
 برنامه کانون کارآفرینان استان زنجان

 1397سال 

 باالدست سند -الف

 (1396-1400کارآفرینی در برنامه ششم توسعه ) 

 ببند  –22ماده 

در کشتور  ذتاب    کاارآفرین  گتااری و  وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیتت سترمایه  

اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپایری )ریست(( اذتمتا ی    متخصصان  صیانت  حفاظت و مقابله با

ذمهتور   در محیط کسب و کار  با همکاری سازمان  سازمان اداری و استخدامی کشور  معاونت  لمی و فناوری رئتی  

امنیتت فضتای   های تعاون  کار و رفاه اذتما ی  امور خارذه  اطال ات  دادگستری و کشتور ازاامتات ارتقتای    وزارتخانه

 کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای  ازی امنیت ملی برساند.

دوزت مکلف است با همکاری اتتا  بازرگتانی  صتنای  و معتادن و کشتاورزی ایتران و اتتا  تعتاون مرکتای           -24ماده 

ستهم تعتاون در    ذمهوری اسالمی ایران حداکثر تا پایان اذرای قانون برنامه  تمهیدات قانونی الزم را ذهت دستتیابی 

  اشتتاازاایی  حمایتت از کستب و کارهتای کو ت( و      کاارآفرین  (  با رویکترد  %25اقتصاد به بیست و پنج درصد )

  مل آورد.بنیان بهمتوسط و دانش

 3ذاء  جبند  -48ماده 

 : دوزت مکلف است

ت فرهنگ ذهتادی در  های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دوزت موظف اسشدن سیاستدر ذهت اذرائی

گااری و اشتاال موزد و ا طای نشان اقتصاد مقتاومتی    سرمایهکارآفرین وری  ایجاد ارزش افاوده  توزید ثروت  بهره

ویتهه در  سازی آن بهبه اشخاص دارای خدمات برذسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان

 ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.انهمحیطهای  لمی  آموزشی و رس

 بند پ -89ماده 

ازحسنه تمامی ( مناب  قرض%10درصد)دوزت )بان( مرکای ذمهوری اسالمی ایران( موظف است همه سازه حداقل ده

ل ایثتارگران از طریتص صتندو     بانکها و مؤسسات پوزی و ا تباری دوزتی را در  هار وب بودذه سنواتی ذهت اشتتاا 

 ایثارگران اختصاص دهد. کارآفرین اشتاال و 

 وظایف و ماموریت های کانون -ب



شناسایی  طرح و بررسی موان  کارآفرینی در استان در مراحل مختلتف از خلتص ایتده  ایجتاد کستب و کتار         -1

 ( پژوهش )  رشد  تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهای  ملیاتی بهبود وضعیت

 ( پژوهش )  شناسایی  وامل مؤثر در توسعه کارآفرینی استان -2

بررسی قوانین و مقررات مرتبط با کارآفرینی و ارائه راهکارهتای  ملیتاتی بته من تور تستهیل قتوانین رفت          -3

 ( پژوهش )  ماایرت ها و موان  قانونی موذود  به مدیران مرتبط استانی / کشوری

شورتی و ارایه پیشنهادات سیاستی مؤثر به مدیران ارشد دستگاه های اذرایتی  کم( فکری  اظهارن رهای م -4

حضور )  استان و دفتر توسعه کارآفرینی وزارت در امر تصمیم گیری و اذرای برنامه های توسعه کتارآفرینی 

 ( در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری

)  دانشگاهها  مراکا رشتد و مؤسستات پهوهشتی   ارتباط مؤثر با سازمانها و نهادهای مرتبط در استان از ذمله  -5

 ( ارتباط از رهگذر استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در انجام پروژه های پژوهش  کانون

شناسایی و مستند سازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ساز و کارهای مناسب ذهت تعامتل مستتمر    -6

 ( پژوهش )  با آنها

های کسب و کار در استان ها با توذه به مایت های نستبی  رقتابتی و   بررسی و تشخیص فرصت ها و تهدید -7

 ( پژوهش )  ساختار صنعت استان و همچنین روندهای فناوری در کشور و ذهان

ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای الزم ذهت تشکیل ذامعه خیترین کتارآفرین استتان بتا      -8

 ( انجمن خیرین کارآفرین تشکیل)  هدف توسعه کارآفرینی در کشور

 

 1397کانون در سال  استان  فعالیت های -ج

 فعازیت های ناظر به توسعه فرهنگ کارآفرینی   -1

 برگااری سمینارهای هم اندیشی با کارآفرینان برتر کشوری -1-1

 برگااری کارکاه های آموزشی در حوزه کارآفرینی -2-1

 اذرای برنامه های گرامیداشت  در مناسبت های کارآفرینی -3-1

 ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی به واحدهای کسب و کار فناور و دانش بنیان -4-1

ارائه خدمات بازاریابی از رهگار برگتااری تورهتای صتنعتی و برپتائی نمایشتگاه دستتاورد هتای         -5-1

