
 

 

 

 بسمه تعالی

 

 جناب آقای محمدرضا یوسفی

 استان زنجانمدیرکل محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

 سالم علیکم

 به شرح زیر به استحضار می رسد. 1396سال زمستان  احتراما، گزارش عملکرد کانون کارآفرینان استان زنجان در فصل

 اریجلسات رئیس کانون کارآفرینی استان با مسئولین اد

 کتانون  رئتی   زنجتان،  استتان  دانشگاهی جهاد و کارآفرینی کانون بین ما فی همکاری نامه تفاهم  مبادله و تنظیم  راستای در -1

 رویکترد  با آموزشی های همکاری پیرامون دانشگاهی، جهاد(  منش) شکوفایی و نوآوری مرکز از بازدید ضمن 11/11/96مورخ 

 از بعتد  و جتاری  ستال  پایتان  از قبتل  همکاری نامه تفاهم. پرداختند نظر تبادل و گفتگو به جهاددانشگاهی رئی  با کارآفرینی

 .گرفت خواهد قرار مبادله مورد و امضاء شده، تهیه نوی  پیش بازبینی

 اعضتای  بتا  استتان  ریتزی برنامته  و متدیریت  سازمان رئی  طهماسبی شهرام دکتر اقای  مشترک نشست فجر دهه مناسبت به -2

 تکمیلتی  تحصیالت دانشگاه فناوری و علم پارک کار و کسب های واحد از بازدید و زنجان استان کارآفرینان انونک مدیره هیات

 برگزار شد.17/11/96مورخ  پایه علوم

  روستای  گفتگتوی  در ،30/11/96روز دوشنبه متورخ   زنجان شهر شورای رئی  با زنجان استان کارآفرینان کانون رئی  دیدار -3

  :گرفت قرار توجه مورد زیر نکات استان کارآفرینان کانون و زنجان شهر شورای

 دانشتگاه   فنتاوری  و علتم  پتارک  در مستترر  بنیان دانش واحدهای از بازدید برای زنجان شهردار و شهر شورای رئی  از دعوت -

 زنجان پایه علوم تکمیلی تحصیالت

 

/ 
 



 

 

 :زیر موضوعات پیگیری هدف با جانزن شهرداری و شهر شورای بارئی  کانون مدیره هیات اعضای نشست   -

  های طرح  دارنده خارجی گذاران سرمایه و زنجان بومی گذاران سرمایه از دعوت با زنجان شهر در گذاری سرمایه همایش برگزاری

(زنجان شهرداری و شهر شورای مالی  حمایت و کانون عاملیت با)  ایران در گذاری سرمایه  ) 

 ( استان کارآفرینان کانون و زنجان شهرداری زنجان، شهر شورای)  جانبه سه مکاریه نامه تفاهم نوی  پیش تبیین -

روز پنجشتنبه متورخ   دیدار رئی  کانون کارآفرینان  استان زنجان با مدیر کل  کمیته امداد امام خمینتی )ره( استتان زنجتان     -4

 زیر مورد توجه قرار گرفت: درگفتگوی روسای کمیته امداد زنجان و کانون کارآفرینان استان نکات،03/12/96

مرور تجربه های موفق بهره گیری از مددجویان در بنگاه های تولیدی استان ها، با هدف دستیابی به پیشنهادات کتاربردی در استتان   مرور  -1

 زنجان.

جتماعی و کمیته امتداد   برگزاری نشست مشترک بنگاه های اقتصادی بزرگ مریاس منتخب، کانون کارآفرینان، اداره کل تعاون، کار و رفاه ا -2

 با هدف :

 .معرفی توانائی و ظرفیت های کاری مددجویان به بنگاه های اقتصادی 

        آگاهی از نظرات بنگاه های اقتصادی برای ایجاد فرصت های شغلی  متناسب با توانتائی و ظرفیتت هتای کتاری متددجویان تحتت

 پوشش کمیته امداد.

ارآفرینان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی و کمیتته امتداد  بتا    برگزاری نشست مشترک اتاق اصناف، کانون ک -3

 هدف :

 .طرح موضوع امکان بهره گیری از خدمات مددجویان در واحدهای صنفی داوطلب در قالب نظام استاد شاگردی 

  برای امکان سنجی و ارائه طرح کاربردی در این زمینه.استربال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی 

 

سایر اقدامات از قبیل امکان بهره گیری از ظرفیت و خدمات مهندسین مشاور سرمایه گذاری با عطف به طرح های سرمایه گذاری کوچک و  -4

 خانوادگی و ... 

 

 



 

 

می شتهردار زنجتان بتا اعضتای محتترم      مشترک آقای احمد نصیری رئی  شورای شهر زنجان و آقای مسیح اله معصونشست  -5

هیات مدیره کانون کارآفرینان استان زنجان و بازدید از واحد های کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلتی  

 برگزار شد. 09/12/1396علوم پایه  روز چهرشنبه مورخ 

د پرویزی نماینده محترم اداره کل تعتاون، کتار و رفتاه    جلسه مجمع اعضای کانون کارآفرینان استان زنجان با حضور آقای بهزا  -6

برگزار شد. در این جلسه اعضای غیر دولتی هیتات امنتای کتانون کارآفرینتان استتان       19/12/1396اجتماعی روز شنبه مورخ 

 زنجان با رای حاضرین در مجمع اعضای کانون کارآفرینان استان زنجلن انتخاب شدند.

 :تفاهم نامه ها

مه همکاری فی ما بین کانون کارآفرینان استان زنجان و شرکت هتوش داده هتدف ) موضتوع تفتاهم نامته: برگتزاری        تفاهم نا  -1

 تورهای صنعتی و دانشگاهی(

تفاهم نامه  همکاری فی ما بین کانون کارآفرینی و انجمن خدمات فنی و مهندسی استان زنجان با موضوع  برگزاری جشتنواره   -2

   "سی برتر فکر و مهند "و نمایشگاه 

تفاهم نامه همکاری فی ما بین شورای شهر زنجان ، شهرداری زنجان و کانون  کارآفرینان استان زنجان  با موضوع همکاری بتا   -3

 رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی به شرح منعک  در تعهدات هر یک از طرف های تفاهم نامه

دگان دلفتین هفتت بته منظتور ایجتاد و      جان و شرکت توستعه دهنت  تفاهم نامه همکاری فی ما بین کانون کارآفرینان استان زن -4

 برای شبکه های مجازی  و وب سایت.)موضوع تفاهم نامه: تولید محتوا (  گسترش و همفکری و همکاری در تولید محتوا 

 ارائه خدمات آموزشی:

جهتت محتور هتای     11/11/96روز چهارشنبه متورخ   نشست مشترک  کانون کارآفرینان استان با موسسه تحلیل گران صنعت -1

 شرح کلی زیر مورد توافق قرار گرفتهمکاری آموزشی سال آتی به 

 



 

 

 برگزاری کارگاه ها و کالس های آموزشی با رویکرد کارآفرینی -

 برگزاری سخنرانی شخصیت های ملی  حول محور کارآفرینی -

 تشکیل سمینار های کارآفرینی با دعوت از کارآفرینان برتر کشوری -

 1397ای پیشنهادی در تفاهم نامه همکاری سال سایر محوره -

پیش نوی  تفاهمنامه ضمن بررسی مشترک و با حضور روسای کانون کارآفرینی، پارک علم و فناوری تحصیالت تکمیلی علوم 

 پایه و موسسه تحلیل گران صنعت در نیمه اول اسفند امضا و مبادله خواهد شد.

