کافه کارآفزینی یه هىبى ػوَهی است وِ اهىبى ثشلشاسی تؼبهالت اجتوبػی ثیي وبسآفشیٌبى  ،طبحجبى ایذُ ،
سیبستگزاساى  ،سشهبیِ گزاساى  ،داًشجَیبى ٍ ثشگضاسی دٍسّوی وبسآفشیٌبى ٍ هسئَلیي دٍلتی سا تسْیل وشدُ ٍ
اهىبى شىل گیشی شجىِ ّبی سیبل

( محیطی که در آن ایذه های متفاوت  ،پیشینه های مختلف و عالیك گوناگون کنار یکذیگز لزار گزفته و یافته ها  ،اشتباهات و

ایذه های ناب به اشتزان گذاشته شذه و منجز به نوآوری می گزدد) ثیي افىبس هختلف ثشای خلك ًَآٍسی سا ثَجَد هی آٍسد.
وبفِ وبسآفشیٌی هی تَاًذ یىی اص وبفی شبح ّبی سغح شْش یب یه فضبی هسغح دس اهبوي فشٌّگی  ،داًشگبّی یب دس
شْشن ّبی طٌؼتی وِ هحل سفت ٍ آهذ وبسآفشیٌبى  ،طبحجبى ایذُ  ،سیبستگزاساى  ،سشهبیِ گزاساى  ،داًشجَیبى
ثبشذ وِ ثِ هٌظَس شجىِ سبصی  ،اص عشیك گشدّوبیی ً ،شست ّب ٍ سٍیذادّبیی دس آًْب ثشگضاس هی گشدد .
سمینه های فعالیت کافه کارآفزینی
 شجىِ سبصی ٍ ثشلشاسی استجبط دسهیبى گشٍُ ّبی هخبعجبى
 ثشًبهِ سیضی ٍ ثشگضاسی ثشًبهِ ّبی هٌظن (ًشست ّب ،سٍیذادّب ،جلسبت ،دٍسّوی ّب ،هیضّبی گفت ٍگَ،
فضبی وبسی هشتشن ٍ ) ....
 دػَت اص وبسآفشیٌبى  ،طبحجبى ایذُ  ،سشهبیِ گزاساى ٍ هسئَلیي دٍلتی دس ًشستْب ٍ سٍیذادّب ٍ دػَت ٍ
دٍسّوی وبسآفشیٌبى ٍ هسئَلیي دٍلتی
 ثشگضاسی سٍیذادّب ٍ وبسگبُ ّبی آهَصشی
 ثشگضاسی دٍسّوی ّبی وبسآفشیٌی
 تٌظین جلسبت تجبسی ثشای وبسآفشیٌبى
شزایط عمومی جهت تشکیل پزونذه مجوس کافه کارآفزینی
شزایط صذور و تمذیذ مجوس
 -1تبثؼیت جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ اػتمبد ثِ یىی اص ادیبى سسوی وشَس
تبصزه :استفبدُ اص هشبٍساى خبسجی ثِ ششط داشتي هجَص اشتغبل اتجبع خبسجی ثالهبًغ است .
ً -2ذاشتي سبثمِ هحىَهیت ویفشی هَثش
ً -3ذاشتي سَء شْشت
 -4داشتي وبست پبیبى خذهت یب هؼبفیت دائن (ثشای آلبیبى)
 -5هتمبضی هجَص  ،ثبیذ شخظیت حمَلی غیشدٍلتی داشتِ ٍ فؼبلیت ّبی هَسد تمبضب دس اسبسٌبهِ آى دسج شذُ ثبشذ
(ثِ استثٌبء داًشگبُ ّب)
تبصزه  :هتمبضیبى هجَص ثشای اسائِ خذهبت وبفِ وبسآفشیٌی هی تَاًٌذ شخظیت حمیمی غیش دٍلتی ًیض داشتِ ثبشٌذ .