 واحدهای کسب و کار فناور و دانش بنیان

 مر کارآفرینیپیگیری پایرش مسئوزیت انجام فعازیت های تصدی گری مراذ  دوزتی فعال در ا -6-1

ارتباط با سازمانها و نهادهای مترتبط در استتان از ذملته دانشتگاهها  مراکتا رشتد و مؤسستات         -7-1

 پهوهشی

ایجاد ارتباط مستمر با خیرین استان و ایجاد فضای الزم ذهت تشکیل ذامعه خیرین کتارآفرین   -8-1

 استان در با هدف توسعه کارآفرینی



 پروژه های پهوهشی با رویکرد کارآفرینی -2

اسایی  طرح و بررسی موان  کارآفرینی در استان در مراحل مختلف از خلص ایده  ایجاد کسب شن -1-2

 و کار  رشد  تثبیت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهای  ملیاتی بهبود وضعیت

شناسایی و مستند سازی تجربیات کارآفرینان استان و برقراری ستاز و کارهتای مناستب ذهتت      -2-2

 اه تعامل مستمر با آن

 بررسی و تشخیص فرصت ها و تهدیدهای کسب و کار در استان -3-2

 سایر فعازیت های کانون -3

 ذاب حمایت ها و کم( های دوزتی و مردمی -1-3

 تمهیدات الزم برای تجاری سازی طرح ها و ایده های کارآفرینان -2-3

 پیگیری تعهدات دستگاه های اذرایی در حوزه کارآفرینی -3-3

 حمایت از کارآفرینان استفاده از ظرفیت های قانونی ناظر بر -4-3

اذرای تفاهمنامه های مبادزه شده  پیگیری امضای تفاهم نامه های در دستت مبادزته و مبادزته     -5-3

تفاهمنامه های ذدید با هدف حمایت مازی از کارآفرینان در پیشتبرد طترح هتای کتارآفرینی بتا      

 ن ارت اداره کل تعاون   کار و رفاه اذتما ی استان زنجان.

 داری برای کانون.تامین ساختمان ا -6-3

 آخرین یکشنبه هر ماه.برپایی ذلسات ماهانه کانون در  -7-3

د وت از مسئوزین ذیربط در استان ها برای  ضویت افتخاری در کتانون هتا ) بته  نتوان اقتدام       -8-3

 انگیاشی (

 1397فعالیت های مل  کانون در سال -د

 .شورای مرکای کانون های استانی دررئی  کانون کارآفرینان استان زنجان  ایفای نقش از رهگار  ضویت -1

دیره سازمان ملی کتارآفرینی  مایفای نقش از رهگار  ضویت رئی  کانون کارآفرینی استان زنجان در هیات  -2

 ایران.

اهتمام شورای مرکای کانون ها / سازمان ملی کارآفرینی ایران برای ذلب توذه مجل  شورای استالمی بته    -3

بتا   کار و کارآفرینی مجلت  ون تخصصی مربوطه و ارتباط با فراکسیون کارآفرینی از رهگار رایانی با کمیسی

 هدف :

  بررسی طرح های واصله از کانون های استانی با هدف توسعه کارآفرینی و اشتاال -1-3

تاثیر گااری در تصمیم سازی های کمیسیون و فراکسیون مربوطه بتا رویکترد ذلتب توذته بته       -2-3

 کارآفرینی در کشور



( بتا  1396-1400واد مرتبط با کتارآفرینی در برنامته ششتم توستعه )     بررسی های کارشناسی م -3-3

هدف ارائه پیشنهادات موثر بر کارآفرینی و اشتاال به من ور انعکاس در تبصره های بودذته  

  های سنواتی کشور.

تقویت بودذه غیر دوزتی کانون ها از محل مناب  دوزتی بتا ستاز و کارهتای متنعک  در بودذته       -4-3

  سنواتی کشور

 یل ذلسات شورای مرکای کانون ها / سازمان ملی کارآفرینی ایران با  طف توذه به نکات زیر :تشک -4

 با حضور تعدادی از روسای کانون های کارآفرینی استان ها در هر ی( از ذلسات شورا -1-4

 با د وت از یکی از مسئوزین ملی مرتبط با کارآفرینی در هر ی( از ذلسات شورا -2-4

نی استانی از رهگار برقراری تعامل کانون های استانی بتا مراذت  تصتمیم ستاز و     تقویت کانون های کارآفری -5

 تصمیم گیر استانی و زمینه سازی د وت از روسای کانون های استانی به ذلسات :

 شورای استانی گفتگوی دوزت با بخش خصوصی -1-5

 شورای برنامه ریای و توسعه استان ها -2-5

 یان کانون های استانی با هدف تبادل تجارب موفص. ایجاد تعامل برنامه ریای شده و منطقه ای م -6

 برگااری تورهای بازدید از دستاوردهای کارآفرینان استانی در هر ی( از استان ها -7

اهتمام الزم برای پیگیری برگااری ساالنه نمایشگاه کشوری دستاوردهای کارآفرینان استتان هتا در یکتی از     -8

 مناسبت ها مرتبط با کارآفرینی


