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و کارآفرینیمشاوره شغلیخدمات ارائه دستورالعمل
علمی کاربردياي استانی، موسسات و مراکز آموزشر واحدهد

مقدمه:
راستاي ایجاد مشاغل مناسب و پایدار درهاي مسیر توسعه کسب و کار بوده و الزم است ارائه مشاوره شغلی از اهم فعالیت

راهنمایی متقاضیان هدایت وبه منظورو ، نیازهاي بازار کارمهارتی، رشته تحصیلیهايتواناییبراساس عالقه، استعداد و
مهـارتی و و اعتبـاري، فنـی  خدماتی، مالی و،تعاونیهاي کشاورزي، صنعتی،بخشمشاوران فنی درتجارب استفاده ازبا

.شودارائه غیره به متقاضیان

شغلی و کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی کاربردي بعنوان دانشگاه نسل منظور ارائه خدمات مشاورهدستورالعمل بهاین 
. و الزم االجراستبه تصویب شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه رسید08/05/1396در تاریخ سوم و کارآفرین 

و کارآفرینیمشاوره شغلیخدمات هدف از ارائه 
تبدیل ایده به یک فعالیت شغلی پایدار، کمک به حفظ و پایداري توسعه دانش،؛و کارآفرینیارائه مشاوره شغلیهدف از 
هاي دانش مدار در واحدهاي صنعتی و خدماتی هاي نوپاي کارآفرینی در صحنه رقابت اقتصادي و توسعه فعالیتفعالیت

،هاي اشتغال و کارآفرینیکاریابی، تدوین طرحکار،وآموزش کسباي در زمینه خدمات مشاورهارائه همچنین .است
مسیر هر خدمت دیگري که در ارتباط با و گذاريتهیه منابع سرمایهذاري، گحقوقی، بازاریابی و فروش، مالی و سرمایه

اهداف ،ايرود با ارائه خدمات مشاورهو انتظار میشودباشد را شامل میکسب و کار و کارآفرینی قابل تعریف توسعه 
:محقق شودنیز ریزفرعی 
آموختگان کارآفرین، تربیت و پرورش دانشجویان و دانشساییشنا
اندازي کسب و کارهاي پایدارهاي کارآفرینی جهت راهپرورش مهارت
آموختگان نسبت به کارآفرینی و کارآفرینان و نقش ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان و دانش

ایجاد اشتغال کشورآنها در رونق اقتصادي و 
جهت پشـتیبانی و حمایـت از   هاي ذیربطبا صنایع و شرکتقويو برقراري ارتباطات فرادانشگاهیایجاد شبکه ،

کارآفرینی و توسعه کسب و کار
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:شود از جملهمراحل تبدیل ایده به محصول را شامل میايخدمات مشاورهارائه هاي زمینه

یابیایده- 
کسب و کارنحوه نگارش طرح - 
اندازي کسب و کار جدیدهاي راهروش- 
ثبت شرکت و ثبت برند راهنماي - 
المللیداخلی و بینبهبود کسب و کارمشاوره توسعه و- 
مین منابع مالیأمشاوره ت- 
مین و آموزش منابع انسانیأتمشاوره- 
مشاوره امور مالی و حسابداري- 
و تبلیغاتبازاریابیمشاوره -
هاي دانش بنیانمراکز نوآوري و شرکت، ها، مراکز رشددهندهآشنایی با شتاب-

و کارآفرینیمشاوره شغلیخدمات ارائه نحوه 
و مراکز آموزشی ارائه خواهد شد:، مؤسساتسطح واحدهاي استانیسهمشاوره در 

استانیاقدامات واحدالف) 

اندازي کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی راه-
و هاي موجـود در مراکـز   متخصصان و مشاوران مرتبط با رشته،هاي استانشرکتشناسایی کارآفرینان، صنایع،-

بررسی رزومه و زمینه فعالیت، تأیید و یا عدم تأیید ایشان در کمیته کارآفرینی استان
زبـده بـا توجـه بـه     هاي استان و متخصصان و مشاورانتهیه بانک اطالعاتی از کارآفرینان موفق صنایع و شرکت-

متقاضیانکز و دعوت از آنها جهت ارائه مشاوره به اهاي موجود در مررشته
یید شدهأتان مشاورعقد قرارداد همکاري با نامه و یاانعقاد تفاهم-
هاي ارتباطی موثرکز از طریق کانالامرواستاندر انبندي حضور مشاورجدول زمانرسانیاطالع-
ی مشاوران براي مراکزبانک اطالعاتدر اختیار گذاشتن -
مشاوره متقاضیان اطالعات دریافت-
هماهنگی با مشاوران و متقاضیان بر اساس برنامه زمانی مشخص-
بندي نتایج اقدامات انجام شدهو جمعکنندگان خدمات مشاوره دریافتتهیه فرم نظر سنجی از -
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با توجه به شرایط موجود در استان نسبت به اعزام مشاور به مراکز آموزشی و ارائه خدمات مشـاوره  تواند میواحد استانی 
سیار در سطح استان اقدام نماید. 

