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 مقدمه
برا  نمایند. لذا امرروهه  آفرینی میتغییرات در نظام اقتصادی، اجتماعی و ... نقشکارآفرینان همواره به عنوان عامل 

توجه به  ،وضعیت موجود اشتغال و باهار کار کشورو همچنین  اجتماعی جهان -ماهیت متالطم اقتصادیعنایت به 
ضروری و بنیادی اجتماعی، امری  -مقوله کارآفرینی به لحاظ اهمیت و نقش مثبت آن در رشد و توسعه اقتصادی

 باشد.می

هرا اه طریرق نروآوری و ررذیر      فرایندی است که اه طریق آن فرد کارآفرین ضمن شناسایی فرصت "کارآفرینی"
آورد و بره دلیرل تغییرر و تحرولی کره در      های اقتصادی یا اجتماعی به وجود میمخاطره، اره  جدیدی در حوهه

ترین یكی اه مهمر رشد و توسعه کشورها دارد. در واقع کارآفرینی نماید، نقش مهمی دهای متداول ایجاد میشیوه
های توسعه کشور، با تكیه بر سرمایه عظیم های برنامهتواند در راستای سیاستباشد که میراهكارهای موجود می

قتصراد  ای کشور را روشش داده و مسیر گذار اه اقتصاد مبتنی بر منبع بره ا نیروی انسانی متخصص، اهداف توسعه
 بنیان و مقاومتی را تسهیل نماید.دانش

هرای  ریزی و سیاسرتذذاری در همینره توسرعه و ترروی  آن اه الزامرات برنامره      با توجه به اهمیت کارآفرینی، برنامه
مختلف توسعه اقتصادی کشور بوده و ماهیت فرادستذاهی و فرابخشی مقولره کرارآفرینی توجره بره آن را توسر       

های مهم وهارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برا  ساهد. در همین ارتباط، یكی اه برنامهوری میها ضرتمامی دستذاه
باشد. بردین  می "های بنیادی در خصوص توسعه و تروی  کارآفرینیانجام فعالیت"توجه به رسالت و وظایف خود، 

انتخاب برترین کارآفرینان و معرفری  منظور هرساله این وهارتخانه با هدف شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و 
 نماید.آنان به عنوان الذوهای برتر به آحاد جامعه خصوصا جوانان، اقدام به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر می

شناسایی و معرفی آنان، استفاده اه توانمندی و تجارب آنران در جهرت    "نقش ویژه کارآفرینان در جامعه،لحاظ به 
الذوساهی بررای جوانران و   یكی اه اقدامات مهم در همینه  "بهبود فضای کسب و کار در کشور ریشرفت و توسعه و
باشد. در واقع شناسایی و یافتن افراد کارآفرین و بررسی و تحلیل فرایند در کشور می ی کارآفرینیتروی  و توسعه

-امعه به کارآفرینی، ایجاد فرصتکارآفرینی و نقد عوامل شكست و موفقیت آنان، کمک شایانی به تشویق افراد ج

 نماید.های شغلی جدید و توسعه و ریشرفت کشور می

های حضور کارآفرینان در جامعه و افزایش سرعت توسعه فرهنگ کارآفرینی تواند همینهبرگزاری این جشنواره می
 جامعره  برا  را خود موفق که تجارب است کارآفرینان آوردن گردهم را فراهم نماید، این جشنواره، میعادگاهی برای

 باشند. ونورا جوان نسل برای راهی چراغ و مشعلو  بذذارند درمیان
جشنواره توس  وهارت تعاون، کرار و رفراه اجتمراعی برگرزار و      52تاکنون  5331با توجه به موارد مذکور، اه سال 

ها که بر اساس در طی برگزاری این جشنواره .اندکارآفرینان برتر در سطوح ملی و استانی شناسایی و معرفی شده
کارآفرینران   نفر 3333بالغ بر شده جهت شناسایی کارآفرینان صورت رذیرفته به طور تقریبی های طراحیشاخص

های مختلف اقتصادی)صنعت، کشاورهی و خدمات( انتخاب و کارآفرین برتر ملی در بخش 543ها و برتر در استان
 اند.معرفی شده
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هرای  های کالن کشور و فنراوری های شناسایی کارآفرینان بر اساس سیاستها و شاخصهای مختلف رویهدورهدر 
روه دنیا، اصالح و روهآمد شده است. همچنین برخی شرای  و ضواب  نیز بر اساس نیاه کشور تغییر یافته و اصالح 

 شده است.
سراسر کشور، با حضور کارآفرینان برتر استانی و ملری   هایهای کارآفرینی در استانقابل ذکر است تشكیل کانون

ها است که و مشارکت آنان با نهادهای اجرایی به عنوان اتاق فكر کارآفرینی، یكی اه دستاوردهای همین جشنواره
 نتای  موثری در توسعه کارآفرینی در مناطق مختلف کشور به همراه داشته است.