 1396ماهته دوم  ستال    6درراستای برنامه های آموزشتی  96 /04/10دوشنبه  مورخ   روز  "بازار یابی خالق" کارگاه آموزشی  -2

 ساعت برگزار شد. 2کانون کار آفرینان استان زنجان در 

ماهته دوم ستال    6در راستای برنامه هتای آموزشتی     30/11/96روز دوشنبه مورخ  "خلق مدل کسب و کار "کارگاه آموزشی  -3

 کتار،  و کستب  مدل شناخت چون آموزشی هایسرفصل تدری  با مندانعالقه حضور بازنجان کانون کارآفرینان استان   1396

 پرکتاربرد  الگوهتای  معرفی و کار و کسب درآمدزایی بر کار و کسب مدل تاثیر  آن، اجرای و کار و کسب مدل بوم تکثیر معرفی

 ساعت برگزار شد.  2در  کار و کسب مدل

 

 :کارآفرینان برتر کشوری برگزاری سمینار های هم اندیشی با

سمینار هم اندیشی  با کارافرین برتر کشوری در حوزه حمل و نرل ، سرکار خانم فاطمه مریمی با حضور مدیران واحد های کسب و 

در محل سالن همتایش پتارک علتم و     23/10/96کار دانش بنیان و فعاالن عالقه مند به حوزه کارآفرینی و اشتغال روز شنبه مورخ 

 ی تحصیالت تکمیلی علوم پایه  برگزار شدفناور

 سرکار خانم دکتر فاطمه مریمی: ارسال دعوت نامه حضور در سمینار هم اندیشی با کارآفرین برتر کشوری

 



 

 

 مدیر کل محترم تعاون، مار ورفاه اجتماعی استان زنجان  جناب آقای یوسفی -

 مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده خانم دکتر بلوری -

 مدیر کل محترم راهداری و حمل ونرل  جاده ای استان زنجان  جناب آقای دست نشان   -

 رئی  اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان زنجان جناب آقای جمیلی -

 رئی   محترم جهاد دانشگاهی  جناب آقای عباسی -

 

 اعضای محترم هیات مدیره کانون کارآفرینان استان زنجان -

 

 

 مشاوره:ارائه خدمات 

 از کتارآفرینی   هتای  حتوزه  فعتاالن  و ها وکار کسب توسعه یا ایجاد متراضیان به استان کارآفرینان کانون تخصصی مشاوره خدمات رائها

 .باشد می زنجان استان کارآفرینی دفترکانون طریق از نام ثبت مستلزم مشاوره خدمات از استفاده. شود می برگزار 1/11/96 تاریخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 ها  پیوست

 تفاهـم نامه همكاری فـی مابین

 کانون کارآفرینان استان زنجان و  شرکت هوش داده هدف

 

به منظور حمایت از کارآفرینان استان و بنگاه های کسب و کار مسترر در پارک علم و فناوری دانشتگاه تحصتیالت تکمیلتی علتوم پایته      

پتارک  ایندگی آقای حامد نصرالهی مدیرعامل شرکت به نشتانی زنجتان   زنجان ، این تفاهم نامه فی مابین شرکت هوش داده هدف به نم

نامیتده متی    "شترکت "که در این تفاهم نامه اختصارا  301طبره سوم واحد دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان  یو فناور علم

کانون کارآفرینان استان زنجتان کته در    شود از یک طرف و کانون کارآفرینان استان زنجان به نمایندگی آقای سعید یوسفی اصل رئی 

 نامیده می شود ، از طرف دیگر به شرح مفاد ذیل تنظیم و مبادله می گردد.   "کانون"این تفاهم نامه اختصارا  
 

 موضوع تفاهم نامه -1ماده 

 برگزاری تورهای صنعتی و دانشگاهی  
 

 تعهدات شرکت -2ماده 

 رصد تورهای صنعتی با استعالم نظر کانونتهیه فهرست بنگاه های اقتصادی به عنوان م -1

حداکثر لغایت پایتان   1397و سال  1396ارائه برنامه تورهای صنعتی برای برگزاری در ماه های بهمن و نیمه اول اسفند سال  -2

 1396دیماه 

 هر یک از تورها نتخاب مجریا -3

 انعراد قرارداد با مجری منتخب -4

 عتی از طریق مجریثبت نام از متراضیان شرکت کننده در تور صن -5

 متراضیان شرکت کننده در توراخذ هزینه برگزاری تور توسط مجری از  -6

 برگزاری تور -7

 پیگیری اخذ کمک هزینه برای هر یک از تورها از شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان. -8

 به تفکیک هر یک از تورهای صنعتی. ارائه گزارش -9

 

 تعهدات کانون -3ماده 

 ای برگزاری تورهای صنعتی و دانشگاهیانجام تمهیدات اداری بر -1

 همکاری در تهیه فهرست بنگاه های اقتصادی مرصد تورهای صنعتی. -2

 پشتیبانی ستادی از شرکت، در پیگیری و اخذ کمک هزینه برای هر یک از تورها  -3

 

 



 

 

 روش اجرایی -4ماده 

 ی نمایند.نامه به طرف مرابل معرفی مروز بعد از امضا و مبادله تفاهم  5طرفین نماینده ای را تعیین و حداکثر تا  -1

 نمایندگان طرفین جلسات دو هفتگی مشترک داشته و برنامه ریزی و هماهنگی های الزم را معمول می دارند. -2

 ی گیرند.مکلیه توافرهای حاصل بین نمایندگان، توسط شرکت صورتجلسه شده و مبنای اجرای فعالیت های مورد نظر قرار  -3

 صنعتی و دانشگاهی ( مورد توافق قرارداد مسترلی منعرد می شود. برای هر فعالیت ) تور -4

 کرد. یجاد نخواهدتعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعهد مالی برای طرفین ا -5

 

 مدت تفاهم نامه -5ماده 

د ضایت طرفین قابل تمدیکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت راعتبار دارد، و با اعالم قبلی ی 1398تفاهم نامه تا پایان سال 

 می باشد.  

 

 پیوست تفاهمنامه – 6ماده 

یم ، ضمن  بییمی  دام دو بایامنع یمو دا ش ادی،متناا، ب منیاه ش   مناپیوست تفاهمنامه که جزء الینفک آن متی باشتد   -1

 ینظر به ارگزدیع بایان ید دیدئه  ا یننا .

