
 مفاھیم و تعاريف

 :توان در برگیرنده مراتب زير دانست ريزي به معني عام را مي ھاي برنامه در يک نظام آرماني و ھدف دار، برخي از واژه

ھـاي   فعالیـت ھـاي عملیـاتي و سـازماندھي     از اھداف، سیاست ھا، راھبردھـا، برنامـه   اي جامع، ھماھنگ و پويا مجموعه«عبارتست از  :نقشه توسعه کارآفريني كشور -١

بیني  ھاي اجرايي ھمكار، پیش ھاي اجرايي مسئول، دستگاه مشتمل بر تعیین متولیان اجرا اعم از دستگاه(ھاي اجرايي الزم  بیني اقدامات و پروژه تعیین شده به ھمراه پیش

ھـاي   مبتنـي بـر ارزش  ) بیني اعتبـار مـورد نیـاز و محـل تـامین آن      ت، پیشنامه اجرايي يا اليحه و حداكثر مدت زمان براي تھیه آن، تعريف دستاوردھاي اجراي سیاس  تھیه آيین 

 .»انداز كشور نگر براي دستیابي به اھداف چشم  ايراني و آينده–اسالمي 

 . کنند ھا را به مفاھیم اجرايي نزديک مي  و اھداف، حاوي اصولي ھستند که آرمان ھا براي تحقق آرمان  اين سیاست:سیاست کلي -٢

ھـاي اجرايـي بـه موجـب و براسـاس       ھاي کلي توسط قواي مختلف کـشور و دسـتگاه   ھايي ھستند که براي تحقق سیاست       مجموعه تدابیر و سیاست   : يسیاست اجراي  -٣

 .شوند مقررات قانوني تدوين مي

 :باشند ھاي زير می گيھای اجرايي ھستند، داراي ويژ ھاي کلي، اصول و راھنماي تدوين سیاست با توجه به اينکه سیاست: ويژگي سیاستھاي کلي -۴

ريـزي و   ھـاي اجرايـي فرابخـشی و بخـشي برنامـه      ھاي کلي بايد پس از تعیین و اعالم در يک زمان معین و نسبتا طوالني ثابت باشند، تا در سیاسـت    سیاست : پايداري –الف  

 . سپس اجرا شوند

شـود و   بیني مي ھاي آتي پیش ھا بايد با وضعیتي که براي سال  اين سیاست يابند، ور و بروز ميھاي کلي در طول چند سال، ظھ  با توجه به اينکه آثار سیاست:نگري  آينده –ب  

 . ھمچنین مورد نظر است، تدوين و تنظیم شوند

ھاي خود را تحقق بخـشد و بـا    آرمانتواند ھمه  بدين معني که چون يک نظام در ابتدا نمي. ھاي کلي باشد نگري بايد مورد توجه سیاست بیني در کنار آينده  واقع:بیني  واقع –ج  

 .ھاي کلي براي تحقق در آينده دور و نزديک باشد اي پاسخگوي سیاست کند، باید به گونه مدت و درازمدت را معین مي ھاي کوتاه ھا و امکانات، ھدف توجه به اولويت

 . شونداند و سبب ھماھنگي نیروھا مي ھاي کلي فراگیر و جامع سیاست:  فراگیر بودن-د

 . ھاي کلي بايد متوجه تحقق يکي از اھداف بخشی يا فرابخشي و تامین آنھا باشد  در عین حال ھر يک از اجزاي مجموعه سیاست-ه

 . نظام است...  فرھنگ و  ھا، ارزش ھا،  کننده و نمايانگر آرمان ھاي کلي بیان  سیاست:بیانگر خصوصیات اصلي نظام باشد –و 

 نھادي و –ھاي اصلي تحوالت ساختاري ھاي استراتژيک و جھت انداز معطوف به تبیین گزينش ھدف نھايي چشم. گاري از آينده ممکن و مطلوب است       تصوير ساز  :انداز   چشم -۵

 . مدت در مسیر حرکت به طرف جامعه آرماني است ھاي میان  براي تدوين برنامه ھاي انتخاب، ارائه عرصه

يافتني کـه تحقـق آن در گـرو وفـاق عمـومي، اراده ملـي و تـالش         بیان انتظارات و مقاصدي دست. اندار بلندمدت کشور است لوب چشم برگرفته از تصوير مط: اھداف آرماني -۶

 . رھبران جامعه و آحاد مردم است

گـذاري را بـراي بـه دسـت آوردن      لي اولويـت يابي به اھداف ترسیم کرده و نظام ک ھاي اصلي را براي دست  چارچوبي است که مجموعه حرکات و اقدام):راھبرد( استراتژي   -٧

ھـاي جـايگزين اسـت و     اي از میان چـارچوب  گیري کلي توسعه تدوين استراتژي مستلزم برگزيدن جھت. دارد ھاي مطلوب و خنثي کردن تھديدھا، در حال و آينده بیان مي            موقعیت

