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مقدمه

کارآفرینان همواره به عنوان عامل تغییرات در نظام اقتصادی ،اجتماعی و  ...نقشآفرینی مینمایند .لذا امروزه با عنایت به ماهیت
متالطم اقتصااادی -اجتماعی جهان و همچنین وضااتیت موجود اغااتغاب و بازار کار ک ااور ،توجه به مقوله کارآفرینی به لحاظ
اهمیت و نقش مثبت آن در رغد و توسته اقتصادی -اجتماعی ،امری ضروری و بنیادی میباغد.
"کارآفرینی" فرایندی اسات که از طری آن فرد کارآفرین ضامن غاناسایی فر تها از طری نوآوری و پذیرش مخاطره ،ارزش
جدیدی در حوزههای اقتصااادی یا اجتماعی به وجود میآورد و به دلیل تغییر و تحولی که در غاایوههای متداوب ایجاد مینماید،
نقش مهمی در رغااد و توسااته ک ااورها دارد .در واقف کارآفرینی یكی از مهمترین راهكارهای موجود میباغااد که میتواند در
راستای سیاستهای برنامههای توسته ک ور ،با تكیه بر سرمایه عظیم نیروی انسانی متخصص ،اهداف توستهای ک ور را پوغش
داده و مسیر گذار از اقتصاد مبتنی بر منبف به اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی را تسهیل نماید.
با توجه به اهمیت کارآفرینی ،برنامهریزی و ساایاسااتیذاری در زمینه توسااته و ترویآ آن از الزامات برنامههای مختلف توسااته
اقتصادی ک ور بوده و ماهیت فرادستیاهی و فرابخ ی مقوله کارآفرینی توجه به آن را توسط تمامی دستیاهها ضروری میسازد.
در همین ارتباط ،یكی از برنامههای مهم وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی با توجه به رسااالت و وظایف خود" ،انجام فتالیتهای
بنیادی در خصاو

توساته و ترویآ کارآفرینی" میباغاد .بدین منظور هرسااله این وزارتخانه با هدف غاناسایی کارآفرینان در

سراسر ک ور و انتخاب برترین کارآفرینان و مترفی آنان به عنوان الیوهای برتر به آحاد جامته خصو ا جوانان ،اقدام به برگزاری
ج نواره کارآفرینان برتر مینماید.
به لحاظ نقش ویژه کارآفرینان در جامته "،غااناسااایی و مترفی آنان ،اسااتزاده از توانمندی و تجارب آنان در جهت پی اارفت و
توسته و بهبود فضای کسب و کار در ک ور" یكی از اقدامات مهم در زمینه الیوسازی برای جوانان و ترویآ و توستهی کارآفرینی
در ک اور میباغد .در واقف غناسایی و یافتن افراد کارآفرین و بررسی و تحلیل فرایند کارآفرینی و نقد عوامل غكست و موفقیت
آنان ،کمک غایانی به ت وی افراد جامته به کارآفرینی ،ایجاد فر تهای غغلی جدید و توسته و پی رفت ک ور مینماید.
برگزاری این ج نواره میتواند زمینههای حضور کارآفرینان در جامته و افزایش سرعت توسته فرهنگ کارآفرینی را فراهم نماید،
این ج اانواره ،میتادگاهی برای گردهم آوردن کارآفرینان اساات که تجارب موف خود را با جامته درمیان بیذارند و م ااتل و
چراغ راهی برای نسل جوان ونوپا باغند.
با توجه به موارد مذکور ،از ساب  5831تاکنون  58ج نواره توسط وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار و کارآفرینان برتر در
ساوو ملی و اساتانی غاناسایی و مترفی غدهاند .در طی برگزاری این ج نوارهها که بر اساس غاخصهای طراحیغده جهت
غاناسایی کارآفرینان ورت پذیرفته به طور تقریبی بالغ بر  8333نزر کارآفرینان برتر در استانها و  513کارآفرین برتر ملی در
بخشهای مختلف اقتصادی( نتت ،ک اورزی و خدمات) انتخاب و مترفی غدهاند.
در دورههای مختلف رویهها و غااخصهای غناسایی کارآفرینان بر اساس سیاستهای کالن ک ور و فناوریهای روز دنیا ،ا ال
و روزآمد غده است .همچنین برخی غرایط و ضوابط نیز بر اساس نیاز ک ور تغییر یافته و ا ال غده است.
قابل ذکر است ت كیل کانونهای کارآفرینی در استانهای سراسر ک ور ،با حضور کارآفرینان برتر استانی و ملی و م ارکت آنان
با نهادهای اجرایی به عنوان اتاق فكر کارآفرینی ،یكی از دساااتاوردهای همین ج ااانوارهها اسااات که نتایآ مو ری در توساااته
کارآفرینی در مناط مختلف ک ور به همراه داغته است.
کانونهای کارآفرینی اساتانها که ازکارآفرینان برتر ،احبنظران وکارغناسان خبره کارآفرینی هر استان ت كیل غدهاند،درحاب
حاضر به عنوان اتاق فكر مدیران دولتی هراستان ایزای نقش کرده وعالوه برارائه پی نهادات و طر ها در راستای ایجاد اغتغاب و
توساته کارآفرینی دراساتان ،تصامیمگیران را از پیامدهای احتمالی تصامیمات و سایاستیذاریها نیزآگاه میسازند .این کانونها
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باتوجه به داغاتن عقبه علمی،تجربی ،تكنیكی و مالی کارآفرینان برتر؛ سارمایه بسایار ارزغمندی برای مسئولین دولتی بوده که
میتوانند به بهبود فضای کسب وکار در استانها و بالتبف درک ور کمک نمایند.
.1