 -6ػذم اشتغبل توبم ٍلت اػضبی ّیبت هذیشُ ٍ هذیشػبهل (ثشای شخظیت حمَلی)  /شخض هتمبضی هجَص (ثشای
اشخبص حمیمی) دس ولیِ ًْبدّب  ،ششوتْب  ،هَسسبت ٍ دستگبُ ّبی دٍلتی (ػذم شوَل دس لبًَى هوٌَػیت تظذی
ثیش اص یه شغل ؛ هظَة  73/10/11هجلس شَسای اسالهی)
تبصزه  :1فشم "تؼْذ ػذم اشتغبل توبم ٍلت دس ًْبدّبی دٍلتی " تَسظ اػضبی ّیبت هذیشُ ٍ هذیشػبهل (ثشای
شخظیت حمَلی)  /شخض هتمبضی هجَص (ثشای اشخبص حمیمی)  ،اهضبء ٍ ثِ دثیشخبًِ ّیبت فٌی اسائِ هی
گشدد ٍ دس طَست هحشص شذى دٍلتی ثَدى ّش یه اص افشاد هزوَس  ،هجَص لغَ خَاّذ شذ .
تبصزه  :2اػضبی ّیبت ػلوی داًشگبُ ّب اص لبػذُ ثٌذ  6هستثٌی ّستٌذ .
 -7هتمبضی هجَص وبفِ وبسآفشیٌی هی ثبیست هذاسن تخظظی هشثَعِ سا
شذُ) ثِ دثیشخبًِ ّیبت فٌی اسائِ ًوبیذ .

(ثش اسبس ثخش ششایظ تخظظی اػالم

 -8هجَص طبدس شذُ دس اثتذا هَلت ٍ  2سبلِ ثَدُ ٍ پس اص آى دس طَستی وِ هشوَل هبدُ  14دستَسالؼول هشثَعِ
ًجبشذ ،هجَص  3تب  5سبلِ ثب تبییذ ّیبت فٌی طبدس خَاّذ شذ .
 -9توذیذ هجَص ،هٌَط ثِ سػبیت ضَاثظ دستَس الؼول؛ اسصیبثی ػولىشد ثش اسبس سبهبًِ ًظبست ٍ تبییذ ّیبت فٌی هی
ثبشذ .
تبصزه  :هجَص طبدسُ  ،لبثل اًتمبل ثِ غیش ًوی ثبشذ .
 -10ثشای طذٍس ٍ یب توذیذ هجَص خذهبت دستَسالؼول حبضش (اػن اص حمیمی ٍ حمَلی) اسائِ هستٌذات پشداخت حك
توجش ثِ هجلغ تؼییي شذُ دس لبًَى الضاهی است .
 -11داسًذُ هجَص هی ثبیست حذالل یىوبُ لجل اص پبیبى اػتجبس هجَصً ،سجت ثِ اًجبم فشآیٌذ توذیذ هجَص الذام ًوبیذ .
 -12داسًذگبى هجَص هششٍط ثِ تبییذ هىبى شؼت تَسظ اداسُ تَسؼِ وبسآفشیٌی استبى  ،هی تَاًٌذ شؼجِ ّبی هختلفی
دس یه استبى داشتِ ثبشٌذ .
 -13داسًذگبى هجَص  3تب  5سبلِ ،ثب اسائِ وپی هجَص ٍ ًبهِ تبییذیِ ّیبت فٌی ثِ اداسات ول سبیش استبًْب هی تَاًٌذ دس
استبى همظذ هجَص یىسبلِ دسیبفت ًوَدُ ٍ پس اص تبییذیِ ّیبت فٌی استبى همظذ هجَص  3تب  5سبلِ دسیبفت ًوبیٌذ .
ًظبست ثش فؼبلیت شؼجِ جذیذ ثش ػْذُ استبى همظذ هی ثبشذ .
 -14هسئَلیت پبسخگَیی فؼبلیت ّب ،ػولىشد ٍ یب تخلفبت شؼت ،ثش ػْذُ شؼجِ اطلی هی ثبشذ .
 -15هتمبضی هجَص الصم است الذاهبت ریل سا اًجبم دّذ :
 -1-15اسائِ هشخظبت تین اطلی ساّجشی وبفِ وبسآفشیٌی
 -2-15داسًذگبى هجَص ،هَظف ثِ دسج اعالػبت خَاستِ شذُ دس سبهبًِ ًظبست هَضَع ثٌذ  1. 16دستَسالؼول
هی ثبشٌذ .
تبصزه :تب لجل اص ساُ اًذاصی سبهبًِ ًظبست ،داسًذگبى هجَص ،هَظف ثِ تىویل جذاٍل اسصیبثی دٍسُ ای
وِ تَسظ دثیشخبًِ هشوضی تْیِ شذُ هی ثبشٌذ .
 -3-15داسًذگبى هجَص هَظف ثِ سػبیت ضَاثظ ایي دستَسالؼول ٍ سبیش هظَثبت ّیبت فٌی (دس چبسچَة
دستَسالؼول) ثَدُ ٍ دس ایي ساثغِ هسئَل ٍ ثِ اداسُ ول پبسخگَ خَاٌّذ ثَد .