 یو دا به لحنظ  حدادئا بنا  به   نا پیاست ب نام ین ه  سدو  بنش .برگزدیع بایانع  -2

 

 

 ماده پایانی – 7ماده 

تفتاهم نامته الزم االجترا متی      ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند ، تنظیم و پ  از امضاء طرف های 7این تفاهم نامه در 

 باشد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حامد نصرالهی

 مدیرعامل شرکت هوش داده هدف

 یوسفی اصل سعید

 رئی  کانون کارآفرینان استان زنجان



 

 

 

 تفاهم نامه ( 6پیوست تفاهم نامه ) موضوع ماده 

 

 
 مقدمه :

 فناورکند باعث جذب نیروهای فعال  تواند فرآیند تولید در واحدهای صنعتی را علمی و روزآمدبر اینکه میعالوه فناورانارتباط بین صنعت و        

های، آشنایی فناوران با فضای کسب و کار و تولید و . این موضوع باعث آشنایی صنعت با تکنولوژی و فناوریشودرصه صنعت کشور میبه ع

. این خواهد گردیدهای هر دو بخش مرتفع دانشگاهی و صنعتی نیازمندی تورهایبا افزایش های تخصصی دو گروه خواهد شد. همچنین نشست

   .شودتر میالتحصیالن مستحکمهای تولیدی و جذب کارجویان و فارغطرح های علمی وهای صنعتی، انجام پروژهرهارتباط در سطح مشاو
 

 :تورهای صنعتی و نمایشگاهی

های هدف برداری بهتر از بازارافزایی و بهرهایجاد تعامل، شناخت، هم و دانشگاهی نمایشگاهیفناورانه،  -صنعتیهدف از برگزاری تورهای         

ی، صنایع و تحلیلگران صنعت شود صنعتگران، صاحبانیا خارج آن انجام می زنجانضرورت در داخل استان  باشد. در این بازدیدها که بنا برمی

یا های جنبی نظیر صادرات ماشین آالت، آخرین محصول فناوری و حوزه توانند با آخرین فناوری تکنولوژیکی ساختمی فناوران و دانشجویان

رسانی، های اطالعشوند و پ  از آن از طریق سیستمشناسایی می ها، واحدهای صنعتی موفقمواد اولیه آشنا شوند. بر اساس این شاخص واردات

هی یا نیز اساتید دانشگا فناوری-صنعتی گیرند. در برخی از تورهایجریان برگزاری تور صنعتی یا نمایشگاهی قرار می در و فناوران صاحبان صنایع

ی آموزشی از فشرده هاییابی حضور دارند. برگزاری جلسات تبادل نظر و کارگاهموفریت یا عارضه متخصصین فن به منظور تجزیه و تحلیل عوامل

 فناوری است.  -های برگزاری یک تور صنعتیدیگر برنامه

 

 :تعریف تور صنعتی
آشنا کردن فناوران با صنایع  ،های روزبا  فناوری  کوچک  صنعتی کارشناسان واحدهای به منظور آشنا کردن مدیران و  فناوری -تور صنعتی       

با   منظور تبادل تجربیات، آشنایی داخلی به   صنعتی موفق مشاوران صنعتی و شرکت های خدمات علمی، فنی، آزمایشگاهی با واحدهایمرتبط، 

  .گرددوری واحدها انجام میموفریت و بهره  عوامل

های جدید، ابداعات جدیدی در زمینه به بهره گیری از فناوری بر این اساس واحد صنعتی موفق به واحدی اطالق می شود که در یک یا چند       

 کارآفرینی و استفاده از فناوری اطالعات های جدید مدیریتی، توسعه بازار صادرات،وری، روشتولید، ارتراء کیفیت و بهره تولید محصول، ارتراء

 د.دارای موفریت باش

 

 

 

 تورهای صنعتی داخل استان:

استان زنجان در حوزه معدن، کشاورزی، نساجی، برق و الکترونیک و فناوری اطالعات، نانوتکنولوژی، پلیمر و صنایع شیمیایی پتانسیل و        

م پایه زنجان و مراکز رشد، با توجه به آشنایی با صنایع باشد. فناوران فعال پارک علم و فناوری تحصیالت تکمیلی علوصنایع بسیاری را دارا می

های ذکر شده فعال بوده و این موضوع نشان دهنده اشراف فناوران به صنایع و مشکالت آنها و همچنین تولید  محصوالت استان، در تمام حوزه

همچنین حضور و بازدید صنایع از توانمندی فناوران استان باشند. حضور فناوران در واحدهای صنعتی استان و های مختلف میبنیان در حوزهدانش

 تواند باعث رشد سریع در دو حوزه خواهد شد و ثمره این تعامل در سطح جامعه ح  خواهد شد.می

 

 



 

 

 

 

 تورهای صنعتی خارج استان:
 شود. در خصوص تورهای خارج استان موضوع به سه بخش ترسیم می       

 های همجواراستان  -1

 رهاکالنشه -2

 هایی با صنایع نزدیک به صنایع استان زنجاناستان -3

 
 

های قدرتمندی توانند هابها میهای نزدیک به استان زنجان داشته و تعامل فناوران و صنایع این استانهای همجوار صنایع و فناوریاستان       

 در منطره ایجاد نماید.

هم بوده و این موضوع باعث ارتباط با صنایع و فناوران با صنایع با مریاس بسیار بزرگ و بروز خواهد تعامل با صنایع و فناور کالنشهرها بسیار م       

 شد.

ع شاید حضور مدیران استانی در این تورها باعث ایجاد دید جدید در تفکرات و روش مدیریتی و تغییر نگرش آنها در تعامل با فناوران و صنای×××× 

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 تفاهـم نامه همكاری فـی مابین

 کانون کارآفرینان و  انجمن خدمات فنی و مهندسی

 استان زنجان

 

به منظور حمایت از کارآفرینان استان و بنگاه های کسب و کار مسترر در پارک علم و فناوری دانشتگاه تحصتیالت تکمیلتی علتوم پایته      

فی مابین انجمتن ختدمات فنتی و مهندستی استتان       ی  پارک علم و فناوری،زنجان ، این تفاهم نامه با حضور آقای مجتبی شهیدی رئ

جمنا  شمکر, ن یمیا ممنئم ام  ن  –زیجمن  رئی  انجمن خدمات فنی و مهندستی بته نشتانی    مهدی کردلو زنجان  به نمایندگی آقای 

طترف و کتانون کارآفرینتان استتان     نامیده می شود از یک  "انجمن"که در این تفاهم نامه اختصارا  ۴طیقه اشم ن شدحم   ۶۸/۲۷پال, 

نامیتده متی    "کانون"زنجان به نمایندگی آقای سعید یوسفی اصل رئی  کانون کارآفرینان استان زنجان که در این تفاهم نامه اختصارا  

 شود ، از طرف دیگر به شرح مفاد ذیل تنظیم و مبادله می گردد.  

 

 موضوع تفاهم نامه -1ماده 

   "فکر و مهندسی برتر"شگاه برگزاری جشنواره و نمای

 

 تعهدات انجمن -2ماده 

 تعهدات انجمن مشتمل بر تامین اهداف زیر می باشد : -الف 

 شناسایی فعالین حوزه فنی ومهندسی ودانش بنیان دراستان و معرفی محصوالت و دستاوردهای کسب و کار برتر و نوین آنان    -4

نش بنیان ، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای فنی ومهندسی استان )مسترر برقراری ارتباط وترویت همکاریها میان مراکز دا -5

در جشنواره و نمایشگاه ( با بخشتهای خصوصتی ، صتادرکنندگان ، واحتدهای صتنعتی ، معتدنی و ختدماتی ، مراکزعلمتی و         

با انعراد تفاهم نامه ها  دانشگاهی ، اتحادیه های صنفی و فعالین حوزه های صنعتی و معدنی استان ، کشوری و خارج از کشور

 و قراردادهای مورد نیاز  

فراهم کردن شورای گفتگو درمحل نمایشگاه میان فعالین حوزه های ختدمات فنتی ومهندستی و دانتش بنیتان ، صتادراتی و        -6

 واحدهای صنعتی و معدنی با مدیران و مسولین اقتصادی ، صنعتی  و معدنی استان .

