
 صورتجلسه

 جلسه کانون کار آفرینان استان زنجانهمین ن

شان ه واور    یکروز حضاور جنااآ آیاار سرفساور ی او        جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان باا  همین ن

 1397در ار  اط با ایداوات آ   و برناوه هار کانون در ساال    ادل نظر به ونظور  16:00ساعت  30/03/97

 طروحه و  صمیمات وتخذه به شرح زیر و  باشد.. رئوس وطالب وبرگزار شد

 تصمیمات جلسهمذاکرات و  –الف 

 رئوس مطالب مطروحه – 1 –الف      

 شکیل ا حادیه  ولید کنندگان ونتخب استان زنجان با اهتمام کانون کارآفرینان و با  وجه به نکات  -1

 زیر :

 وشخصه هار وطروحه در جلسه. سیشنهاد اولیه اعضار ا حادیه  وسط اعضار کانون با  وجه به 

       استنتاج ضوابط و شرایط اعضار ا حادیه، از وشخصاات شارکت هاار سیشانهادر اعضاار کاانون و 

 شده.ضوابط و شرایط  عیین در انط اق با اعضار ا حادیه  نهائ  انتخاآ

 ر اخا،،  اهداف ا حادیه : حمایت از اعضا بطور اعم و در  عاول با اوور والیا   و  اوین اجتماع  بطو

افتتاح حساآ در بانک/بانک هار ونتخب  وسط کلیه اعضا برار دریافت  سهیالت با شارایط ویا،ه،   

) وثال خریاد کاادو در وناسا ت هاار       اوین حوائج اعضا  رجیحا از  ولیدات سایر اعضاار ا حادیاه  

 وختلف و ... (

و سا،وه  باا      ادل نظر با ودرسه کسب و کار صوف  به ونظور همکاارر در حاوزه هاار آواوز      -2

 رویکرد کارآفرین .

 به شرح زیر : شکیل کمیسیون بانوان کارآفرین  -3

  رئیس کمیسیون : خانم زهرا فتح 

  با سیشنهاد رئیس کمیسیون در جلسه آ   کانون وطرح و  1397اهداف، شرح وظایف و برناوه سال :

  صویب خواهد شد. 

کمیل  اعضار ونتخب اولین  ور صنعت  با اهتمام سرکار خانم وهندس زهرا فتح ،  شکیل جلسه   -4

با جناآ آیار وهندس بیات ودیرعاول وحترم شرکت سارس سویچ باه ونظاور بررسا  سیشانهادات     

ناظر به همکارر واحدهار کسب و کار وستقر در سارک علم و فناورر دانشگاه  حصایالت  کمیلا    

 علوم سایه زنجان با شرکت سارس سویچ. 

برار هم اندیش  و انتقال  جربه به شرح کت آسان سرداخت سرشین )آپ( شر بر ر کارآفریندعوت از  -5

 زیر:



 وحل هم اندیش  و انتقال  جربه : کانون کارآفرینان استان زنجان 

  1397زوان برگزارر : نیمه اول  یرواه  

 )وجرر برناوه هم اندیش  : ووسسه  حلیلگران صنعت )به رو  خودگردان 

شارح   جاارر باه  سال اواخر خرداد در ودیرکل  اوین اجتماع   بابرگزارر نشست صمیم  سیگیرر  -6

 زیر :

  بازرگان (دکتر وهدر وجرر نشست : شرکت لوح نگار جوانه)آیار 

 .وحل اجرار نشست : سارک فناورر دانشگاه  حصیالت  کمیل  علوم سایه 

 رو  برگزارر نشست : خودگردان 

دریافت نقطه نظرات  کمیل  و اصاالح    شد. با به شرح سیوست وطرح 1397برناوه کانون در سال  -7

از سور اعضار کانون، ویرای  جدید برناوه  هیه خواهد شد. در غیار اینصاورت برناواه سیشانهادر     

 و نار ایداوات آ   کانون یرار خواهد گرفت.