تشركیل   اسرتان  هرر  کارآفرینی خبره وکارشناسان صاحبنظران برتر، هکارآفرینانا که هااستان کارآفرینی هایکانون
-و طرح ریشنهادات برارائه وعالوه کرده نقش ایفای هراستان دولتی مدیران فكر اتاق عنوان به رحاض اند،درحالهشد

و  تصرمیمات  احتمرالی  ریامردهای  اه را گیرران تصرمیم  دراستان، کارآفرینی توسعه و اشتغال ایجاد راستای در ها
مرالی کارآفرینران    و تكنیكری  علمی،تجربری،  عقبه داشتن به باتوجه هاکانون ساهند. اینمی نیزآگاه سیاستذذاریها

 و هرا اسرتان  در وکار کسب فضای بهبود به توانندمی که بوده دولتی مسئولین برای ارهشمندی سرمایه بسیار برتر؛
 .نمایند درکشور کمک بالتبع

 

 اهداف .1
 تروی  و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوری 
 شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و انتخاب برترین آنها و معرفی به عنوان الذو به آحاد جامعه خصوصا جوانان 
 های مختلف اقتصادی در بخش صنعت، کشاورهی و خدماتایجاد فضای تعامل و همكاری میان فعاالن عرصه 
  رقابت در فضاهای کسب و کارایجاد نشاط و 
 کشور و تروی  فرهنگ کار و کارآفرینیاقتصادی افزایی و مشارکت کارآفرینان در توسعه هم 
 های کارآفرینی و به خصوص تعامل جدّی گذاری در اجرای برنامهتشویق حامیان کارآفرینی به مشارکت و سرمایه

 با کارآفرینان و نوآوران حاضر در جشنواره
 وی اه کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار جدیدحمایت معن 
 و روحیه خودباوری در جوانان فسرشد اعتماد به ن 
 ساهی کشورتقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیم 

 تعاریف .2
اره   مخراطره،  ررذیر   و هرا فرصرت  تشخیص برنوآوری، باتكیه که است شخصیاه کارآفرین  منظور :كارآفرين
منطبق با الذوهای  در سطح جهان و یا جامعهساهمان، در سطح باهار//بنذاه درسطحرا جتماعی جدیدی ا اقتصادی/

 0.وجودآورد بهایرانی اسالمی 

                                                           
وهیر  55/55/33مورخ  253552کارآفرینی)ابالغ شماره اندیشی دفاتر های همهای مختلف در نشستتعریف مورد اجماع دستذاه -5

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
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آفرینی فرایندی است که در آن یک فعالیت با نوآوری شكل گرفته و سبب خلق اره  جدید و ثروت كارآفريني:
 1شود.می

با هدف کسب سرود یرا منفعرت اقتصرادی اقردام بره فعالیرت        هر نوع ساهمان یا کارگزاری است که  كسب و كار:
 3نماید.خدمت می اقتصادی مانند تولید، خرید و فرو  کاال یا

 جشنواره اجرای هایفرایند .3
 :به شرح ذیل می باشدانتخاب کارآفرینان برتر،  هایفرآیند

به منظور تعیین چارچوب ها و تعیین و تصویب خ  مشی ها و رویه  :تشکیل شورای سیاستگذاری ملي (الف
 های کاری )نظامنامه( و برنامه همان بندی جشنواره

به منظور تعیین و تائیرد محتروای ررسشرنامه انتخراب کارآفرینران برترر و        :)ملي(تشکیل كارگروه علمي  ب(
 تعیین ویژگی ها و شرای  داوران جشنواره

و با حضور  یكی اه معاونین ایشانبه ریاست استاندار و یا  ي:تگذاری جشنواره استانشورای سیاس ج( تشکیل
 اساتید، متخصصان و کارشناسان حوهه کارآفرینی

 ياستانرساني و اطالعد( تشکیل كارگروه های اجرايي 
 توس  دبیرخانه های استانی هـ( فراخوان جشنواره

و ارسال  مراجعه به سایت جشنواره نسبت به تكمیل ررسشنامهداوطلبین اه طریق  :ثبت نام داوطلبانو( 
 نمایند.مستندات الهم اقدام می

 در سامانه  جشنواره: ز( ثبت نام داوران استاني
 دبیرخانه استانی و دبیرخانه ملی  توس  :ح( تائید داوران استاني

صورت مجاهی مورد داوری قرار می های داوطلبان در مرحله اول به ررسشنامه :ط( داوری مجازی و میداني
گیرند و اه بین آنها کارآفرینانی که حد نصابهای مقرر را کسب نمایند محل فعالیت و مستندات آنها مورد باهدید 

