربردی های آموزش ارایه نگری، آینده بر تاکید

 ...مهارت بهبود و خالق تفکر تقویت کار، و

 و آموزشی گهای وبال ها، وبگاه به دهی جهت و نشریات ها، کتاب تولید

  جستجوگری روحیة و خالقیت رشد تفکر، تقویت درراستای آموزشی کمك

 افراد خالق،نوآور و کارآفرین

2 

 سازی برنامه پیاده

آموزش   عملیاتی

کارآفرینی و مهارت 

 های کسب و کار

 های دستگاه توسط

 ذیربط

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

عاونت علمی و م

فناوری ریاست 

 جمهوری

آموزش  زمینه در ذیربط فعال نهادهای وظایف و ها مسئولیت سازی * شفاف

 کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

 غیر و دولتی از )اعم نهادها و ها دستگاه نقش تعریف باز * ساماندهی

 آموزش  محوریت با آنها ماموریت تقسیم و دولتی(

 .های کسب و کار کارآفرینی و مهارت

 اجرایی های العمل دستور تدوین و مشترک همکاری های زمینه * شناسایی

 .ذیربط ههای دستگا با تعامل در

و مهارت های   کارآفرینی آموزش های شاخص ساماندهی و تدوین * طراحی،

 .اجرایی های دستگاه تکلیف ارزیابی در معیاری عنوان کسب و کاربه

3 

 منابع توسعه و تامین

 انسانی

 مهارتی آموزش نظام

 

 

 نیازهای بر منطبق

 فضای

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

کارشناسان  و مربیان خدمت ضمن آموزش جهت کارا و مناسب نظام ایجاد

 دانش، ارتقای برای

 کسب فضای و شرایط با متناسب آنان کارآفرینی های مهارت کسب و بینش

 کار و

 کار و کسب فضای و شرایط با متناسب نیاز مورد انسانی نیروی تامین و جذب

 کارآفرینان دانشگاه، اساتید نخبگان، از گیری بهره برای سازی ظرفیت

 کشور تربیت و تعلیم نظام در کارآفرینی موضوع نظرانصاحب و برجسته
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 و کار و کسب

 اصالحات

 نظام این ساختاری

4 

 نظام الگوهای طراحی

 فراگیر و کیفی مند،

 و تکریم انتخاب، برای

 کارآفرینان بزرگداشت

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 .کارآفرینی ملی جایزه اهداء و کارآفرینی های جشنواره از حمایت و اریبرگز

 نامگذاری در کارآفرینان آثار و ها نشانه نمادها، کاربرد طرح اجرای و تهیه

 .نخبه و برتر کارآفرینان بنام داخلی محصوالت و اماکن

 .نخبه و برتر کارآفرینان ملی نگارستان و موزه تجهیز و اندازی راه

 .کارآفرینان شناسایی های شاخص تدوین

5 

 و الزم تدابیر اتخاذ

 افزایش برای مناسب

 مشارکت کارآفرینان

 .کشور در

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 

 مدیریتی، هرم در استانی و ملی برتر کارآفرینان وجود از گیری بهره -

 .کشور ریزی برنامه و سازی تصمیم

 مشارکت جلب و انگیزه ایجاد منظور به قانونی های مشوق برقراری -

 .کارآفرینان حداکثری

6 

 های مهارت توسعه

 کارآفرینی

 التحصیالن فارغ

 دانشگاهی

 و شایستگی رویکرد با

 هدف

 دانشگاه توسعه کلی

کارآفرین )نسل سوم 

 دانشگاه(.

 وزارت

 علوم،

 و تحقیقات

 فناوری

 وزارت

 بهداشت،

 و درمان

 آموزش

پزشکی، 

 سازمان

 آموزش

 و فنی

 ای حرفه

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 مختلف های رشته برای کارآفرینی آموزش نیازسنجی مطالعات انجام- ا

 دانشگاهی

 آموزش سطوح در کارآفرینی تخصصی آموزش های بسته اجرای و طراحی-2

 تحصیلی مختلف های با رشته متناسب عالی

 ویژه کارآفرینی موضوع با عملی و نظری درسی واحدهای اجرای و طراحی-3

 خدماتی مشاغل برای خدمت تولید رویکرد با سالمت کارهای نظام و کسب

 مرتبط و کارهای کسب برای کاال تولید و سالمت

 صاحبنظران و برجسته کارآفرینان از گیری بهره برای سازی ظرفیت -4

 (TMCکشور. )مراکز عالی آموزش درنظام کارآفرینی موضوع

7 

 علمی، انجام اقدامات

 و اجرایی پژوهشی،

 تقنینی )قانونی( در

 و توسعه راستای

 ترویج

 .کارآفرینی

سازمان 

آموزش فنی 

و حرفه ای 

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 

 .توسعه و تحقیق بخشهای از حمایت -

 مراکز و ها دانشگاه پژوهشی، طرحهای سازی تجاری از حمایت -

 .تحقیقاتی

 تجارب از کارآفرینان استفاده برای مناسب زمینه نمودن فراهم -

 .المللی بین و ای منطقه کارآفرینی

 کارآفرینی مهارتی و از جانبه همه های حمایت و تسهیالت برقراری -

 .بنیان دانش

 منابع تأمین منظور به خارجی و داخلی گذاران سرمایه مشارکت جلب -

 کارآفرینان نیاز مورد مالی

 محروم مناطق در کارآفرینی توسعه منظور به هایی تعاونی ایجاد -
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 خوشه و مکمل همگن، تعاونی تشکلهای انواع گیری شکل از حمایت -