 ویت بخشی و افزایش توانمندی و کارآمدی  واحدهای فنی و مهندسی و دانش بنیان استان افزایش نشاط ، امید ، پویایی ، ه -7

 



 

 

ایجاد بسترمناسب بمنظور همکاری واحدهای فناور و فنی ومهندسی با واحدهای صتنعتی و صتادراتی بتزرگ و دارای مزیتت      -8

زه مذکور و کتاربردی نمتودن طرحهتا و    رقابتی درسطح کشوری و بین المللی بمنظور ارتراء سطح علمی و مهارتی فعالین حو

 پروژه های اولویت دار 

ارائه و معرفی الگوها و مدلهای کسب و کارهای جدید بمنظور افزایش درآمد مبتنی بر تولیدات علمی ، فنتاوری و کاربردهتای    -9

 پروژه ای در بخشهای اقتصادی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی استان 

 سایر تعهدات انجمن : –ب 

 تفاهمنامه  4از ماده  4ارداد موضوع جزء تهیه قر -10

 پیگیری اخذ کمک هزینه برگزاری جشنواره و نمایشگاه با مشارکت و پشتیبانی کانون -11

بته کتانون حتداکثر لغایتت یتک متاه بعتد از         "فکر و مهندسی برتتر "دستاوردهای برگزاری جشنواره و نمایشگاه  ارائه گزارش -12

 برگزاری جشنواره و نمایشگاه.

 تعهدات کانون -3ماده 

   "فکر و مهندسی برتر"انجام تمهیدات اداری برای برگزاری جشنواره و نمایشگاه  -1

 همکاری در شناسایی فعالین حوزه فنی ومهندسی ودانش بنیان دراستان -2

 "فکر و مهندسی برتر"پشتیبانی ستادی از انجمن، در پیگیری و اخذ کمک هزینه برای برگزاری جشنواره و نمایشگاه  -3

 

 نمایشگاهی ترجیحا در پارک فناوری و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایهمناسب  یفضا نیتأم -4

 و ممکن  یبطرق مرتض "فکر و مهندسی برتر"برگزاری جشنواره و نمایشگاه  یرسان اطالعهمکاری در   -5

و در صتورت   "ندسی برترفکر و مه"برگزاری جشنواره و نمایشگاه جهت  ربطیذ و بنگاه های اقتصادی با سازمان ها یهماهنگ -6

 برگزاری جشنواره و نمایشگاه نهیهز افتیدر ازین

 برگزاری جشنواره و نمایشگاهجهت صدور مجوز حضور و  ی و یا هر مرجع مرتبط دیگربا پارک علم و فناور یهماهنگ -7

 

 روش اجرایی -4ماده 

 هم نامه به طرف مرابل معرفی می نمایند.روز بعد از امضا و مبادله تفا 10طرفین نماینده ای را تعیین و حداکثر تا  -6

نمایندگان طرفین با اهتمام نماینده انجمن در قالب جلسات مشترک برنامه ریزی و هماهنگی های الزم را مبتنی بر پیوستت   -7

 تفاهمنامه معمول می دارند.



 

 

ی مورد نظتر  رای فعالیت هاکلیه توافرهای حاصل بین نمایندگان ) در هر جلسه (، توسط انجمن صورتجلسه شده و مبنای اج -8

 قرار می گیرند.

م متورد اهتمتا   اجرای فعالیت های مورد توافق و ناظر به کل موضوع تفاهمنامه، مبتنی بر قرارداد پسشنهادی از سوی انجمتن  -9

 طرفین تفاهمنامه قرار خواهد گرفت.

 رد.اد نخواهد کد مالی برای طرفین ایجتعهدات مالی تنها به تبع امضای قرارداد ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه تعه -10

اهنگی هتای  حسب درخواست مکتوب کانون نماینده ای از پارک فناوری و دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه به منظور هم -11

 تفاهمنامه حضور خواهد داشت. 4الزم با پارک فناوری در جلسات موضوع ماده 

 

 مدت تفاهم نامه -5ماده 

تضتا و رضتایت طترفین    اعتبار دارد، و با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت اق 31/06/1397تفاهم نامه لغایت 

زاری اوردهای برگت دستت  ارائته گتزارش  قابل تمدید می باشد. چنانچه برگزاری جشنواره و نمایشگاه زودتر  تحرق یابد، بالفاصتله بعتد از   

 یان خواهد یافت.جشنواره و نمایشگاه اعتبار تفاهمنامه پا

 

 پیوست تفاهمنامه – 6ماده 

 ) پیشنهادی از سوی انجمن ( "فکر و مهندسی برتر"گزارش توجیهی برگزاری جشنواره و نمایشگاه  -3

ون مه، ب نان 4 نا   3، ای کونی  ینحث  طرشحه ای جلسنت  اضاع جزء پیوست تفاهمنامه که جزء الینفک آن می باشد -4

 قرار خواهد گرفت. "فکر و مهندسی برتر"برگزاری جشنواره و نمایشگاه  ه  یونع بوظیم مردیادا ش برین

 

 ماده پایانی – 7ماده 

 مته الزم االجترا متی   ماده و در دو نسخه که هر کدام حکم واحد دارند ، تنظیم و پ  از امضاء طرف های تفتاهم نا  7این تفاهم نامه در 

 باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 مهدی کردلو

 استان زنجان رئی  انجمن خدمات فنی و مهندسی

 سعید یوسفی اصل

 رئی  کانون کارآفرینان استان زنجان



 

 

 تفاهمنامه 6پیوست موضوع ماده 

 

 بسمه تعالی

 

 

 

 پیش نوی 

 گزارش توجیهی

 "فکرو مهندسی  برتر   "برگزاری جشنواره و نمایشگاه 

 

 

 
 

 

 

 ان زنجانانجمن شرکتهای خدمات فنی  ومهندسی است

 1396مهرماه 

 

 

 
 



 

 

 

 اهمیت و ضرورت برگزاری جشنواره  :  (1

استان زنجان با وجود مزیتهای نسبی همچون برتری در گروههای صنایع برق و الکترونیک ، شیمیایی ، نساجی ، صنایع تبدیلی  

کیلومتری  120ی ، قرار گیری در شعاع کشاورزی و فناوری اطالعات ، برتری استان در صنایع فلزات اساسی با امکان تامین مواد معدن

استررار صنعت و توان جذب سرریزهای صنعتی تهران وقزوین ، وجود شهرکهای صنعتی ، پارکهای علم و فناوری و مناطق و نواحی 

مطالعه ،  صنعتی اعم از خصوصی و دولتی ، وجود مراکز علمی و دانشگاهی معتبر درسطح ملی ، وجود دانشها و مهارتها در کلیه مراحل

اجرا، تولید توسعه بازار فنی ومهندسی و دانش بنیان درسطح منطره ، وجود خدمات فنی  ومهندسی و واحدهای فناور و نخبه و 

مشاوره های فنی  در ایجاد بهره وری ، سرمایه گذاری ، تحریق و توسعه محصوالت و فناوری تولید ، دستیابی به تکنولوژیهای نو و 

................. که نشان از ارتراء سهم بخش صنعت ، معدن و بخش آموزش عالی استان درتولید ناخالص داخلی را دارد ، همگی بومی ، .........

