شرایط تخصصی و مدارک الزم جهت تشکیل پرونده مر اکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی
 -1شرایط عمومی و تخصصی مطابق ماده  5و  6دستورالعمل مراکز مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی (دستورالعمل را از سایت اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی مرکزی قابل دریافت می باشد)
https://markazi.mcls.gov.ir/fa/help/moshaveranemeni/bakhshnameh
-2نامه درخواست صدور مجوز شرکت مشاوره ،اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی.
-3تصویر :تمام صفحات شناسنامه -کارت ملی -کارت پایان خدمت (ویژه آقایان) – مدرک تحصیلی مدیر عامل
( پس از تایید درخواست در هیات فنی کپی برابر اصل مدارک به اداره توسعه کارآفرینی ارائه شود).
-4تصاویر سایر مجوزهایی که شرکت متقاضی دریافت نموده اند بعنوان نمونه مجوز فعالیت از سازمان صنعت ،معدن و تجارت -شرکت های دانش بنیان -کانون
مشاوران و...
-5ارائه طرح کسب و کار
-6ارائه مدل کسب و کار
-7ارائه مشخصات تمامی اعضای اصلی کادر فنی شامل :تصویرشناسنامه – کارت ملی – کارت پایان خدمت (ویژه اقایان) – مدرک تحصیلی (پس از تایید
درخواست در هیات فنی کپی برابر اصل مدارک به اداره توسعه کارآفرینی ارائه شود).
-8فرم تعهد عدم اشتغال تمام وقت تمامی اعضای کادر فنی در نهادهای دولتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده است و یا کپی برابر اصل حکم کارگزینی
مبنی بر عضویت فرد در هیات علمی دانشگاه ها.
-9ارائه عدم سوء سابقه محکومیت کیفری موثر توسط مدیرعامل و هریک از اعضای اصلی کادر فنی.
-11اعضای کادر فنی می بایست مطابق ماده  6دستورالعمل واجد شرایط الزم باشند.
-11حداقل دو نفر بعنوان کادر فنی اصلی باید بعنوان عضو اصلی معرفی شوند.
-12معرفی کتبی فضای فیزیکی اجرای طرح به اداره توسعه کارآفرینی جهت بازرسی و تایید کارشناس دبیرخانه هیات فنی جهت درج در پرونده متقاضی ( تامین
مکان حداقل  31متر مربع ،مناسب با زمینه های فعالیت و ارائه مدارک مثبته مبنی بر اجازه بهره برداری حداقل یکساله جهت تایید هیات فنی ؛ این بند ویژه مراکز
مشاوره است و برای سایر خدمات در شرایط خاص آن ها در دستورالعمل درج شده است).
 -13ارائه کپی برابر اصل سند مالکیت فضای اجرای طرح یا قرارداد رسمی اجاره فضا و چنانچه فضای کاری متعلق به سازمان های دولتی است ارائه نامه رسمی از
سازمان مربوطه یا تفاهم نامه و یا قرارداد همکاری فی ما بین الزامی است.
-14تکمیل جدول زیر:
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