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 استان مازندران یسررپست محترم اداره کل تعاون, کار و رافه اجتماع -یربد یباقر یجناب آاق

 یالماستان ا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یرخانیش  یآاق جناب

 یلاستان اردب   یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -زاده یمرح  یآاق جناب

 یاستان خراسان رضو یکار و رافه اجتماع  اون،محترم تع ریکلمد-پناه یآاق جناب

 استان تهران یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -یالیخانم دان  سرکار

 یان خراسان شمال است یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ی نور یآاق جناب

 زیداستان  یسررپست محترم تعاون کار و رافه اجتماع -مروست یفالحت  یآاق جناب

 استان بوشهر یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ی کشاورز یآاق جناب

 استان افرس یسررپست محترم اداره کل تعاون، کار و رافه اجتماع -یاهشم  یآاق جناب

 استان کردستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یصلوات  یآاق جناب

 استان کرمان یاجتماع  افهسررپست محترم تعاون کار و ر-مصباح یآاق جناب

 استان البرز یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-فالح ژناد یآاق جناب

ر یجاناستان آرذبا یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یعباد یآاق جناب  یب غ

 استان هرمزگان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمیارباه  یآاق جناب
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 و بلوچستان یستاناستان س  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-اندیدهجه یآاق جناب

ز یآاق جناب  استان کرمانشاه یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-زییع

 یشرق  یجاناستان آرذبا یعاون، کار و رافه اجتماع محترم ت  ریکلمد-یفتح  یآاق جناب

 یاستان خراسان جنوب  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یاشرف  یآاق جناب

 استان گلستان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمازندران  یآاق جناب

 یاستان مرکز یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع   ریکلمد-یری دل  یآاق جناب

 استان اصفهان یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمهاباد یکالن  یآاق جناب

 یالناستان گ  یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یآاقجان  یآاق جناب

 استان خوزستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-ینغمگ  یآاق جناب

 یناستان قزو یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یگروس  یآاق جناب

 استان لرستان یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-آشتاب یآاق جناب

 استان قم یمحترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریکلمد-راد رییوز یآاق جناب

 استان زنجان یسررپست محترم تعاون، کار و رافه اجتماع -ی انصار یآاق جناب

 یاری استان چهارمحال و بخت  یمحترم تعاون کار و رافه اجتماع  ریکلمد-یمولو یآاق جناب
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 ریاحمدو بو یلوهیاستان کهگ  یتعاون کار و رافه اجتماع  رمسررپست محت -فرد یارمغان  یآاق جناب

 استان سمنان یکل محترم تعاون، کار و رافه اجتماع  ریمد-یانغن  یآاق جناب

ن یتعاون، کار و رافه اجتماع  محترم ریکلمد-یفیانتوص  یآاق جناب  استان همدا
 

 

 با سالم و احترام

به پیوست پیش نویس  ( 98/ 11/7مصوب شورایعالی اشتغال مورخ در استانها )با عنایت به تشکیل کانون های کارآفرینی     

جهت اعالم نظر ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نقطه نظرات و پیشنهادات آن  مزبور دستورالعمل اصالح

 به این دفتر ارسال گردد.  7/11/1011استان تا تاریخ 
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ستور العمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشورد  

 مقدمه

و به منظور بسترسازي  11/7/1389عالي اشتغال مورخ  مصوبه بيست و نهمين جلسه شوراي 8بند  ه استنادب

  گردید.تشکيل استان  يکارآفرین هاي کانونبراي توسعه اکوسيستم کارآفریني کشور، 

 به کار رفته اند داراي معاني زیر هستند. دستورالعملیي که در این هاواژهاصطالحات و  -(1ماده ) .1

 منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. وزارت:  .1.1

 منظور دفتر توسعه کارآفریني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. دفتر: .1.2

 منظور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان است. :اداره کل .1.3

 منظور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان است.  مدیر کل: .1.4

جدیدي در سطح بنگاه/سازمان،  اقتصادي/ اجتماعي فردي است که با تکيه بر نوآوري، ارزش کارآفرین: .1.5

 آورد.بازار/جامعه یا جهان به وجود مي

د و محصول است که هسته اصلي آن نوآوري در مدیریت کسب وکار، خدمت، فرآین يفعاليت کارآفریني: .1.6

 است. پایدارپذیري، تحصيل ثروت و ایجاد اشتغال افزوده باال، رقابتبوده و نتيجه آن دستيابي به ارزش

ان استاني منتخب درجشنواره کارآفرین از کارآفرینان برتر ملي/اي متشکل مجموعه :کارآفریني کانون .1.7

کارآفریني  )اتاق فکر( ورزهيئت اندیشه نقش مي باشد. این کانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برتر

 استان را هم برعهده دارد.