 .کارآفرینانه اقدامات محوریت با ای

8 

 نامه نظام تدوین

 های آموزش

 )پودمانی( مدت کوتاه

 مهارت و کارآفرینی

 های

 کار و کسب

 سازمان -

 آموزش

 و فنی

 ای حرفه

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

علمی و معاونت 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 کسب شرایط با متناسب فراگیران یادگیری نیازهای شناسایی و مطالعه  -1

 طرح اجرای جامعه و بر حاکم کار و

 آموزش و وکاروکارآفرینی ش کسب آموز های بسته کارآزمایی و تدوین-2

 های سازمان پوشش تحت هدف جامعه مناسب ای و حرفه فنی مهارتهای

 خاص های گروه و افراد برای دوره کارآفرینی طراحی بینی پیش و حمایتی

 بندی سطح و تخصصی و عمومی کارآفرینی های آموزش استانداردسازی -3

 های مولفه

 با ... و گیرندگان آموزش احراز شرایط دوره، محتوای مربیان، از اعم آموزشی

 کارآفرینانه های شایستگی ارتقای و کاربردی عملی، آموزش های بر تاکید

 مخاطبان

 مربیان توانمندسازی و تربیت های چارچوب و استانداردها تدوین -4

 کارآفرینی

 آموزش های دوره بر کیفی نظارت های شاخص و چارچوبها تدوین-5

 ها آموزش براثربخشی تاکید با کارآفرینی

 آموزش های دوره با متناسب ارزشیابی و آزمون نظام استانداردسازی-6

 کارآفرینی

 آینده بر تاکید با نو مشاغل شناسایی و بازار نیازسنجی مطالعات انجام-7

 آینده های سال طی نیاز مورد آموزشی های طراحی بسته برای نگری

 موفق فراگیران بین پیوند برقراری برای اجرایی مناسب ترتیبات ریزی پی -8

 و ذیربط پشتیبان نهادهای با کار و کسب و آموزش کارآفرینی های دوره

 کار و کسب اندازی راه جهت مالی نظام

 های روش از استفاده و آموزش های شیوه در تنوع و بخشی انعطاف -9-

 آموزش نوین

آموزش  ، دور راه از آموزش جمله از کار؛ و کسب مشاوره و کارآفرینی

online جامعه اقشار همگانی و... برای آموزش 

 برگزاری برتر فعاالن از معنوی و مادی از اعم حمایتی تدابیر اتخاذ -10-

 کار و کسب و آموزش کارآفرینی های دوره

 برای الزم های مکانیزم طراحی و فراگیران از اطالعات بانك ایجاد 11-

 میزان بررسی منظور به فراگیران وضعیت ومشاهده پیگیری رهگیری،

 شده ارایه های آموزش اثربخشی

 و برجسته کارآفرینان دانشگاه، اساتید نخبگان، تجارب از مندی بهره - 12-

 و کارآفرینی آموزش های دوره برگزاری در موضوع کارآفرینی صاحبنظران

 کار و کسب های مهارت

9 

 از الگوسازی

 ترویج و کارآفرینان

 کارآفرینی

 .هدف های گروه نزد

 سازمان

 آموزش

 و فنی

 ای حرفه

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

فنی ، تربیت 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 مستندهای سینمایی، فیلم داستانی، های مجموعه پخش و تولید -

 .سنی گوناگون ردههای برای کارآفرینان زندگی از پژوهشی

 در برجسته کارآفرینان های اندیشه و آراء با آشنایی دروس تدریس -

 و متوسطه آموزش مختلف سطوح و خدمت ضمن آموزش های دوره

 .عالی

 المللی بین و ای منطقه داخلی، تورهای برگزاری منظور به هماهنگی -

 .ذیربط دستگاه های توسط کارآفرینی دستاوردهای از بازدید و

 مناطق تجربیات تبادل و تجمیع پژوهش، رسانی، اطالع مرکز ایجاد -

 .کارآفرینی زمینه در مرتبط المللی بین تجارب و کشور مختلف



 

16 
 

 

 کارآفرینی. ترویج و توسعه المللی بین موفق های مدل سازی بومی -

10 

 یتوانمندساز

 رانیکارشناسان و مد

 یدستگاه ها هیکل

 ییاجرا

 سازمان

 آموزش

 و فنی

 ای حرفه

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 ییاجرا یدستگاه ها رانیکارشناسان و مد یبرا ینیکارآفر یآموزش هاارااه 

11 

 یساختارها جادیا

در جهت  یسازمان

 جیتوسعه و ترو

 ینیکارآفر

 سازمان

 آموزش

 و فنی

 ای حرفه

 کشور

اعضای شورای 

عالی آموزش  و 

تربیت فنی ، 

حرفه ای و 

 مهارتی

معاونت علمی و 

فناوری ریاست 

 جمهوری

 

 ینیکارآفر یفناور یتوسعه نهادها تشکیل ودرهمکاری و  یراهبر -

مهارتی و دانش بنیان)مراکز تخصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت 

کارآفرینی و مهارت های   یتخصصآزاد یآموزشگاه هاهای کسب و کار،

و  جادیمراکز رشد، ا ،یعلم و فناور یتوسعه پارک ها ،فنی و حرفه ای 

 (.....،یفناور یو توسعه شهرکها جادیا ،ینیکارآفر ژهیتوسعه مناطق و
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 ویژگی های برنامه عملیاتی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

کار
 و 

ب
س

 ک
ی

ها
ت 

هار
و م

ی 
رین

رآف
کا

ش 
وز

 آم
ی

یات
مل

ه ع
نام

 بر
ی

ها
ی 

ژگ
وی

 