 . امکان برخورد بھینه با تغییرات محیطي را فراھم مي سازدمباني و معیارھايي را در اختیار مديريت خواھد گذاشت که توان اجرايي و 



ھاي مختلف  گیري در انتخاب گزينه ھا و خطوط تصمیم ھا، چارچوب کند، سیاست ھاي کلي و چارچوب تخصیص منابع يک برنامه را مشخص مي گیري استراتژي ھمانطوري که جھت

 . کند اجرايي استراتژي را نیز براي تحقق ھدف فراھم مي

ھاي مشخص است که براي حذف يک مانع توسعه و يا براي ايجاد يک قطب توسعه طراحي  ھا و پروژه ھاي اصلي و تبعي، طرح     اي از فعالیت     مجموعه  :ھاي اجرايي    برنامه -٨

 که تحت عنوان«دھنده  اي خط ھاي ھسته ريزي در برنامه. باشند) کارآمد کردن بخش خاص(يا بخشي ) کارآمد کردن دولت(توانند فرابخشي  ھا مي برنامه. شوند مي

 Core planning،سازند ھاي اصلي اقدام را در برنامه مشخص مي ھاي اجرايي، کانون دھنده و برنامه ھاي خط  ھسته  مطرح است . 

اين اھداف نظیر افـزايش کـارايي اقتـصادي، افـزايش     . ھاي مختلف فعالیت خود، بطور کیفي تنظیم مي کند ھايي ھستند که ھر بخش در ارتباط با زمینه       ھدف :ھداف کیفي  ا -٩

ھاي کیفي برنامه، بايد به  ھدف. بیني مي شوند است که براساس اھداف کلي برنامه توسعه و ھمچنین تحلیل عملکرد گذشته و موجود، پیش... کیفیت محصوالت يا خدمات و   

 . ق اھداف را مشخص نمودنحوي تعیین شوند که در پايان دوره برنامه، بتوان میزان نسبي تحق

شوند و بر اساس آنھا وضعیت مطلوب به صورت  ھاي کمي، ھدفگذاري و براي تحقق اھداف کیفي کالن تعیین مي ھاي کمي بر اساس شاخص  ھدف: اھداف کمي برنامه -١٠

صـورت   لکرد گذشته از يک سو و استراتژي کلي برنامـه از سـوي ديگـر،    تعیین اھداف، با توجه به تحلیل دقیق عم. ريزي مشخص مي شود مقداري يا ارزشي در طول دوره برنامه  

 . گیرد مي

 ھاي نقشه توسعه کارآفريني كشور ويژگي
 

 جانبه كشور ھدفمند به سوي توسعه و تعالي ھمه -١
 متمركز بر نیازھاي جامعه و بومي سازي  -٢
 كننده جايگاه بخشھاي دولتي و غیر دولتي  تعیین -٣
 نگري واقع بینانهھدفگذاري پويا و آينده  -۴
 بندي آرماني كمي وكیفي شاخص -۵
 بر اساس تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب -۶
 ارتقاء دھنده فرھنگ نوآوري -٧
 كالن نگر در عین كاربردي بودن -٨
 متمركز بر سند چشم انداز  -٩
  مبتني بر نوآوري -١٠

 
 ضرورتھاي تدوين نقشه توسعه کارآفريني كشور

 
  کارآفريني  گذاري مدار در عرصة سیاست ر و برنامهنگ راھبردي، آينده تثبیت رويكرد -١

 اجزاء اي كل نگري و توجه به ارتباط شبكه -٢

 داشتن يك تصوير درست از وضعیت فعلي، جامعه و آرمان سند چشم انداز  -٣

 ھاي كمي و كیفي  تعیین وضعیت آينده با شاخص -۴

 براي بررسي وضعیت روزانه ايجاد نظام اطالعاتي روزآمد کارآفريني  -۵

 رح موضوع نقشه جامع کارآفريني كشور به عنوان گفتمان مطرح اعضاء جامعه و نخبگان اقتصادي كشور ط -۶



 ھاي كشور  نگري و توجه به كاربردي شدن مباحث کارآفريني، نوآوري و پیشرفت در حد ظرفیت كالن -٧

 توجه به توسعه فناوري -٨

 وري  توجه به بھره -٩

 م انداز نگري با توجه به سند چش ھدف گذاري و آينده -١٠

 ھاي كیفي سند چشم انداز براي دستیابي به اھداف و شاخص ھاي كمي تعريف شاخص -١١

 و نوآوري پژوھي و آينده نگاري  آينده -١٢

 به صورت پويا ھمراه با ارائه راھبردھاي مربوط به آن تعیین مسئول تحقق اھداف -١٣

  حمايت از بخش غیردولتي در توسعه کارآفريني -١۴
 

 رنقشه توسعه کارآفريني کشو
 

 چشم انداز
 )١۴٠۴( و فناوري در سطح منطقه در سال افق  کسب جايگاه اول اقتصادي، علمي

 
 اھداف آرماني

 ارتقاء نقش کارآفرينان در توسعه و اعتالي جامعه -١
 ایجاد و توسعه اقتصاد کارآفريني -٢
 شکوفايی اقتصادی و اجتماعی -٣
 