 .داوران میدانی قرار می گیرد
 اعالم اسامی به دبیرخانه ملیاني توسط شورای سیاستگذاری استان: ی( تائید منتخبین برتر است

 تقدیر اه کارآفرینان برتر استانی  :برگزاری جشنواره های استانيک( 
 به منظور انتخاب کارآفرینان برتر ملی واجد شرای استاني ل( داوری مجازی و میداني كارآفرينان برتر 

 توس  کارگروه علمیم( انتخاب و معرفي كارآفرينان برتر ملي 
 ملیتوس  شورای سیاستذذاری ن(  تائید منتخبین ملي 

                                                           
 قانون برنامه رنجم توسعه اقتصادی 33نامه اجرایی بندهای الف تا ه ماده تعریف مندرج در ماده یک آیین -2
 تعریف اعالمی اه سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وهارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -3
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 برگزاری جشنواره مليص( 

 ملیآفرینان برترارکان جشنواره کار .4
شامل رئیس، شورای سیاستذذاری، دبیرخانه، کارگروه علمی و کارگروه اجرایی و اطالع رسانی جشنواره می 

 باشد

 ملی رئیس جشنواره .4.1
-ایشان برگزار و لوح باشد که جشنواره با حضورتعاون، کار و رفاه اجتماعی می محترم وهیر ملی رئیس جشنواره

 د.نمایهای تقدیر به کارآفرینان برتر اعطاء می

 ملی جشنوارهشورای سیاستگذاری  .4.2
 22نماید. این شورا متشكل اه های جشنواره را تعیین و ابالغ میها و رویهمشیخ  تمامیسیاستذذاری شورای 

 باشد:شده ذیل مینفر با وظایف تعریف
 وظایف شورای سیاستگذاری ملی اعضای شورای سیاستگذاری ملی

 وهارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال -
 )رئیس شورا(

 )دبیر شورا و رئیس دبیرخانه جشنواره مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی -
 (ملی

 رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی -

 مشاور وهیر و مدیر کل دفتروهارتی -

 بودجه وهارت متبوع دفترمدیر کل  -

 حراست وهارت متبوعمرکز  مشاور وهیر و رئیس -

 وهارت متبوع رئیس مرکز رواب  عمومی و اطالع رسانی -

 ملی رئیس کارگروه علمی جشنواره -
 ملی رسانی جشنوارهرئیس کارگروه اجرایی و اطالع -
 های کارآفرینیشورای مرکزی کانون رئیس -
)وهارت صرنعت، معردن و    :هرا دفاتر کارآفرینی دستذاه نمایندگاننفر اه  52 -

وهارت بهداشرت،   ؛ وهارت آموه  و رررور ؛ جهاد کشاورهی تجارت؛ وهارت
معاونرت علمری و    ؛فرهنگ و ارشاد اسالمیوهارت  ؛درمان و آموه  رزشكی

وهارت  ؛وهارت ارتباطررات و فنرراوری اطالعررات ؛جمهرروریفنرراوری ریاسررت
-محری   سراهمان حفاظرت   ؛دانشركده کرارآفرینی   ،علوم،تحقیقات و فناوری

سراهمان میرراف فرهنذری، صرنایع دسرتی و      و  ، ساهمان صدا و سیماهیست
 (گردشذری

 یک نماینده اه اتاق باهرگانی ایران با معرفی رئیس اتاق -

های کاری جشنواره ها و رویهمشیتعیین و تصویب خ  -
استانی و )همان برگزاری، نوع و میزان هدایا و ... در سطح 

 ملی(

 های اجرای جشنواره ملی و نحوه تأمین آنتصویب هزینه -
به بخش غیردولتی در  تعیین امور قابل واگذاری جشنواره -

 سطح ملی
 های علمی، تایید و ابالغ احكام روسای کارگروه -

های رسانی جشنواره ملی که اه سوی کارگروهاجرایی و اطالع -
 شوند.مربوطه معرفی می

-های علمی، اجرایی و اطالعمصوبات کارگروهبررسی و تایید  -

 رسانی جشنواره ملی
های اجرایی در برگزاری تعیین نحوه مشارکت دستذاه -

 های مربوطهدر صورت اعالم آمادگی دستذاه ملی جشنواره
گروه علمی جشنواره به کارشده اه سوی افراد معرفیتایید  -

 عنوان کارآفرینان برتر ملی
ارآفرینان منتخب اعطای امتیاهات ویژه به کد ریشنها -

 به مراجع ذیرب جشنواره 
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 ملی دبیرخانه جشنواره  .4.3
مستقر بوده و انجام امور  وهارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیرخانه جشنواره ملی در دفتر توسعه کارآفرینی
 داشت.بر عهده خواهد ذیل مربوط به جشنواره را بر اساس وظایف تدوین شده 

