
 

برنامه پیشنهای 

رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان 

 

شورای مرکزی کانون های کارآفرینی کشور  –الف 

، دس اٍلیي جلسبت  یٌی استبى ّبفشتذٍیي ٍ تصَیت ثشًبهِ سبالًِ شَسا ثب استؼالم ًظشات وبًَى ّبی وبسآ -1

 .شَسا

سٍیىشّبی ٍ هحَسّبی ثشًبهِ شَسا  -2

اًی اص سّگزس ثشلشاسی تؼبهل وبًَى ّبی استبًی ثب هشاجغ تصوین تمَیت وبًَى ّبی وبسآفشیٌی است -2-1

 :ٍ صهیٌِ سبصی دػَت اص سٍسبی وبًَى ّبی استبًی ثِ جلسبت  سبص ٍ تصوین گیش استبًی

 شَسای استبًی گفتگَی دٍلت ثب ثخش خصَصی 

 شَسای ثشًبهِ سیضی ٍ تَسؼِ استبى ّب 

ّبی تخصصی ثب هَضَػبت هبخَر اص اّذاف ٍ  توْیذات صهیٌِ سبص ٍ پشتیجبى ثشای تشىیل وبسگشٍُ -2-2

ٍظبیف وبًَى ثب ّذف پیشجشد هجبحث وبسشٌبسی هؼغَف ثِ تصوین سبصی ّبی ًبظش ثِ سفغ هَاًغ 

 .ٍ تَسؼِ ظشفیت ّبی وبسآفشیٌی دس استبى ّب

  .ایجبد تؼبهل ثشًبهِ سیضی شذُ ٍ هٌغمِ ای هیبى وبًَى ّبی استبًی ثب ّذف تجبدل تجبسة هَفك -2-3

اًَى ّبی وبسآفشیٌی استبى ّب دس هشاوض سشذ ٍ پبسن ّبی فٌبٍسی اص سّگزس تبسیس دفتش حضَس ن -2-4

 دس ایي هشاوض ٍ پبسن ّب

هشَستی  اتاسایِ ًظشثِ هٌظَس دفتش تَسؼِ وبسآفشیٌی تؼبهل هٌظن ثب  -2-5



 

 ثشای تشىیل اًجوي هلی وبسآفشیٌیاّتوبم الصم  -2-6

ػْذُ داسی اًجبم فؼبلیت ّبی تصذی گشی ثشسسی ّبی الصم ثشای دسآهذصائی وبًَى ّب اص سّگزس  -2-7

دستگبُ ّبی دٍلتی هشتجظ ثب وبسآفشیٌی ، ثب ّذف تمَیت هٌبثغ تبهیي ثَدجِ وبًَى ّبی وبسآفشیٌی 

. استبى ّب

 :تشىیل جلسبت شَسا ثب ػغف تَجِ ثِ ًىبت صیش  -2-8

 تٌظین دستَس جلسبت هجتٌی ثش پیشٌْبدات استبى ّب ، اػضب ٍ وبس گشٍُ ّبی تخصصی شَسا  

 هجتٌی ثش تمَین صهبًی هؼیي 

 ثب حضَس تؼذادی اص سٍسبی وبًَى ّبی وبسآفشیٌی استبى ّب دس ّش یه اص جلسبت شَسا 

 ثب دػَت اص یىی اص هسئَلیي هلی هشتجظ ثب وبسآفشیٌی دس ّش یه اص جلسبت شَسا 

 

کانون کارآفرینی استان ها  – ب

 :وبًَى ثب سٍیىشدّبی صیشتَسظ عشاحی سبیت  -1

 اص عشیك سبیت اص لجیل ػضَگیشی ٍ هتشىل ًوَدى وبسآفشیٌبى استبى ّب اًجبم ثشخی اص ٍظبیف وبًَى 

 ّب

 دس سغح  ایجبد استجبط چٌذسَیِ فی هبثیي وبًَى ٍ وبسآفشیٌبى ٍ ّوچٌیي هیبى وبسآفشیٌبى ثب ّوذیگش

 استبى ّب

  ّب حمَلی وبسآفشیي جذیذ دس استبى/ شٌبسبیی اشخبص حمیمی  -2

 ّب ی جبهؼِ وبسآفشیٌبى استبىهتشىل سبص -3



 

 :اص سّگزس ّب حوبیت اص تَسؼِ وبسآفشیٌی دس استبى -4

 جزة حوبیت ّب ٍ ووه ّبی دٍلتی ٍ هشدهی 

 توْیذات الصم ثشای تجبسی سبصی عشح ّب ٍ ایذُ ّبی وبسآفشیٌبى 

 پیگیشی تؼْذات دستگبُ ّبی اجشایی دس حَصُ وبسآفشیٌی 

  حوبیت اص وبسآفشیٌبىاستفبدُ اص ظشفیت ّبی لبًًَی ًبظش ثش 

 ثب ّذف حوبیت هبلی اص ّب  ٍ صٌذٍق وبس آفشیٌی اهیذ استبىّب  هجبدلِ تفبّوٌبهِ فی هبثیي وبًَى

 ول تؼبٍى ، وبس ٍ سفبُ اجتوبػی اتوبسآفشیٌبى دس پیشجشد عشح ّبی وبسآفشیٌی ثب ًظبست اداس

 اص استبى ّب دس ّش یه ثشگضاسی تَسّبی ثبصدیذ اص دستبٍسدّبی وبسآفشیٌبى استبًی -5

پیگیشی ٍاگزاسی تصذی گشی ّبی هشاجغ دٍلتی فؼبل دس اهش وبسآفشیٌی ثِ وبًَى ثب اٍلَیت ٍاگزاسی تصذی  -6

 گشیْبی اداسُ ول تؼبٍى،وبس ٍ سفبُ اجتوبػی

ّب  وبًَى 1396تشىیل اتبق ّبی فىش ثشای اجشایی ًوَدى ثشًبهِ سبل  -7

 یٌیتأسیس هشاوض هشبٍسُ، اعالع سسبًی ٍ خذهبت وبسآفش -8

 .........ّش هبُ سبػت ..................... سٍصّبی ثشپبیی جلسبت هبّبًِ وبًَى دس  -9

..... سبػت ................   دس سٍصّبی ثشپبیی جلسبت اتبق ّبی فىش ّش دٍ ّفتِ یىجبس سٍصّبی  -10

( اًگیضشی ثِ ػٌَاى الذام )  ّب ثشای ػضَیت افتخبسی دس وبًَىدس استبى ّب دػَت اص هسئَلیي ریشثظ  -11

هزاوشُ ثب ثبًه ّب ثشای ثْشُ هٌذی اػضبی وبًَى اص تسْیالت دس لبلت ػمذ لشاسداد   -12

ػبیذات سپشدُ گزاسی ٍجِ اهبًی  تبهیي هبلی اص هحل اسپبًسشّب ٍ -13

 

 


