
 7931سال چهارم ماهه سه – النیگ استان ینیکارآفر کانون عملکرد گزارش
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 گيالن استان كارآفريني كانون اعضاي معرفي( الف

 كارآفريني استان گيالنكانون ليست اعضاي 

 تماس شماره شركت نام عضو يخانوادگ نام و نام فيرد

 13111911190 شرکت نیو ساد رئیس کانون افشین رحیمی 1

 13112121191 استاد یار و رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه گیالن  دبیر کانون محمود مرادی 2

 13111911192 شرکت اندیش بنیان فناور ورنا عضو امیر نیکو صالح 9

 13113911399 یاران طالیی جام جم عضو علیرضا حسنی نوغانی 0

 13111119919 شرکت سیال سامانه اندیشه عضو بهبود داداش زاده 1

 13111923011 شرکت مهرآوران شمال عضو فریبرز صبوری 9

 13121101139 شرکت هپی لند عضو احمد طاهری 1

 
 :1931 سال در النيگ استان كانون چهارم ماهه سه جلسات صورت گزارش( ب

 كانون اعضاي حضور با كه ،7931سال  چهارم ماهه سه در كانون رسمي شده برگزار جلسات تعداد

 :باشد مي ذيل جدول شرح به كه بوده جلسه 4 گرديد، برگزار
 

 مصوبات تعداد جلسات زمان مدت جلسات تعداد

4 11 19 

 
 جلسه مصوبات و زمان مدت برگزاري، تاريخ تفكيك به مصوبات گزارش جدول

 (ساعت) جلسه زمان مدت جلسه برگزاري تاريخ (چهارم ماهه سه در) جلسات تعداد

 9 3/11/31 اول جلسه

 مقرر كارآفريني، كافه توسط هاهبرنام اجراي همچنين و كانون هايبرنامه و اهداف به دستيابي منظور به -7

 نياز مورد هايريزيبرنامه و تشكيل كافه، اعضاي و كانون اعضاي از متشكل سياستگذاري كميته گرديد؛

 افراد و كارآفرينان گذاران،سرمايه مديران، از دعوت درخصوص كافه زمانبندي هايبرنامه تدوين درخصوص

 .نمايند اقدام كارآفريني و كار و كسب حوزه در تاثيرگذار و مرتبط

 جلسات اين در و گردد برگزار يكبار هفته هر مستمر طور به كارآفريني كافه محل در جلسات گرديد؛ مقرر -2

 .نمايد مشاركت فعال طور به نيز فرينيآكار كانون

 وريهبهر و كارآفريني توسعه دفتر حوزه 29/1/31 مورخ 744441 شماره نامه نمودن اجرايي راستاي در -9

 با ايجلسه گرديد مقرر "كارآفرينان كارفرمايي صنفي انجمن" تاسيس موضوع متبوع، وزارت كار نيروي

 مقرر خصوص همين در. گردد برگزار كارآفريني كافه محل در 22/71/31 تاريخ در فوق كارآفرينان حضور
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 (ساعت) جلسه زمان مدت جلسه برگزاري تاريخ (چهارم ماهه سه در) جلسات تعداد

 .نمايد اهمفر را موصوف كارآفرينان از دعوت به نسبت الزم اقدامات دلجو آقاي گرديد؛

 1 11/11/31 دوم جلسه

 بخشي ساماندهي طرح " با مرتبط هايدستگاه با جلسه، برگزاري جهت كل اداره درخواست گرديد مقرر -7

 خصوص همين در. پذيرد انجام محترم استاندار از "مستمر غير منظوره چند خدمات – رسمي غير مشاغل از

 دلجو آقاي توسط استاندار به پيشنهاد جهت مرتبط هايدستگاه معرفي همچنين و الزم مستندات گرديد؛ مقرر

 .گردد تهيه

 برنامه مورد در خصوص به موصوف طرح تكميل به نسبت را الزم اقدامات مرادي دكتر گرديد؛ مقرر -2

