
 صورتجلسه

 جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان پنجمین

 6931در سال 

رئیس محترم جناب آقای مهندس مهدی عباسی مین جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان با حضور پنج

برگزار شد و در موارد زیر اتخاذ  69:88ساعت   80/80/69شنبه مورخ یکروز استان زنجان  یدانشگاه جهاد

 ل آمد.تصمیم به عم

 تصمیمات جلسهمذاکرات و  –الف 

ارائه گزارش از مذاکرات به عمل آمده با آقای حسین حسینی راد مدیر عامل موسسه تحلیل گران  -6

) موضوع مذاکره : مبادله تفاهمنامه فی مابین کانون، موسسه  80/80/69روز شنبه مورخ  –صنعت 

حد های کسب و کار مستقر در پارک ( و پارک به منظور اجرای تصمیمات متخذه در جلسه با وا

پیش نویس تفاهمنامه موصوف در چارچوب مذاکرات به عمل آمده، توسط موسسه تحلیل گران 

برای بررسی به کانون کارآفرینی استان زنجان  61/80/69صنعت تهیه و لغایت روز شنبه مورخ 

 ارسال خواهد شد.

 

روز یکشنبه  -ندس شهیدی رئیس پارک فناوریارائه گزارش از مذاکرات به عمل آمده با آقای مه -2

 موضوع مذاکره : 80/80/69مورخ 

 توسعه فضای کانون در پارک فناوی و استقبال موضوع از سوی آقای مهندس شهیدی. 

  پیشنهاد تشکیل اتاق فکر با هدف تقویت و ایجاد شتاب در رویکرد اقتصادی در فعالیت

 های واحدهای کسب و کار.

 باط با تمهیدات به عمل آمده در مورد تصمیمات متخذه در جلسه با تبادل نظر در ارت

واحدهای کسب و کار مستقر در پارک و تاکید بر هماهنگی فی مابین در زمینه امور 

  آموزشی.

تاکید روی تمهیدات الزم برای برگزاری جلسه دوم کانون با واحدهای کسب و کار مستقر در پارک  -3

یس پارک فناوری با هدف ارائه گزارش از اقدامات به عمل آمده با حضور آقای مهندس شهیدی رئ

در ارتباط با تصمیمات متخذه در جلسه اول و اتخاذ تصمیمات جدید برای کمک به پیشبرد اهداف 

  کسب و کار.واحدهای 

ارائه گزارش از اقدامات به عمل آمده در ارتباط با خدمات مشاوره و تاکید روی تداوم و گسترش  -1

 دمات مشاوره و حتی االمکان مستند سازی اقدامات به عمل آمده در زمینه خدمات مشاوره.ارائه خ



ارائه پیشنهاد بازنگری در کارگروه های تخصصی کانون و موافقت با تشکیل و جاگزینی گارگروه  -0

 های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات با کارگروه های قبلی.

در ارتباط با یکی از ایده های مطروحه )به  تر اشتریپیشنهادی از سوی آقای دکراهکار مقرر شد  -9

آقای مهندس  جانباز  مربوط به ایجاد پارک علم و فناوری  پروپوزالتشخیص ایشان( و همچنین 

  کانون مطرح شود.مکی در جلسه آتی 

ارائه گزارش از مذاکرات به عمل آمده با آقای محمد رضا یوسفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه  -0

کانون برای جبران هزینه های جاری و استان زنجان در ارتباط با تامین اعتبار درخواستی  اجتماعی

 تاکید به دریافت کمک عاجل از دبیرخانه هیات امنای کانون کارآفرینی استان زنجان.

