
 صورتجلسه

 جلسه کانون کار آفرینان استان زنجان ومینس

 6931در سال  

باا   جلسه کانون کاار فررنناان اسا ان ان اان     ومینس 82/31/61مورخ  61-3311براساس دعوتنامه شماره 

ماینر عامام مح ارم    و  پارک علم و رناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلا  در علاوم پاناه   مح رم  رئیسحضور 

 کانون کارفررنناان اسا ان  در محم  86/31/61شنبه مورخ دوروا  31ساعت     ان انساامان مینرنت صنع

 تشکیم و در موارد انر اتخاذ تصمیم به عمم فمی. ان ان

 تصمیمات جلسه –الف 

مقرر شی برای ان قال ت رباه اا کارفررنناان اسا ان  و ملا  باه کارفررنناان بااوقوهک توسا  کاانون           -3

ات الام در قاوب برگزاری سخنران ک تشکیم کارگااه ااای فمواشا ک    کارفررننان اس ان ان ان تمهیی

در راس ای ارائه خیمات مشاوره مقر شی ضمن امااانگ  باا   و ... به عمم فنی.  ارائه خیمات مشاوره

فقای مهنیس ضراب  و فقای مهنیس رسوو  نسبت به ارائه خایمات مشااوره باه واحایاای دانا       

 وس  کانون و با امکاری پارک اا مام الام به عمم فنی. بنیان داوطلب و مس قر در پارکک ت

حامیان سرمانه گذار اا حلقه اای مفقوده در پارک رناوی اس نیک کانون کارفررننان اسا ان ان اان    -8

م  توانی با اتخاذ تیابیر الام در تامین سرمانه نق  فررنن  نمانی. مقرر شای در انان امیناه کاانون     

 اا قبیم :ای. رااکاراای الام را ارائه د

     و اسا ان   اق صاادی  بنگااه ااای  رراام ساای امکانات اس قرار واحایاای دانا  بنیاان در

اس فاده اا امکانات فن اا باا ااین نموناه سااای و ت ااری سااای محصاوالت توویایی و         

 خیمات .

         تشکیم صنیوق امیاد واحایاای دانا  بنیاان و حمانات مااو  در بااربود قراردادااای

 کانون و واحیاای دان  بنیان. منعقیه ر  مابین

 سانر رااکاراا 

اس قبال رئیس پارک اا رراام ساای حضور واحیاای تحقیق و توسعه بنگاه اای اق صادی در پارک  -1

 علم و رناوریک بونژه فنیس ه اا بنگاه اائ  که با شهر ان ان راصله انادی دارنی. 

 نامبردگان انر دعوت به عمم فنی. اا نبا رعانت اووونت اای کانو کانون فت  مقرر شی در جلسات -4

  مشاور شرکت اای دان  بنیان فقای م یی محمیی 



    روسای شورای اماانگ  شبکه بانک  اس ان ان ان ) شامم بانک اای دوو   و غیر دوو ا

 بصورت جیاگانه( 

 گانه.روسای بانک اای توسعه تعاون و رراه کارگران بصورت جیا 

مقرر شی در قاوب تفاامنامه ر  مابین کاانون کارفررنناان اسا ان ان اان و پاارک علام و رنااوری         -5

امکاری م قابم صورت پذنرد. اراناب  طرح اای پذنرش شیه در پارکک و مشارکت کانون در رراننی 

ااا و  داشا ه   م  توانی در امره امکاری اای ر  مابین باشی.پذنرش و رشی واحیاای دان  بنیان 

 نیاا اای کانون و پارک م  توانی مبنای اصل  اس ن اج امکاری اا باشی.

مقرر شی در قاوب تفاامنامه ر  مابین کانون کارفررننان اس ان ان ان و صنیوق کاارفررنن  امیایک     -1

کارشناس نماننیه صنیوق در جوار کانون و در محم پارک اس قرار نابی و اا انن راگذر تعامام ساه   

ن کانونک پارک و صنیوق رراام فنی. تامین اع بار طرح اای تانیی شیه اا سوی کانون م  جانبه میا

 توانی نک  اا مصادنق امکاری اای ر  مابین باشی.

به موجب پیشنهاد کانون و اس قبال پارک مقرر شی با کلیه واحی اای مس قر در پارک روا دوشانبه   -7

مقارر شای کلیاه     شست مشا رک برگازار گاردد.   با میزبان  پارک ن 33:13ساعت   38/34/61مورخ 

 اعضای ایات مینره کانون در انن نشست حضور بهمرساننی.

 مقرر گردنی در گف مان ر  مابین کانون و پارک نکات و موارد انر مطمح نظر قرار گیرنی. -2

    امکان اعمال تفکر ان یره ای و خوشه ای در پذنرش و اس قرار واحی اای دانا  بنیاان در

 ری.پارک رناو

  س انیه میان واحی اای اای مس قر در پارک رناوری. –امینه ساای تعامم داده 

  . تمهییات الام برای پذنرش واحیاای دان  بنیان با رونکراای اج ماع  و ررانگ 

 امینه ساای و ررانگ ساای کانون با این : -6

 .امکان باادنی مردم اا بنگاه اای تووییی 

 ن باادنی برنامه رنزی شیه واحیاای دان  بنیان اا بنگااه  راه انیاای توراای صنع   با ای

 اای تووییی با این انیه ساای اای جینی و بااارناب  برای محصوالت دان  بنیان.