 اختيار در روز سه مدت ظرف حداكثر را تكميلي مستندات و انجام طرح نياز مورد بودجه همچنين و زماني

 .دهند قرار كل اداره

 اطالعاتي بانك تكميل به توجه با استان، برتر كارآفرينان كارفرمايي صنفي انجمن تاسيس راستاي در -9

 در الزم اقدامات ساير و موسس هيات تعيين موضوع، تشريح جهت كارآفرينان تمامي گرديد؛ مقرر موصوف،

 تعيين ،22/71/31 شنبه، روز فوق برنامه ختاري خصوص همين در. گردند دعوت لند هپي كارآفريني كافه محل

 استان كارآفريني كانون طريق از رساني اطالع كل، اداره سوي از هادعوتنامه صدور از پس گرديد؛ مقرر و

 .پذيرد انجام

 4 11/11/31 سوم جلسه

اي دكتر و همچنين جناب آق اشتغال و كارآفريني توسعهمحترم  معاونت منصوري، دكتر حضور به توجه با -7

 در 24/77/31 تاريخ در متبوع وزارتوري نيروي كار سرهنگي مدير كل محترم دفتر توسعه كارآفريني و بهره

 به ذيل موارد گرديد مقرر باشد،مي انجام حال در لند هپي فرينيآكار كافه و كانون همكاري با كه گيالن استان

 .گردد ارائه مذكور جلسه در پيشنهاد عنوان

 دارتياولو عيصنا ينيكارآفر و اشتغال رهيزنج در نيكارآفر يدانشگاه يآموزش گروه كي جاديا لوتيپا -

 يصنعت يهاخوشه ارزش رهيزنج از يتيحما طرح –ي( كشاورز ونيزاسيمكان گروه يتوانمندساز طرح) استان

 . موجود كار و كسب و

 يبخش اعتبار و يتوانمندساز همچنين وي ناستا و يكشور برتر نانيكارآفر جشنواره رهيزنج ليتكم منظور به -

 قالب در ذيل موارد ملي، و استاني برتر كارآفرينان انتخاب جشنواره برگزاري از پس منتخب نانيكارآفر به

 يهاتيمعاف و هاوام ياعطا – اشتغال توسعه يبرا يفعل نانيكارآفر يرو يگذارهيسرما. )گردد ارائه پيشنهاد،

 جاديا و نانيكارآفر يبخش اعتبار يهازميمكان جاديا -اشتغال ياتوسعه يهاطرح ازاء رد ياتيمال اي يامهيب

 هيسرما مشكالت كاهش و فروش تيتقو كرديرو با نانيكارآفر -يامهيب يهايبده هيتسو در تهاتر يهازميمكان
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 (ساعت) جلسه زمان مدت جلسه برگزاري تاريخ (چهارم ماهه سه در) جلسات تعداد

 (. نانيكارآفر گردش در

  .استان كارآفريني كانون توسط ضمانت صندوق ايجاد -

  .فارمينگ كنتراكت هايطرح مشابه صنعتي هايطرح اجراي درخصوص دپيشنها

 اين به مربوط اطالعاتي بانك گرديد؛ مقرر كارآفريني و كار و كسب حوزه فعاالن همه از دعوت راستاي در -2

 افراد براي مرتبط هايدعوتنامه و تكميل كارآفريني كافه و كانون همكاري با و دلجو آقاي توسط موضوع

 محترم مجلس و نمايندگان دعوت به نسبت طاهري آقاي گرديد؛ مقرر خصوص همين در. گردد صادر خبمنت

 .نمايند اقداممحترم  استاندار

 پاورپوينت قالب در آن تدوين و دهندگان پيشنهاد از دعوت درخصوص الزم هايهماهنگي گرديد؛ مقرر -9

