
 

 

  چکیده
در بخش نخست پس از . کند کارآفرینان شهری را تبیین می1مقاله حاضر طرح اجرایی مرکز رشد

 و کارآفرینی شهری، به بررسی نقش کارآفرینی شهری در توسعه 2بیان تعاریف نوین از کارآفرینی
 و بخش بعدی به تعریف مراکز رشد شهری و تحلیل ساختار،کارکردها. شهرها پرداخته شده است

در بخش سوم و پایانی طرح . پردازد سازوکارهای عملیاتی آنها برای حمایت ار کارآفرینان می
 . تشریح شده است"مرکز رشد کارآفرینان تهران"پیشنهادی جهت تهران با عنوان 

  
   مدیریت توسعه کارآفرینی شهری - کارآفرینی - مرکز رشد :های کلیدی واژه

  

                                                           
1 Incubators 
2 Entrepreneurship 

 ر شهر تهرانتبیین مدل اجرایی مرکز رشد کارآفرینان د

 مهدی کنعانی
  کارشناس بنیاد توسعه فردا

kanani@farda.ir  

  شهاب جوانمردی
  مدیر عامل بنیاد توسعه فردا

javanmardi@farda.ir  

 کاوه اسدزمانه

  کارشناس بنیاد توسعه فردا
asadzamaneh@farda.ir 
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 ...روستاییایجاد واحدهای رشد برای توسعه مناطق 

   مقدمه- 1
ان شهری نقش منحصر رشد کارآفرین مراکز

به فردی در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرها 
 و سازی شفاف در مهمی کند و گام ایفا می

 شهری زندگی ساختارهای های پیچیدگی کاهش

 برداری بهره جهت در شهروندان به کمک و

 جمله از ای منطقه های پتانسیل از بیشتر هرچه

 منابع ، شهری نیروی انسانی نوآور، فضاهای

 به شمار زندگی محیط فیزیکی امکانات و الیم

مقاله حاضر با هدف تبیین کارکردها و . رود می
های این مراکز و معرفی مدل پیشنهادی  کارویژه

برای حمایت از کارآفرینان در شهر تهران تهیه 
شده و در آن سه محور زیر مورد ارزیابی 

  : تحلیلی قرار گرفته است
 کارآفرینی  تحلیل نقش کارآفرینی و-الف

  شهری در توسعه جوامع شهری
 تحلیل پتانسیلهای موجود در شهرداریها -ب

برای حمایت از کارآفرینان شهری و تعامالت 
  آنها با نهادهای دولتی در این زمینه

 تحلیل ساختار،کارکردها و سازوکارهای -پ
   عملیاتی مراکز رشد کارآفرینان شهری

 نقش کارآفرینی شهری در توسعه - 2
 یرساختهای نظام اقتصاد شهریز

 تعریف امروزی از کارآفرینی و - 1- 2
  کارآفرینی شهری

 به فردی نوآور و توسعه 1امروزه کارآفرین
شود که فرصتهای موجود در  دهنده اطالق می

. نماید برداری می بازار را کشف و از آنها بهره
ها، محصوالت  کارآفرینی با موضوعاتی نظیر ایده

ا ترکیب منابع جدید، که به و خدمات جدید ی
ایجاد یک کسب و کار نوآرانه، سودآوری، 

زایی منجر  ارضای نیازهای مشتری و اشتغال
  . شود، مرتبط است می

کارآفرینی شهری به آن دسته از فعالیتهای 
شود که در حوزه  کارآفرینانه اطالق می

جغرافیایی شهر انجام شده و در راستای بهبود 
خدمات مورد نیاز، سطح زندگی، تامین 

درآمدزایی، ایجاد اشتغال و غیره برای یک یا 
از جمله . گیرد تعدادی از شهروندان انجام می
توان به کارآفرینی  مصادیق کارآفرینی شهری می
 و کارآفرینی در 2در کسب و کارهای خانگی
 و برخی از انواع 3کسب و کارهای کوچک

                                                           
1 Entrepreneur 

2 Home Based Business (HB) 
3 Small Business (SB) 
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اره ، در محدوده شهرها، اش1کارآفرینی اجتماعی
  .کرد

  
رآفرینی در توسعه جوامع  اثرات کا- 2-2 

  شهری
کارآفرینی شهری به عنوان یک رویکرد 
اساسی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی، 
تعاونیها و نهادهای مردمی، به ویژه سازمانهای 

