
   
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن

 

 

 معیارها قابل تاسیس از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نهادهای کارآفرینی

 مرکز مشاوره کافه کارآفرینی فضای کاری اشتراکی شتابدهنده

 حقوقی حقیقی / حقوقی حقوقی حقوقی
حقیقی / 

 حقوقی بودن

 حداقل متراژ  متر مربع 30 حسب شرایط متر مربع 100 اتاق جلسهمتر مربع +  150

 مجوز فرعی - اداره اماکن نیروی انتظامی - -

گر حداقل سه نفر هدایت

 )منتور( به صورت ثابت

حداقل یک راهبر )شخصیت 

 حقیقی یا حقوقی(

)شخصیت  حداقل یک راهبر

 حقیقی یا حقوقی(

 نفر کادر فنی سهحداقل 

 اصلی
 اجراییکادر 

 دارا بودن حداقل یکی از شرایط:

حداقل با یک  دکترای تخصصی -

سال سابقه فعالیت در یک کسب و 

  کار نوپا

سال  سهکارشناسی ارشد )حداقل  -

گری یا دو سال هدایتفعالیت 

 (فعالیت در یک کسب و کار نوپا

 دارا بودن حداقل یکی از شرایط:

دارای توانمندی باال در  -

  سازیشبکه

تجربه برگزاری و رهبری  -

 رویدادهای کارآفرینی

 اندازی کسب و کارراهتجربه  -

 

 دارا بودن حداقل یکی از شرایط:

دارای توانمندی باال در  -

 سازی شبکه

تجربه برگزاری و رهبری  -

 رویدادهای کارآفرینی

 اندازی کسب و کارراه -

 دارا بودن حداقل یکی از شرایط:

 دکترای تخصصی  -

کارشناسی ارشد )حداقل دو سال  -

 سابقه مرتبط(

کارشناسی )حداقل پنج سال  -

 سابقه مرتبط(

اندازی یک کسب و کار مرتبط راه -

  هحداقل پنج سال ایسابقهبا 

 

حداقل شرایط 

 کادر اجرایی

 تامین مالی کسب و کارهای نوپا -

 توانمندسازی کسب و کارهای نوپا -

کمک به باال بردن کیفیت  -

محصوالت و خدمات و ثبات مالی 

 کسب و کارها

کمک به کوتاه کردن روند  -

 اندازی کسب و کارهاراه

گری و مشاوره ارایه خدمات مربی -

 به کسب و کارها

برگزاری رویدادهای کارآفرینی و  -

 های آموزشیکارگاه

 

 های کاریتشکیل تیم -

های کاری تشکیل شده تعامل تیم -

 گذارانبا سرمایه

ای ارایه خدمات حقوقی و مشاوره -

 های تشکیل شدهبه تیم

 پرورش استعدادهای نوآورانه -

سازی و برقراری ارتباط میان شبکه -

های کارآفرینان و فعاالن حوزه

 تخصصی کسب و کار 

ها و برگزاری رویدادها، دورهمی -

 های کارآفرینینشست

سازی و برقراری ارتباط میان شبکه -

های و فعاالن حوزهکارآفرینان 

 تخصصی کسب و کار 

تنظیم جلسات تجاری برای  -

 کارآفرینان

و  هادورهمی ،برگزاری رویدادها -

 کارآفرینی هاینشست

های مشاوره تخصصی و تهیه طرح -

 توجیهی فنی و اقتصادی 

 مشاوره حقوقی و فنی تامین مالی -

 یابی کسب و کارهاعارضه -

 سازیارایه خدمات تجاری -

ارایه خدمات صادرات و  -

 سازی کاالها و خدماتالمللیبین

 برگزاری رویدادهای کارآفرینی  -

 

های زمینه

 فعالیت

 مدیریت کارآفرینی و اشتغال 

(1400شرایط اختصاصی تاسیس نهادهای کارآفرینی )  