 :اھداف كیفي
 ھاي نوين ر خلق ارزشھا، دانش، سرمايه انساني و فناوري رانتي به اقتصاد مبتني ب-تبديل اقتصاد نفتي  -١
 توسعه فرھنگ کارآفريني -٢
 ھاي کالن کشور ريزي نھادسازي و ارتقاي جايگاه و نقش نھادھاي غیردولتي کارآفريني در برنامه -٣
 کشف و بھره گیري مطلوب از ظرفیتھاي نھفته کارآفريني کشور -۴
 صاد ملیظھور و بروز نقش آفريني کارآفرينان در اقت -۵
 پذيري در عرصه جھاني تحقق فضاي رقابتي و افزايش رقابت -۶
 افزايش سھم صادرات غیرنفتي و داراي محتواي فناوري بیشتر -٧
 رشد بھره وري و افزايش سھم آن در رشد اقتصادي از طریق نوآوری -٨
 ھای انساني کشف و توسعه قابلیت -٩
 )نوينصنايع ( افزايش سھم کارآفرينان در رشد فناوري ھاي برتر  -١٠
 توزیع عادالنه فرصت ھا -١١
 به عنوان شاخص توزیع عادالنه درآمد) GDP per capita( نفتی به تولید سرانه ناخالص داخلی GDPتبدیل تدریجی  -١٢

 
 :١اھداف کمي

 )١۴٠۴( کشور از محل ارزش آفريني و نوآوری در سال افق  GDP درصد از ٢٠تامین  .١
                                                

 . هدفگذاري کمي در طول برنامه پنجم سازندگي پیش بیين شده است- ١



 در منطقه آسیاي جنوب غربي در پايان برنامه پنجمدستیابي به رتبه سوم شاخص سھولت كسب و كار  .٢
 نائل شدن به جايگاه ده كشور برتر عضو سازمان ديده بان جھاني كارآفريني در پايان برنامه پنجم .٣
  درصد ۴/٨ھا به  کاھش نرخ بیکاری نخبگان علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه .۴

 
 )SWOT(نقاط قوت و ضعف، فرصت ھا و تھديدھا 

 
 :نقاط قوت

 استقالل سیاسي کشور .١
 ھاي قرآنی، اسالمي و اخالقي ارزش .٢
 ھای انسانی فراوانی منابع و سرمایه .٣
 سرشار و متنوع طبیعی درکشور وجود منابع .۴
 وجود منابع مالی کافی .۵
 حمايت نظام از کارآفريني .۶
 ھاي مختلف اقتصادي كشور ھاي نھفته و بالقوه بخش ظرفیت .٧
 ھاي توسعه  فراھم شدن زيرساخت .٨
 ابل توجه تقاضای مشتریان در عرصه نوآوری و تنوع محصوالترشد ق .٩

 
 :نقاط ضعف

 ھای انسانی فقدان مديريت يکپارچه و سیستمی برای تبدیل منابع انسانی به قابلیت .١
 فقدان انسجام نظري در موضوع کارآفريني نزد سیاستگذاران، برنامه ريزان و مسئولین اجرايي  .٢
 ین کارآفريني و رشد اقتصاد ملی فقدان رابطه معنی دار و سیستمی ب .٣
 ھای یک اقتصاد کارآفرین نفتي بودن ساختار اقتصاد کشور به عنوان یک بازدارنده قوی در رشد مؤلفه .۴
 بوروکراسی پیچیده و حجیم بودن نظام اداری و اجرایی کشور .۵
 فقدان نظام مديريت يکپارچه راھبردي در حوزه کارآفريني .۶
 پذیری اقتصاد کشور لتی، شبه دولتی و خصوصی به عنوان بزرگترین مانع رشد رقابتوجود انحصارات در بخش ھای دو .٧
 فضای نامناسب و نامطلوب کسب و کار .٨
 فقدان نھادھای علمی، فناوری، نوآوری حمایتی، نظارتی و مدیریتی کارآفرینی در بخش خصوصی .٩
 ل مؤثر در توسعه کارآفرینیآفرین به عنوان عوام ھای عملیاتی گسترده، فراگیر و ارزش فقدان برنامه .١٠
 ھای نسبی و رقابتی  ھای نھفته مناطق بر اساس مزیت عدم شناسایی، کشف و توسعه ظرفیت .١١
 ھای پیشنھادی فقدان الزامات و سازوکارھای مناسب، مطلوب و کارآمد برای تحقق برنامه .١٢
 )GEM(بان جھانی کارآفرینی  ھای سازمان دیده ھای بسیار پائین کشور در شاخص رتبه .١٣