ای برای تقویت  ، به شمار رفته و پایه2غیردولتی
بخش خصوصی و تامین زیرساختهای الزم برای 

با استفاده از . شود  محسوب میاین بخش
توان بسیاری از اموری را  کارآفرینی شهری، می

که اکنون به دست شهرداریها و نهادهای متولی 
شود، به شهروندان و  امور شهری انجام می
این امر عالوه بر کاهش . بخش خصوصی سپرد

های بیشتر  بار کاری شهرداریها و ایجاد فرصت
های شغلی  م، فرصترسانی به مرد در امر خدمت

آورد و  نوینی نیز در سطح جامعه پدید می
موجب مشارکت جدی بخشی از شهروندان در 

  .شود توسعه اقتصاد شهری می
 فرآیند اثر بخشی کارآفرینی بر 1در شکل 

. توسعه اقتصادی جوامع شهری تبیین شده است
ها، فرصتها و  در حقیقت کارآفرینان با خلق ایده

                                                           
1 Social Entrepreneurship 
2 Non-Governmental Organization (NGO) 

رفیتهای نوینی را برای بازارهای جدید، ظ
گذاری بخش خصوصی، سازمانهای  سرمایه

این امر . کنند غیردولتی، تعاونیها و غیره ایجاد می
موجب استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود، 

گردد و عالوه بر  به ویژه منابع انسانی، می
زایی نقش مهمی را در توزیع ثروت در  اشتغال

خصوصی و جامعه، گسترش مشارکت بخش 
افزایش کمی و کیفی خدمات و تولیدات ایفا 

این امور در جوامع شهری موجب تامین . کند می
نیازهای شهروندان، ایجاد رضایت و رفاه و 

  .شود توسعه اقتصادی جامعه شهری می
  
  
  
  

  
  

  فرآینـد تـاثیر کـارآفرینی در توسـعه اقتـصادی             -1شکل  
  جوامع شهری
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 ...روستاییایجاد واحدهای رشد برای توسعه مناطق 

ازوکارهای  تحلیل ساختار، کارکرد و س- 3
 عملیاتی مراکز رشد کارآفرینی شهری

 تعاریف و ویژگیهای مراکز رشد و - 1- 3
  مراکز رشد کارآفرینان شهری

ای ویـژه     یک مرکـز رشـد محـیط و برنامـه         
ای از خــدمات را متناســب بــا  اســت کــه رشــته

کننـده بـرای رشـد        های مراجعـه    نیازهای شرکت 
ـ     آنان در دنیای اقتـصاد مـی    ه باشـد، بـه آنهـا ارائ

ایـن مرکـز از طریـق برنامـه مـذکور           . نمایـد   می
کند   بندی می   ها را در سطوح خاصی رتبه       شرکت

. تا اینکه، رفته رفته به اهداف برنامه دست یابنـد         
در حقیقت مراکز رشد بـا در اختیـار قـرار دادن            
امکانـــات و خـــدماتی همچـــون تجهیـــزات و 
ــه   ــز ارائ ــشترک از یــک ســو، و نی ــسهیالت م ت

هـای گونـاگون مـورد         در زمینه  های الزم   مشاوره
هـای مـستقر در قبـال         هـا و شـرکت      نیاز هـسته  

ها  های در حد استطاعت این هسته       دریافت اجاره 
ها از سوی دیگر، به ایجاد و یا پرورش      و شرکت 

ــار کوچــک   ــسب و ک ــا ک ــده ی ــک ای کمــک  ی
  .نمایند می

اهداف کلی مراکز رشـدکارآفرینان عبارتنـد       
  : از 
ت فیزیکی ، تحقیقاتی ، فراهم کردن تسهیال. 1

  ارتباطی ، اداری و غیره برای کارآفرینان 

فراهم کردن منابع مالی، عمدتاً از طریق . 2
 یا ١گذاران خطرپذیر ارتباط با سرمایه

تجاری، برای کارآفرینان و  های شبکه
 ٢های نوپا شرکت

آموزش و توسعه فرهنگ کارآفرینی و ارایه . 3
، مالی و غیره آموزشهای مدیریتی، بازاریابی

 اندازی و توسعه کسب و کار برای راه

های قانونی  ای در زمینه ارایه خدمات مشاوره. 4
 و حقوقی 

 بازاریابی محصوالت و خدمات کارآفرینان. 5

های کارآفرینان و تشویق  سازی ایده تجاری. 6
 های تجاری  آنها به شروع فعالیت

امروزه مراکز رشد به عنوان سازوکاری 
های تجاری و کسب و  وسعه شبکهبرای ت

در . شوند کارهای کوچک و نوآور شناخته می
 فرآیند تاثیر متقابل کارآفرینی، مراکز 2شکل 