در راستار ایداوات ناظر به  اوین ساختمان کانون جلسه ار در دفتر جناآ آیاار دکتار رارانگاار     -8

 م دانشگاه جاوع علم  کاربردر به شرح زیر  شکیل شد.رئیس وحتر

 )کابرر ها : آووزش ، استقرار کانون و  شکل هار کارآفرین ،  جارر)در یالب فعالیت ایتصادر 

      خصی، فضا : سالن بزرگ برار فعالیت  جارر، سالن کوچک برار  اسیساات ورباوط باه فعالیات 

 زرگ برار فعالیت آووزش  و ادارر. جارر و ایجاد فضار ادارر، فضار جلور سالن ب

     از سیشنهاد رئیس وحترم دانشگاه جاوع علم  کاربردر و ن  بر آووز  هاار کاارآفرین  و حقاوق

شهروندر استق ال شد. وشخصات این سیشنهاد  وسط دانشگاه جاوع علم  کاربردر ارائاه و نسا ت   

لیف وقام عال  استان باه دانشاگاه،   به اجرار آن وشترکا برناوه ریزر خواهد شد. این سیشنهاد به  ک

 وستند و  باشد.   

   یکپارچگ  و  قسیم فضا : دیوارکش  فقط به  حدید حدود کاربرر هار وحدود خواهد شد و  قس

 فضار هر یک از کاربرر ها صرفا با سار یشن انجام خواهد شد.

 شد. ورودیهار ساختمان با وجه به کاربرر ها رراح  و در گزار  سیشنهاد خواهد 

     و باا اهتماام    گزار   وجیه  وربوط به واگزارر ساختمان  وسط دانشاگاه جااوع علما  کااربردر

باه   20/03/97سرکار خانم وهندس ندرخانلو  هیه ضمن رایزن  با اعضار کمیتاه واگاذارر لاایات    

 کانون ارائه خواهد شد.

 اهد شد.هزینه  هیه گزار  برابر نظر دانشگاه از سور کانون  اوین و سرداخت خو   

          ،آیار وهندس ندرخانلو به ونظور بارآورد هزیناه هاار  کمیال سااختمان برابار همااهنگ  کاانون

 ازساختمان بازدید خواهد نمود.



       هزینه و درآود بهره بردارر از ساختمان، در یالب کاربرر هار  عیاین شاده،  وساط سارکار خاانم

 اهد شد. وهندس ندرخانلو برآورد و ضمن رایزن  با کانون نهائ  خو

سای  ناویس    ،دانشاگاه آزاد زنجاان   وحترم آیایان دکتر وحمدر و دکتر ین رر از اسا ید با اهتمام -9

برابار جمع نادر وشاروح     ، فاهمناوه همکارر ف  وابین دانشگاه آزاد زنجاان و کاانون کارآفریناان   

و ساس از    هیاه با رعایت نکات زیار  ، 30/02/97وذاکرات به عمل آوده در جلسه روز یکشن ه وور  

   ادل نظر و نار همکارر هار آ   ف  وابین یرار خواهد گرفت.

  همکارر وتقابل دانشگاه و صنعت با رویکرد ارائه خدوات آووزش  در حوزه کارآفرین 

 یین وصادیق همکارر در سایر زوینه ها   

 وجموعاه در راستار وشارکت کانون در  دوین بیوگراف  کارآفرینان ونتخب، ضمن گفتگو با وولف  -10

واورد  ،  30/02/97در چارچوآ گفتگور روز یکشن ه واور    ،نکات زیرسیگیرر  جناآ آیار نصیرر

 نکات زیر با اهتمام کانون وورد سیگیرر یرار خواهد گرفت.  اکید یرار گرفت.

  فهرست کارآفرینان ونتخبو نهائ  سازر ورور 

 باز اآ سیشگفتار وجموعه بنام کانون 

  اوین وال  انتشار وجموعهنحوه وشارکت کانون در  

 سایر نکات حسب سیشنهاد ررفین 

هفته ناوه شهاآ زنجان به عنوان  ری اون کاانون کارآفریناان،  شاکیل     نشریه به ونظور استفاده از  -11

 نشریه، با اهتمام کانون، وورد  اکید یرار گرفت.جلسه با جناآ آیار حرر و سایر دست اندر کاران 

رآفرینان با اداره کل ار  ارات و فنااورر ارالعاات اساتان زنجاان در     از سیشنهاد همکارر کانون کا -12

استق ال به عمل آود. ورا ب از رریاق جنااآ آیاار وهنادس حاواد       ITار  اط با کارآفرینان حوزه 

در یالب  شکیل جلسه با حضور جناآ آیار دکتر فرخ  و وهندس یوسف  سرائ  نماینده اداره کل 

 گرفت. اصل وورد سیگیرر یرار خواهد

از سیشنهاد وربوط به نشست وشترک کانون کارآفرینان با بنیاد نخ گان استان زنجان اساتق ال باه    -13

 وورد اهتمام یرار گیرد.از واه روضان  دعمل آود و وقرر گردید ورا ب بع

 شکیل جلساه کاانون کارآفریناان و انجمان      1397در راستار برسائ  نمایشگاه در ورداد واه سال  -14

وهندس  با اهتمام سرکار خانم وهندس زهرا فتح  به عنوان نمایناده کاانون واورد     خدوات ین  و

  اکید یرار گرفت. 