 وظایف دبیرخانه جشنواره ملی اعضای دبیرخانه جشنواره ملی
مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی  -

 )رئیس دبیرخانه(
مشاوران معاونت توسعه  -

 کارآفرینی و اشتغال

کارشناسان دفتر توسعه  -
 کارآفرینی

 دستور جلسات شورای سیاستذذاری تهیه -
 جهت طرح در جلسات شورا سیاستذذاریی شورا بهها ریشنهادات کارگروه ارائه -
رسانی ملی و دبیرخانه اجرایی و اطالع های علمی؛سیاستذذاری به کارگروه ابالغ مصوبات شورای -

 هاجشنواره در استان
 های استانی و ملیجشنواره فرایندهای ایجاد هماهنذی و نظارت بر حسن اجرای -

جشنواره و صرف منابع جمع شده در فرایندهای برنامه ریزی و اجرای شیوه های تامین هزینه های  -
 داوری و اجرایی جشنواره

 رسانیاجرایی و اطالع ؛های علمیجلسات کارگروهبرنامه ریزی به منظور برگزاری  -
 راهنمایی و راسخذویی به سئواالت کارآفرینان و مراجعان -
 نام جشنوارهنظارت بر فرایند و فعالیت سایت ثبت -
 های استانیجشنواره ریذیری تشكیل به موقع -
 مستندساهی مراحل مختلف برگزاری جشنواره اعم اه فرآیند انتخاب کارآفرینان، تعیین شاخص، -

 عات مربوط به کارآفرینان و ...بندی اطالارهیابی، امتیاهدهی، طبقه
 یاستانهای تعیین و نظارت مستمر بر نحوه فعالیت دبیرخانه  -
 ملی انجام مكاتبات مربوط به جشنواره -

ها، به منظور تبیین موضوع داوری و روند داوران و کارشناسان ذیرب  استان ارائه آموهشهای الهم به -
 اجرایی کار

 یناستا هایبندی نتای  حاصل اه داوریدریافت و جمع -
 تخصیص داور جهت ارهیابی کاندیداهای کارآفرین برتر ملی )بررسی مستندات و باهدیدهای میدانی( -

 استانی به تناسب وظایف هر کارگروهارهیابی عملكرد  -
 استانهانام در سایت و همان داوری به تعیین و اعالم همان شروع و رایان ثبت -
)تهیه لوح و جوایز  های مختلف اه جمله:ریذیری و اجرای مصوبات شورای سیاستذذاری در همینه -

؛ دبیرخانه و سایر اوراند ها؛الزحمه اعضای کارگروهالجلسه و حقررداخت حق ریذیری ،مورد نیاه
 موارد مصوب(

های ذیرب  و یا شورا برحسب بررسی ریشنهادات، اعتراضات و شكایات استانی و ارجاع به کارگروه -
 مورد

 به شورای سیاستذذاری ملیاسامی منتخبین کارگروه علمی  اعالم -
 ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین گزارشات و مصاحبه با کارآفرینانبرنامه -
 های استانیها برای ریذیری روشش خبری جشنوارهبرقراری تعامل با استان -
 تعیین مخاطبین و مدعوین جشنواره در سطح ملی -

 دبیرخانه های استانیو ... اه  چه منتخبین استانی، کتابCD دریافت -
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 ملی کارگروه علمی جشنواره .4.4
باشرد. تعیرین   هرای مختلرف مری   دستذاهان علمی گنظران و نمایندکارگروه علمی جشنواره متشكل اه صاحب

بر عهده  ،باشدترین امور فرایند اجرای جشنواره میها که اه مهمهای انتخاب کارآفرینان و داوری طرحشاخص
 این کارگروه قرار دارد.

 

 جشنواره ملی وظایف کارگروه علمی اعضای کارگروه علمی جشنواره ملی
 مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی -
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به انتخاب معاون توسعه مشاور  -

 کارآفرینی و اشتغال
 رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی -
 رسانی جشنواره ملیرئیس کارگروه اجرایی و اطالع -
نظران حوهه کارآفرینی با انتخاب رئیس دبیرخانه اه اساتید و صاحبنفر  1 -

 جشنواره ملی
 نوین وهارت صنعت، معدن و تجارتی هادفتر فناورینماینده  -

ساهی تحقیقات و انتقال فناوری ساهمان تحقیقات، دفتر تجارینماینده  -
 موه  و تروی  جهادکشاورهیآ