هاي به منظور برقراري تعامل و ایجاد هماهنگي بين کانون :کارآفریني های شورای مرکزی کانون .1.8

که در این دستورالعمل  گرددتشکيل مي ي کارآفرینيهاکارآفریني سراسر کشور، شوراي مرکزي کانون

 .شوراي مرکزي ناميده مي شود

 ،)کارآفرینان برتر استان عضو غيردولتي (6) شورایي متشکل از :استان کانون کارآفریني امنایهیات  .1.9

 استان هر در عضو دولتي (6) و منتخب جشنواره کارآفرینان برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي(

 گفته مي شود.امناء هياتگردد و در این دستورالعمل به اختصار تشکيل مي

استان مستقر است و تعاون، کار و رفاه اجتماعي دبيرخانه در اداره کل این  :استان امناء هیاتدبیرخانه  .1.10

به صورت آن  و ارسال امناء هياتامور مربوط به دریافت گزارش عملکرد کانون ها، ارائه گزارش به 

ریاست  .به عهده دارد و در این دستورالعمل به اختصار دبيرخانه گفته مي شود دفتر رابه  ايدوره

 ( است.امناءدبيرخانه به عهده مدیرکل استان )دبير هيأت 

  .دنکانون کارآفریني استان مي باش امناء شش نفر عضو غير دولتي هيات هیأت رئیسه کانون: .1.11

 است. کانوناعضاي تمام مجموعه اي متشکل از :مجمع کانون .1.12

کارآفرینان برتر ادوار مختلف جشنواره کارآفرینان برتر منتخب وزارت تعاون کار و رفاه  :عضو کانون .1.13

 عضو کانون مي باشند  اجتماعي



)عضویت کارآفریناني که بنگاه آنان غيرفعال یا تعطيل شده باشد یا اینکه از بنگاه خارج شده و  تبصره:

 باشند لغو مي گردد(دیگر در بنگاه مسئوليتي نداشته 

)از بين صاحبنظران  مشاورین منتخب و از اعضاي کانون متشکلهایي گروهکار های تخصصي:کارگروه .1.14

مطرح شده  ها و پيشنهادات، اصالح و تکميل طرحتدوینوظيفه  که.دنباشميکانون  حوزه کارآفریني(

 .بر عهده دارد را در جلسات کانون

پس از کسب اکثریت نسبي آراي  ،نفرات پيشنهادي توسط اعضاي کانوناز بين : یس کارگروه تخصصيرئ .1.15

 .معرفي خواهد شد امناء به هياتهيات رئيسه کانون 

 اهداف  –( 2)ماده  .2

 سازي فرهنگ آن در استاننهادینهو  و ترویج کارآفریني توسعه .2.1

 )حداقل دوبار در سال( برگزاري جلسات با تمامي کارآفرینان عضو کانون به صورت دوره اي .2.2

 شبکه سازي بين اعضاء و اکوسيستم کارآفریني استان .2.3

 ارشد استان در حوزه کارآفریني  مدیران سازيافزایي و مشارکت حداکثري کارآفرینان در تصميمهم .2.4

 اکوسيستم کارآفریني بازیگرانافزایي بين همو  ، تعاملسازيشبکهاکوسيستم کارآفریني از طریق تقویت  .2.5

 /بازارهاي داخلي درجدید کسب و کار  هايشناسایي فرصتبه منظور  ،کارآفرینانارتقاي تعامل بين  .2.6

 افزایش توانمندیهاي صادراتي کارآفرینان و خارجي

 ي کارآفرینيبرگزاري رویدادها و گسترش فرهنگ کارآفریني .2.7

 های کانونوظایف و فعالیت -(3ماده ) .3

 وضعيت آن به اداره کلو ارائه گزارش ساالنه از استان  کارآفریني شناسایي اکوسيستم .3.1

اعضاي کانون در راستاي ارتقاي اکوسيستم کارآفریني  نظرات و پيشنهاداتآوري، تجميع و تلخيص جمع .3.2