مقرر شد با اعالم شماره حساب بانکی کانون نزد بانک رفاه شعبه اشراق، اعضای هیات مدیره کانون  -0

در دو نوبت اقدام الزم  ین بخشی از هزینه های جاری کانون، نسبت واریز وجوه تعیین شدهبرای تام

را معمول نمایند. مبلغ و مقاطع واریز وجه متعاقبا و از طریق کانال تلگرامی حداکثر لغایت روز شنبه 

   اعالم خواهد شد. 61/80/69مورخ 

تباط با واحد های کسب و کار مستقر در پارک با هدف دریافت اطالعات الزم از پارک فناوری در ار -6

 برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و دارندگان واحدهای کسب و کار.

مقرر شد مبادله تفاهمنامه فی مابین جهاد دانشگاهی و کانون کارآفرینی استان زنجان با اهتمام  -68

 طرفین و با توجه به مالحظات زیر مورد پیگیری قرار گیرد.  

 با تاکید بر آموزش های  عمومی و تخصصی، ارائه خدمات آموزشی : موضوع تفاهمنامه

در قالب برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت نیم روزه و  تخصصی و با رویکرد کارآفرینی

 یکروزه و همچنین برگزاری سخنرانی.

 .تهیه پیش نویس تفاهمنامه : پیش نویس توسط جهاد دانشگاهی تهیه خواهد شد 

 .جامعه مخاطب : بنگاه های اقتصادی اعم از تولیدی و غیر تولیدی 

 تبیین اهداف :  هر یک از دوره های آموزشی و سخنرانی ها 

 کارائی و اثربخشی دوره ها و  دستیابی به اهداف، نظر سنجی : از فراگیران، عطف به

 سخنرانی ها نظر سنجی به عمل آید.

 و برگزاری سخنرانی ها از محل ز دوره های آموزشی هر یک اهزینه :  دوره ها خود گردانی

 تعرفه های تعیین شده توسط فراگیران تامین خواهد شد.

  محل برگزاری هریک از دوره های آموزشی و سخنرانی ها به تناسب جامعه فراگیران تعیین

 خواهد شد.



  داکثر پیگیری موضوع حکانون کارآفرینی استان زنجان برای معرفی نماینده : نماینده

 به جهاد دانشگاهی استان زنجان معرفی خواهد شد. 61/80/69لغایت 

 .سایر مالحظات الزم توسط نمایندگان طرفین تعیین خواهد شد 

 تشکیل خواهد شد. 80/89/69ششمین جلسه کانون در روز یکشنبه مورخ  -66

  

 حاضرین در جلسه –ب     

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها
وعدستگاه / شرکت متب  

اه / مسئولیت در دستگ

 شرکت متبوع
 شماره تلفن همراه

 86626161939 رئیس جهاد دانشگاهی  مهدی عباسی 6

 86629161006 مدیر دفتر تجاری سازی جهاد دانشگاهی غالمرضا عباسی 2

 86620166130 مدیر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی صدرا زهرا فتحی 3

 86622162662 رئیس کانون نکانون کارآفرینا سعید یوسفی اصل 1

 86621126203 عضو کانون کانون کارآفرینان مجتبی بریری 0

 86626160600 عضو کانون کانون کارآفرینان محسن عطائیان 9

 86626169013 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله منصوری 7

 86622169001 عضو کانون کانون کارآفرینان سعید امیدی 8

 86626166602 عضو کانون انون کارآفرینانک علی مکی 9

 86620166303 عضو کانون کانون کارآفرینان مرتضی رسولی 01

 86626169600 عضو کانون کانون کارآفرینان ولی اله بیات 00

 86626160008 عضو کانون کانون کارآفرینان ایرج افشار نیا 01

26819866221 دبیر کانون کانون کارآفرینان سینا اشتری 63  

 86626163026 عضو کانون کانون کارآفرینان بیمحمود ضرا 01

 در جلسه حضور نداشتند. 66و  68، 0 ،0، 0 : نامبردگان ردیف های 6 مالحظه

: آقای مهندس مهیار ضرابی به نمایندگی از سوی آقای مهندس محمود ضرابی در جلسه  2مالحظه 

 حضور داشت.