 

.بط داردامکان اتصال به بودجه های سنواتی به خصوص بودجه عملیاتی را در دستگاههای ذیر  

 ی فرادست از جمله نقشه جامع توسعه کارآفرینی و طرح های بخشیقادر است طرح ها

.دستگاههای ذیربط را در موضوع کارآفرینی به زبان قابل فهم بودجه تبیین نماید  

همه فعالیت ها  در برگیرنده کلیه فعالیت ها و برنامه های ترویج و آموزش کارآفرینی می باشد و

تعیین شده هماهنگ می نماید.را هم راستا و در رسیدن به اهداف   

م می نماید.زمینه های اجرای برنامه ها و ارااه خدمات و برآورد منابع تامین مالی را فراه  

تیار متولی و تصویر دقیق و شفافی از وضعیت کارآفرینی و کارآفرینان در سال های آینده در اخ

 مدیریت حوزه کارآفرینی کشور قرار می دهد.

نامه ششم توسعه از جمله قانون برمبتنی بر چارچوب های قانونی موجود در زمینه تدوین برنامه ها 

 کشور و آاین نامه های اجرایی مصوب ذیربط می باشد.

آمده است. از تجارب جهانی و مبانی نظری تدوین برنامه های میان مدت استفاده بهینه به عمل  
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 اجزای زیست بوم توسعه کسب و کار نوپا و فناورانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای

 

 

 اهداف کالن
زیر ساخت ها و 

ح پیش نیازها
و
ط
س

 

 جامعه هدف عنوان فعالیت
ظرفیت 

 اجرا

زمان 

 اجرا

توسعه کارآفرینی 

فناورانه و نوآورانه 

آموزش سازمان 

 فنی و حرفه ای

تدوین و تصویب 

 طرح

 
ر
ی
ی
غ
ت
 
/
 
ی
ه
ا
گ
آ
 
ش
ی
ا
ز
ف
ا

ر
ا
ت
ف
ر
 
و
 
ش
ر
گ
ن

 

برگزاری همایش دو روزه آشنایی با استارتاپ ها ، شتابدهنده ها 

 و رویکردهای فناورانه خود اشتغالی

مدیران 

کارآفرینی/مدیران 

 سازمان

 نفر 500
 مهر

1400 

تقویت روحیه 

خود اشتغالی و 

تیم سازی در 

 سازمان

توانمند سازی 

 مدیران سازمان

برگزاری دوره ضمن خدمت آشنایی با استارتاپ ها، رویدادها و 

 فناوری های دانش بنیان

مدیران/ 

 کارشناسان
 نفر 500

 مهر

1400 

 بازدید از مراکز علمی، پارک ها، شتاب دهنده ها و ....
مدیران/ 

 کارشناسان
 نفر 250

 مهر

1400 

ارتقای هویت 

مهارت آموزان با 

تمرکز بر فناوری 

 و کارآفرینی

همکاری بین بخشی 

میان مراکز 

 تخصصی استانها

 
ر
ی
ی
غ
ت
 
و
 
ی
ن
ا
س
ر
 
ی
ه
ا
گ
آ

 
ق
ی
ر
ط
 
ز
ا
 
ر
ا
ت
ف
ر

ی
ز
ا
س
 
د
ن
م
ن
ا
و
ت

 

برگزاری همایش و برنامه هایی جهت آشنایی با اهمیت کار 

 آفرینی و خود اشتغالی و چگونگی راه اندازی کسب و کار
 نفر 500 مدیران/کارشناسان

 مهر

1400 

 

همکاری برون 

بخشی بخصوص 

 وزارت کار

 نفر 150 مدیران/کارشناسان ها TEDبرگزاری کمپ ها ، استارتاپ ویکندها، و 
 مهر

1400 
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 اهداف کالن
زیر ساخت ها و 

ح پیش نیازها
و
ط
س

 

 جامعه هدف عنوان فعالیت
ظرفیت 

 اجرا

زمان 

 اجرا

تمرکز بر فناوری 

 و کارآفرینی

 

و جلب مشارکت 

همکاری سایر 

نهادها و 

سازمانهای 

 مربوطه

ر
ا
ت
ف
ر
 
و
 
ش
ر
گ
ن
 
ر
ی
ی
غ
ت

 

 ورود به دوره های کارورزی

مدیران 

کارآفرینی/مدیران 

 سازمان

 نفر 500
 مهر

1400 

 خود اشتغالی
مدیران/ 

 کارشناسان
 نفر 500

 مهر

1400 

 راه اندازی کسب و کار نوپا
مدیران/ 

 کارشناسان
 نفر 250

 مهر

1400 

 نفر 500 مدیران/کارشناسان کارآفرینی سازمانی
 مهر

1400 
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 عملیاتی   -برنامه های آموزشی 

روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای ودپارتمان های -مناطقجهت آموزش و توانمندسازی: )مدیران کل ستادی و 

 مربیان کارآفرینی ( –تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 

 :شرح مختصر دوره های پیشنهادی 

 در این دوره ها شرکت کنندگان :

خود را مشخص کرده و بعد از اهداف  های خود در این حوزه آشنا شده و سپس عالاق و توانمندیو مفاهیم اولیه کارآفرینی الف ( با 

 آن به تشخیص فرصت های کارآفرینی در اطرافشان می پردازند .