  صالحو سایر مراجع ذی و ارسال به هيات امناء، دفتر

 ت امناءاعالم قوانين و مقررات مانع یا مخل اکوسيستم توسعه کارآفریني به دفتر و هيا .3.3

 مانند:کارآفریني ي آموزشي، فرهنگ ،ترویجيهمکاري با وزارت و دفتر در جهت پيشبرد برنامه هاي  .3.4

  برگزاري رویدادهاي کارآفریني

از طریق  هاي اجتماعي، اقتصادي، زیست محيطي و حل مسائل اجتماعيگذاريمشيمشارکت در خط .3.5

 تعامل با مدیران ارشد استان

ها، ایده ها و تجارب کارآفریني و ترویج به اشتراک گذاري توانمنديو جربيات کارآفرینان مستندسازي ت .3.6

 نوآوري

 کارآفرینانالمللي بينداخلي و بين گستردههاي ایجاد شبکه همکاري با وزارت و دفتر جهت  .3.7

 کارآفرینيارائه مشاوره و راهنمایي هاي الزم به کارآفرینان نوپا و دانشجویان عالقمند به حوزه  .3.8

  استانجامعه خيرین کارآفرین  ساماندهي /تشکيل .3.9

 به اداره کل و فعاليتهاي کانون اقدامات  از ايهاي دورهارائه گزارش .3.10



  کانونارکان  -( 4)ماده .4

  امناءهيات  .4.1

 کانون هيأت رئيسه .4.2

 مجمع کانون .4.3

 بازرس .4.4

 هیات امناء -(5 )ماده .5

 باشد:به شرح زیر مي نفر 12شامل  امناءهيات  اعضاي .5.1

  (امناء )رئيس هيات االختيار ایشانیا نماینده تام استاندار .5.1.1

 (امناء اجتماعي استان )دبير هيات رفاهکار و تعاون،  مدیر کل .5.1.2

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان .5.1.3

 سازمان جهاد کشاورزي استان رئيس .5.1.4

 تائيد رئيس هيات امناء دبير وبه پيشنهاد  ي استانها دانشگاه از بين روساينفر  یک .5.1.5

 رشد/ پارک علم و فناوري استان؛مرکز  /مراکز علمي و پژوهشي یک نفر از بين روساي  .5.1.6

 به پيشنهاد دبير و تائيد رئيس هيات امناء (نظر در حوزه کارآفرینيصاحب)

)از تمامي  این دستورالعمل (9)مشمولين ماده  نفر از کارآفرینان برتر ملي یا استاني شش .5.1.7

 هاي اقتصادي(بخش

( 9مشمول ماده )ملي  /استاني)کارآفرینان برتر  امناءهيات نفر اعضاء غيردولتي  6فرآیند انتخابات در  .5.2

عدم فعاليت، انتخاب مي گردند تا درصورت  البدلنفر نيز به عنوان عضو علي 2، (این دستورالعمل

 با معرفي دبير هيات امناء ،هریک از اعضاء توسطو سایر موارد  کيفري، داشتن جرائم فوت، استعفاء

  شوند.مشاراليه جایگزین 

 کيفريآن دسته از اعضاي کانون کارآفریني که فعاليت بنگاه آنان متوقف شده و یا داراي جرایم  تبصره:

 توانند به عنوان اعضاي غيردولتي هيات امناء معرفي و انتخاب شوند.باشند نمي

نفر علي البدل( را به  2نفر اصلي و  6) امناءهيات اعضاي غيردولتي  مکلف است اسامي امناءدبير هيات  .5.3

  جهت صدور احکام معرفي نماید. امناءرئيس هيات 

  .دگردصادر مي( رئيس هيات امناءاستاندار )توسط  هيات امناءغيردولتي ي احکام اعضا .5.4

بدون دليل )جلسه متناوب  5جلسه متوالي یا  3 در امناء هيات کارآفرین هریک از اعضاي عدم شرکت .5.5

عدم و در صورت  .لغو عضویت توسط دبير هيات امناء مي گردد کتبي منجر به صدور اخطار (موجه

کانون محسوب  امناءهيات در  عضویتاز  وي ءبه منزله استعفا ،حضور در اولين جلسه پس از اخطار