 بر اهمیت و سنگینی وزنه حوزه های دانش بنیان و فنی ومهندسی افزوده است .   

امر حفظ و ترویت واحدها و تشکلهای دانش بنیان و  در درسالهای اخیر در زمینه کم رنگ بودن هماهنگی ارگانهای مسول و تاثیرگذار

فنی و مهندسی در استان ،کافی نبودن تسهیالت بانکی و حمایتهای اعتباری از واحدهای مربوطه ، عدم توجه به نیازهای تخصصی و 

م از برنامه ریزی ، اجرا ، کاربردی واحدهای دانش بنیان و فنی ومهندسی استان در فرایندهای گوناگون یک فعالیت صنعتی و معدنی اع

مطالعه و توسعه بازار ، نوسازی خط تولید و ماشین آالت مورد استفاده ، عدم ایجاد ارزش افزود مورد انتظار در بخشهای تولیدی و 

اقتصادی استان ، ناکافی بودن ایجاد اشتغال به عنوان محصول جانبی بخشهای اقتصادی خصوصا بخش صنعت و معدن استان ، 

رات کمتر در فرایند بازاریابی داخلی و صادرات محصوالت ودستاوردهای واحدهای فناور و مهندسی در سطح استان ، عدم استفاده توفی

و بهره برداری از منابع انسانی متخصص و کارا در عارضه یابی و بررسی رفع موانع تولید و بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی استان ، 

اهش رقابت پذیری و سودآوری محصوالت و دستاوردهای واحدهای دانش بنیان و فنی ومهندسی و نهایتا منجر به .......... منجر به ک

روندکاهشی میزان صادرات خدمات فنی ومهندسی و دانش بنیان به خارج از کشور ، عدم دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده 

 و معدنی درداخل و خارج ازکشور گردیده است .  در استان و عدم امکان رقابت تولید کنندگان صنعتی 

بررسیهای بعمل آمده حاکی است که خدمات پشتیبانی و ترویت جایگاه و سهم واحدهای دانش بنیان و فنی و مهندسی استان ناکافی 

ری های روز دنیا بوده و از سوی دیگر نبود سیاستهای بهره گیری کافی بخشهای اقتصادی خصوصا بخش صنعت و معدن از حوزه فن آو

و پایین بودن بهره وری  و کیفیت محصوالت تولیدی و عدم مطالعه و بررسی آثار اجرای طرح هدفمند یارانه ها دربخشهای اقتصادی 

وخصوصا در بخش صنعت و معدن ، موانع و تهدیدهای ناگواری را به بدنه حوزه های نخبگان علمی ، فناوران و حرفه های مهندسی 

آورده است که نتیجه آن در آینده نزدیک ، از بین رفتن نیروهای انسانی ماهر و متخصص ، ترلیل انگیزه آنان و اضمحالل استان وارد 

 واحدها و پارکهای علم و فناوری در سطح استان خواهد بود . 

لکرده و نخبه استان ، ترویت بنابراین بنظر می رسد یکی از شیوه های اصلی و راهبردی گسترش اشتغال و تولید درمیان جوانان تحصی

 و حمایت از پارکهای علم و فناوری ، تشکلها و انجمنهای صنعتی ، فنی ومهندسی است . 

 

 



 

 

 

 

بدیهی است شناسایی فعاالن مربوطه ، ایجاد بسترهای الزم درمعرفی محصوالت و توانمندیهای آنان و بهره برداری درست و کارشناسی 

بنیان و تاکید بر گسترش روند انترال فناوری و دانشها از طریق واحدهای دانش بنیان ، مهندسی و  از بازار فنی و مهندسی و دانش

 مراکزی مانند پارکهای علم و فناوری ، در تسریع جریان رشد وبهره وری اقتصادی استان تاثیرگذار خواهد بود. 

ناوری ، دانش بنیان و فنی و مهندسی دراستان می توان پی بانگاه اجمالی به شرایط و وضعیت فعالیت تعداد بی شماری از واحدهای ف

بردکه همچنان جامعه صنعتی ، معدنی و سایر بخشهای اقتصادی استان از پتانسیلها و توانمندیهای واحدها و شرکتهای مذکور بهره 

 الزم و کافی را نبرده است . 

ان ، صرفا محدود در فضای پارکهای علم و فناوری بوده ودر تعداد بسیاری از این واحدها و تشکلهای خصوصی صنعتی و دانش بنی

محدوده حوزه های کسب و کار خود اقدام به ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، فناوری ومشاوره های مهندسی و بازاریابی می نمایند .  

 ی خارج ازکشور را وجود ندارد .  ارتباط چندان عینی با رویکردهای واقعی بازار صنایع و اقتصادی داخل استان ، کشور  و حت

باتوجه به آنچه که بیان گردید از جمله محدودیتها و موانع اساسی که  به عنوان دالیل مهم و اساسی درگسترش آسیبهای 

ور و مذکوریادآورگردید  می توان به کم رنگ بودن اتخاذ تدابیر الزم و جدی ازسوی سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی کش

استان در حمایت از نخبگان فنی و مهندسی و دانش بنیان جامعه ، وجود مشکالت نردینگی واحدها و شرکتهای مربوطه  ، وجود 

قوانین و مرررات متعدد دست و پاگیردرترویت ، حمایت و گسترش این دسته از شرکتها و واحدهای کسب و کارهای علمی و اقتصادی 

و بین المللی درمیان واحدهای مربوطه ، عدم اطالع دقیق ازپتانسیلهاو نیازهای اقتصادی ، علمی ، فنی و ، نبود نگرش بازاریابی ملی 

مهندسی کشورهای هدف ، نبود ارتباط قوی و منسجم در شناسایی هرچه بیشتر توانمندیهای تولیدی و صادراتی واحدهای مربوطه از 

معه استان و نبود یک بستر مناسب بمنظورعرضه محصوالت و دستاوردهای سوی بنگاههای اقتصادی ، صنعتی و سایر مشتریان جا

 فردی و جمعی آنان و به همراه آن انعراد تفاهم نامه ها و قراردادهای فیمابین اشاره کرد .  

دن لذا از یکسو نظر به بلوغ دو بخش صنعت و مراکز فناوری و کسب وکارهای فنی ومهندسی و دانش بنیان درجهت اجرایی نمو

تبادالت علمی ، فنی و پیگیری اهداف بلندمدت و از سوی دیگر ایجاد اهرمهای حمایت مورد نیاز که توسط دولت و مسولین استان 

، همکاری های مستحکم تری میان دو حوزه بخش فکر و مهندسی برتر فراهم گردیده انتظار می رود با برگزاری جشنواره و نمایشگاه  

ا حوزه های کسب و کار  دانش بنیان و فنی ومهندسی و بهره گیری از دانش ، مهارتها و تخصصهای علمی صنعت و اقتصادی استان ب

 وفنی شود . 

