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  بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر
 مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهرمرکز 

 

 مقدمه:

های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای کسب و کار و مشاغل خانگی یکی از زمینه

توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند، 

 زار شوند. اما به دلیل بازار نامناسب اشتغال نمی توانند جذب با

 

 طرح مساله:

با جمعیت نسبتًا جوان افزایش نرخ بیکاری و از رونق افتادن تولید است. طبق  یکی از مهمترین مسائل کشور ما

تحقیقات انجام شده، یکی از راهکارهای حل این مشکل، راه اندازی کسب و کارهای کوچک است. در بین کسب و 

سهم به کارهای کوچک و متوسط، کسب و کارهای خانگی به علت مزیت هایی که دارند به سرعت توسعه یافته و 

سزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند. کسب و کارهای خانگی از نظر ایجاد شغل، نوآوری 

در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور می شوند. این نوع کسب و 

 اقتصادی عمل کند و زمینه مناسبی برای کسب درآمد باشد. کارها می تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه 

به نظر می رسد صاحبان کسب و کارهای خرد و هر کسب و کاری برای شروع نیاز به پشتیبانی های مختلفی دارد 

 مشاغل خانگی از جهت زندگی حرفه ای با مسائل زیر رو به رو هستند:

 اریابی، مشتری مداری و...(فقدان آموزش مهارت های مدیریتی کسب و کار )باز -

 عدم آشنایی کافی با بازار فروش  -

 چالش در گسترش کسب و کار  -

 عدم حمایت های مالی خرد جهت ارتقا و توسعه کسب و کار -

 عدم مشاوره در زمینه تولید، ارتقا و طراحی محصول -

یک شرایط عمومی برخوردار همچنین ما با دسته بندی های مختلفی از کسب و کارها مواجه هستیم که هر کدام از 

کارهای روستایی، مرکز و . برای کسب و کارهای خرد و کسب بوده و در عین حال نیازهای خاص خود را نیز دارند

منسجمی که خدمات مشاوره و پشتیبانی را ارائه دهد وجود ندارد در صورتی که تعداد زیادی از تقاضاهای کسب و کار 

 مربوط به این حوزه است.

مورد توجه در این مرکز این است که با توجه به اهمیت کسب و کارهای خرد در اشتغال، تولید و از طرفی این مساله 

کسب و کارها برای شکل گیری و توسعه با چالش هایی مواجه هستند که سازمان و مرکزی برای ارائه خدمات مشاوره، 

خدماتی را به کسب و مات کارآفرینی قرار است ه و خدتسهیلگری و منتورینگ وجود ندارد، در قالب مرکز مشاور

 کارهای خرد ارائه دهد.

 

 

 



3 
 

 :مرکزمشتریان 

 افراد مستعدی که قصد راه اندازی یا توسعه کسب و کارهای خرد را دارند و دو ویژگی اصلی را باید داشته باشند:

 داشتن توان، استعداد و جدیت الزم برای کسب و کار -

 پایین جامعه خود باشند.از افراد طبقه متوسط به  -

 

 برای رفع مشکل: مرکزراه حل 

رهای خالق شامل مشاغل خانگی، کسب و کارهای روستایی و کسب و کادر سپهر  کسب و کارهای خرد مورد نظر ما

 جوانان را شامل می شود که توسط افراد مستعد و تا حدی نیازمند قرار است اجرا شود یا توسعه پیدا کنند. 

 

 ارائه می دهیم: برای کسب و کارها زیر را خدمات پشتیبانی سپهر مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ما در 

 آموزش و مشاوره مهارت های مدیریت کسب و کار -

 آموزش و مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به موضوع کسب و کار -

 پیدا کردن بازار فروش -

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول -

 مشاوره و تسهیلگری برای طراحی محصول -

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول -

 ارتباط با سایر کسب و کارها -

 مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری -

 پرداخت تسهیالت -

به این معنا که با کسب و کارها برای فراهم کردن  ،تسهیلگری است ،ابزار و رویکرد اصلی سپهر برای ارائه خدمات فوق

امکان شکل گیری و رشد همراهی خواهیم کرد و منابعی)انسانی، مالی، فیزیکی و...( را برایشان و با مشارکت خودشان 

