شرایط و ضوابط جذب و ب کارگیری مشاورین اجرایی کسب کار
سال 1399
مقدمه :
با استناد به قانون ایجاد صندوق ذخیره بسیجیان و اساسنامه آن به منظور مشارکت بسیجیان در فعالیت های اقتصادی و با اولویت اعضای عضو
صندوق ذخیره این دستورالعمل تنظیم و ابالغ می گردد:
هدف:
 -1هدفمند کردن و کاهش خطرپذیری منابع واگذار شده
 -2توانمند کردن افراد در راستای کاهش ریسک های عملیاتی
تعریف:
مشاور اجرائی :شخصی حقیقی است که مسئولیت راهبری ،نظارت و کنترل طرح های ارجاعی را در یک منطقه و یا مناطق هدف تعیین شده ،در
چارچوب شرح خدمات قرارداد مورد توافق و در انطباق با این دستورالعمل برعهده می گیرد .مشاور در یک فرایند پس از کسب اطمینان از دانش
و توانمندی های الزم برای انجام مسئولیت ها انتخاب می شود.

شرایط عمومی و تخصصی احراز صال حیت داوطلبان:
.1

تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران

.2

داشتن حداقل  25سال و حداکثر  60سال

.3

انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان

.4

ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

.5

ارائه گواهی عدم اعتیاد

.6

دارا بودن تحصیالت دانشگاهی (حداقل کارشناسی)

.7دارا بودن حداقل  3سال سابقه فعالیت موثر در حوزه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
.8

قبولی در مصاحبه تخصصی

تبصره :اولویت با اعضای صندوق و بسیجیان فعال می باشد.
مدارک مورد نیاز تشخیص صالحیت مشاوران حقیقی (سامانه شتاب) :
.1

تکمیل فرم تقاضا و تعهدات

.2

تکمیل فرم ضمیمه تقاضا

.3

ارایه مدارک مورد نیاز درخواست

.4

ارایه مستندات سوابق کاری

.5

سایر مدارک:
الف ـ تصویر مدرک تحصیلی

ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم؛
پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی ؛
ت ـ ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان ها و بخش خصوصی مربوطه
شرح وظایف مشاور اجرایی:
مشاورین می توانند در تمامی یا بخشی از زمینه های ذیل در سطح شهرستان و استان فعالیت نمایند
 .1ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان طرح ها از جمله مساعدت در تهیه و اجرای طرح توجیهی فنی و اقتصادی (امکـان سـنجی (FS؛
طرح کسب و کار  BP؛ مدل کسب و کار
 .2مساعدت در هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح های بازارپذیر کسب و کار
 .3کمک در ارائه مشاوره های تخصصی به کارآفرینان با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای هدف ،ارائه مشاوره به متقاضیان
در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تامین مالی طرح ها
 .4کمک در ارائه خدمات مشاوره آموزشی ،برنامه ریزی و مدیریتی
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 .5ارتباط گیری با شتاب دهنده ها ،مراکز رشد ،مراکز نوآوری و شرکت های دانش بنیان به منظور هم افزایی با سامانه شتاب و طرح
های توانمندسازی و اشتغال آفرینی صندوق
 .6راهنمایی ثبت انواع شرکت ها (عام ،خاص  ،تعاونی و )...
 .7تبیین و توصیف طرح های توانمندسازی و اشتغال آفرینی صندوق جهت بسیجیانبا اولویت اعضای صندوق
 .8برقراری ارتباط مستقیم با جامعه محلی و جلب همکاری و تهییج آنان در اجرای طرح های ارجاعی
 .9برقراری ارتباط با مقامات محلی ،نواحی سپاه ،حوزه ها  ،پایگاه ها ،بخشدار ،دهیار ،خیرین ،معتمدین محلی و سایر افراد عالقمند
به توسعه
 .10شناخت و توصیف زیست بوم کسب و کار منطقه هدف بر اساس نقاط قوت و ضعف
 .11شناسایی و تشکیل گروه های توسعه در مناطق هدف متناسب با جمعیت جامعه هدف ،جهت تشکیل تعاونی طبق ضوابط مربوط
و دستورالعمل های ابالغی
نحوه پرداخت حق الزحمه:
پرداخت هزینه مشاوره بر اساس حجم و تعداد طرح های ارجاعی مطابق با قرارداد منعقده فی مابین خواهد بود.
تذکر :جهت ثبت نام به سامانه شتاب به آدرس ( ) shetabhub.irمراجعه نموده و در نقش مشاور با حوزه کاری مشاور اجرائی ثبت نام نمائید.
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