اهداف

 ترویآ و توسته فرهنگ کارآفرینی ،خالقیت و نوآوری
 غناسایی کارآفرینان در سراسر ک ور و انتخاب برترین آنها و مترفی به عنوان الیو به آحاد جامته خصو ا جوانان
 ایجاد فضای تتامل و همكاری میان فتاالن عر ههای مختلف اقتصادی در بخش نتت ،ک اورزی و خدمات
 ایجاد ن اط و رقابت در فضاهای کسب و کار
 همافزایی و م ارکت کارآفرینان در توسته اقتصادی ک ور و ترویآ فرهنگ کار و کارآفرینی
 ت وی حامیان کارآفرینی به م ارکت و سرمایهگذاری در اجرای برنامههای کارآفرینی و به خصو

تتامل جدّی با کارآفرینان و

نوآوران حاضر در ج نواره
 حمایت متنوی از کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار جدید
 رغد اعتماد به نزس و روحیه خودباوری در جوانان
 تقویت نقش کارآفرینان در نظام تصمیمسازی ک ور
 .2تعاریف

كارآفرين :منظور از کارآفرین غااخصاای اساات که باتكیه برنوآوری ،ت ااخیص فر ااتها و پذیرش مخاطره ،ارزش اقتصااادی
اجتماعی جدیدی را درسااو بنیاه سااازمان ،در سااو بازار جامته و یا در سااو جهان منوب با الیوهای ایرانی اسااالمی به
وجودآورد0.

كارآفريني :فرایندی است که در آن یک فتالیت با نوآوری غكل گرفته و سبب خل ارزش جدید و روتآفرینی

میغود1.

كسب و كار :هر نوع سازمان یا کارگزاری است که با هدف کسب سود یا منزتت اقتصادی اقدام به فتالیت اقتصادی مانند تولید،
خرید و فروش کاال یا خدمت

مینماید8.

 .3فرآینداجرایی جشنواره کارآفرینان برتر
فرآیند انتخاب کارآفرینان برتر در چهاردهمین ج نواره  ،به غر ذیل می باغد:

 .1تشکیل كارگروه های تخصصي جشنواره:
 .5.5شورای سیاستگذاری ملي :به منظور تتیین چارچوب ها و تتیین و تصویب خط م ی ها و رویه های کاری
(نظامنامه) و جهت گیری های ج نواره
 .5.1كارگروه علمي (ملي) :به منظور تتیین و تائید محتوای پرس نامه انتخاب کارآفرینان برتر و تتیین ویژگی ها و
غرایط داوران ج نواره