 1فراهم کنیم تا رشد کنند. در واقع سپهر با اتکا به تخصص تسهیلگرانه خود سایر خدمات را به شرح نمودار شماره 

 ارائه خواهد داد.
 تخصص های مورد نیاز برای شکل گیری و توسعه کسب و کارها: 1نمودار شماره 

پنج تخصص

مدرس

کسب و کار

منتور

کسب و کار

تسهیلگر

کسب و کار

مشاور

کسب و کار

کوچ 

کسب و کار
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 روش اجرا:

 افراد برای ارائه خدمات به روش های زیر شناسایی می شوند:

 معرفی توسط سایر مطلعین به سپهر -1

 مراجعه توسط خود فرد به سپهر -2

 افراد مستعد داخل این صندوق هاشناسایی توسط صندوق های اعتبارات خرد سپهر و  -3

 افراد مستعد شناسایی شده از پروژه های توانمندسازی سپهر  -4

ا تکمیل کند. پس از آن کارشناسان سپهر تحقیقات ر (1پیوست) یک شماره فرمپس از شناسایی و معرفی، هر فرد باید 

شورای مربوطه که متشکل از چهار نفر می تلفنی، میدانی و مصاحبه را با فرد انجام می دهند و نتیجه این بررسی در 

 باشد طرح شده و اقدامات الزم برای فرد مشخص می شود. 

 

  کار مرکز فرایند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصاحبه تلفنیتکمیل فرم اصلیمعرفی
بازدید از محل و 
مصاحبه فردی

تکمیل فرم و 
اطالعات کسب شده

جلسه تصمیم 
گیری

حذف/تعریف اقدام
اطالع ذی نفع و 

جلسه

گزارش اقداماتاجرا
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: فرم اولیه ثبت نام متقاضی 1پیوست شماره   

 الف( مشخصات  اولیه:

میزان تحصیالت:   کد ملی:                       نام پدر:                       نام و نام خانوادگی :                                    

محل سکونت:       شغل همسر:           خ تولد:                  تعداد فرزندان:          شغل فعلی:                  تاری  

آدرس:            شماره همراه:شماره ثابت:                   

عنوان دوره را بنویسید. اگر پاسخ مثبت است ا تاکنون دوره آموزشی مهارتی را گذرانده اید؟آی  

 آیا تاکنون تسهیالت اشتغال دریافت کرده اید؟ اگر پاسخ مثبت است بنویسید که صرف چه کاری شده است.

بارات خرد، دوره آموزشی و...(آیا در طرح های بنیاد توسعه فرهنگی سپهر بوده اید؟ نام ببرید.) مثل صندوق های اعت  

 معرف: نام و نام خانوادگی:                                     نسبت:                                          شماره تماس:

 

 ب( توصیف کسب و کار: )چنانچه فرد کسب و کاری دارد(

 

 

سیده شود( )این موارد در مصاحبه اولیه پرپ( گزارش مصاحبه اولیه:   

کارهایی انجام داده اید؟تاکنون چه   

؟ارائه می دهیدچه محصوالت و خدماتی به بازار   

ا می فروشید؟جمحصول یا خدمات خود را ک  

؟می خرندمحصول یا خدمات شما را چه کسانی   

 مواد اولیه را ازکجا تهیه می کنید؟

 چند نفر با شما کار می کنند؟

پرداخت می شود؟دستمزد چگونه به نیروی کار   

 مهمترین مشکل و نیاز کسب وکار شما االن چیست؟

نام و نام خانوادگی گفتگوکننده:                          تاریخ گفتگو:  

 

 ت( گزارش بازدید: 

برای مشاغل خانگی فضای منزلیا بازدید از  ای کارفضبازدید از   

 چند عکس از فضا و محصوالت و خدمات گرفته شود

زمایی گفته های کادر مصاحبهآراستی   

 توصیف فضایی که دیده شده با جزئیات

ا شواهدی دال بر زنده بودن کسب و کار دیده شد آی  

نام و نام خانوادگی گفتگوکننده:                          تاریخ گفتگو:  

 

 ث(نتیجه ارزیابی:

 تاریخ ارزیابی:                    تایید         مشروط     رد        تایید   :نهایینظر  

صاحبان کسب و کار باید انجام شود:در صورت تایید لیست اقداماتی که برای   

 