های تجاری و اقتصادی ترسیم رشد و شبکه
  .شده است

 

  
های   فرایند پویای کارآفرینی، مراکز رشد و شبکه-2شکل 

  تجاری و اقتصادی

                                                           
1 Venture Capitalists 
2 Startup  



113 

 

 

  : 2توضیحات شکل 
 واقعی باعث کارآفرینی واقعی مراکز رشد) 1(

  گردند می
های تجاری به طور مستقیم پول و  شبکه) 2(

های برخاسته از  سرمایه را به سمت پروژه
  دهند مراکز رشد سوق می

مستقیما , های تجاری  حمایت شبکه) 3(
 دهد  کارآفرینی راتوسعه می

توسعه کارآفرینی منجر به رشد شرکتهای ) 4(
  شود  ی کوچک مینوآور و کسب و کارها

رشد شرکتهای نوآور , طبق شواهد موجود ) 5(
و کسب و کارهای جدید باعث رواج 

  شود کارآفرینی می
نتیجه توسعه کارآفرینی عرضه بیشتر پروژه ) 6(

برای مراکز رشد و ثبات اقتصادی برای 
  .های آنهاستفعالیت

  
  مراکز رشد شهری، نقش و کارکرد- 2- 3

ت از فعالیتهای به حمای این مراکز قادر
کارآفرینانه هستند و در حقیقت جهت 
پاسخگویی به سواالتی از این دست ایجاد 

  : گردند می
های خصوصی  گذاری و ایجاد شرکت  سرمایه-

  شهر دارای چه ساز و کارهایی است؟در این 

 برای تبدیل یک ایده نوآورانه به محصول، -
جدید، به چه ابزارهایی فرآیند و یا سیستم 

  ز است؟نیا
ترس  چه منابع مالی و اقتصادی در دس-

  شهروندان این شهر قرار دارد؟
توان جستجو کرد   اطالعات الزم را از کجا می-

توانند  و افراد متخصصی که می
ی را ارائه دهند چه های تخصص�راهنمایی

  کسانی هستند؟
 کمترین با صرف توانند می  شهروندان چگونه-

ی خود را ممکن نیازهای اقتصاد هزینه
  برآورده سازند؟ 

ضمن اینکه نهادهای مدیریت شهری 
دار و  توانند با ارایه طرحهای اولویت می

پژوهشها و فعالیتهای موردنیاز به کارآفرینان و 
مند دانشگاهی و حمایت  التحصیالن ایده فارغ

ویژه از آنها در صدد رفع مشکالت در حوزه 
 نقش و 3شکل شماره . کاری خود برآیند

رکرد مراکز رشد کارآفرینان شهری را ترسیم کا
 .ه استنمود

مراکز رشد کارآفرینان شهری آن دسته از 
دهند که  هایی را مورد حمایت قرار می فعالیت

. گیرند در حوزه زندگی شهری شکل می
مهمترین ویژگی مراکز رشد شهری عبارتست از 
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. نمایند نقشی که در بهبود کارآفرینی ایفا می
ها و  برداری از فرصت با بهرهکارآفرینی 

های موجود در جامعه منجر به توسعه  ظرفیت
در جامعه شهری ممکن است فرد . شود منابع می

یا گروهی ایده نابی داشته باشد، اما از روش 
تحقق آن آگاهی نداشته باشد و یا قدرت 

از طرف دیگر . اقتصادی اجرای آنرا نداشته باشد
زمان دیگری ممکن است فرد یا گروه یا سا

سرمایه و ابزار فعالیت را داشته باشند، اما از 
در . مند نباشند پردازی کافی بهره قدرت ایده

چنین شرایطی است که این فرصت بیکار منجر 

. شود به هرز رفتن توان دو گروه مورد اشاره می
گیری از  مرکز رشد شهری قادر است با بهره

ازها های هماهنگی و همکاری خود، نی مکانیسم
های پتانسیلی این دو گروه را نخست  و ظرفیت

مورد شناسایی قرار داده و سپس ضمن ارائه 
ها خدمات مورد نیاز، از آنها در جهت  راهنمایی

توسعه اقتصادی و اجتماعی زندگی شهروندان 
  .برداری نماید بهره

  