ضمن بازدید جناآ آیار وهندس یوسف  رئیس کانون کارآفرینان از واحد  ولیدر خاانم ونتخ ا     -15

 در وحل سایت کارگاه  ووضوعات زیر در دستور کار یرار گرفت.



  با دعاوت از جنااآ آیاار وهنادس فافاورر رئایس وحتارم        بازدید وجدد از واحد  ولیدر

 سازوان صنعت، وعدن و  جارت.

 وعرف  خانم ونتخ   به صدا و سیما برار وصاح ه 

 افتتاح رسم  واحد  ولیدر به وناس ت روز صنعت و وعدن با دعوت از وقاوات استان  

 تصمیمات متخذه – 2 –الف    

 ه عمل آود.ا خاذ  صمیم ب 15 ا  1بند هار در اجرار  -16

  شکیل خواهد شد.16:00ساعت  27/03/97جلسه کانون در روز یکشن ه وور  همین د -17

   

 حاضرین در جلسه –ب 

 ردیف
 نام و نام خانوادگ 

 خانم ها
 دستگاه / شرکت وت وع

وسئولیت در دستگاه / 

 شرکت وت وع
 شماره  لفن همراه

 09128248082 .................. ه زنجاندانشگاه  حصیالت  کمیل  علوم سای ی و   یوسفسرفسور  1

 09122412192 رئیس کانون کانون کارآفرینان اصل یوسف صمد  2

 09125419437 عضو کانون کانون کارآفرینان فتح زهرا  3

 09124421283 عضو کانون کانون کارآفرینان وجت   بریرر 4

50912141517 کانون دبیر کانون کارآفرینان عطائیانوحسن  5  

 09121416743 عضو کانون کانون کارآفرینان ول  اله ونصورر 6

 09122416574 عضو کانون کانون کارآفرینان سعید اویدر 7

 09121413829 عضو کانون کانون کارآفرینان ضراب  وحمود 8

 09121411152 عضو کانون کانون کارآفرینان عل  وک  9

 09125419383 کانونعضو  کانون کارآفرینان ور ض  رسول  10

 09121417580 عضو کانون کانون کارآفرینان ایرج افشار نیا 11

 09122429046 دبیر کانون کانون کارآفرینان سینا اشترر 12

14117970912 ودیرعاول شرکت گا  صارر ونتخ   13  

 در جلسه حضور نداشتند.4،6،7،10،11،12: ناو ردگان ردیف هار والحظه

 

 برنامه کانون کارآفرینان استان زنجان



 1397سال در 

 سند باالدست -الف

 (1396-1400کارآفرین  در برناوه ششم  وسعه ) 

 آبند  –22واده 

در کشاور، جاذآ    کاارآفرین  و گاذارر  وزارت اوور ایتصادر و دارای  ووظف است با هدف  ضمین اونیات ساروایه  

وتخصصان، صیانت، حفاظت و وقابله با اخالل در اونیت اشخاص و بنگاهها و کاه  خطرسذیرر )ریساک( اجتمااع    

جمهاور،  در وحیط کسب و کار، با همکارر سازوان، سازوان ادارر و استخداو  کشور، وعاونت علم  و فناورر رئایس 

ماع ، اوور خارجه، ارالعات، دادگسترر و کشاور الزاواات ار قاار اونیات فضاار      هار  عاون، کار و رفاه اجتوزار خانه

 کسب و کار را  هیه و به  صویب شورار عال  اونیت ول  برساند.

دولت وکلف است با همکارر ا ااق بازرگاان ، صانایع و وعاادن و کشااورزر ایاران و ا ااق  عااون ورکازر           -24واده 

یان اجرار یانون برناوه،  مهیدات یانون  الزم را جهت دساتیاب  ساهم  عااون در    جمهورر اسالو  ایران حداکثر  ا سا

، اشاتاالزای ، حمایات از کساب و کارهاار کوچاک و      کاارآفرین  (، با رویکارد  %25ایتصاد به بیست و سنج درصد )

 عمل آورد.بنیان بهوتوسط و دان 

 3جزء  جبند  -48واده 

 : دولت وکلف است

هار کل  برناوه ششم  وسعه و ایتصاد وقاووت  دولت ووظف است فرهنگ جهاادر در  استشدن سیدر جهت اجرائ 