اقیام عاجم به عمم فنی. تاامین مااو  بارای     3161مقرر شی نسبت به تهیه بودجه کانون در سال  -33

مینره و مب نا  بار بودجاه کاانون     ازننه اای جاری کانونک توس  اعضای ایات بخش  اا پرداخت 

بخ  دنگر اا ازننه ااای کاانون باا رااباری اداره کام تعااونک کاار و ررااه          صورت خواای گررت.

 اج ماع  توس  بخ  دوو   تامین و پرداخت خواای شی.

ک نقطه نظرات مح وائ  –مقرر شی اعضای ایات مینره با مراجعه به سانت کانون و با رونکرد شکل   -33

در  نماننای.  ساال به در ار کاانون ار   33/34/61اصالح  و تکمیل  را حیاکثر وغانت روا شنبه مورخ 



کاانون بار    عنانت ونژه مبذول گاردد.  3161کانون در سال ارائه نقطه نظرات به پی  نونس برنامه 

مبنای نظرات واصلهک اصالحات الام را با تاکیی بر باابین  برنامه کانون و با تاکیی بار خروجا  ااای    

 موثر در اجرای برنامه به عمم خواای فورد.

ئه شای و مقارر گردنای در کناار     اتوس  فقای دک ر سینا اش ری با رونکرداای انر ار ذنمانیه اای  -38

با مساووویت  رعاویت اای پروژه ای انیه اای مطروحه در قاوب ک تکلیف  کانون جاری و ویت اایرعا

  انشان و با امکاری اعضای کانون مورد پیگیری قرار گیرنی.

 .رعاویت اای کانون بانی خروج  داش ه باشی 

 ی برنامه اای کوتاهک میان و بلنی میت باشی.اکانون بانی دار 

 .کانون برای پیشبرد انیه اا برنامه رنزی نمانی 

 حه از سوی آقای دکتر سینا اشتریایده های مطرو

 ITحواه  -اوف 

  ان اد بزرگ رننdata center انران در ان ان 

 ارائه خیمات در ر م اای 

 ای راه انیاstart up  اای نو جهت ان اد انرژیاا 

  برگزاری مسابقات رباتیک کاربردی در صنعتک کشاورایک علوم رضائ  و درنائ 

  شناسائ  نخبه اا و طرح اای رش ه اای مرتب  باIT.ک اوک رونیک و نا کامپیوتر 

 تشکیم تیم اای برنامه نونس  برای اتوماسیون شرکت اای بزرگ 

  برگزاری کنفرانس اایIT  ( با شرکت اای مطرح دنیا و انرانUP ک دن   کاالک ونک  پینا

 و ... ( و دعوت اا بزرگان انن صنعت به صورت بین اوملل .

  ماننی امضای دن ی ال باا  در ان ان با امراا  روسای ساامان اا )تهیه برنامه اای پانلوت

 (UPامکاری 

 حواه ااسانر  – د

 راه انیاای پارکبان 

 ... ان اد طرح اای دوربین و من رل تراریک برای دانشگاه ااک رروشگاه اا و 

 اجاره پارکینگ اای شهری و راه انیاای رضای تبلیغات  

توسا  فقاای مهنایس    اا پارک علم و رناوری کودک  گزارش مقرر گردنی در نک  اا جلسات فت   -31

 ارائه شود.مک  



اا ساامان ماینرنت صانع   اسا ان    فقای مهنیس حسام قنیااری  کبنا به دعوت فقای دک ر برنری -34

گزارش  با رونکرد امکان تعامم کانون با ساامان ارائه دادنی و مقررگردنی در جلسه فت  کانون  ان ان

 اتخاذ تصمیم به عمم فنی.

 

 

 حاضرین در جلسه –ب 

 ردنف
ام و نام خانوادگ ن  

 خانم اا
 دس گاه / شرکت م بوع

اه / مسووویت در دس گ

 شرکت م بوع
 شماره تلفن امراه

  رئیس پارک علم و رناوری م  ب  شهییی 3

صمسعیی نوسف  ا 8 کانون رئیس کانون کارفررننان   36388438368 

 36384483821 عضو کانون کانون کارفررننان م  ب  برنری 1

 36383435375 عضو کانون کانون کارفررننان محسن عطائیان 4

 36383431741 عضو کانون کانون کارفررننان وو  اوه منصوری 5

 36388431574 عضو کانون کانون کارفررننان سعیی امییی 1

 36383437523 عضو کانون کانون کارفررننان انرج ارشار نیا 7

 36388486341 دبیر کانون کانون کارفررننان سینا اش ری 2

نونعضو کا کانون کارفررننان محمود ضروب  6  36383431286 

مک  عل  33  36383433358 عضو کانون کانون کارفررننان 

 36385436121 عضو کانون کانون کارفررننان مرتض  رسوو  33

 36351333673 مینرعامم ساامان مینرنت صنع   ان ان حسام قنیااری 38

 36383431355 عضو کانون کانون کارفررننان وو  اوه بیات 31

84365233638 عضو کانون کانون کارفررننان سیی کرنم حری 34  

 در جلسه حضور نیاش نی. 34و  31: نامبردگان ردنف اای  3 مالحظه

فقای مهنیس مهیار ضراب  به نماننیگ  اا سوی فقای مهنایس محماود ضاراب  در جلساه     :  8 مالحظه

 داشت.حضور 

 