 
 :فرصتھا

 ھای استکباری ھای اقتصادی ایجاد شده از سوی قدرت المللي و محدودیت ھاي بین وجود تحريم -١
 سازی با رویکرد سھم عادالنه کشورھا از تجارت جھانی جھانی -٢
 )موقعیت ژئو استراتژيکي کشور(موقعیت راھبردي کشور در جغرافیای جھان  -٣
 مي به عنوان خاستگاه نھضت جھاني اسالميموقعیت راھبردي ايران در بین كشورھاي اسال -۴
 موقعیت نوظھور ايران در بین برخی از كشورھاي آمریکای التین و قاره سیاه -۵
 عضويت ايران در تمامی پیمان ھاي اقتصادي، تجاري منطقه اي و بین المللي  -۶

 

 



 وجود بازارھاي گسترده منطقه اي و فرامنطقه اي -٧
 ن کشورھای جھانافول اقتدار قدرت ھای استکباری در بی -٨
 ایران در بین ملت ھای جھان.ا.افزایش محبوبیت ج -٩
 ھای گسترده و متنوع ارزش آفرینی در جغرافیای گردشگری داخلی و خارجی ھا و قابلیت ظرفیت -١٠

 
 :تھديدھا

 دامن زدن به رشد فرھنگ ایران ھراسی توسط قدرت ھای استکباری  .١
 مھاجرت نخبگان علمی و فنی کشور .٢
 منطقهبي ثباتي سیاسي  .٣
 ایران در کمرنگ ساختن ارزش ھای اسالمي و اخالقي.ا.توسعه جنگ نرم علیه ج .۴
 تبعیض و بی عدالتی در توزیع فرصت ھا .۵
 عدم توجه کافی به شایسته ساالری در ھرم مدیریت اجرایی کشور .۶
 ایران توسط قدرت ھای استکباری.ا.توسعه تحريم ھاي بین المللي بر علیه ج .٧
 قدرت ھای استکباریسازی با رویکرد  جھانی .٨
 عدم تناسب منطقی و عادالنه بین تالش ھای واقعی و ارزش آفرینانه مردم با میزان بھره مندی اقتصادی آنھا .٩
  کشورGDPسھم بسیار ناچیز کارآفرینی از  .١٠
  مشارکت ضعیف مردم در اقتصاد کشور .١١
 فقدان بخش غیردولتی منسجم و تاثیرگذار در اقتصاد .١٢

 
 

 ي نقشه توسعه کارآفرينياجرا فرابخشي الزامات
 

 گانه عزم ملي و ھمگرايي بین قواي سه .١
 ھای انساني طراحی و تدوین سامانه ملی توسعه سرمایه .٢
 ھاي بلندمدت برنامه ساله در چارچوب استراتژی ھای ھاي پنج تدوین برنامه .٣
 خارجي براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت عرصه سیاست در زدايي تنش خردورزی و .۴
 یستم انتخابات مجلس شورای اسالمی با ھدف ورود شایسته ترین افراد در عرصه قانونگذاریارتقاء س .۵
   نوآوری ھاي  زيرساخت توسعه و ايجاد .۶
 تصويب نقشه به عنوان سند راھبردي کارآفريني .٧
 سازي و ارتقاي کارآمدي و بھره وری نظام اداري کشور چابک .٨
 سنواتي بودجه نقوانی الزم در تسھیالت و اعتباري منابع تأمین .٩
 تقویت شایسته ساالری در عرصه مدیریت اجرایی کشور .١٠
 )R&D(ھا و نھادھای تحقیق و توسعه  كشور با دانشگاه اقتصادي مختلف ھاي بخش فناوري و علمي تعامل .١١
 ھای نظارت بر پیشرفت اقتصاد کارآفرینی مھندسي مجدد ارکان و فرايندھاي نظارتي و تولید شاخص .١٢
 گري در بخش اقتصاد عمومی تصدي ھاي عرصه از خروجاراده حاکمیت در  .١٣
 گذاري سرمايه امنیت و اعتماد رفع موانع، افزايش .١۴
 ھای سیاسی گیری ھای اقتصادی از تصمیم سازی کاھش تاثیرپذیری تصمیم .١۵
 امحاء تبعیض و توزیع ناعادالنه فرصت ھا  .١۶
   نیازدر فضای کسب و کار مورد قانوني و حقوقي محیط ايجاد .١٧



 حول در نظام آموزشي و پژوھشی کشورايجاد ت .١٨
 

 ٢:سیاستھاي کلي
سازی، ارزش افزوده باال، ارتقاء قدرت بازارپذیری و   جھت گیري سیاست ھاي اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی به سمت فعالیت ھای کارآفرینی مبتنی بر دانش، نوآوری، فناوری، تجاری

 و فناور کشوررقابت پذیری محصوالت و توسعه اشتغال نخبگان علمی 
 

 :٣سیاستھای اجرایی
 سازی مدیریت جامع و سیستمی توسعه امور کارآفرینی یکپارچه .١
 ھای کارآفرینی توسعه بنگاه .٢
 بسترسازی برای توسعه زیرساخت ھای نوآوری، فناوری و تکنولوژی ھای مدرن .٣
 ترویج فرھنگ کارآفرینی .۴
 زمینه سازي به منظور حمايت از حقوق مالكیت فكري .۵
 آفرين ازي كارآفرينان ارزشتوانمندس .۶
 روانسازي و سرعت بخشي به فرآيند پرداخت تسھیالت مالي به كارآفرينان .٧
 بھبود فضاي كسب و كار .٨
 