 گردد. مي

جلسات  براي شرکت درهاي رسمي را ارگانبرخي نماینده تواند مي امناء هيات رئيسحسب ضرورت،  .5.6

 به صورت عضو افتخاري و بدون حق راي دعوت نماید.  شورا



نفر اعضاي غيردولتي(  3نفر از اعضاء )مشروط به حضور حداقل  7با حضور حداقل  امناء هيات جلسات .5.7

رسميت یافته و راي اکثریت حاضر، مالک االختيار ایشان یا نماینده تام هيات امناءيس به ریاست رئ

  .گيري استتصميم

 در صورت برابر بودن آراء، رأي رئيس جلسه تعيين کننده است.  تبصره:

  امناء هیاتوظایف  –( 6ماده ) .6

انتخاب رئيس و نایب رئيس کانون از بين شش نفر عضو بررسي برنامه هاي کاندیداهاي ریاست کانون و  .6.1

  کانون( هغير دولتي )هيات رئيس

اکوسيستم توسعه به منظور شناسایي و  هاي اجرایي استانبا دستگاه کانونهمکاري  براي سازيزمينه .6.2

  کارآفریني

 ت هاي کانون يفعال از الزمانجام حمایتهاي  .6.3

 بر عملکرد کانون نظارت  .6.4

تواند مي امناء حسب ضرورت دبير هيأت گردد.بار برگزار ميماه یک 3حداقل  امناء جلسات هيات .6.5

 درخواست تشکيل جلسه فوق العاده نماید.

 دبیرخانه  -(7ماده ) .7

 شامل اعضاء زیر که بر اساس ابالغ مدیر کل استان براي انجام وظایف ذیربط انتخاب مي شوند .7.1

 کارکنان شاغل در مدیریت اشتغال و کارآفریني  .7.1.1

 مدیر اشتغال و کارآفریني به عنوان رئيس دبيرخانه هيات امناء  .7.1.2

 دبيرخانه موظف است .7.2

 را به دفتر اعالم نماید. کارآفرینياسامي اعضاء کانون   .7.2.1

 ارسال نماید. دفتربه گزارش هاي دوره اي از فعاليت کانون تهيه و  .7.2.2

 .دستور جلسه و سایر الزامات برگزاري جلسات هيات امناء را آماده نماید .7.2.3

 الزم را بعمل آورد.به منظور تحقق مصوبات جلسات هيات امناء، اقدامات و پيگيري  .7.2.4

 دبيرخانه ؛توسط هيات رئيسه کانون درصورت عدم برگزاري انتخابات در پایان دوره فعاليت کانون و .7.3

 نماید.اقدام  9 نسبت به برگزاري انتخابات طبق ماده موظف است

دبير کانون، دبيرخانه  /يساستنکاف از انجام وظایف توسط رئو مشاهده هرگونه تخلف، استعفاء درصورت   .7.4

 موارد زیر را انجام دهد: متناسب با رویداد مورد نظر موظف است

 بار اخطار کتبي 2ارسال   .7.5

 هيات امناءاعالم موضوع به  .7.6

 اعالم موضوع به دفتر .7.7

 به هيات امناء رئيس/ دبير کانون حکم پيشنهاد ابطال .7.8



از ميان اعضاء غيردولتي  ،دبير موقت انتخاب رئيس/برگزاري جلسه فوق العاده هيات امناء به منظور  .7.9

 هيات امناء 

 هیات رئیسه کانون -(8ماده ) .8

 مي باشند. نفر اعضاء غير دولتي هيأت امناء 6 هماناعضاي هيأت رئيسه کانون   .8.1

و توسعه  برگزاري جلسات دوره اي و موردي با اعضاي کانون در راستاي تعامل و هم افزایي با کارآفرینان .8.2

 اکوسيستم کارآفریني

 این دستور العمل 3و 2پيگيري و انجام اقدامات الزم در جهت اهداف و وظایف کانون مندرج در مواد  .8.3

 برگزاري جلسات  يماه حداقل یکبار تشکيل خواهد شد و تعيين محلکانون در هر هيات رئيسه  جلسات  .8.4

با راي موافق نصف به عالوه یک اعضاي حاضر در جلسه داراي اعتبار است و باید  کانونجلسات مصوبات  .8.5