پیش بینی می گردد با برگزاری جشنواره و نمایشگاه مذکور شاهد ارتباط موثرتر مراکز دانش بنیان و واحدهای فنی  و مهندسی با 

 و شکل گیری ادبیات نوینی دراین حوزه در یاری رسانی به اقتصاد استان باشیم .   بخشهای اقتصادی و صنعتی ، معدنی استان

 

 

 

 



 

 

 ( اهداف برگزاری جشنواره و نمایشگاه : 2

 شناسایی فعالین حوزه فنی ومهندسی ودانش بنیان دراستان و معرفی محصوالت و دستاوردهای کسب و کار برتر و نوین آنان   -

یها میان مراکز دانش بنیان ، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای فنی ومهندسی استان )مسترر برقراری ارتباط وترویت همکار -

در جشنواره و نمایشگاه ( با بخشهای خصوصی ، صادرکنندگان ، واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی ، مراکزعلمی و 

ری و خارج از کشور با انعراد تفاهم نامه ها دانشگاهی ، اتحادیه های صنفی و فعالین حوزه های صنعتی و معدنی استان ، کشو

 و قراردادهای مورد نیاز 

درمحل نمایشگاه میان فعالین حوزه های خدمات فنی ومهندسی و دانش بنیان ، صادراتی و  شورای گفتگوفراهم کردن   -

 واحدهای صنعتی و معدنی با مدیران و مسولین اقتصادی ، صنعتی  و معدنی استان .

 امید ، پویایی ، هویت بخشی و افزایش توانمندی و کارآمدی  واحدهای فنی و مهندسی و دانش بنیان استان  افزایش نشاط ، -

ایجاد بسترمناسب بمنظور همکاری واحدهای فناور و فنی ومهندسی با واحدهای صنعتی و صادراتی بزرگ و دارای مزیت  -

مهارتی فعالین حوزه مذکور و کاربردی نمودن طرحها و  رقابتی درسطح کشوری و بین المللی بمنظور ارتراء سطح علمی و

 پروژه های اولویت دار 

ارائه و معرفی الگوها و مدلهای کسب و کارهای جدید بمنظور افزایش درآمد مبتنی بر تولیدات علمی ، فناوری و کاربردهای  -

 پروژه ای در بخشهای اقتصادی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی استان 

 ن  برگزاری جشنواره و نمایشگاه  :( زمان و مکا 3

آغاز و روز  11/11/1396از روز پنجشنبه مورخه  جشنواره و نمایشگاه فکر و مهندسی برترپیش بینی می گردد زمان برگزاری 

 به اتمام رسد .  21/11/1396شنبه مورخه 

 ان باشد. مکان برگزاری جشنواره و نمایشگاه نیز پیش بینی می گردد سالن کارخانه کبریت زنج

 ( غرفه ها و ترکیب آنها در برگزاری جشنواره و نمایشگاه  :4

غرفه  20غرفه در داخل نمایشگاه و تعداد  45غرفه باشد . تعداد  65پیش بینی می گردد تعداد کل غرفه های مسترر در نمایشگاه 

 نیز در محوطه بیرونی مسترر گردند. 

غرفه به واحدهای دانش بنیان مسترر در مرکزتحصیالت تکمیلی و  20مهندسی ، غرفه به واحدها و شرکتهای فنی و  20تعداد 

غرفه  1غرفه به انجمن شرکتهای خدمات فنی  و مهندسی استان ،  1غرفه به واحدهای دانش بنیان مسترر دردانشگاه زنجان ، 20

غرفه برای سازمان صنعت معدن و تجارت  1غرفه به پارک دانشگاه زنجان ،  1به پارک علم و فناوری مرکز تحصیالت تکمیلی ، 

 غرفه نیز به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی استان اختصاص یابد . 1استان و 

متر مربع بوده و در فضای داخلی هرغرفه یک میز ، سه تا صندلی و بنرهای  4در 2فضای قابل استفاده برای هرغرفه می تواند  

 بوطه باشد . غرفه ها توسط مشاور غرفه آرایی و بصورت استاندارد طراحی و نصب خواهد شد. تبلیغاتی هر شرکت و واحد مر

 

 



 

 

 (برنامه افتتاحیه و اختتامیه جشنواره و نمایشگاه  :5

 

 برنامه آغازین )احتمالی( برگزاری جشنواره و گشایش نمایشگاه فکر و مهندسی برتر استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سخنران شرح                  زمان

40/17 – 30/17  تالوت آیات قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران 

55/17 – 40/17    وییخوش آمدگ 

  خوش آمدگوئی و بیان کلیانی از سوی دبیر کانون کارآفرینی 

10/18 – 55/17    بیانات معاون محترم وزیر علوم  

25/18 – 10/18   دکتراحمدی  جناب آقای   نماینده محترم مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی سخنرانی 

40/18 – 25/18 ه بودج سازمان برنامه و شی و پژوهشی () معاون آموزبیانات ریاست محترم  

  استان 

 دکتر طهماسبی جناب آقای 

  ( ؟؟؟؟؟؟)   بیانات سفیر محترم ایران در یکی ازکشورهای هدف   40/18 – 55/18

 جناب آقای جمیلی  ستانریاست محترم اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ا بیانات  55/18 – 10/19

30/19 – 10/19  

 

   بیانات ریاست محترم دانشگاه زنجان 

                 
 

 



 

 

 

 

 برنامه پایانی )احتمالی( جشنواره و نمایشگاه فکر و مهندسی برتر استان زنجان

 

 ( ترکیب شرکت کنندگان  در جشنواره و نمایشگاه  : 6

 ( شرکت کنندگان داخل استان : 6.1

 استاندارمحترم استان ، معاونین، مدیران کل استانداری  -

 های اجرایی استان و روسای ادارات شهرستانهای استان و مسولین بخشهای غیردولتی استان مدیران کل دستگاه -

 نمایندگان محترم مردم استان درمجلس شورای اسالمی  -

 مدیران واحدهای صنعتی،معدنی استان  -

 مدیران اتحادیه های صنفی استان  -

 مدیران مراکز دانشگاهی استان و اساتید دانشگاههای استان  -

 مدیران مراکز تحقیق و توسعه استان  -

 مدیران انجمنها و تشکلهای غیردولتی استان  -

 سخنران رحش                  زمان

40/9 – 30/9  تالوت آیات قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی ایران                     

  

55/9 – 40/9   محترم ستاد جشنواره و ارائه گزارش دبیر  خوش آمدگویی 

10/10 – 55/9 مدیرکل دفترآموزش و پژوهش  وزیرصنعت و محترممشاور بیانات 

  وزارت صنعت ، معدن و تجارت

 خرمی  دکترخانمحمدی ب آقایجنا

25/10 – 10/10 بیانات محترم ریاست صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع  

 الکترونیک )صحا(

 

40/10 – 25/10  درویش امیریدکتر جناب آقای  استاندار محترم استان  سخنرانی 

   جناب آقای پروفسور ثبوتی سخنرانی   40/10 – 55/10

 فغفوری آقای مهندس جناب استان معدن و تجارت رانی ریاست محترم سازمان صنعت ،سخن  55/10 – 10/11

30/11 – 10/11  

 

 شهیدیجناب آقای   پارک علم و فناوری مرکزتحصیالت تکمیلی         سخنرانی ریاست محترم

 برترین های  بهاهدا ء جوایز و   ارائه گزارش نهایی توسط دبیرستاد جشنواره                                             

 فنی و مهندسی استاندانش بنیان و واحدهای                              



 

 

 

 

 مدیران شرکتهای تولیدی و صادراتی استان -

 اصحاب رسانه و مطبوعات کشوری و محلی و استان  -

 

 ( شرکت کنندگان خارج از استان : 6.1

 نفراز میهمانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت  3 -

 رمیهمان ازوزارت علوم نف 3 -

 نفراز مدیران پارکهای علمو فناوری استانها  5 -

 نفراز مدیران انجمنهای فنی ومهندسی استانهای بزرگ   5 -

 نفراز سفرا یا رایزنان جمهوری اسالمی ایران درکشورهای هدف 4 -

- .......... 