 :٤راھبردھا
 ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور -١
 ایجاد، اصالح و تقویت نھادھای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی -٢
 غیردولتی مردم نھاد در توسعه کارآفرینیجلب مشارکت مؤسسات و سازمان ھای  -٣
 تعادل بخشی بین توسعه بنیان ھای علم و تکنولوژی و نوآوری -۴
 انتقال تکنولوژی و فناوری -۵
 نھادینه سازی فرھنگ کارآفرینی در جامعه مبتنی بر ارزش ھای اسالمی ایرانی -۶
  WIPOمطابق با استانداردھاي )  كپي برداري و نشر راع، ايده،قوانین مربوط به ثبت اخت(تصحیح و به روزرساني قوانین حقوق مالكیت فكري  -٧
 ھاي حمايتي براي كارآفرينان  تھیه و تصويب بسته -٨
 شبكه سازي بین كارآفرينان داخلي و مقیم خارج كشور  -٩
 ايجاد و توسعه صندوقھاي خرد نوآوري و فناوري حمايت از كارآفرينان  -١٠
 و مقررات شفاف سازي، وضع، اصالح و بازنگري قوانین  -١١

                                                
٢  - General Policies(GP) 
٣  - Executive Policies(EP) 
۴ - Strategies (S) 
 



 ٦ھاي اجرايي   و برنامه٥ھاي اصلی برنامه

 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

١ 

 : سیاست اجرايي
 سازی مدیریت جامع و سیستمی توسعه امور کارآفرینی یکپارچه

 
 :راھبرد

 ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور
 

 :ھای اصلی برنامه
 یھای اجرای ایجاد دفاتر کارآفرینی در دستگاه .١
 ایجاد دفاتر رابط استانی .٢
 ھای اجرایی استان تمرکززدایی و افزایش حدود اختیارات دستگاه .٣
 ھای کارآفرینی استان تشکیل کانون .۴
 ایجاد نظام ملی نوآوری .۵

 
 
 
 
 
 
 

 :ھای اجرايی برنامه
 ھای معطوف به کارآفرینی ھا و فعالیت سازی برنامه یکپارچه -١-١
  موازیھای ھا و حذف فعالیت سازی مسوؤلیت شفاف -٢-١
 ایجاد درگاه الکترونیکی اطالع رسانی در عرصه کارآفرینی به صورت برخط -٣-١
 ھای توسعه اقتصاد کارآفرینی گیری شاخص سازی و اندازه بومی -۴-١
  ساله۵ھای  ھای راھبردی توسعه امور کارآفرینی به عنوان اسناد ویژه فرابخشی برنامه طراحی و تدوین برنامه -۵-١
 ) اعتباری، علمی و آموزشی–مالی(تی حامی کارآفرینی کمک به ایجاد نھادھای غیردول -۶-١
 مشارکت و نظارت در فرآیند سیاستگذاری در حوزه کارآفرینی -٧-١
 سازی سازی برای حضور و مشارکت فعال کارآفرینان استراتژیست در شوراھای عالی سیاستگذاری و تصمیم زمینه -٨-١
 ایجاد بانک اطالعات کارآفرینان داخل و خارج کشور -٩-١
 ای به کارآفرینان ات آموزشی و مشاورهارائه خدم -١٠-١
 کمک به ایجاد نظام ملی نوآوری کشور -١١-١
 المللی فراگیر و مشارکتی ای و بین برگزاری سمینارھای ملی، منطقه -١٢-١
 ھا و نھادھای علمی و پژوھشی ھای اجرایی با دانشگاه تعامل پویا دستگاه -١٣-١

 مجلس شورای اسالمی
 وزارت آموزش و پرورش

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یاست معاونت علمی و فناوری ر

 جمھوری
 ھای اجرایی ذیربط تمامی دستگاه

 ریزی  معاونت برنامه(وزارت کشور 
 ) ھای سراسر کشور استانداری

 وزارت کار و امور اجتماعی

                                                
۵ Master Plans (MP) 
۶ Core Programs (CP) 



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

 ذاران ایرانی مقیم خارج کشورگ گذاران داخلی و سرمایه پیوندسازی بین کارآفرینان و سرمایه -١۴-١
 ھای مادر تخصصی کارآفرینی کمک به ایجاد شرکت -١۵-١
 سازی برای جذب کارآفرینان ایرانی مقیم خارج از کشور زمینه -١۶-١
 کشور تصویب الیحه سازمان نظام کارآفرینی -١٧-١
 

٢ 

 : سیاست اجرايي
 ھاي کارآفريني توسعه بنگاه

 :راھبردھا
 کننده توسعه کارآفرینی ایجاد، اصالح و تقویت نھادھای پشتیبانی

 ھای غیردولتی مردم نھاد در توسعه کارآفرینی ت و سازمانجلب مشارکت مؤسسا
 :ھای اصلی برنامه