 .پذيرد انجام مرادي دكتر توسط

 مقرر ،(مرتبط هايدرخواست و پيشنهادها نظرها، آوري جمع) استاني هايظرفيت همه از استفاده منظور به -4

 خدمات و رساني اطالع مشاوره، مراكز مديران گذشته، سنوات كارآفرينان همه حضور با ايجلسه ؛گرديد

 و گذاريمايهسر حوزه فعاالن ساير و استان هايكاريابي مديران استان، كارآفريني كانون اعضاي كارآفريني،

 .  گردد برگزار لندهپي كارآفريني كافه محل در استان كارآفريني

 9 11/11/31 چهارم جلسه

 بررسي زمان در استاني كارآفرينان از برخي شناسايي درخصوص نژاد سلمان آقاي گزارش به توجه با -7

 جهت زمانبندي برنامه و تهيه فوق نكارآفرينا از مناسب اطالعاتي بانك گرديد؛ مقرر كارا، سامانه در هاطرح

 .گردد انجام كانون اعضاي توسط طرحه از بازديد

 كافه محل در سرهنگي دكتر و منصوري دكتر حضور با كه 24/77/31 جلسه مصوبات پيگيري راستاي در -2

. گردد يريپيگ مصوبات به نسبت اجرا مسئولين تعيين با گرديد؛ مقرر بود، گرديده برگزار لند هپي كارآفريني

 و تهيه آن زماني برنامه و آوريجمع دلجو آقاي توسط مصوبه اين مستندات گرديد؛ مقرر خصوص همين در

 .گردد پيشنهاد آتي جلسه در

 كارافريني خدمات و رساني اطالع مشاوره، مركز توسط آپياستارت رويداد برگزاري به توجه با -9

 و ديجيتال استعداد شتابدهي و ساختماني صنايع در انرژي وريبهره حوزه دو در دانش انديشه سرآمدپژوهان

 با هماهنگي جمله از استان كارآفريني كانون سوي از الزم همكاري گرديد؛ مقرر كوچك صنايع در كارآفريني

 .گردد انجام منتور معرفي همچنين و برگزاري براي سالن از استفاده جهت گيالن دانشگاه
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 :استان در كانون وظايف و مصوبات اساس بر شده انجام اقدامات اهم( ج
 

 

 فعال جوانان نهاد مردم هاي سازمان دبيران سازي توانمند و آموزشي دوره برگزاري در همكاري -1

 كشور كارآفريني حوزه در
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 لندي هپي نيكارآفر كافه باي آب سبزي استارتاپ ستمياكوسيي گردهما نيهفتمهمكاري و اجراي  -1

 : حضور با 11/11/31 مورخ

 ساازمان  ركليماد  - النيگا  اساتان ي فنااور  و علم پارک سيير - النيگ استاني استارتاپ فعاالن

  النيگ استان جوانان امور مشاور - اطالعاتي فناور و ارتباطات
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 استان گيالن رماييكارف و كارآفريني حوزه در معضالت همايش يك روزه بررسي -9

منصوري، معاونات   دكتر قايآ جناب حضور افتخاري باو  24/77/31اين همايش در تاريخ 

و جناب آقاي دكتار سارهنگي مادير كال محتارم دفتار        اشتغال و كارآفريني محترم توسعه

با توسعه كارآفريني و بهره وري نيروي كار وزارت متبوع در محل كافه كارآفريني هپي لند 

 برتار  كارآفريناان  برخي  -گيالن استان كارآفريني كافه افتخاري معي از )اعضايحضور ج

 - اي حرفاه  و فناي  مدير محترم اداره كال  – گيالن دانشگاه برجستهمحترم  اساتيد -استان

 - صانعتي  هااي  شاهرک  شاركت  محترم رئيس – استان فناوري و علم محترم پارک رئيس

محترم  رئيس – گيالن در تكاپو طرحمحترم  گزاركار - صنايع مديران انجمنمحترم  رئيس

 تعاون كل اداره كارآفريني مشاوره دفاترمديران محترم  – آزاد منطقه گذاران سرمايه انجمن 