 در جلسه برسد. ینبه امضاي حاضر

 مستنداتتنظيم صورتجلسات و حفظ  .8.6

 دبيرخانهبه روز کاري  3مدت حداکثر  ارسال صورتجلسه و مصوبات جلسات کانون ظرف .8.7

 دبيرخانه  اعالم ساالنه اسامي و مشخصات اعضاي کانون به دفتر و .8.8

 رساني به اعضا کانون درخصوص مصوبات هيأت رئيسه به نحو مقتضي اطالع .8.9

 )شش نفر عضو غير دولتي هيات امناء(ضوابط انتخاب اعضای هیات رئیسه کانون  - 9ماده  .9

هيات رئيسه مستقر موظف است نسبت به ارسال دعوتنامه براي تمامي اعضاي مجمع و دبيرخانه اقدام  .9.1

 دریافت دعوتنامه توسط اعضاء اطمينان حاصل نماید.نماید و از 

 هيات رئيسه کانون  اتجمع کانون براي برگزاري انتخابتشکيل جلسه م .9.2

 در صورت به حد نصاب نرسيدنو  مجمع کانون با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء رسميت مي یابد .9.3

  .یابدرسميت ميبعدي با حضور اکثریت اعضاء  در جلسه ،اعضاء

  خواهد بود.دبيرخانه عهده  رب 9مسئوليت نظارت بر انتخابات موضوع ماده  .9.4

 حضور نماینده دفتر در انتخابات الزامي است. تبصره:

ساعت قبل از انتخابات  18خود را حداکثر تا  درخواستبایست مي عضویت در هيات رئيسه کاندیداهاي .9.5

 نمایند. اعالمو دبيرخانه  مستقر به هيات رئيسه

و نایب رئيس )بدون توجه به سمتي که احراز کرده اند( حداکثر در دو دوره متوالي یا سه دوره رئيس  .9.6

 غير متوالي مي توانند به عنوان رئيس یا نایب رئيس انتخاب شوند.

را کسب نماید به براي مدت  آراءکه بيشترین  شش نفر از اعضایيپس از راي گيري در مجمع کانون،  .9.7

نفر بعدي )براساس آراي ماخوذه( به  2و د. نانتخاب مي شو به عنوان اعضاي هيات رئيسه کانون سال دو

 عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند.

 کانون یس وظایف رئ -(10ماده ) .10

 برگزاري و ریاست جلسات کانون/ هيات رئيسه  .10.1



 تعامل با اعضاء شوراي مرکزي کانون هاي کارآفریني کشور  .10.2

کارگروه هاي تخصصي در حوزه هاي داراي مزیت هر استان و معرفي رؤساي آنها به دبيرخانه تشکيل  .10.3

 هيات امناء

نمایندگان برخي از  کانون کارآفریني،حسب ارتباط موضوعي جلسات تواند رئيس کانون کارآفریني مي .10.4

و اعضاي هيات  اساتيد برجسته، (NGO)يهاي غيردولتها و سازمانتشکل، ادارات دولتي و هاسازمان

فعال در حوزه کارآفریني، همچنين صاحبان ایده، استان  گذاران، خيرین و سرمایههاعلمي دانشگاه

آپ ها، شتابدهنده ها، مراکز مشاوره اطالع رساني و خدمات کارآفریني را براي شرکت نمایندگان استارت

  در جلسات به صورت افتخاري و بدون حق رأي دعوت نماید.

 ا ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعيتعامل ب .10.5

 ارائه گزارش ساالنه از وضعيت اکوسيستم کارآفریني استان به دفتر .10.6

 گزارش دوره اي به دبيرخانه  ارائه .10.7

هاي سال مالي کانون در جلسه ساالنه مجمع کانون و ارائه نسخه ارائه گزارشي از درآمدها و هزینه .10.8

 مکتوب آن به هيات امناء

موظف تا زمان برگزاري انتخابات  نایب رئيسدر صورت استعفاء، عزل، فوت و یا استنکاف رئيس کانون،  :تبصره

 وظایف ایشان را بر عهده گيرند.