شزایط تخصصی جهت تشکیل پزونذه مجوس کافه کارآفزینی
ً- 1بهِ تَسظ هتمبضی حمَلی (ششوت  /اًجوي  /سوي  /هشوض ػلوی /تؼبًٍی ٍ  ٍ ) . . . .یب هتمبضی حمیمی ثِ هذیشول یب
هذیشیت تَسؼِ وبسآفشیٌی ٍ اشتغبل اداسُ ول تؼبٍى  ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػی استبى تْشاى هجٌی ثش دسخَاست اخز هجَص
وبفِ وبسآفشیٌی
- 2داسا ثَدى هجَص ایجبد وبفِ  ،اص اداسُ اهبوي (هشاوض فشٌّگی  ،آهَصشی ٍ داًشگبُ ّب حست لَاًیي هشثَعِ)
- 3هتمبضی هی ثبیست داسای شخظیت حمیمی غیزدولتی ٍ یب شخظیت حمولی غیزدولتی ثبشذ .
- 4اسائِ اطل ٍ تظَیش توبم طفحبت شٌبسٌبهِ ،اطل ٍ تظَیش وبست هلی ،اطل ٍ تظَیش آخشیي هذسن تحظیلی  ،اطل ٍ
تظَیشوبست پبیبى خذهت
- 5تىویل فشم تؼْذ ػذم سَء سبثمِ حشاستی تَسظ هتمبضی
- 6تىویل فشم تؼْذ ػذم اشتغبل توبم ٍلت هتمبضی دس ًْبدّب  ،اسگبى ّب  ،ششوت ّب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ ًیوِ دٍلتی ٍ
سبصهبًْب ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی (شْشداسی ّب ٍ  ٍ ). . . . .یب وپی ثشاثش ثب اطل حىن وبسگضیٌی هجٌی ثش ػضَیت
هتمبضی دس ّیأت ػلوی داًشگبُ ّب

تبصزه  :دس طَست هحشص شذى ػذم طذالت دس اسائِ تؼْذات (هٌجولِ :ػذم اشتغبل دٍلتی  ،ػذم سَء سبثمِ
حشاستی ٍ  ، ). . .هجَص طبدسُ لغَ خَاّذ گشدیذ .
- 7اسائِ هذاسن هشثَط ثِ ثجت ششوت  ،آخشیي تغییشات ٍ اسبسٌبهِ ثشای هتمبضیبى داسای شخصیت حمولی غیزدولتی

- 8تجْیض فضبی وبفِ ثِ دٍسثیي هذاس ٍ ،یذئَ پشٍطوتَس ٍ ٍایت ثشد
- 9اسائِ وپی ثشاثش اطل سٌذ هبلىیت ٍ یب لشاسداد سسوی اجبسُ هىبى هَسد تمبضب (حذالل ثِ هذت یىسبل)  ،جْت فؼبلیت
وبفِ وبسآفشیٌی
تبصزه  :دس طَستی وِ هىبى فؼبلیت وبفِ وبسآفشیٌی هتؼلك ثِ سبصهبًْبی دٍلتی ٍ یب ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی
ثبشذ  ،اسائِ تفبّن ًبهِ ٍ یب لشاسداد ّوىبسی فیوبثیي ثب تبسیخ اػتجبس ثبلیوبًذُ حذالل یىسبلِ وفبیت هی ًوبیذ .
- 10داشتي ششایظ ساّجشی (هغبثك هبدُ  11دستَسالؼول) ثِ ششح ریل :