 در محتارم  نمايناده  و مارتبط  هاي تشكل و استان كارآفريني كانونمحترم  اعضاي , كار و

 برگزار گرديد.   مجلس

 بخش دو در گذاري سياست كميته بروكراسي، اعضاي زا دور به و صميمانه نشست اين در

 نظاام  موجاود  وضاعيت  اول بخش در كه نمودند مطرح را حوزه كارآفريني معضالت كلي

 گرفت قرار مورد بررسي ها نهادسازي و آماده بسترهاي و كشاورزي و صنعت در حكومتي

 در گاذاري  ستسيا كميته سياستي توسط اعضاي راهكارهاي و پيشنهادها دوم بخش در و

 ارائه گرديد. كلي مورد چند قالب
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 صنعت در انرژي وريبهره آپي استارت رويدادهمكاري و مشاركت در برگزاري و اجراي  -4 

 در محل دانشگاه گيالن ساختمان

 مشااوره،  مركاز  و النيگا  شاگاه داني پژوهش معاونت كانون كارآفريني استان، يهمكار با داديرو نيا

 27 خيتاار  در وي زيربرنامه دانش، شهياند پژوهان سرآمد شركت كارآفريني خدمات و رساني اطالع

 وي خصوصا  بخاش  رانيماد  از يجمع حضور با و النيگ دانشگاه حكمت تاالر در 7931 ماه اسفند

 .ديگرد برگزار  دهيا صاحبان و گذاران هيسرما برتر، نانيكارآفر ،يدولت

 زمااني  برنامه قالب در طرح، صاحبان طريق از ايده 91 شده زمانبندي برنامه براساس رويداد، اين در

 ماورد  تخصصاي  طاور  باه  داوران هياات  طريق از ها طرح و ارائه( طرح هر معرفي براي دقيقه سه)

 .گرديدند بندي رتبه و گرفته قرار فني ارزيابي

 . گرديد پرداخت نقدي جوايز و تنديس تقدير، لوح داوران، اتهي منتخب و برتر ايده 71 به پايان در
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 :اجرا حال در اقدامات( د

 فرينان استان گيالن.آتاسيس انجمن صنفي كارفرمايي كارپيگيري درخصوص  -7

   "بخشي از مشاغل غير رسمي، خدمات چند منظوره غير مستمرساماندهي "ملي پيگيري طرح  -2

فرينان آجراي طرح باشگاه كارآفرينان نوجوان با همكاري نخبگان و كارپيگيري درخصوص ا -9

 جوان استان و دانشگاه گيالن.

تامين  -برنامه ريزي درخصوص حمايت از كارآفرينان استان در مراكز دولتي )سازمان ماليات -4

 اداره كل تعاونع كار و رفاه اجتماعي( –سازمان صنعت، معدن و تجارت  –اجتماعي 

هاي اجرايي مرتبط و كارگزار طرح وين پنج نهاد قابل اجرا در طرح تكاپو با همكاري دستگاهتد -4

 تكاپو در استان در عرصه گردشگري، كشاورزي و نهادسازي در حوزه صنعت.

صورت مشترک توسط كانون كارآفريني استان، ريزي درخصوص برگزاري استارت آپ بهبرنامه -1

 م و فناوري و مراكز مشاوره، اطالع رساني و خدمات كارآفريني. بنياد ملي نخبگان، پارک عل

برنامه ريزي در خصوص برگزاري همايش شناسايي مشكالت واحدهاي توليدي در محل دفتر  -1

 فريني استان. آكانون كار

 مرتبط هايكانون در رسمي و موثر حضور جهت فرينيآكار هايسمن و استان فرينيآكار كانون تقويت -8

  استان گيري تصميم و سازي تصميم با

 

 

 