 ھای مصوب سازی ایده بخشی به تجاری غربالگری و شتاب .١

 ھای علم و فناوری بخشی به تولید انبوه محصوالت کارآفرینی پارک شتاب .٢

 نامه اجرایی مراکز مشاوره کارآفرینی ریزی برای تصویب آئین برنامه .٣

 ھا بنیان وابسته به دانشگاه ھای دانش زی برای رفع موانع توسعه شرکتری برنامه .۴
 :ھای اجرايی برنامه

 ھای علم و فناوری  حمایت و توسعه مراکز رشد و پارک-١-٢
 ھای کارآفرینی ھا و دانشگاه  ایجاد و توسعه دانشکده-٢-٢
 ھای کارآفرینی ھای اتکایی برای فعالیت  بکارگیری انواع بیمه-٣-٢
 ھای کارآفرینی  تشویق و ھدایت خیرین به سوی فعالیت-۴-٢

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 بیمه مرکزی ایران

 معاونت فناوری ریاست جمھوری
معاونت برنامه ریزی (وزارت کشور 

 )استانھا
 وزارت کار و امور اجتماعی
 وزارت آموزش و پرورش

کمیته امداد امام (نھادھای حمایتی 
 )خمینی



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

 اندازی بازار بورس ایده  راه-۵-٢
 رسانی و خدمات کارآفرینی   ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، اطالع-۶-٢
 ھا ھای دانش بنیان وابسته به دانشگاه  ایجاد و توسعه شرکت-٧-٢
 ھای کارآفرین ای بنگاه ھای حمایتگر بیمه  ایجاد و توسعه شرکت-٨-٢
 
 

٣ 

 : سیاست اجرايي
 ھای مدرن ھای نوآوری، فناوری و تکنولوژی ختبسترسازی برای توسعه زیرسا

 
 :راھبردھا

 ھای علم و تکنولوژی و نوآوری تعادل بخشی بین توسعه بنیان
 انتقال تکنولوژی و فناوری

 
 :ھای اصلی برنامه

 ریزی برای ایجاد مراکز انتقال تکنولوژی و فناوری برنامه .١

 مراکز تحقیق و توسعه کاربردیھای تخصصی و  ریزی جھت ایجاد و توسعه پژوھشکده برنامه .٢
 

 :ھای اجرايی برنامه
 ھا  رفع موانع مراکز تحقیق و توسعه کاربردی دانشگاه-١-٣
 ھا ھای رقابتی استان  تسھیم صحیح بودجه تحقیق و توسعه حسب مزیت-٢-٣
 المللی به منظور انتقال تکنولوژی مدرن ھا و قراردادھای بین نامه  تھیه تفاھم-٣-٣
 المللی ھای فناوری بین گیری از نمایشگاه کارشناسان علمی و اجرایی برای شرکت و بھره اعزام -۴-٣
 ھای فناوری و نوآوری در کشور  برگزاری نمایشگاه-۵-٣
  کمک به ایجاد واحدھای انتقال تکنولوژی و فناوری-۶-٣
 صی ھای تخص ھا و پژوھشکده  کمک به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه کاربردی دانشگاه-٧-٣
 ھای بزرگ سنتی ھای کوچک دانش بنیان با شرکت  ایجاد پیوند بین شرکت-٨-٣
 

 
 
 
 
 
 

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  وزارت امور خارجه 

 وزارت کار و امور اجتماعی 
 پارک ھای علم و فناوری و مراکز رشد 

معاونت برنامه ریزی (وزارت کشور 
 )استان ھا

  وزارت صنایع و معادن 
 ت جھاد کشاورزی وزار

سازمان توسعه (وزارت بازرگانی 
 )تجارت خارجی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمھوری

۴ 

 : سیاست اجرايي
 ترويج فرھنگ کارآفريني

 
 :راھبرد

 ھای اسالمی ایرانی سازی فرھنگ کارآفرینی در جامعه مبتنی بر ارزش نھادینه
 

 :ھای اصلی برنامه

 نی با ھدف نھایی ترویج فرھنگ، اخالق و رفتار کارآفرینی در ابعاد مختلفھای فرھنگ کارآفری تھیه بسته .١

 روزرسانی بانک اطالعات کارآفرینان ایجاد و به .٢

 
 وزارت کار و امور اجتماعی

 صدا و سیما
 مؤسسه کار و تامین اجتماعی

 وزارت آموزش و پرورش
 ت و فناوریوزارت علوم، تحقیقا

 وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی
 سازمان میراث فرھنگی

 سازمان بھزیستی



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

 مند نمودن سازوکارھای انتخاب، تکریم و بزرگداشت کارآفرینان الگوسازی از کارآفرینان و نظام .٣

 ارآفرینیریزی برای تغییر رویکردھا به سوی خالقیت، نوآوری و ک برنامه .۴

 ھای ارتباط جمعی به منظور ترویج فرھنگ کارآفرینی ھای رسانه ھا و قابلیت استفاده بھینه از ظرفیت .۵