 جمهوریاونت علمی و فناوری ریاستمعنماینده  -

 وهارت ارتباطات و فناوری اطالعاتنماینده  -

 نماینده وهارت بهداشت، درمان و آموه  رزشكی -

 هیستان حفاظت محی ساهمنماینده  -

 اتاق باهرگانی ایراننماینده  -

های کارآفرینی با انتخاب رئیس شورای یک نماینده اه شورای مرکزی کانون -
 مرکزی

 دو نفر اه اعضای دبیرخانه جشنواره ملی به انتخاب رئیس دبیرخانه -

های قبلی و استفاده اه تجارب موفق و ارهیابی جشنواره -
 هابرنامهرفع نقائص در تدوین 

های شناسایی و انتخاب طراحی و باهبینی شاخص -
 کارآفرینان

و تایید  داوران استانی و ملیهای انتخاب تعیین شاخص -
 داوران ملی

 شدههای ارائهنظارت بر داوری طرح -
بندی و نظارت بر نتای  به دست آمده در مراحل جمع -

ارهیابی علمی، تعیین و انتخاب کارآفرینان برتر و 
 به شورای سیاستذذاری گزار 

ها و محتوای نشریات جشنواره به ریشنهاد سرفصل -
تناسب اهداف جشنواره به شورای سیاستذذاری 
 جشنواره در جهت تهیه و تدوین نشریات مذکور

ریشنهاد محتوای کتابچه جهت معرفی کارآفرینان برتر  -
 استان به دبیرخانه جشنواره استانی

 سوی شوراانجام سایر امور محوله اه  -

 

 رسانیوظایف کارگروه اجرایی و اطالع  رسانی اعضای کارگروه اجرایی و اطالع
 مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی -
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و  -

اشتغال به انتخاب معاون توسعه 
 کارآفرینی و اشتغال

 مدیر کل فرهنذی وهارت متبوع -
-رئیس مرکز رواب  عمومی و اطالع -

 وهارت متبوعرسانی 
 مدیر کل رشتیبانی وهارت متبوع -
رئیس مرکز فناوری اطالعات،  -

تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاه جشنواره، اعالمی اه سوی شورای برآورد هزینه، ریذیری و  -
 سیاستذذاری

 واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی بر اساس مصوبه شورای سیاستذذاری -
های اعالمی اه های جانبی جشنواره و مكان آن در چارچوب سیاستبینی برگزاری فعالیتریش -

 سوی شورای سیاستذذاری
 تدارک بسته و ملزومات آن برای ارایه به مدعوین جشنوارهتهیه و  -
های اصلی تدوین کتاب و ساخت فیلم اه هندگی و تجارب کارآفرینان با همكاری ارائه شاخص -

 کارگروه علمی به شورا
ریذیری تهیه و تدوین ابزارهای تبلیغاتی و ترویجی و نظارت بر آنها مانند سناریو و ساخت فیلم  -
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 رسانیوظایف کارگروه اجرایی و اطالع  رسانی اعضای کارگروه اجرایی و اطالع
ارتباطات و تحول اداری وهارت 

 متبوع
 رئیس مرکز حراست وهارت متبوع -

نماینده موسسه کار و تامین  -
 اجتماعی

سه نفر اه اعضای دبیرخانه جشنواره  -
به انتخاب رئیس دبیرخانه جشنواره 

 ملی

نامه ملی و استانی و ... در چارچوب محورهای ابالغی شورای کارآفرینی، ویژه جشنواره، سرود
 سیاستذذاری جشنواره ملی

 های الهم به منظور برگزاری مراسم جشنوارهملیهماهنذی و ریذیری -
های رسمی وهارت متبوع و معاونت توسعه ها در سایتریزی برای تولید اخبار و گزار برنامه -

رسانی مبتنی بر آخرین اطالعات دقیق دریافتی اه ل به عنوان مرجع اطالعکارآفرینی و اشتغا
 اندرکاران جشنواره، با نظر شورای سیاستذذاریعلمی جهت گفتذو با دست دبیرخانه و کارگروه

های جشنواره و اطالعات موردنظر در ای شدن برنامهریزی جهت روشش اخبار و رسانهبرنامه -
 راسری و استانیصدا و سیما و مطبوعات س

های جشنواره ملی کارآفرینان برتر و رعایت اصل یكپارچذی در تهیه طرح نمادها و یادمان -
 های ملی و استانیها نظیر تندیساستفاده اه نمادها و یادمان

های انتشاراتی جشنواره شامل روستر، کارت دعوت، بروشور، ریزی برای ساماندهی فعالیتبرنامه -
 رویهفراد در جشنواره ملی به منظور حفظ وحدتکارت ویژه ورود ا

ها و چیدمان محل برگزاری جشنواره، انتخاب قاری و مجری های آرایهتهیه و تنظیم شاخص -
 جشنواره،طراحی سالن محل برگزاری مراسم ملی

 ، کتاب و ... جهت تكمیل محتویات بسته جشنواره به دبیرخانهCDتهیه و ارایه نمونه  -
 محوله اه سوی شورای سیاستذذاری انجام سایر امور -