مشتری ، ارزش ، ارتباط با مشتریان ، مساله ، راه حل ، سنجه های ب(  شرکت کنندگان با مفاهیم بوم ناب شامل مفاهیم کلیدی 

 . طی کنندبوم ناب کسب و کار و درست ترین مسیر را برای تکمیل آشنا می شوندکلیدی ، برتری مطلق ، جریان درآمد و هزینه 

و سایر موضوعات  شناخت بازار ، بازاریابی و تبلیغات ، مدل کسب و کار ، استراتژی های کسب و کار با آموزشهایی از جملهج( افراد 

 آشنا می شوند.

حیط کسب و کار ، تحقیقات بازار ، رقبا و مزیت رقابتی ، تحلیل های درونی و تحلیل مد( شرکت کنندگان با آشنایی با مفاهیم : 

کانالهای جذب و فروش ، استراتژی های ورود به بازار ، خروج از کسب و کار ، بیزینس پلن یك صفحه ای ، نام تجاری و برند ، بسته 

به تکمیل بوم راه اندازی کسب و آشنا می شوند و بندی ، قیمت گذاری ، شکل حقوقی ، تامین زیرساخت ها و چالش ها و ریسك ها 

 کار خود می پردازند .

 آشنا می شوند. تامین مالی ، جریان نقدینگی و ارااه به سرمایه گذاره( شرکت کنندگان با روش  

یك کسب و  راه اندازیهدف اصلی از طراحی و برگزاری این دوره ها ترویج و آموزش فرهنگ کارآفرینی سازمانی وآشنایی با فرآیند 

 ار است .ک

 : تربیت مربی کارآفرینی 

این دوره با هدف آموزش و تربیت مربیان کارآفرینی در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی درکشور، و آموزش مهارتهای کارآفرینی 

 به کارآموزان  ارااه خواهد شد.

 به طور کلی، فرایند این دوره در مراحل زیر خالصه می شود:

 های کارآفرینانههای شخصیتی و مهارتسنجش ویژگی الف( شرکت در آزمون اولیه جهت

 ب( در صورت تایید و پذیرش در آزمون اولیه، شرکت در دوره حضوری فشرده و ارزیابی عملکرد متقاضیان

 های مربیگری در حوزه های متفاوت در رابطه با مربی گری ، منتوریگ و تسهیلگری.ج( شرکت در دوره مجازی آموزش
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 ابی نهایی که به صورت تشریحی و مجازی از طریق سایت تربیت مربی صورت می گیرد.د( شرکت در ارزی

  دوره های حضوری به صورت فشرده با حضور اساتید حوزه کارآفرینی برگزار می گردد که در این دوره ضمن آشنایی

 شرح ذیل ارایه می گردد:تسهیلگری این سرفصل ها به  منتورینگ، ،SIYBو  kABهای متقاضیان با نحوه برگزاری دوره

 آشنایی با زندگینامه کارآفرین برتر ایرانی و تاکید بر داشتن الگوی نقش موفق در زندگی -

 ها و آموزش نحوه کشف استعدادها و عالاق کارآموزانآشنایی با اصول شناخت دقیق عالاق و توانمندی -

 ا ویژگی های یك هدف مناسبآموزش هدفگذاری موثر و برنامه ریزی برای نیل به هدف و آشنایی ب -

 آموزش چگونگی کشف فرصت و ایده متناسب با مشکالت و نیازهای کشور و به مثابه آن نیازهای هر استان -

 چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرایی و عملیاتی کردن ایده ها -

 کارآموزانآموزش بوم مدل کسب و کار و مدل سازی یك ایده و آموزش نحوه ارااه آن برای  -

 آشنایی با عناصر بازار و تحلیل بازار متناسب با ایده های ارااه شده -

 آشنایی با مفاهیم بازاریابی و تبلیغات و نحوه انتقال آن به کارآموزان -

 های مختلف کسب درآمد و محاسبه و برآورد هزینه اجرایی کردن ایده مورد نظرآموزش روش -

 آموزش تکمیلی بوم کسب و کار -

ادامه فرآیند دوره الزامیست متقاضیان پس از مطالعه محتوای مجازی، در آزمون تشریحی آنالین شرکت نمایند. پذیرش جهت طی 

 مربیان منوط به طی کردن کامل فرآیند و تایید اساتید محترم دوره خواهد بود.

 

  خصصی آموزش کارآفرینی و مهارت روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای ودپارتمان های ت-مدیران کل ستادی و منا طقتربیت

 های کسب و کار

 این دوره با اهداف :

 آموزش و ارتقای دانش افراد در حوزه کارآفرینی .1

 آموزش و توانمند سازی مهارت های افراد در حیطه کارآفرینی .2

 کاری استانهاو مدیریت تیم های دپارتمان های تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار مدیریت راه اندازی .3

 مدیریت مربیان کارآفرینی استانها و برنامه ریزی آموزشهای کارآفرینی به متقاضیان جامعه هدف. .4

 

 سرفصل های ذیل آموزش داده می شود:ه در این دور

 و آن یاجزا و مدلها ، شتابدهنده با ییآشنا،  نانهیکارآفر رفتار،  نانهیکارآفر قصد،  نانهیکارآفر تیذهنی ، نیکارآفر فرهنگالف : 

 شتابدهنده بوم و یآپ استارت ستمیاکوس در گاهشیجا

 ییارویرو و یلگریتسهمخاطبان ،  شناخت،  اعتماد بر یمبتن روابط یبرقرارب  : اصول منتورینگ و تیم سازی )

 ( نقش یالگو

 و یخارج یها شتابدهنده یبررس ، رشیپذ ، نگیشنیپوز ، ها شتابدهنده زیتما، مدل کسب و کار شتابدهنده  ،  یشتابده برنامهج  : 