هاي تخصصي را رئيس/ دبير کانون و رؤساي کارگروه ارتباط موضوعيموظف است حسب  مدیر کل (11)ماده  .11

براي شرکت در کارگروه هاي استاني از جمله کارگروه اشتغال استان/ تسهيل و رفع موانع توليد، شوراي 

 استاندارگفتگو دولت و بخش خصوصي، ستاد سرمایه گذاري استان، کارگروه اقتصادي/ کارگروه کشاورزي به 

 . معرفي نماید

 بودجه و منابع مالی (12ماده ) .12

 ذیل تأمين گردد: منابعاز تواند ميهاي کارآفریني کانون بودجه ساليانه

 امناءهيات هاي مالي کمک .12.1

 هاي مالي اعضاي کانونکمک .12.2

 اعضاي کانونحق عضویت ساليانه  .12.3

 اشخاص حقيقي و حقوقيهاي مالي سایر کمک .12.4

 انجام پروژه ها و طرح هایي که به تصویب مجمع کانون یا اعضاي هيأت رئيسه برسد. .12.5

 شورای مرکزی کانون ها( 13) ماده .13

اعضاي هيات رئيسه هاي کارآفریني سراسر کشور، به منظور برقراري تعامل و ایجاد هماهنگي بين کانون

 کارآفریني هايکانوني روسابين البدل از نفر علي 2نفر عضو اصلي و  5ها متشکل از شوراي مرکزي کانون

 . دنشومي، انتخاب ها استان

14.  



 شورای مرکزی کانونهاانتخابات  (14) ماده

 برگزاري انتخابات شوراي مرکزي کانونها و بررسي اعتراضات احتمالي به عهده دفتر است.  .14.1

توانند کاندید مي ها حق راي دارند وبراي انتخابات شوراي مرکزي کانون فقط روساي کانونهاي استاني .14.2

 شوند. مذکورشرکت در انتخابات 

تواند در تنها در صورت عدم تمایل و شرکت رئيس کانون استان، نایب رئيس آن استان مي تبصره:

 انتخابات شرکت کند.

ساعت قبل از  18داوطلبين عضویت در شوراي مرکزي کانونها، رزومه و برنامه هاي خود را حداکثر تا  .14.3

 زمان انتخابات براي دفتر ارسال مي نماید.

 .عيين شده ارسال نشود ترتيب اثر داده نخواهد شدبه درخواستهایي که در مهلت ت .14.4

نفر از افرادي که بيشترین راي را در انتخابات کسب نمایند به عنوان عضو اصلي  5به ترتيب کسب آرا   .14.5

 نفر بعدي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند. 2شوراي مرکزي و 

را انتخاب  نایب رئيسز بين خود، رئيس و اعضاي اصلي ظرف مدت یکساعت پس از انتخابات مي بایست ا .14.6

 و به دفتر اعالم نمایند.

 راي گيري، با در صورتي که اعضاي منتخب در مهلت تعيين شده نتوانند به جمع بندي برسند تبصره:

عضو اصلي، فردي که بيشترین راي را کسب نماید به  5بين از  مجدد از روساي کانون هاي استانها،

 دوم به عنوان نایب رئيس شوراي مرکزي کانونها انتخاب خواهند شد.عنوان رئيس و نفر 

پس از طي مراحل و در صورت تایيد انتخابات، اعتبارنامه اعضاي شورا به وسيله معاون توسعه کارآفریني   .14.7

 و ابالغ خواهد شد.  ءو اشتغال وزارت امضا

 مي باشد.  سال 2 حداکثر ي مرکزيشورا مدت فعاليت .14.8

 کنند. مي اي خود انتخاب و به دفتر اعالمرا براي انجام امور دبيرخانه مکان ثابتي ،اعضاي شورا  .14.9

  کانونهای کارآفرینی کشور وظایف شورای مرکزی -(15) ماده .15

 هاکارآفریني استان برقراري تعامل مستمر با کانون .15.1

 هاسازي بين کانونهاي استاني و شبکهایجاد هماهنگي بين کانون .15.2

 استعالمات دفتر و ارایه نظرهاي مشورتيپاسخ به  .15.3

 شوراي مرکزي به دفتر دوره ايارسال گزارشات  .15.4

قبلي باشد که از تاریخ ابالغ، جایگزین دستورالعمل ( تبصره مي6( ماده و )15این دستورالعمل مشتمل بر ) .16

ها وزارت، توسط استانهاي جدید از سوي و تا زمان لغو، اصالح و یا تدوین قوانين و دستورالعمل گرددمي

 باشد.االجرا ميالزم


	27308-پیوست
	دستورالعمل تشكيل كانون هاي كارآفريني كشور ويرايش سوم- 17-11-1400