 :ھای اجرايی برنامه  
 ھای ترویجی در امور کارآفرینی نامه با صدا و سیما به منظور تھیه برنامه  تھیه و تدوین تفاھم-١-۴
 رینیھای عمومی کارآف ھای آموزش  تھیه بسته-٢-۴
  گنجاندن مباحث کارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی-٣-۴
ھـای سـنی    ھای داستانی، فیلم سینمایی، مـستندھای پژوھـشی بـرای رده     تولید و پخش تیزرھای آموزشی، مجموعه     -۴-۴

 مختلف در زمینه مباحث کارآفرینی در صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران
  اھداء جایزه ملی کارآفرینی-۴-۵
ھا و آثار کارآفرینان در معماری و شھرسازی و سیمای شھری و نامگذاری اماکن و   تھیه و اجرای طرح کاربرد نمادھا، نشانه-۴-۶

 محصوالت داخلی به نام کارآفرینان برتر و نخبه
 اندازی و تجھیز موزه و نگارستان ملی کارآفرینان برتر و نخبه  راه-٧-۴
 المللی ھای ملی و بین خاص به کارآفرینان برگزیده جشنواره تھیه الیحه اعطای امتیازھای -٨-۴
  اعطای بورس مطالعاتی به کارآفرینان-٩-۴
 بینی تمھیدات الزم برای تھیه کارت امتیازی کارآفرینان  پیش-١٠-۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المللی بازدید از دستاوردھای کارآفرینی ای و بین  برگزاری تورھای داخلی، منطقه-١١-۴
 سازی فرھنگ کارآفرینی ه و تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز برای نھادینه تھی-١٢-۴
 ھای جامع رشد خالقیت، نوآوری و کارآفرینی کودکان و نوجوانان  تھیه و اجرای برنامه-١٣-۴
 

 شھرداری 
 وزارت امور خارجه

 مجلس شورای اسالمی

۵ 

 : سیاست اجرايي
 سازي به منظور حمايت از حقوق مالكیت فكري زمینه

 
 :راھبرد

مطـابق بـا   ) بـرداري و نـشر    كپـي  ختـراع، ايـده،  قوانین مربوط به ثبـت ا   (روزرساني قوانین حقوق مالكیت فكري        تصحیح و به  

 
 

 قوه قضائیه
 وزارت امور خارجه

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

  WIPOاستانداردھاي 
 

 :ھای  اصلی برنامه

 جھت پیش نويس قوانین مورد نیاز در حوزه مالكیت فكري) WIPO(ھاي حقوقي وايپو  استفاده از مشاوره .١

 گسترش فرھنگ مالكیت فكري  .٢

 :ھای اجرايی برنامه    
 روزرساني قوانین حقوق مالكیت فكري جھت تصحیح و به) WIPO(سان  وايپو ھاي تخصصي با كارشنا  برگزاري نشست-١-۵
 ھا و اختراعات از طريق تربیت كارشناسان خبره حوزه مالكیت فكري   ايجاد مراكز غربالگري ايده-٢-۵
 نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و قوه قضائیه در حوزه مالكیت فكري   انعقاد تفاھم-٣-۵
 ھاي تخصصي در حوزه مالكیت فكري  ھاي آموزشي و كارگاه  دوره برگزاري-۵-۴
  تھیه خبرنامه الكترونیكي در زمینه مالكیت فكري -۵-۵
 كنندگان ثبت مالكیت فكري  اي راھنماي درخواست  تھیه و چاپ دوره-۵-۶
 یران  تولید و پخش تیزرھای آموزشی در زمینه مالکیت فکری در صدا و سیمای جمھوری اسالمی ا-٧-۵
 المللي  اي و بین ھاي جديد ملي، منطقه رساني در ارتباط با اختراعات و فناوري  اطالع-٨-۵
 برداري   تشكیل كارگروه تخصصي مالكیت فكري در حوزه ثبت اختراعات و كپي-٩-۵

معاونت برنامه ریزی (وزارت کشور 
 )ان ھااست

 وزارت کارو اموراجتماعی
 وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی 

 صدا و سیما

۶ 

 : سیاست اجرايي
 آفرين توانمندسازي كارآفرينان ارزش

 :راھبردھا
 ھاي حمايتي براي كارآفرينان  تھیه و تصويب بسته

 سازي بین كارآفرينان داخلي و مقیم خارج كشور  شبكه
 :ھای اصلی برنامه

 ز طريق مجلس شوراي اسالمي تصويب لوايح ا .١

 ھاي اجرايي مرتبط  ھا و دستورالعمل نامه تھیه مصوبات، آئین .٢

 ھاي بین دستگاھي  نامه امضاء تفاھم .٣

 ھاي تخصصي كارآفريني طراحي و تدوين آموزش .۴

  كاربردي نخبگان ايراني مقیم خارج از كشور –ھاي علمي  گیري از ظرفیت بھره .۵
 :ھای اجرايی برنامه