  
  کارکردهای مراکز رشد کارآفرینان شهری: 3شکل 

  
 شهری آن دسته از مراکز رشد کارآفرینان

دهند که  هایی را مورد حمایت قرار می فعالیت
. گیرند در حوزه زندگی شهری شکل می

مهمترین ویژگی مراکز رشد شهری عبارتست از 
. نمایند نقشی که در بهبود کارآفرینی ایفا می

ها و  برداری از فرصت کارآفرینی با بهره
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های موجود در جامعه منجر به توسعه  ظرفیت
در جامعه شهری ممکن است فرد . شود ع میمناب

یا گروهی ایده نابی داشته باشد، اما از روش 
تحقق آن آگاهی نداشته باشد و یا قدرت 

از طرف دیگر . اقتصادی اجرای آنرا نداشته باشد
ممکن است فرد یا گروه یا سازمان دیگری 
سرمایه و ابزار فعالیت را داشته باشند، اما از 

در . مند نباشند ی کافی بهرهپرداز قدرت ایده
چنین شرایطی است که این فرصت بیکار منجر 

. شود به هرز رفتن توان دو گروه مورد اشاره می
گیری از  مرکز رشد شهری قادر است با بهره

های هماهنگی و همکاری خود، نیازها  مکانیسم
های پتانسیلی این دو گروه را نخست  و ظرفیت

مورد شناسایی قرار داده و سپس ضمن ارائه 
ها خدمات مورد نیاز، از آنها در جهت  راهنمایی

توسعه اقتصادی و اجتماعی زندگی شهروندان 
  .برداری نماید بهره

  
 تمایزات مراکز رشد شهری با دیگر - 3- 3

 مراکز رشد

 بر خالف مراکز رشد فناوری، کسب و کار
و دیگر مراکز رشد مشابه که تاکید آنها بر 
استفاده از فناوریهای نوین و ارائه خدمات بر 
پایه نوآوریهای فناورانه است، مراکز رشد 

شهری به رشد و پرورش خدمات، و در برخی 
پردازند که در جهت  موارد محصوالتی می

افزایش رفاه شهری و شهروندان کاربرد داشته 
 استفاده بهینه از قابلیتهای باشد و همچنین امکان

 و علمی موجود در بدنه 1بالقوه حرفه ای
ها و مجموعه های شهری را  اجتماعی محله

همانگونه که اشاره گردید . آورند فرآهم می
اهداف عمده این مراکز رشد و توسعه محلی، 
ارتقای فرهنگ کارآفرینی و افزایش، گسترش و 

یجه بهبود سطح ارائه خدمات شهری و در نت
رشد رفاه اجتماعی و نیز گسترش عادالنه درآمد 

از . ای است در بین خانوارهای شهری و محله
دیگر نکات مهم قابل اعتنا در مراکز رشد 
شهری، استفاده از امکانات و تواناییهای بالقوه 
موجود در زمینه کارآفرینی زنان، معلوالن و 

  .باشد سالمندان می
  
نی در  معرفی طرح توسعه کارآفری- 4

  تهران
  :اهداف و ویژگیهای طرح- 1- 4
 بسط فرهنگ و روحیه کارآفرینی از طریق -

  استقرار نظام آموزش و فرهنگ سازی

                                                           
1 Skill Based 
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 ساماندهی فعالیتهای مشابه و موازی نهادهای -
 مدیریت شهری در تهران

ــه ســازی خــدمات ســایر  -  ایجــاد امکــان بهین
بـرای شـهروندان    (نهادهای متـولی کـارآفرینی    

  )تهرانی
 ایجاد اشتغال برای شهروندان و جهت گیری -

به سمت حذف مشاغل کاذب و جایگزینی 
  مشاغل استاندارد

مند شهر  حمایت از کارآفرینان و جوانان ایده-
و بسترسازی جهت ترویج کسب و کارهای 

  برای زنان1خانگی

 طراحی و ایجاد اولین مرکز رشد کارآفرینان -
 موفق ل یک الگویتشکی درشهرهای ایران و
  برای سایر شهرها

ها و NGO امکان استفاده از تواناییهای-
 گروههای مردمی

 ایجاد امکان استفاده مطلوبتر از امکانات -
  بالفعل و بالقوه وابسته به شهرداری

  
  : ارکان و ساختار اجرایی طرح- 2- 4

 ارکان و ساختار اجرایی مرکز 4در شکل 
رشد کارآفرینان شهری طراحی شده جهت اجرا 

  .در شهر تهران، به تصویر کشیده شده است

                                                           
1 Home Based Business 

  