 

 رسانی جشنواره ملیکارگروه اجرایی و اطالع .4.4
های مررتب   رسانی متشكل اه نمایندگان اجرایی وهارت متبوع و برخی دستذاهکارگروه اجرایی و اطالع

باشد. این کارگروه عالوه بر نظارت بر فعالیت سرایت جشرنواره، موضروعات اجرایری اه جملره امرور       می
 بر عهده دارد.ها را هزینهروشش برگزاری جشنواره، تبلیغات و 

 .الهمست کلیه تولیدات فرهنذی و نشریات با هماهنذی کارگروه علمی صورت رذیرد 
 هرای مربوطره و   رسانی ملی اه بین اعضرای کرارگروه  های علمی، اجرایی و اطالعروسای کارگروه

 شوند.توس  آنها انتخاب و به شورای سیاستذذاری جشنواره ملی معرفی می

 ارکان جشنواره کارآفرینان برتر استانی .4
 شامل شورای سیاستذذاری، دبیرخانه و کارگروه اجرایی و اطالع رسانی جشنواره استانی می باشد.

 جشنواره استانیشورای سیاستگذاری  .4.1

 جشنواره استانی وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره استانی اعضای شورای سیاستگذاری
 یكی اه معاونین ایشان به انتخاب استانداراستاندار یا  -

 )رئیس شورا(
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان)دبیر شورا و  -

 رئیس دبیرخانه جشنواره استانی(
 استان و بودجه برنامهرئیس ساهمان  -

 استان برگزاری جشنوارههای اجرایی استان در تعیین نحوه مشارکت دستذاه -

 به بخش غیردولتی در سطح استان تعیین امور قابل واگذاری جشنواره -
 های اجرای جشنواره استانی و نحوه تأمین آنتصویب هزینه -
رسانی جشنواره استان که اجرایی و اطالع کارگروهرئیس  حكمتایید و ابالغ  -

 شود.می مربوطه معرفی اه سوی کارگروه
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 جشنواره استانی وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره استانی اعضای شورای سیاستگذاری
 رسانی جشنواره استانیرئیس کارگروه اجرایی و اطالع -
 رئیس کانون کارآفرینی استان -
 رئیس ساهمان صنعت، معدن و تجارت استان -
 رئیس ساهمان جهاد کشاورهی استان -
 مدیرکل آموه  و ررور  استان -
 رئیس بنیاد نخبذان استان -
مدیر یكی اه مراکز آموه  عالی استان به انتخاب  -

 ی سیاستذذاری استانرئیس شورا
یا مرکز رشد علم و فناوری های رارکیكی اه رئیس  -

 رئیس شورای سیاستذذاری استان استان به انتخاب
های استان به رئیس مرکز کارآفرینی یكی اه دانشذاه -

 رئیس شورای سیاستذذاری استان انتخاب 
 کل ارتباطات و فناوری اطالعات استانمدیر -
میراف فرهنذی، صنایع دستی و رئیس ساهمان  -

 گردشذری استان
 هیست استاناهمان حفاظت محی سرئیس  -
 رئیس اتاق باهرگانی استان -
 مدیر کل صدا و سیمای استان -
نظران حوهه کارآفرینی با دو نفر اه اساتید و صاحب -

 انتخاب رئیس دبیرخانه جشنواره استان

 رسانی جشنواره استانیاجرایی و اطالع مصوبات کارگروهو تایید بررسی  -
های اعالمی اه سوی بر اساس شاخصذیصالح تخصصی داوران معرفی  -

 کارگروه علمی جشنواره ملی
 های ارائه شده در استاننظارت بر داوری طرح -
بندی و نظارت بر نتای  به دست آمده در مراحل ارهیابی علمی، تعیین و جمع -

 انتخاب کارآفرینان برتر استان
جشنواره استان به عنوان کارآفرینان  دبیرخانهشده اه سوی تایید افراد معرفی -

 برتر استانی
، کتاب و ... جهت تكمیل محتویات بسته جشنواره CDتعیین و تایید نمونه  -

 به دبیرخانه استانی
دبیرخانه اعالمی اه سوی ها و محتویات نشریات جشنواره تایید سرفصل -

 استانی
ایجاد هماهنذی و نظارت بر حسن اجرای جشنواره استان و انتخاب  -

 کارآفرینان برتر استان
 تعیین مخاطبین و مدعوین جشنواره در سطح استان -
ارائه ریشنهادات حمایتی اه کارآفرینان برتر به دبیرخانه جشنواره ملی جهت  -

 بررسی و انعكاس به شورای سیاستذذاری ملی

 

 دبیرخانه جشنواره استانی .4.2
دبیرخانه جشنواره استانی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مستقر بوده و انجام امور مربوط به 