  شتابدهنده یهارویداد ، رشیتاث و شتابدهنده یابیارز ، شتابدهنده حول یتیونیکام ساختن،  ها شتابدهنده یابیارز یها مدل ، یرانیا

 (جهینت و عملکرد یدیکل یها شاخص) شتابدهنده رشد یها كیمتر، 

 ..... موندید ، هاب سیپاراداهای موفق  شتابدهنده از دیبازدد : 
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 ی ، تدوین ماموریت و اهداف شتابدهنده و تعیین حوزه تخصصیابیبازاری ، فناور یساز یتجار،  خدمت و محصول توسعهه : 

 یها روش انواع،  یگذار هیسرما مراحلی ، مال یزیر برنامه،   ها شتابدهنده یدرآمد یها مدل،  یحقوق مساالر : جمع بندی دوره ، 

 ، فنون مذاکره و ارتباطات یمال نیتأم

 

 دوره تفکر کارآفرینانه :

دوره تفکر کارآفرینانه و ایجاد کسب "برگزار می شود و سپس دوره ای با عنوان :   "در مسیر کارآفرینی"ساعته با عنوان  2ابتدا وبینار 

 برگزار می گردد که سرفصل های آن در زیر آمده است : "و کار در عصر حاضر

 ردیف موضوع زمان

 1 کشف و خلق فرصت های کارآفرینی ساعت 2

 2 طراحی کسب و کار ساعت 2

 3 ایجاد کسب و کار ) مبانی حقوقی ، تحلیل محیط و آشنایی با اکوسیستم ( ساعت 2

 4 تحلیل و ارزیابی بازار ساعت 2

 5 تفکر استراتژیك و ارزیابی اقتصادی ساعت 2

 

 

 با رویکرد کارآفرینی اجتماعی : MBAدوره کوتاه مدت 

روسای دپارتمان های تخصصی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار  و مدیران کلبرای  دوره ی ویژه طراحی و اجرای

بگیرند که  اصول مدیریتی روز دنیا آشنا شده و یادمبانی کسب و کار و افراد بتوانند با  ومراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای تا

 ونه دانش خود را به مهارت های کاربردی و اجرایی تبدیل کنند.چگ

در این دوره آموزش داده می شود که چگونه خالقیت خود را به مرحله ی اجرا رسانده و منابع انسانی را به چه صورت باید 

 مدیریت کرد تا روند کار به خوبی پیش رفته و بهترین نتیجه به دست آید.

مدیریت حرفه ای کسب وکار،همچنین طراحی و تولید محصول کاربردی و ارتقای شغلی تنها گوشه ای از ارااه ی بهتر خدمات و 

 مزایایی است که گذراندن این دوره به همراه دارد.

 الزم به ذکر است این دوره با رویکرد اجتماعی و مباحث روز کارآفرینی و نوآوری و بازاریابی اجتماعی برگزار می گردد .

 :  دوره یها سرفصل

 ساعت( ) زمان مدت درس نام ردیف

 14 کار و کسب محیط تحلیل و اجتماعی کارآفرینی 1

 14 اجتماعی( نوآوری بر تکیه با ) نوآوری و خالقیت 2
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 14 محصول توسعه و طراحی 3

 14 مالی تامین و کار و کسب یحاطر 4

 14 مارکتینگ دیجیتال و فروش مدیریت و بازاریابی 5

 14 ( و... مذاکره ، رهبری ، )تیم انسانی روابط 6

 14 مالی مدیریت و مالی های تحلیل 7

 14 ( ... و ریسك مدیریت ، حقوقی )مساال کار و کسب مدیریت 8

 41 اکوسیستم با آشنایی و دیجیتال تحول 9

 41 مساله حل و استراتژیك تفکر 10

 
 های مهارت و کارآفرینی آموزش تخصصی های خدمات بخش آموزش و مشاوره دپارتمان

 کار: و کسب

 

 :خدمات آموزشی 

 

  کارگاه های چند ساعته: هدف از برگزاری این نوع کارگاه ها انتقال مفاهیم و دانش تخصصی یا عمومی در حوزه کسب و کار برگزاری

که در طول چند ساعت و یك جلسه آموزشی به کسب و کارهای نوپا آموزش داده شود. برای مثال  دو کارآفرینی به گونه ای می باش

 کارگاه چگونگی ارااه به سرمایه گذار، مدل کسب و کار ناب و..

  20کارگاه های چند روزه: هدف از برگزاری این نوع کارگاه انتقال مفاهیم تخصصی می باشد که برای آموزش آنها نیاز به حداقل 

 ساعت می باشد. برای مثال کارگاه شم بازاریابی، تعیین شاخص های کلیدی عملکرد و ارزیابی آنها و...

  ( کارگاه های دوره ایbusiness courses هدف از برگزاری این نوع دوره ها آموزش تخصصی و جامع مفاهیم عمیق کسب و :)

 تامین مالی استارتاپ و... 100ارتاپ یا دوره صفر تا راه اندازی است 100کاری می باشد. برای مثال دوره صفر تا 

  بوت کمپ: هدف از برگزاری این نوع کارگاه ها آموزش مهارت های تخصصی کاری به نیروهای استارت آپی یا افراد عالقمند به کار در

سی یا دوره  تدوین استراتژی های حوزه استارت آپی در جهت رشد و توسعه کسب و کار نوپا می باشد. برای مثال دوره های برنامه نوی

 کسب و کار و...