تَاًوٌذی ثبال دس شجىِ سبصی



شٌبخت وبهل اص صیست ثَم وبسآفشیٌی هٌغمِ ٍ شٌبختِ شذُ ثَدى هتمبضی ثشای صیست ثَم هٌغمِ



تجشثِ ثشگضاسی ٍ سّجشی سٍیذادّبی وبسآفشیٌی ٍ یب ساُ اًذاصی وست ٍوبس (هٌجولِ :ثشگضاسی دٍسّوی ّبی
وبسآفشیٌی  ،وبسگبُ ّبی آهَصشی ) . . . ٍ Start Up WeekEnd ،



ًذاشتي سَء شْشت (ػذم سَء سبثمِ حشاستی) ٍ تىویل فشم تؼْذ هشثَعِ

- 11ثِ هٌظَس تبهیي ّضیٌِ ثشگضاسی ٍ اداسُ وبفِ  ،ساّجش ثب ًظبست ٍ تبییذ اداسُ ول هی تَاًذ هجلغی سا جْت حك ػضَیت اص
اػضبی داٍعلت دسیبفت ًوبیذ .
تذکز  :گَاّی ػذم سَء پیشیٌِ ویفشی هتمبضی (هستٌذ ثِ اسائِ گَاّی هشثَعِ اص پلیس

 ، ) +10پس اص تبییذ اٍلیِ

دسخَاست هتمبضی دس ّیبت فٌی استبى  ،اخز خَاّذ شذ .
پس اص تبییذ اٍلیِ دسخَاست طذٍس هجَص دس ّیبت فٌی استبى ٍ اخز گَاّی ػذم سَء پیشٌیِ ویفشی هَثش (هستٌذ ثِ اسائِ
گَاّی هشثَعِ اص پلیس  ٍ ) +10اسائِ وپی ثشاثش ثب اطل هذاسن (شٌبسٌبهِ ،وبست هلی ،وبست پبیبى خذهت ٍ هذسن
تحظیلی) ٍ اسائِ اطل فیش پشداختی حك توجش (ٍفك ثٌذ

 10اص هبدُ  5دستَسالؼول) ثِ اداسُ تَسؼِ وبسآفشیٌی استبى ٍ

هؼشفی هىبى هجضایی ثب هَلؼیت اداسی (عجك ضَاثظ هظَة ّیأت فٌی استبى) ٍ تبییذ هىبى هزوَس پس اص ثبصدیذ تَسظ
وبسشٌبس اداسُ  ،هجَص طبدس خَاّذ شذ .
تبصزه ّ : 1وضهبى ثب اػغبء هجَص ً ،سجت ثِ استؼالم طالحیت فشدی هتمبضی اص هشاجغ ریظالح الذام ثؼول خَاّذ
آهذ  .شبیبى روش است دس طَست ػذم تبییذ طالحیت فشدی  ،هتمبضی هَظف ثِ ػَدت اطل هجَص ثِ اداسُ تَسؼِ
وبسآفشیٌی استبى جْت اثغبل آى هی ثبشذ .
تبصزه : 2هتمبضیبى حمَلی ای وِ هَضَع فؼبلیت ششوت آًْب دس صهبى اخز هجَص فبلذ ػجبست " خذمات کارآفزینی
" هی ثبشٌذ  ،ضوي تىویل فشم هشثَعِ  ،هی ثبیست حذاکثز ظزف مذت  3ماه  ،ػجبست فَق سا اص عشیك "درخواست

الحاق به موضوع" ثِ لسوت هَضَع فؼبلیت ششوت اضبفِ ًوبیٌذ .