ھا و سمینارھای تخصصی با ھمكاري دفتر جذب نخبگان ايراني خارج از كشور، معاونت علمی و فناوری           اري نشست  برگز -١-۶
 رياست جمھوري و دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج کشور

 گیري از تجربیات ساير كشورھا در رابطه با توانمندسازي كارآفرينان     بھره-٢-۶
 ھا  ھاي نسبي و رقابتي استان راي شناسايي مزيتريزي ب  برنامه-٣-۶
 ھاي تحصیالت تكمیلي به سمت رفع موانع تولید و اصالح تكنولوژي با رويكرد نوآوري و فناوري  نامه  ھدايت پايان-۶-۴
ھا،  پژوھشكده ( تھیه قوانین و مقررات مورد نیاز براي انجام خدمت نظام وظیفه كارآفرينان برتر در مراكز تخصصي كارآفريني-۶-۵

 )ھاي علم و فناوري مراكز تحقیق و توسعه، مراكز رشد و پارك

 وزارت امور خارجه
 وزارت کار و امور اجتماعی

معاونت علمی و فناوری ریاست 
 جمھوری

 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 مجلس شورای اسالمی
 سازمان نظام وظیفه

معاونت برنامه ریزی (وزارت کشور 
 )استان ھا



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

 تھیه قـوانین و مقـررات مـورد نیـاز بـه منظـور ادامـه تحـصیالت دانـشگاھي و تكمیلـي كارآفرينـان برگزيـده و برتـر ملـي در                         -۶-۶
  ھاي تخصصي دانشگاه

 ھای نسبی و رقابتی استان ھا برگزاری دوره ھای آموزش تخصصی کارآفرینی براساس مزیت -٧-۶

٧ 

 : سیاست اجرايي
 ند پرداخت تسھیالت مالي به كارآفرينانبخشي به فرآي روانسازي و سرعت

 
 :راھبرد

 ھاي خرد نوآوري و فناوري حمايت از كارآفرينان  ايجاد و توسعه صندوق
 

 :برنامه اصلی

 ھا   عدد در ساير استان٢شھرھا و   عدد در كالن٣ھاي خرد نوآوري و فناوري به تعداد  ريزي براي ايجاد صندوق برنامه -١
 

 :ھای اجرايی برنامه
 ھای حمایت از کارآفرینی ھا و صندوق  انعقاد قرارداد با مؤسسات اعتباری، بانک-١-٧
 ھای اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی  نامه با دستگاه  انعقاد تفاھم-٢-٧
 گذاری خطرپذیر ھای سرمایه ھای اجرايي صندوق نامه  تھیه و تصويب آئین-٣-٧
 »صندوق نوآوري و شكوفايي«ر اجتماعي در ھیئت امناء ريزي براي عضويت وزير كار و امو  برنامه-۴-٧
  عضويت وزير كار در صندوق توسعه ملي -۵-٧
 
 
 
 
 
 

 وزارت کارو امور اجتماعی
 )ع(صندوق مھر امام رضا 

 بانک مرکزی
 ھای اجرایی ذیربط دستگاه

٨ 

 
 

 : سیاست اجرايي
 بھبود فضاي كسب و كار

 
 :راھبرد

 بازنگري قوانین و مقرراتسازي، وضع، اصالح و       شفاف
 

 :ھاي اصلی برنامه

 گذاري ريزي براي رفع موانع تولید و سرمايه برنامه -١

 ھاي كارآفرين  برنامه ريزي براي حذف جرائم ديركرد بازپرداخت تسھیالت بنگاه -٢

 برنامه ريزي براي افزايش مشاركت تشكلھاي مردم نھاد در امر سیاست گذاري و برنامه ريزي امور مربوطه  -٣

 مجلس شورای اسالمی
 ھای اجرایی ذیربط کلیه دستگاه

 کانون عالی کارفرمایی کشور
 کانون عالی تشکل ھای کارگری

 اتاق تعاون
 اتاق بازرگانی صنایع و معادن
 سازمان تبلیغات اسالمی



 ھای مسئول دستگاه ھا برنامه رديف

 ھاي كارآفرين  ھاي تولید و ماشین آالت بنگاه برنامه ریزی به منظور کاھش تعرفه واردات نھاده -۴
 :ھای اجرايی برنامه

  تشكیل شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي -١-٨
  تھیه و تصويب اليحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار با محوریت شوراي مذكور -٢-٨
 بیمه اتكايي فعالیتھاي ريسك پذير  صادرات، تجارت، مالیات، ري و اصالح قوانین و مقررات كار، تامین اجتماعي، واردات، بازنگ-٣-٨

 و حقوق مالكیت فكري 
 ھای کارآفرین  کوتاه سازی فرآیند اخذ مجوز و ایجاد بنگاه-۴-٨
 دغام و یا مالکیت جدیدھا و شرکت ھا حسب ضرورت ھنگام ا  کوتاه سازی فرآیند انحالل بنگاه-۵-٨

 
 