 ساختار تشکیالتی طرح و وظایف هر یک از -4شکل 
  ارکان

  
 کارکردهــا و ویژگیهــای مرکــز رشــد -4-3

  کارآفرینان تهران
  نیازمندیها. الف

 پژوهشی - یک ساختمان مجهز اداری-

 نفر 30 نفر نیروی مشاورارشد و 10 حدود -
  نیروی پژوهشی

 ادر اداری وخدماتی نفر ک10 حدود -
 

  کارکردها. ب
اقدامات ترویجی، آموزشی و فرهنگ سازی . 1

 فردی و سازمانی

 سازی عمومی رسانی و آگاهاطالع. 2

های  دوره(حمایت مرکز رشدی از کارآفرینان . 3
 )گانه سه

 بانک اطالعاتی کارآفرینی. 4

 تشویق و انگیزش کارآفرینان .  5

کز آموزش و فعال سازی دانشگاهها، مرا. 6
 پژوهش در ارتباط با کارآفرینی
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ها و گروههای تعاونی و  NGOساماندهی . 7
  مردمی کارآفرین

انجام مطالعات و تدوین طرحهای مورد نیاز . 8
  جهت اجرا و بهبود طرح

 1اداره دفاتر طرح. 9
 
 : آسیب شناسی اجرایی طرح- 4- 4

 در سطح کالن. الف

 ضعف فرهنگ کارآفرینی در کشور.  1

 عدم وجود تجربیات مشابه و نوپـایی مراکـز          .2
 رشد در ایران 

عــدم همــاهنگی ســایر نهادهــا و ســازمانهای . 3
 مرتبط

  

 :در سطح اجتماع. ب

 سطحی نگری نسبت به مزایا و دستاوردهای. 1

 طرح و افزایش نابجای انتظارات شهروندان 

عدم استقبال از طرح یا کمرنگ شـدن طـرح          . 2
  پس از گذشت دوره اولیه

برخورد با ذهنیت منفی به علت وجود برخی        . 3
 طرحهای ناکارآمد 

 احتمال سوء استفاده از خدمات طرح. 4
  

                                                           
 دفاتر طرح در تمام مناطق و محالت شهر توسعه یافته و کانون بسط  1

  .خدمات طرح در کل شهر هستند

 :درسطح ستادی واجرایی. ج

  تأمین بودجه اجرایی طرح. 1
 تغییر مدیران و راهبران طرح . 2

ــان   . 3 ــرح در می ــه ط ــاهنگی و توجی ــدم هم ع
 مجریان و سیاستگذاران

  

  گیری  نتیجه- 4
ن طـرح در بـستر حمـایتی فـراهم          مطابق ای 

شده در قالـب مرکـز رشـد کارآفرینـان تهـران،            
هـا، فرصـتها و بازارهـای        کارآفرینان با خلق ایده   

گـذاری   جدید، ظرفیتهای نوینی را برای سـرمایه      
غیـره  هـا، تعاونیهـا و    N.G.Oبخـش خـصوصی،  

این امر موجب اسـتفاده بهینـه از        . کنند ایجاد می 
انـسانی  منـابع   به ویـژه    ،امکانات و منابع موجود   

زایی نقـش مهمـی را       شود و عالوه بر اشتغال      می
در توزیع ثروت در جامعه، گـسترش مـشارکت         
ــی     ــی و کیف ــزایش کم ــصوصی و اف ــش خ بخ

تواند   این امر می  . کند خدمات و تولیدات ایفا می    
با ارایه طرحهای اولویت دار یا مورد نیاز توسط         

انی کـه در    شهرداریها و حمایت ویژه از کارآفرین     
کنند، موجب رفـع     راستای آن طرحها فعالیت می    

  . خالها و تدبیر مسایل پیچیده شهری شود
با توجه به تأثیر منحصر به فرد ایـن مراکـز           
در توسعه اقتصاد شـهری و پیـشگامی و توفیـق           
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یافته در ایـن زمینـه، تـسریع در           شهرهای توسعه 
هـای اجرایـی      ها و آغاز برنامـه      نامه  تصویب آیین 

ای نهادسازی در این زمینه، توسـط شـوراهای         بر
های شهرهای بزرگ در سراسر       شهر و شهرداری  

البتـه نبایـد از آسـیبهای       . کشور، ضروری اسـت   
  .  مقاله چشم پوشید شده در انتهای مطرح
  