 جشنواره در استان را بر اساس وظایف تدوین شده بر عهده خواهد داشت.
 وظایف دبیرخانه جشنواره استانی اعضای دبیرخانه جشنواره استانی

کل تعاون، کار و رفاه مدیر  -
اجتماعی استان )رئیس 

 دبیرخانه(
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره  -

 کل استان
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره  -

 کل استان
رئیس رواب  عمومی و  -

 رسانی اداره کل استاناطالع
 مدیر رشتیبانی اداره کل استان -

 تعیین دستور جلسات شورای سیاستذذاری استان با هماهنذی رئیس شورا -
 راهنمایی و راسخذویی به سئواالت کارآفرینان و مراجعان -
 به شورای سیاستذذاری استان جهت طرح در جلسات شورا رسانیاجرایی و اطالع ارائه ریشنهادات کارگروه -
 نام داوراننام کارآفرینان در سایت و همان داوری جهت ثبتهمان شروع و رایان ثبتاعالم عمومی  -
 رسانی استاناجرایی و اطالع نظارت بر تشكیل به موقع جلسات کارگروه -
 رسانی استاناجرایی و اطالعابالغ مصوبات شورای سیاستذذاری استان به کارگروه -
 در سامانه جشنوارهبرای داوری  های کارآفرینانکاربرگ و ارجاع بندیتقسیم -
 بندی نتای  حاصل اه داوری و اعالم به شورای سیاستذذاری استاندریافت و جمعریذیری و نظارت برای  -
)اسامی کارآفرینان منتخب استانی، روند انتخاب کارآفرینان و اجرای جشنواره استان و ...(  اعالم کلیه موارد -

 به دبیرخانه جشنواره ملی
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 وظایف دبیرخانه جشنواره استانی اعضای دبیرخانه جشنواره استانی
 رئیس حراست اداره کل استان -
تعاون، کار و کارشناسان اداره کل  -

 رفاه اجتماعی استان
 

 تبات مربوط به جشنواره استانانجام مكا -
 استان ریذیری تشكیل به موقع جشنواره -
 بررسی ریشنهادات، اعتراضات و شكایات و اعالم به شورای سیاستذذاری -
داوری، مستندساهی مراحل مختلف برگزاری جشنواره اعم اه فرآیند انتخاب کارآفرینان، تعیین شاخص،  -

 مربوط به کارآفرینان و ...(العات بندی اطامتیاهدهی، طبقه ارهیابی،
تهیه کتابچه معرفی کارآفرینان برتر استان با  هدایت شورای سیاستذذاری استان جهت ارائه به دبیرخانه  -

 جشنواره ملی
ها و محتوای نشریات جشنواره به تناسب اهداف جشنواره به شورای سیاستذذاری استان ریشنهاد سرفصل -

 جهت تهیه و تدوین نشریات مذکور
 شوند و ارائه به دبیرخانه جشنواره ملییه دفاعیه برای کارآفرینانی که در سطح ملی معرفی میته -
 رسانی جهت تكمیل محتویات بسته جشنوارهاجرایی و اطالع ، کتاب و ... اه کارگروهCDاخذ نمونه  -
 رسانی استاناجرایی و اطالع ارهیابی و نظارت بر فعالیت کارگروه -
 وله اه سوی شورای سیاستذذاری استانانجام سایر امور مح -

 برگزاری جلسات و برنامه عملیاتی به دبیرخانه (CPM)ارایه برنامه همان بندی  -
 نام جشنوارهنظارت بر فرایند و فعالیت سایت ثبت -
های مختلف اه جمله: ریذیری و انجام امور مرتب  با ریذیری و اجرای مصوبات شورای سیاستذذاری در همینه -

ریزی و انجام اقدامات الهم برای عقد قرارداد در همینه تبلیغات ذهاب، اسكان و رذیرایی مدعوین، برنامهایاب و 
(، تهیه جوایز مورد نیاه بر اساس ایر امور )فیلم، سایت خبری و ...رسانی، نصب بنر و بیلبورد و سو اطالع

رسانی، داوران، ارگروه اجرایی و اطالعالزحمه اعضای کالجلسه و حقمصوبه شورای سیاستذذاری، ررداخت حق
 دبیرخانه و سایر موارد مصوب شده توس  شورای سیاستذذاری

 

 رسانی جشنواره استانیکارگروه اجرایی و اطالع .4.3

 رسانیوظایف کارگروه اجرایی و اطالع  رسانی اعضای کارگروه اجرایی و اطالع
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  - -

 استان
مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل  - -

 استان
رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل  - -

 استان
رسانی رئیس رواب  عمومی و اطالع - -

 اداره کل استان
 مدیر رشتیبانی اداره کل استان - -
رئیس فناوری اطالعات اداره کل  - -