 

 :خدمات مشاوره ای 

 

  اعضاءبرگزاری جلسات مشاوره ای:هدف از برگزاری این جلسات  ارااه خدمات آموزشی بنا به تقاضا موجود به موسس یا تمام 

 استارتاپ می باشد . این خدمت می تواند به مانند یه رویداد در چند روز انجام گیرد.

 

 

  برگزاری جلسات مشاوره آنالین: هدف از برگزاری این دسته از خدمات مشاوره ای استفاده از پلتفورم های آنالین برای  خدمت رسانی

 به استارتاپ های ساکن در شهرهای دیگر می باشد.
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 شاوره ای را در انواع حوزه اجرا موارد مشاوره ای: هدف از این خدمت این است که بتوانیم در صورت تقاضا استارتاپ ها تیم های م

 .های کسب و کاری در اختیارشان قرار دهیم که عالوه بر مشاوره کار اجرا و نظارت نیز بر عهده داشته باشند

 دپارتمان  کارآفرینی و استارت آپ  که بایستی در اولویت برنامه های -دوره های آموزشی پایه ای مفاهیم  و نخصصی کسب و کار 

 قرارگیرد.کار  و کسب های مهارت و کارآفرینی آموزش تخصصی های

 توضیحات تکمیلی عنوان کارگاه های هر دوره نام دوره ها ردیف

 از ایده تا اجرا کسب و کار 1

در این دوره به شرکت کنندگان کمك می  آشنایی و تدوین اعتبار سنجی مسئله و امکان پذیری ایده

 شود تا ایده خود را از لحاظ عملیاتی بودن و

قابل اجرا بودن بسنجد و بعد از آن بتوانند 

برنامه اجرایی برای آن تدوین کنند و در 

نهایت آن را به سرمایه گذار جهت جذب 

 سرمایه معرفی نمایند.

 آشنایی و طراحی انواع مدل کسب و کار

 گیری بازار و تخمین بازار هدفاندازه

 آشنایی با تدوین برنامه مالی

 با تدوین برنامه تبلیغاتی آشنایی

 کمینه محصول پذیرفتنی
 

 

 دوره از ایده تا محصول 2

  آشنایی با مفهوم استارتاپ

 ایده پردازی

 مسیر توسعه استارتاپ ها

 آشنایی با اکوسیستم استارت آپی ایران و جهان

در این دوره به شرکت کنندگان کمك می 

برای تبدیل شود تا به خوبی مفاهیم پایه  ای 

 ایده به محصول را یادگیرند.

 تیم

 تیم سازی 

 خود شناسی و شخصیت شناسی

 روش پیدا کردن هم تیمی و کارمند 

 کار تیمی در استارتاپ ها

 رفتار سازمانی

 منابع انسانی در استارتاپ ها

 مسئله

 تفکر نقادانه 

 تفکر استراتژیك

 حل مسئله 

 TRIZروش 

 تفکر طراحی

 سازیمدل 

 بوم مدل کسب و کار 

 متدلوژی نوپای ناب

 بوم ناب

 اعتبار سنجی

 ابزارهای اعتبار سنجی ایده و مسئله

 فرآیند یادگیری از مشتری

 فرایند مصاحبه با مشتری

 فرآیند تامین مالی  100آشنایی یا صفر تا  3

 

در این دوره به شرکت کنندگان کمك می 

شود تا راه های تامین مالی را یاد بگیرند و 
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چگونه جذب سرمایه 

 موفقی داشته باشیم 

 

 valuationچگونگی ارزیابی و ارزش گذاری استارت آپها ) 

& due diligence) 
 

بیاموزند برای کسب و کارشان در چه زمانی 

و چه روش تامین مالی مناسب است و ارزش 

کسب و کارشان چقدر می باشد و در نهایت 

و صاحب کسب و کار  سهامدارقرارداد بین 

 چگونه نوشته می شود.

تعیین شاخص های کلیدی عملکرد و نقش آنها در جذب 

 سرمایه موفق

 آشنایی با تکنیك های ارااه به سرمایه گذار

آشنایی با کلیدی ترین نکات حقوقی و انواع قراردادهای 

 آپ و سرمایه گذارحقوقی فی ما بین استارت 

آشنایی با جنبه های مالی و حسابداری قرارداهای فی مابین 

 سرمایه گذار و استارت آپ

4 
 رشد

 

در این دوره به  شرکت کنندگان کمك می  استراتژی های ورود به بازار

شود تا بتوانند با مراحل رشد آشنا شوند 

استراتژی های آن را فراگیرند و بتوانند 

های مناسب با استراتژی و هدف برنامه 

 گذاری کسب و کار خود بنویسند

 استراتژی قیمت گذاری 

 استراتژی های رشد

 سنجه های کلیدی

 زمان تغییر استراتژی

 هك رشد

5 
 طراحی و توسعه محصول

 

در این دوره به شرکت کنندگان کمك می  طراحی محصول

روند طراحی و شود تا بتوانند به خوبی با 

 توسعه محصول آشنا شوند.
 (MVPکمینه محصول پذیرفتنی )

 توسعه محصول

6 

دوره های حقوق مالکیت 

 فکری و حراست از ایده ها

 

 کلیات حقوق مالکیت فکری و نحوه حراست از ایده ها

در این دوره به شرکت کنندگان کمك می شود که مدیریت 

 بگیرند.پروژه را به درستی یاد 

 نظام ثبت اختراعات داخلی

 نظام ثبت اختراعات بین المللی

 ثبت طرح های صنعتی داخلی نظام

 نظام ثبت طرح های صنعتی بین المللی

 تفاوت نظام حمایت از اسرار تجاری و ثبت اختراعات

 نظام ثبت عالیم تجاری داخلی

 نظام ثبت عالیم تجاری بین المللی

7 

چگونه جذب سرمایه 

انسانی موفقی داشته 

باشیم و چگونه آنها را 

 مدیریت کنیم 

 