 

 

 

 شگاه  :( لوح و تندیس برای واحدها و نفرات برتر  در جشنواره و نمای7
 

هیئت داوران جشنواره با بررسی فعالیت کاری شرکتها و واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه و جشنواره به نفرات برتر 

 در حوزه فنی ومهندسی و دانش بنیان استان به شرح ذیل تندیس و لوح تقدیر ارائه خواهد نمود : 

 

 الف( واحدها و شرکتهای برتر: 

 مورد 3فنی و مهندسی عضو انجمن شرکتهای خدمات فنی ومهندسی استان  : ـ شرکتها و واحدهای برتر 

 مورد 3ـ شرکتها و واحدهای برتر دانش بنیان پارک علم و فن آوری استان زنجان : 

 مورد 3ـ شرکتها و واحدهای برتر در حوزه فنی مهندسی و دانش بنیان کانون کارآفرینان استان زنجان : 

 مورد 3نیان از مراکز دانشگاهی استان زنجان : ـ فن آوران برتر دانش ب

 



 

 

 ب (  غرفه های  برتر: 

غرفه های برتر شرکتهای فنی و مهندسی ، دانش بنیان پارک علم و فن آوری و فناوران دانش بنیان دانشگاهی استان 

 مورد   3زنجان حاضر در نمایشگاه : 

 

 

 

 د (  مدیران  برتردرحوزه فناوری ومهندسی استان : 

 جلیل از مدیران منتخب پارک علم و فناوری ، روسای دانشگاههای زنجان و مرکزتحصیالت تکمیلی استانت

 تجلیل از مدیران منتخب انجمن شرکتهای فنی و مهندسی استان زنجان ، مدیران منتخب کانون کارآفرینان استان زنجان 

 خانه کبریت زنجانتجلیل از مدیریت فرهنگی شهرداری زنجان و نماینده نمایشگاه کار

 تجلیل از عوامل اجرایی برتر در برگزاری مناسب جشنواره و نمایشگاه
 

 

 پیش نویس تفاهم نامه میان شورای شهر زنجان، شهرداری زنجان،

 کانون کارآفرینان استان زنجان) برای اعالم نظر (

 

اسالمی شهر زنجان، شهرداری زنجان و کانون به منظور حمایت از کارآفرینان استان زنجان ، این تفاهم نامه میان شورای 

نامیده می شود،  "شورا"کارآفرینان استان زنجان به نمایندگی آقای احمد نصیری رئی  شورا که در این تفاهم نامه اختصارا 

ی اصل نامیده می شود و آقای سعید یوسف "شهرداری"شهردار زنجان که در این تفاهم نامه اختصارا  معصومی ...امسیحآقای 

نامیده می شود، به شرح مفاد ذیل این تفاهمنامه تنظیم و  "کانون"رئی  کانون کارآفرینان که در این تفاهم نامه اختصارا 

 مبادله می گردد. 

 موضوع تفاهمنامه – 1ماده 

 همکاری با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی به شرح منعک  در تعهدات هریک از طرف های تفاهمنامه.

 مدت تفاهمنامه – 2ماده 

معتبر می باشد. در پایان این مدت در صورت توافق طرف  1397مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء و مبادله تا پایان سال 

 های تفاهم نامه قابل تمدید می باشد.

 مبلغ تفاهم نامه – 3ماده 



 

 

. مبلغ هر یک از قراردادها از سوی شورا و اجرای هر یک از تعهدات تفاهم نامه مستلزم تنظیم قرارداد جداگانه می باشد

 شهرداری تامین و پرداخت خواهد شد.

 تعهدات شورا – 4ماده 

 

 

کمک به ترویت تعامل مردم و شورای شهر از رهگذر ارائه خدمات آموزش های کارفرینی در محیط شهری و توانمند سازی  -1

 شهری. جوانان برای راه اندازی ظرفیت های غیر فعال و یا نیمه فعال

تمهیدات الزم برای بررسی ایجاد خانه های کارآفرینی با مشارکت شورای شهر، کانون کارآفرینان، دانشگاه جامع علمی  -2

کاربردی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با هدف کمک به شکل گیری واحدهای کسب و کار کوچک و اشتغالزائی برای 

 .جوانان در قالب اجرای طرح پژهشی زود بازده

 زنجان شهر شورای فکر اتاق جلسات به کارآفرینان کانون نمایندگان/نماینده از دعوت -3

 تعهدات شهرداری – 5ماده 

راه اندازی صندوق کارآفرینی با هدف ایجاد مشاغل خدماتی برتر در شهر زنجان با هدف اعطای تسهیالت با شرایط ویژه به  -1

 ن.کارآفرینان از محل گردش حساب های شهرداری زنجا

ارائه طرحی برای پیشبرد برخی از فعالیت های شهری در قالب سیستم های برون سپاری و با بهره گیری از ظرفیت سمن  -2

 های فعال در حوزه کارآفرینی.

 تعهدات کانون – 6ماده 

 ارائه خدمات آموزشی در حوزه شهروندی با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی -1

 شنهادات شهروندان در چارچوب های مورد انتظار و ارائه نتایج اقدامات به شهرداری.اجرای طرح نظر سنجی و جمع آوری پی -2

 مشارکت در اجرای تعهدات شورا و شهرداری. -3

 سایر موارد – 7ماده 

 کمیته پیگیری با عضویت نمایندگان طرف های تفاهم نامه به منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه تشکیل خواهد شد. -1

 ه با اهتمام شورا و در محل شورای اسالمی شهر زنجان تشکیل خواهد شد.دبیرخانه کمیت -2

روز بعد از امضای تفاهم نامه به دبیرخانه کمیته معرفی  5هر یک از طرف های تفاهم نامه نماینده خود را حداکثر ظرف  -3

 خواهند کرد.

 نه کمیته تشکیل خواهد شد.جلسات کمیته هر ماه دو بار در اولین و سومین یکشنبه هر ماه با دعوت دبیرخا -4

در صورت نیاز و بنا به درخواست هر یک از طرف های تفاهمنامه، جلسه مشترک رئی  شورای اسالمی شهر، شهردار و  -5

 تشکیل خواهد شد. 7رئی  کانون کارآفرینان با اهتمام دبیرخانه کمیته ماده 

 رفع اختالف – 8ماده 

 



 

 

 

سیر و یا اجرای مفاد تفاهم نامه طرف های تفاهم نامه مساعی الزم را در جهت در صورت بروز هر گونه اختالف در خصوص تف

رفع اختالف و حصول تفاهم از طریق مذاکره بعمل خواهند آورد در غیر این صورت نظر شورا و شهرداری نافذ و قاطع دعوی 

 د سلب و ساقط می نماید.و الزم االجرا خواهد بود و کانون ضمن پذیرش این بند ، حق هرگونه اعتراض را از خو

 ماده پایانی – 9ماده 

ماده و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارند ، تنظیم و پ  از امضاء طرف های تفاهم نامه الزم  9این تفاهم نامه در 

 االجرا می باشد.

