
 زنجان شرایط عضویت در کانون کارآفرینان استان

 1396-97سال 
 

کسب و کار با رویکرد و به منظور توسعه  "دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور"در راستای 

  :نمایداقدام به عضوگیری می ، کانونبا توجه به شرایط زیر کارآفرینی و

  :شرایط عمومی -الف 

  تزام عملی به قوانین جمهوری اسالمی ایرانپذیرش، پایبندی و ال -1

  عدم فعالیت سیاسی بر علیه نظام جمهوری اسالمی ایران -2

  عدم وابستگی به سازمانها یا تشکیالت غیرقانونی -3

  عدم اشتهار به فساد اخالقی  -4

حضوری یا از طریق سایت ترجیحا )  تکمیل کاربرگ درخواست عضویت و ارائه مدارک مربوطه  -5

  کانون (

 : ایط اختصاصیشر - ب

  :عضویت افتخاری -1

   پذیرش عضویت اعضاء افتخاری پس از معرفی توسط افراد مرتبط با امر کارآفرینی یا ساایر

در اجارای  بررسی شده و با توجه باه تاییرگاذاری فارد پیشانهادی      کانوناعضاء کانون، در 

و کاار باا   کساب  توساعه  کما  باه   و  "دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور"

  .پذیرد، اتخاذ تصمیم صورت می رویکرد کارآفرینی

 باشند اما حق عضویت سنواتی را اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت اولیه معاف می

  .اید بپردازندب

 جامعه اعضای افتخاری -2

 فعال استان در حوزه کارآفرینی ( ( NGO نمایندگان شکل ها و سازمان های غیردولتی -1-2

 گاه های اقتصادی دارای واحدهای تحقیق و توسعه.نمایندگان بن -2-2

 سایر -3-2

 

  :عضویت پیوسته -3

 توانند به یم، ست عضویت در کانونهای زیر بعد از پذیرش درخواافراد دارای ویژگی

 عضویت پیوسته کانون در آیند. 

کارآفرینان برتر منتخب در جشنواره های کارآفرینی، در حوزه های مختلف صنعتی،  -1-3

 .تی و کشاورزیتولیدی، خدما

اساتید برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاه های استان که دارای سوابق علمی و اجرائی  -2-3

 چون تحقیق، تالیف و تدریس در موضوع کارآفرینی باشند.

  ( فعال استان در حوزه کارآفرینی.NGO)نمایندگان تشکل ها و سازمان های غیر دولتی  -3-3

http://kanoonkarafarinan.ir/showpages/202/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86


  بپردازندبطور کامل اید بسنواتی را و  )ورودی( پیوسته حق عضویت اولیهاعضاء.  

 

  :عضویت وابسته -4

  عضویت کلیه افراد عالقمند به موضوع کارآفرینی که عضویت افتخاری یا پیوسته آنان در

و از  توانند به صورت عضویت وابسته به کانون ملحق گردندکانون امکان پذیر نباشد، می

  د.خدمات کانون استفاده نماین

  :عضویت خاتمه -4

  کانونایبات عدم دارا بودن شرایط عضویت ادعایی اولیه اعضاء به تشخیص  -1-4

  راخت حق عضویت ساالنه در موعد مقرعدم پرد -2-4

  انصراف کتبی عضو  -3-4

و یا سوء  "دستورالعمل تشکیل کانون های کارآفرینی کشور"مفاد عدم پایبندی به  -4-4

 کانوناستفاده از نام و موقعیت کانون به تشخیص 

  :الزامات عضویت -ج 

  .عضویت بصورت یکساله بوده و برای تمدید عضویت، پرداخت حق عضویت سنواتی الزامی است -1

مجاز خواهد بود که هرگاه شرایط درخواست عضویت اعضا منتفی گردد یا خالف آن ایبات  کانون -2

  .گردد، عضویت عضو مذکور را بدون عودت وجوه مربوط به عضویت، لغو نماید

های کانون، اعضا ر توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین اقشار جامعه و گسترش دامنه فعالیتبه منظو  -3

 انجام دهند.مجانی به دعوت کانون  فعالیتباشند حداقل سالی ی  پیوسته مکلف می

  .را دارنداعضای کانون فقط اعضا پیوسته کانون، امکان حضور و عضویت با حق رای در مجمع  -4

  :حق عضویت -د 

 وجه ت) د.پرداخت حق عضویت خود اقدام نماینی کانون، با توجه به مفاد فوق باید نسبت به اعضا :

 .(گرددمیاعالم  بطریق مقتضیضمن هماهنگی توسط کانون تعیین و حق عضویت ورودی و تعرفه 

  میلیون  دو نهو حق عضویت ساال میلیون ریال ورودی اولیه سه تعرفه، هماهنگی به عمل آمدهبرابر

 .ردیده استگتعیین 1397و  1396برای سال های ال ری

 : ) داوطلبان همکاری ( نحوه سازماندهی اعضای کانون – ه

 برای همکاری با کانون سازماندهی خواهند شد.اعضای کانون مبتنی بر مولفه های زیر ، 

 فرم درخواست عضویت ( 14تجربه و تخصص کاری ) موضوع بند  -1

 فرم درخواست عضویت ( 15پیشنهادی ) موضوع بند موضوعات و زمینه های همکاری  -2

 فرم درخواست عضویت ( 16گزینه های تعامل با کانون ) موضوع بند  -3