گذارر و اشتاال وولد و اعطار نشان ایتصاد وقااووت   ، سروایهکارآفرین ورر، ایجاد ارز  افزوده،  ولید یروت، بهره

ویا،ه در  سازر آن بهووت  و گفتمانبه اشخاص دارار خدوات برجسته در این زوینه را  قویت نماید و ابعاد ایتصاد وقا

 ار و   دیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ول  را   یین و  رویج نماید.وحیطهار علم ، آووزش  و رسانه

 بند پ -89واده 

الحسنه  ماو  ( ونابع یرض%10درصد)دولت )بانک ورکزر جمهورر اسالو  ایران( ووظف است همه ساله حدایل ده

سول  و اعت ارر دولت  را در چهارچوآ بودجه سنوا   جهت اشاتاال ایثاارگران از رریاق صاندوق      بانکها و وؤسسات

 ایثارگران اختصاص دهد. کارآفرین اشتاال و 

 وظایف و ماموریت های کانون -ب

شناسای ، ررح و بررس  ووانع کارآفرین  در استان در وراحل وختلاف از خلاق ایاده، ایجااد کساب و کاار،        -1

 ( پژوهش )  و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهار عملیا   به ود وضعیترشد،  ث یت 



 ( پژوهش )  شناسای  عواول وؤیر در  وسعه کارآفرین  استان -2

بررس  یوانین و وقررات ور  ط با کارآفرین  و ارائه راهکارهاار عملیاا   باه ونظاور  ساهیل یاوانین رفاع         -3

 ( پژوهش )  ان ور  ط استان  / کشوررواایرت ها و ووانع یانون  ووجود، به ودیر

کمک فکرر، اظهارنظرهار وشور   و ارایه سیشنهادات سیاست  وؤیر به ودیران ارشد دستگاه هار اجرایا    -4

حضور )  استان و دفتر  وسعه کارآفرین  وزارت در اور  صمیم گیرر و اجرار برناوه هار  وسعه کاارآفرین  

 ( در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری

)  ار  اط وؤیر با سازوانها و نهادهار ور  ط در استان از جمله دانشگاهها، وراکز رشاد و وؤسساات س،وهشا     -5

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

اوال وساتمر   شناسای  و وستند سازر  جربیات کارآفرینان استان و بریرارر ساز و کارهار وناسب جهت  ع -6

 ( پژوهش )  با آنها

بررس  و  شخی، فرصت ها و  هدیدهار کسب و کار در استان ها با  وجه به وزیت هار نسا  ، ریاابت  و    -7

 ( پژوهش )  ساختار صنعت استان و همچنین روندهار فناورر در کشور و جهان

یارین کاارآفرین اساتان باا     ایجاد ار  اط وستمر با خیرین استان و ایجاد فضار الزم جهت  شکیل جاوعه خ -8

 ( تشکیل انجمن خیرین کارآفرین)  هدف  وسعه کارآفرین  در کشور

 

 1397فعالیت های استان  کانون در سال  -ج

 فعالیت هار ناظر به  وسعه فرهنگ کارآفرین    -1

 برگزارر سمینارهار هم اندیش  با کارآفرینان بر ر کشورر -1-1

 رین برگزارر کارکاه هار آووزش  در حوزه کارآف -2-1

 اجرار برناوه هار گراویداشت، در وناس ت هار کارآفرین  -3-1

 ارائه خدوات وشاوره کارآفرین  به واحدهار کسب و کار فناور و دان  بنیان -4-1

ارائه خدوات بازاریاب  از رهگذر برگازارر  ورهاار صانعت  و برساائ  نمایشاگاه دساتاورد هاار         -5-1

 واحدهار کسب و کار فناور و دان  بنیان

   وسئولیت انجام فعالیت هار  صدر گرر وراجع دولت  فعال در اور کارآفرین سیگیرر سذیر -6-1

ار  اط با سازوانها و نهادهار وار  ط در اساتان از جملاه دانشاگاهها، وراکاز رشاد و وؤسساات         -7-1

 س،وهش 

ایجاد ار  اط وستمر با خیرین استان و ایجاد فضار الزم جهت  شکیل جاوعه خیرین کاارآفرین   -8-1

 استان در ارآفرین با هدف  وسعه ک

 سروژه هار س،وهش  با رویکرد کارآفرین  -2



شناسای ، ررح و بررس  ووانع کارآفرین  در استان در وراحل وختلف از خلق ایده، ایجاد کسب  -1-2