 

 احمد نصیری

رئی  شورای اسالمی 

 شهر زنجان

 معصومی ...امسیح

 شهردار زنجان

 سعید یوسفی اصل

ئی  کانون کارآفرینان استان ر

 زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تفاهتم نامه همکاری فتی مابین

 کانون کار آفرینان استان زنجان و شرکت توسعه دهندگان دلفین هفت

 مردمه:

بیان دستاورد هزاره سوم عصر فناوری های نوین و دیجیتال نام گرفته است. حضور در این عصر نیازمند همسو شدن با اطالعات برای 

 توانیم آنرا عصر محتوا بنامیم.به این سو شاهد پدیده دیگری هستیم که می 2010به طور مشخص از سال  های نوین بشری است.

به شود. با این حساب تامین محتوا های موجود در فضای مجازی به طور متوسط هر سه سال دو برابر میبراساس آخرین آمار، داده

های مختلف از جمله فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی، ایمان و اخالقیات بسیار حائز العاده در عرصهم فوقعنوان یک قدرت نر

 اهمیت است. به این ترتیب طراحی مناسب و دقیق برای حفظ حریم امنیت فکری و اخالقی جامعه در این عرصه امری ضروری است.

ند محتوای متنی، صوتی، گرافیکی، ویدئویی و محتوای چند رسانه ای دارد. و از محتوای دیجیتال از یک منظر زیر مجموعه هایی مان

نظری دیگر بر اساس میزان کاربرد و طول عمر محتوا مورد توجه قرار می گیرد. امروزه محتواهایی که بتوانند در طول زمان ارزش خود 

( بر Evergreen Contentفهوم محتوای همیشه سبز )را از دست ندهند و بروز باقی بمانند اهمیت بسیاری پیدا کرده اند. م

 مبنای بروز بودن و ماندگار بودن محتوا در تمامی دوره های زمانی شکل میگیرد.

 به منظور ایجاد و گسترش و همفکری و همکاری در تولید محتوا برای شبکه های مجازی و وب سایت فیمابین، این تفاهم نامه مابین

نمایندگی آقای سعید یوسفی اصل )که از این پ  کانون نامیده می شود( و شرکت توسعه دهندگان دلفین هفت کانون کار آفرینان  به 

رسد. با امضای این تفاهم نامه به نمایندگی آقای سید عبدالحمید موسوی )که از این پ  شرکت نامیده می شود( توافق و به امضاء می

ی تولید محتوا در سایت و شبکه های مجازی به منظور معرفی فعالیت های کانون طرفین تالش خویش را در جهت گسترش فعالیت ها

و تالش در توسعه فرهنگ کار آفرینی و جذب کار آفرینان و عالقه مندان به کار آفرینی و همچنین تعداد اعضای کانون مبذول می 

 دارند. 

 موضوع -1ماده 

 تولید محتوا –الف 

 برای تولید محتوا برنامه ریزی و تدوین خط مشی  -1

 تولید محتوا کوتاه در قالب کلمات چند خطی.مختلف   -2

 کلمه ای   300تا  200تولید محتوای  -3

 کلمه ای برای سایت  1000تا  700تولید محتوای   -4

 تهیه پادکست از کار آفرینان ) در حوزه کارآفرینی ( -5

 



 

 

 نوی  یا صدای فارسی بر روی کلیپ هاترجمه کلیپ های مرتبط انگلیسی و قرار دادن زیر   -6

 استفاده از هر ابزار مرسوم در وب و جوامع مجازی برای باال بردن کیفیت محتوا  -7

 سایر –ب 

 برگزاری جشنواره تولید محتوادر حوزه کارآفرینی -8

 تعهدات شرکت  -2ماده 

ش خود را برای تهیه محتوا های مناسب بر اساس شرکت توسعه دهندگان دلفین هفت با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص تال

 تفاهم نامه انجام خواهد داد. 1چارچوب تعیین شده به شرح ماده 

 تعهدات کانون -3ماده 

کانون با توجه به همکاری با افراد توانمند در حوزه کار آفرینی هماهنگی با این افراد را به منظور کمک به توسعه کار آفرینی و  -1

 برای تولید محتوا به شرح اقدامات زیر : مضامین الزم

 تشکیل جلسات دو ماهانه منظم با دعوت از صاحب نظران حوزه کارآفرینی و شرکت 

 تولید فکر، مضامین محرک به عنوان دستمایه های تولید محتوا توسط شرکت 

 ارائه خدمات در حوزه تولید محتوا به میزان دو نفر ساعت کارشناسی در روز -2

 روش اجرایی -4ماده 

 بر اساس نرشه راه مشخص شده محتوا ها در سایت و کانال تلگرامی قرار گیرد. -1

 اهداف کمی در تولید محتوا -2

 مطالب کوتاه بصورت روزانه 

 تصاویر و اینفوگرافی روزانه 

 کلیپ حد اقل هفته ای یک مورد 

  مورد در هر ماه 2مصاحبه با کار آفرینان 

 فته ای یک موردمطالب بلند برای وب سایت ه 

 مدت  -5ماده 

مدت تفاهم نامه از زمان امضاء برای یک سال تعیین می شود، و با اعالم قبلی یکی از طرفین قابل فسخ بوده و ضمناً در صورت رضایت 

 طرفین قابل تمدید است. 



 

 

 تامین مالی تفاهم نامه –6ماده 

 امی، بصورت خودگردان اداره شده و به شرح زیر تامین مالی خواهد شد.تفاهم نامه با بهره گیری از ظرفیت اطالع رسانی کانال تلگر

 معرفی کارآفرینان   -1

 بازاریابی برای کارآفرینان  -2

 تهیه و انتشار رپورتاژ برای شرکت های کارآفرین -3

 سایر اقدامات مرتبط -4

 سایر موارد –6ماده 

 ه منظور پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.کمیته پیگیری با عضویت نمایندگان طرف های تفاهم نامه ب -6

 دبیرخانه کمیته با اهتمام و در محل شرکت تشکیل خواهد شد. -7

روز بعد از امضای تفاهم نامه بته دبیرخانته کمیتته معرفتی      15هر یک از طرف های تفاهم نامه نماینده خود را حداکثر ظرف  -8

 خواهند کرد.

 در آخرین یکشنبه هر ماه با دعوت دبیرخانه کمیته تشکیل خواهد شد. جلسات کمیته هر ماه یک بار -9

 

 محتوای تفاهم نامه -7ماده 

به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ امضاء معتبر می باشد. امید است در ظل توجهات  28/12/1396نسخه در تاریخ  2این تفاهم نامه در 

 زشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند بزرگ را در پی داشته باشد. حضرت ولیعصر و همفکری و همکاری مترابل، نتایج ار

 

 سعید یوسفی اصل

 کانون

 سید عبدالحمید موسوی

 شرکت

 

 

 