 استان
 رئیس حراست اداره کل استان - -

برآورد هزینه، ریذیری و تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاه جشنواره اه طریق کارگروه  - -
 اجرایی ملی

 واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی بر اساس مصوبه شورای سیاستذذاری - -
های های جانبی جشنواره و مكان آن در چارچوب سیاستبینی برگزاری فعالیتریش - -

 اعالمی اه سوی شورای سیاستذذاری
 تهیه و تدارک بسته و ملزومات آن برای ارایه به مدعوین جشنواره - -
نامه استانی تدوین ابزارهای تبلیغاتی و ترویجی و نظارت بر آنها مانند ویژهریذیری تهیه و  - -

 در چارچوب محورهای ابالغی شورای سیاستذذاری استان
 های الهم به منظور برگزاری مراسم جشنواره استانهماهنذی و ریذیری - -
ریافتی اه ها مبتنی بر آخرین اطالعات دقیق دریزی برای تولید اخبار و گزار برنامه - -

 اندرکاران جشنواره، با نظر شورای سیاستذذاری استاندبیرخانه استان جهت گفتذو با دست
های جشنواره استان و اطالعات ای شدن برنامهریزی جهت روشش اخبار و رسانهبرنامه - -
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نواره به دو نفر اه اعضای دبیرخانه جش - -
 انتخاب رئیس دبیرخانه جشنواره استان

یک نماینده اه کانون کارآفرینی استان  - -
 با انتخاب رئیس کانون استان

یک نماینده اه اتاق استان با معرفی  - -
 رئیس اتاق استان

 موردنظر در صدا و سیما و مطبوعات استان
کارت دعوت، بروشور، کارت ویژه ورود  های انتشاراتی جشنواره شامل روستر،انجام فعالیت - -

 رویهافراد در جشنواره استانبر اساس ابالغ کارگروه اجرایی ملی به منظور حفظ وحدت
چیدمان محل برگزاری جشنواره، انتخاب قاری و مجری جشنواره، طراحی سالن محل  - -

 برگزاری مراسم جشنواره استان
 میل محتویات بسته جشنواره به دبیرخانه، کتاب و ... جهت تكCDتهیه و ارایه نمونه  - -
 انجام سایر امور محوله اه سوی شورای سیاستذذاری - -

 

  و توس  آنها انتخاب و به شورای  اه بین اعضای کارگروهرسانی استان کارگروه اجرایی و اطالعرئیس
 شود.سیاستذذاری استان معرفی می

 بندی اجرای جشنواره زمان .6
 همان آغاه فراخوان جشنواره نام، داوری، باهدید و ...( اهها )ثبتکارآفرینان در استانانجام فرایند انتخاب  -

 رسد.به اتمام می شهریور ماه نیمه اولغاه و تا آ
تا نیمه اول مهر آغاه و   ه دوم شهریورنیمهمان انجام فرایند انتخاب و داوری کارآفرینان برتر ملی نیز اه  -

توس  شورای سیاستذذاری جشنواره ملی جشنواره ملی کارآفرینان برتر رذیرد. اجرای مراسم می رایان ماه
 اعالم خواهد شد.

 کنندگان، موضوعات جشنواره دامنه شمول شرکت .7
های اقتصادی(توس  کارگروه ها و بخشکنندگان و موضوعات جشنواره نیز )گروهدامنه شمول شرکت

 تصویب و ابالغ خواهد شد.ملی مشخص و اه طریق شورای سیاستذذاری ملی جشنواره علمی 

 ملیمحل دبیرخانه  .8
نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان آهادی، ساختمان مرکزی وهارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طبقه هفتم، دفتر توسعه 

 کارآفرینی، دبیرخانه جشنواره ملی کارآفرینان برتر

 54173-34325 كدپستي

 24432373 -24432474 مدير دفتر توسعه كارآفرينيتلفن 

 22133332 دورنگار

 24432715-24432221 تلفن دبیرخانه جشنواره

  

 karafarini@mcls.gov.ir پست الکترونیکي

 karafarini.mcls.gov.ir گاهوب

 WWW.KARAFARINANEBARTAR.IR گاه جشنوارهوب

mailto:karafarini@mcls.gov.ir
mailto:karafarini@mcls.gov.ir
http://www.karafarini.gov.ir/
http://www.karafarini.gov.ir/
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 ساختار  جشنواره .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استانی داوران 

 رساني مليكارگروه اجرايي و اطالع

 رئیس جشنواره
 )وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي(

 شورای سیاستگذاری
 ملی جشنواره

 كارگروه علمي ملي

 ملي دبیرخانه جشنواره

 ذاری استانسیاستذشورای 

-کارگروه اجرایی و اطالع

 رسانی استان
استانی دبیرخانه 

 جشنواره

 داوران ملي