برخی از مراکز رشد شهری معتبر در : ضمیمه
  دیگر نقاط جهان

در زیر به تجربیات برخی شهرها در توسعه        
شد شهری و مراکز مشابه اشاره گردیـده        مراکز ر 
  :است
 )استرالیا (١ شهر نیو ساوث ولز-الف

شهرداری با انعقاد قراردادی با یک مؤسـسه    
های   آموزشی جهت ارائه انواع آموزش ومشاوره     

الزم کــارآفرینی بــه صــاحبان مــشاغل کوچــک 
  .درجهت رشد و توسعه نموده است

 
  )استرالیا (٢ شهر کیسی- ب

رائـه خـدمات کـارآفرینی در       ایجاد مرکـز ا   
زمینه های ایجاد کسب و کار جدید، ارائه انـواع          
کمکهای مالی الزم، اطالع رسانی از سرویسها و        

 امکانـاتی همچـون   در این شـهر  . خدمات دولت 

                                                           
1 New South Wales  
2 Casey  

تسهیالت ایجاد کسب و کـار جدیـد، توسـعه و           
رشد مشاغل موجود، انجام امور مالی مورد نیاز،        

د، نجوه دریافـت    اطالع رسانی از خدمات موجو    
وامها و کمکهای مالی، اطالع رسانی از کمکهای        
دولتــی و غیــره بــه صــورت رایگــان در اختیــار 

 .گیرد عالقمندان قرار می
  

  )استرالیا (٣ شهر لیک مک کوئری- ج
وکارهــا  درایــن شــهر بــرای توســعه کــسب

هــایی همچــون دوره آشــنایی بــا کــسب و  دوره
 برنامــه کارهــای خــانگی، بازاریــابی در دو رده،

های مالی و تـدوین سـاختار سـازمانی مناسـب           
برای رشد، کـابرد فنـاوری اطالعـات در بهبـود           
کسب و کار، توسعه کسب و کار، فرآیند تصمیم         
گیری و برنامه ریزی عملیات، شبکه های کاری        

های کارآفرینی شـهری،      و ملزومات آن در برنامه    
  .گنجانده شده است

  

  )متحدهایاالت  (٤ شهر ویلمینگتون-د
ــز    ــاتور تجــاری در مرک ــک انکوب ــاد ی ایج

 شهر با هدف در اختیار قراردادن لوازم و        تجاری
کـاهش هزینـه هـای خـدمات        ،  تجهیزات اداری 

های الزم جهـت شـروع و         ارائه مشاوره ،  عمومی

                                                           
3 Lake Macquarie 
4 Wilmington  
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کمک برای ایجـاد وب      و   توسعه کسب و کارها   
 سایت و استفاده از مزایای بازاریابی الکترونیک

  

  )ایاالت متحده (١کالینز شهر فورت - ه
ــه، مــشاوران شــرکتها و   وکــالی عــالی رتب

 100انـد کـه       تعهد کرده ) ساکن شهرها (سازمانها،
ساعت در سـال وقـت بـرای ارائـه مـشاوره بـه              

سـال اول بـا     . کارآفرینان شهر اختـصاص دهنـد     
 . 40%  و سال سـوم      60% تخفیف، سال دوم   %75

آی درحـال افـزایش       تعداد ایـن خـدمات حرفـه      
 ایجاد گروه مشاوره کارآفرینی تخصـصی،       .است

، ارائه  ٢ایجاد منابع مطالعاتی در دانشگاه کلورادو     
مــشاوره در زمینــه برنامــه ریــزی اســتراتژیک و 
تشکیل جلسات گروهی با کارآفرینان و بررسـی        
 .مشکالت آنان از دیگر خدمات این مرکز است

 
  )ایاالت متحده (٣ شهر بوستون- و

ــگاه جهــت آ    ــیس یــک باش ــوزش تأس م
کارآفرینی به جوانان و تشویق آنها به کارآفرینی        

 و اندیشیدن به روشهای غیر مرسوم
  

ــن -ز ــورت وی ــهرهای ف ــکنکتدی ٤ ش ، اس
، ٨، دیترویــت٧، جزیــره رود٦، فیالدلفیــا٥کــانتی

                                                           
1 Fort Collins  
2 University of Colorado  
3 Boston 
4 Fort Wayne 
5 Schenectady County 

 همگی در ایاالت متحده     ١٠ و نیویورک  ٩شیکاگو
نیز برنامه های مشابهی را در ایـن زمینـه دنبـال            

  .کنند می
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