در این دوره شرکت کنندگان یاد می گیرند  چگونگی یافتن هم تیمی مناسب

چگونه جذب نیروی انسانی موفقی داشته 

باشند ) چه نیروی کاری مناسب کسب و کار 

آنها می باشد( و چگونه می توان این سرمایه 

انسانی را مدیریت کرد و از آن به نحو بهینه 

 ای استفاده کرد

 آشنایی با کار تیمی و تیم سازی

 خالقیت و حل مسئله

 بازخورد دادن

 ارتباطات، مدیریت تعارض،گوش دادن

8 

دوره جامع دیجیتال 

  مارکتینگ پایه ای

 

دوره به شرکت کنندگان کمك می در این  استفاده از بوم کسب و کار برای بازاریابی

شود که با توجه به کسب و کار خود برنامه 

تبلیغاتی مناسبی برای آن پیدا کنند و عالوه 

بر آن با چگونگی انتشار تبلیغات و  جذب و 

نگه داشت مشتریان آشنا شوند و بتوانند آن 

 را به نحو کاربردی اجرا نمایند.

 آشنایی با بوم دیجیتال مارکتینگ

 تشخیص بازار هدف و سگمنت بندی و نوشتن پرسونا

 نیچ مارکت

 کامدل محتوا نایچی

 تشکیل تیم های دیجیتال مارکتینگ

 اینستاگرام مارکتینگ
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 ویدیو مارکتینگ

 

 
 

 

 استانداردهای کارآفرینی بارگذاری شده بر سایت سازمان

 

 ردیف

 عنوان استاندارد

 برای راه اندازی کسب و کار نوآورانه آماده شدن 1
Orientation  to  innovative  business  creation  

 بهبود کسب و کار نوآورانه 2
Expand  innovative  business 

 تسهیلگری 3

 توسعه کسب و کار نوآورانه 4
Improve  innovative  business 

 خوشه صنعت -خالقیت در کارآفرینی 5

 و نوآوری در محیط کارخالقیت  6

 راه اندازی کسب و کار نوآورانه 7

Setting  up  an  innovative  business 

 Lnsie روش به کار و کسب اندازی راه 8
Life skills  - know business- start business- improve business- expand business 

 ((SME کوچك و متوسط کارهای و کسب اندازی راه اصول شناسایی 9

 نوآورانه وکارهای کسب در باز نوآوری اصول شناسایی 10

 SYBکارآفرینی  11
Start  your  business 

 )سطح تکمیلی( KABرویکرد با کارآفرینی 12
Know about business 

 )سطح کامل( KABرویکرد با کارآفرینی 13
Know about business 

 )سطح مقدماتی( KABرویکرد با کارآفرینی 14

Know about business 

 بنیان دانش های شرکت در کارآفرینی 15

 کارآفرینی در گردشگری 16

 خوشه کشاورزی -کارآفرینی روستایی 17

 کارآفرینی سازمانی 18

 کارآفرین 19
Entrepreneur 

 کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار 20

 MBA کار و کسب ارشد مدیر 21
Master of  business administration 

 الکترونیکی کار و کسب مدیر 22

 نوآوری و فناوری سازی تجاری ارشد مشاور 23

 کارآفرینی مهارتهای 24
Entrepreneurship  skills 
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 1فرم شماره 

 ایجاد تعادل در بازار کار هدف کلی

 توسعه اشتغال مبتنی بر کارآفرینی راهبرد

 مهارت های کارآفرینیتوسعه کمی کیفی  سیاست

 360000 مقدار هدف کمی نفر دوره واحد متعارف اجرای آموزش عنوان هدف کمی

 برنامه اجرایی

برگزاری دوره های آموزشی 

توسعه کارآفرینی/ کسب و 

 کار

    

 واحد متعارف عنوان فعالیت/طرح ردیف
ضریب 

 اهمیت

 حجم عملیات
 منابع مالی مورد نیاز

محل  )م.ر(

تأمین 

منابع 

 سه ماهه اول مالی
سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

جمع 

ساالن

 ه

 )م.ر(

هزینه 

 ای

تملك 

 دارایی

1 

هماهنگی با 

دستگاهها و 

موسسات 

متولی کار 

آفرینی و 

 کسب وکار 

       110 10 20 30 50 %20 دستگاه

2 

پیشنهاد 

تدوین 

استانداردها

ی مورد نیاز 

دوره های 

کارآفرینی 

بر اساس 

 نیاز

استاندا

 رد
20% - 3 1 4       

3 

ریزی برنامه 

و اجرای 

دوره های 

آموزشی مورد 

نیاز با 

همکاری 

مراکز آموزش 

فنی و حرفه 

ای استانها 

  -نفر 

 ساعت
60% 1200000 

180000

0 

180000

0 

120000

0 

600

000

0 
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و ارگانهای 

 مرتیط

 