بخشی از هزینه ارائه خدمات مشاوره از بودجه تخصیص داده شده به واحدهاي استانی تأمین خواهد شد و واحد اسـتانی  
هـر  و در برنامه و بودجه پیشنهادي منظور نمودهمورد نظر خود را در ردیف بودجه استان هاي الزم است برنامه و فعالیت

سال اعالم نماید. 

مؤسسات آموزشی:  اقدامات ب)

اندازي کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی راه-
و بررسـی  هـاي موجـود در مراکـز    متخصصان و مشاوران مرتبط با رشته،اهشرکتشناسایی کارآفرینان، صنایع،-

رزومه و زمینه فعالیت، تأیید و یا عدم تأیید ایشان در کمیته کارآفرینی موسسه
هـاي  و متخصصان و مشاوران زبده با توجه به رشـته هاصنایع و شرکتتهیه بانک اطالعاتی از کارآفرینان موفق-

متقاضیانکز و دعوت از آنها جهت ارائه مشاوره به اموجود در مر
یید شدهأتان مشاورعقد قرارداد همکاري با نامه و یاانعقاد تفاهم-
هاي ارتباطی موثرکز از طریق کانالامروموسسهدر انبندي حضور مشاورجدول زمانرسانیاطالع-
در اختیار گذاشتن بانک اطالعاتی مشاوران براي مراکز-
متقاضیان مشاوره اطالعات دریافت-
هماهنگی با مشاوران و متقاضیان بر اساس برنامه زمانی مشخص-
بندي نتایج اقدامات انجام شدهو جمعکنندگان خدمات مشاوره دریافتتهیه فرم نظر سنجی از -

:آموزشی علمی کاربرديمراکزاقدامات ) پ

در طول سالمتقاضیانبه و کارآفرینی ارائه خدمات مشاوره شغلی -
، تهیـه  هاي موجود در مرکزبا توجه به رشتهو مشاوران زبده متخصصان ،اهشرکت،صنایع،کارآفرینانشناسایی-

متقاضیانو دعوت از آنها جهت ارائه مشاوره حضوري و غیرحضوري بهبانک اطالعات
در کمیته کارآفرینی استانیید أتجهتمعرفی مشاوران-
مشاوران پس از تایید کمیته کارآفرینی استانقرارداد همکاري با عقد نامه و یاانعقاد تفاهم-
ثرؤهاي ارتباطی مطریق کانالحضور مشاوران به متقاضیان از بندينزماجدول رسانی اطالع-
بندي هماهنگی با مشاوران و متقاضیان طبق جدول زمان-



٤

اقدامات انجام شدهبندي نتایج جمعکنندگان خدمات مشاوره ودریافتتهیه فرم نظر سنجی از -
بـه همـراه   ،ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینـه از فعالیتمکتوبگزارش تصویري مستند وو ارسال تهیه-

کمیته کارآفرینی واحد استانیبه متقاضیاننظر سنجیهاي نتایج فرم

:زیر باشدل اشکابه تواند میارائه خدمات مشاوره 

حضور مشاور در دانشگاه جهت ارائه مشاوره مستقیم به متقاضیان-1
هاي الزمدر محیط فعالیت مشاور با انجام هماهنگیمتقاضیحضور -2
هاها و نشستکارگاهارائه مشاوره گروهی از طریق برگزاري -3
ي او انجام هماهنگی با مشاور مربوط، ارائه خدمات مشـاوره کارآفرینی در موارد خاص و با تشخیص مسئول دفتر-4

تواند با حضور مشاور در محل فعالیت کسب و کار مربوط صورت گیرد. در این صـورت مشـاور جهـت انجـام     می
هاي الزم در محل فعالیـت  پیشنهادات و راهنمایی) و شناسایی معضالت و ارائه Site Visitهاي محلی (بررسی

کسب و کار متقاضی حضور پیدا خواهد کرد.

در راستاي دستیابی به اهداف مدون و تحقق مسیر توسعه کسـب و کـار در دانشـگاه جـامع علمـی کـاربردي و       
سـال تحصـیلی،   نـیم الزم اسـت در پایـان هـر    ، در واحدهاي اسـتانی هاي صورت گرفته نظارت بر اجراي فعالیت

ها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه و همچنین فرم نظر سنجی گزارش تصویري مستند و مکتوبی از فعالیت
د.نو کارآفرینی ارائه نمایصنعتبه دفتر ارتباط با راهاي نظر سنجیبه همراه نتایج فرمنمتقاضیا

مچنین د دفاتر کارآفرینی و ههاي ارزیابی عملکربدیهی است ارائه خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی یکی از شاخص
باشد.بندي مراکز آموزشی میرتبه