 و کار، رشد،  ث یت و خروج از کسب و کار و ارایه راهکارهار عملیا   به ود وضعیت

ستان و بریرارر سااز و کارهاار وناساب جهات     شناسای  و وستند سازر  جربیات کارآفرینان ا -2-2

 ها  عاول وستمر با آن

 بررس  و  شخی، فرصت ها و  هدیدهار کسب و کار در استان -3-2

 سایر فعالیت هار کانون -3

 جذآ حمایت ها و کمک هار دولت  و وردو  -1-3

  مهیدات الزم برار  جارر سازر ررح ها و ایده هار کارآفرینان -2-3

 ای  در حوزه کارآفرین سیگیرر  عهدات دستگاه هار اجر -3-3

 استفاده از ظرفیت هار یانون  ناظر بر حمایت از کارآفرینان -4-3

اجرار  فاهمناوه هار و ادله شده، سیگیرر اوضار  فاهم ناوه هار در دسات و ادلاه و و ادلاه     -5-3

 فاهمناوه هار جدید با هدف حمایت وال  از کارآفرینان در سیشا رد رارح هاار کاارآفرین  باا      

 ل  عاون ، کار و رفاه اجتماع  استان زنجان.نظارت اداره ک

  اوین ساختمان ادارر برار کانون. -6-3

 برسای  جلسات واهانه کانون در آخرین یکشن ه هر واه. -7-3

دعوت از وسئولین ذیربط در استان ها برار عضویت افتخارر در کاانون هاا ) باه عناوان ایادام       -8-3

 انگیزش  (

 1397فعالیت های مل  کانون در سال -د

 نق  از رهگذر عضویت رئیس کانون کارآفرینان استان زنجان در شورار ورکزر کانون هار استان . ایفار -1

ایفار نق  از رهگذر عضویت رئیس کانون کارآفرین  استان زنجان در هیات ودیره سازوان ول  کاارآفرین    -2

 ایران.

ه وجلس شورار اساالو  باه   اهتمام شورار ورکزر کانون ها / سازوان ول  کارآفرین  ایران برار جلب  وج -3

باا   کار و کارآفرین  وجلاس کارآفرین  از رهگذر رایزن  با کمیسیون  خصص  وربوره و ار  اط با فراکسیون 

 هدف :

  بررس  ررح هار واصله از کانون هار استان  با هدف  وسعه کارآفرین  و اشتاال -1-3

رویکارد جلاب  وجاه باه      اییر گذارر در  صمیم سازر هار کمیسیون و فراکسیون وربوره باا   -2-3

 کارآفرین  در کشور



( باا  1396-1400بررس  هار کارشناس  وواد ور  ط با کاارآفرین  در برناواه ششام  وساعه )      -3-3

هدف ارائه سیشنهادات وویر بر کارآفرین  و اشتاال به ونظور انعکاس در   صره هار بودجاه  

  هار سنوا   کشور.

ابع دولت  باا سااز و کارهاار وانعکس در بودجاه       قویت بودجه غیر دولت  کانون ها از وحل ون -4-3

  سنوا   کشور

  شکیل جلسات شورار ورکزر کانون ها / سازوان ول  کارآفرین  ایران با عطف  وجه به نکات زیر : -4

 با حضور  عدادر از روسار کانون هار کارآفرین  استان ها در هر یک از جلسات شورا -1-4

 کارآفرین  در هر یک از جلسات شورا با دعوت از یک  از وسئولین ول  ور  ط با -2-4

 قویت کانون هار کارآفرین  استان  از رهگذر بریرارر  عاول کانون هار استان  باا وراجاع  صامیم سااز و      -5

  صمیم گیر استان  و زوینه سازر دعوت از روسار کانون هار استان  به جلسات :

 شورار استان  گفتگور دولت با بخ  خصوص  -1-5

 و  وسعه استان هاشورار برناوه ریزر  -2-5

 ایجاد  عاول برناوه ریزر شده و ونطقه ار ویان کانون هار استان  با هدف   ادل  جارآ ووفق.  -6

 برگزارر  ورهار بازدید از دستاوردهار کارآفرینان استان  در هر یک از استان ها -7

ساتان هاا در یکا  از    اهتمام الزم برار سیگیرر برگزارر ساالنه نمایشگاه کشورر دستاوردهار کارآفرینان ا -8

 وناس ت ها ور  ط با کارآفرین 

 