 1فرم شماره 

 ایجاد تعادل در بازار کار هدف کلی

 توسعه اشتغال مبتنی بر کارآفرینی راهبرد

 ترویج فرهنگ کارآفرینیتوسعه و  سیاست

 اجرای آموزش با هدف ایجاد شغل  عنوان هدف کمی
واحد 

 متعارف
 گزارش

مقدار 

هدف 

 کمی

62 

 برنامه اجرایی
گزارش اقدام مشترک در توانمندسازی و اشتغالزایی 

 مهارت آموختگان
    

 عنوان فعالیت/طرح ردیف
واحد 

 متعارف

ضریب 

 اهمیت

 حجم عملیات

منابع مالی مورد 

 نیاز

محل تأمین  )م.ر(

سه  منابع مالی

ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه 

ماهه 

 چهارم

جمع 

 ساالنه

 )م.ر(

هزینه 

 ای

تملك 

 دارایی

1 

بررسی گزارش طرح های 

ارسالی از استانها و تعیین 

امتیاز بر اساس اقدامات 

 انجام شده

       * * * * * %90 گزارش

2 

و  انتخاب طرح های برتر

بارگذاری در سایت 

 سازمان

       * * * * * %10 تعداد

 1فرم شماره 

 ایجاد تعادل در بازار کار هدف کلی

 توسعه، ایجاد و پایدار سازی کسب و کارهای کوچك و متوسط راهبرد

 حمایت از توسعه و تثبیت کسب و کارهای کوچك و متوسط سیاست
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 برگزاری رویداد عنوان هدف کمی
واحد 

 متعارف
 رویداد

مقدار 

هدف 

 کمی

31 

     برگزاری رویداد کارآفرینی و استارت آپی برنامه اجرایی

 عنوان فعالیت/طرح ردیف
واحد 

 متعارف

ضریب 

 اهمیت

 حجم عملیات

منابع مالی مورد 

 نیاز

محل تأمین  )م.ر(

سه  منابع مالی

ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه 

ماهه 

 چهارم

جمع 

 ساالنه

 )م.ر(

هزینه 

 ای

تملك 

 دارایی

1 

هماهنگی و تعامل با 

دستگاهها و موسسات 

متولی رویکرد استارتاپی و 

کار آفرینی و تعامل با 

طرف های تفاهم نامه 

 های ذیربط

       * * * * * %30 دستگاه

2 

شناسایی و جذب اسپانسر 

حامی مالی و سرمایه 

 گذاری

       * * * * * %25 اسپانسر

3 

برگزاری ) حضور ( در 

رویداد استارتاپ و ارااه 

 گزارش به ستاد

 31 7 10 10 4 %35 رویداد

      

4 

تحلیل عملکرد ادارات کل 

 توسط ستاد
 * * * * * %10 گزارش

      

 1فرم شماره 

 ایجاد تعادل در بازار کار هدف کلی

 متوسطتوسعه، ایجاد و پایدار سازی کسب و کارهای کوچك و  راهبرد

 توسعه ی مشاغل اقشار خاص، خانگی، خود اشتغالی و کسب و کارهای کوچك و متوسط  سیاست

 عنوان هدف کمی
اجرای آموزش مشاغل خانگی و کسب و کارهای 

 کوچك و متوسط

واحد 

 متعارف
 نفر ساعت

مقدار 

هدف 

 کمی

14228000 

 برنامه اجرایی
همکاری ، برنامه ریزی و نظارت در برگزاری دوره 

 های آموزش مشاغل خانگی 
    

 عنوان فعالیت/طرح ردیف
واحد 

 متعارف

ضریب 

 اهمیت
 حجم عملیات

منابع مالی مورد 

 نیاز

 )م.ر(

محل تأمین 

 منابع مالی
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سه 

ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه 

ماهه 

 چهارم

جمع 

 ساالنه

 )م.ر(

هزینه 

 ای

تملك 

 دارایی

1 

برنامه ریزی و اجرای دوره 

های آموزشی مورد نیاز 

 متقاضیان و 

 -نفر

 ساعت
70% 

3200

000 

380000

0 
3828000 

3400

000 

142280

00 
      

2 
ارااه گزارش فصلی توسط 

 ادارات کل به ستاد
       * * * * * %15 گزارش

3 

تحلیل عملکرد ادارات کل 

 توسط ستاد
 * * * * * %15 گزارش

      

 

 دپارتمان تخصصصی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کارمنابع انسانی شاغل در 

ظرفیت های فرآیند اجرایی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار در سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای در کشور

 نفر 736 تعداد مربیان کارآفرینی )دارای کد مربیگری از مرکز تربیت مربی(

تعداد مربیان، کارشناسان و مسئولین دپارتمان های تخصصی  که بصورت 

 مستقیم فعالیت دارند
 نفر 180

تعداد دپارتمان های فعال و دارای مجوز دبیرخانه شورای گسترش در 

 استانها 
 دپارتمان 31

 نفر ساعت  1080000 98عملکرد آموزش کارآفرینی در سال 

 99نی  نه ماهه سال عملکرد آموزش کارآفری

 نفر ساعت 557000

)وضعیت کرونا محدودیت هایی را در 

اجرای این دوره ها به همراه داشته 

 است(

 نفر ساعت 13270000 پتانسیل آموزش در مراکز تخصصی در بخش دولتی

وجود دپارتمان تخصصی کارآفرینی در مرکز تربیت مربی کرج جهت 

 موجودتامین مربیان و بازآموزی مربیان 
 یك دپارتمان
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 اعضای کمیته راهبری سند

 علیرضا حاتم زاده، حبیب عرفان منش ، ابوالفضل علیزاده و کمال احمدآلی: آقایان 

  گروه کارشناسی

 یان و خانم زیبا محمدیرضرضا حاجی علی اکبری، حبیب اهلل حسن زاده، سلطانعلی خانی، مسعود  :  آقایان 

 دبیر خانه

 اجرای آموزشدفتر راهبری  

 