 -5تتریف مورد اجماع دستیاههای مختلف در ن ستهای هماندی ی دفاتر کارآفرینی(ابالغ غماره  153552مورخ  38 55 55وزیر تتاون ،کار و رفاه
اجتماعی)
 -1تتریف مندرج در ماده یک آییننامه اجرایی بندهای الف تا ه ماده  33قانون برنامه پنجم توسته اقتصادی
 -8تتریف اعالمی از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی
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 .5.8شورای سیاستگذاری جشنواره استاني :استاندار (یا یكی از متاونین ای ان) به عنوان رئیس؛ مدیر کل تتاون کار
و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر و با حضور:مسئولین استانی ،اساتید ،متخصصان و کارغناسان حوزه کارآفرینی
با دعوت دبیر غورای سیاستیذاری استان
 .5.1كارگروه های اجرايي و اطالعرساني استاني  :پیییری فرایندهای اجرایی و اطالع رسانی ج نواره از قبیل :فراخوان
ج نواره ،بت نام ذی نزتان (کارآفرینان ،داوران و رابوین) در سامانه ج نواره ،داوری های مجازی و میدانی،
برگزاری مراسم قدردانی از کارآفرینان ،تهیه هدایا و لو های سپاس.

 .2ثبت نام:
 .1.5فراخوان ثبت نام جشنواره :فراخوان اعالم بت نام ج نواره در سامانه کارآفرینان برتر ،سایت وزارت تتاون ،کار و
رفاه اجتماعی،سامانه ادارات کل تتاون ،کار و رفاه اجتماعی استانها ،غبكه های اجتماعی و همچنین از طری

دا

و سیمای استانها ،بنر و استندهای غهری ،مصاحبه و خبررسانی
 .1.1ثبت نام اعضای تیم راهبری و نظارت بر سامانه :پس از ورود به سامانه و کلیک آیتم«مدیریت» دو گزینه م اهده
خواهد غد .گزینه اوب  « :بت نام»که به منظور بت نام کاربران سامانه طراحی غده و گزینه دوم « :ورود به
نظارت بر ،سامانه».
 .1.8تأيید رابطین استاني توسط ادمین /مدير ستاد:سو دسترسی به آیتمهای ج نواره برای کاربران توسط مدیریت
ارغد یا ادمین تتیین می غود .در این ارتباط بت نام کنندگان (تیم راهبری و نظارت) در سوو زیر دسته بندی
میغوند.
 .1.8.5ادمین /مديريت :با سو دسترسی به تمام آیتمها و نظارت بر تمامی بخ ها ،امكان تتیین سو دسترسی
برای سایرین ،تائید داوران ،تخصیص داور به طر ها و امكان گزارشگیری کامل از تمام استانهاو ....را دارد.
 .1.8.1كارشناس (ستادی) :با سو دسترسی به آیتمهای نظارت و امكان گزارش گیری که توسط ادمین برای ای ان
فتاب غده است
 .1.8.8رابط استاني :در هر استان یک نزر به عنوان رابط استانی از امكان نظارت و گزارش گیری بر آیتمهای استانی
پس از تائید ادمین ستاد برخوردار می باغد ،اختیارات رابط استانی از نظر تخصیص وظایف بین کارغناسان
استانی و تخصیص داور به طر هامتادب مدیر ستادی است با این تزاوت که اختیارات وی در سو استان
است.
 .1.8.1كارشناس استاني :م ابه اختیارات کارغناس ستادی با این تزاوت که اختیارات ای ان در سو استان و
غهرستان استكه توسط رابط استانی تتیین میگردد.
 .1.1ثبت نام متقاضیان :متقاضیان پس از ورود به سامانه ،از طری تكمیل پرس نامه و آپلود مدارک و مستندات و انجام
فرایندهای پیش بینی غده بت نام می نمایند.
 .1.1.5مدارک و مستندات توسط رابوین استانی کنترب می گردد و در ورت وجود نواقص از طری پیامک یا تلزن
به فرد متقاضی اطالع رسانی خواهد غد.
 .1.1ثبت نام داوران:داوطلبان داوری طر ها پس از ورود به سامانه و تكمیل فرم های مربوطه به عنوان داور بت نام
مینمایند.
 .1.1.5در مرحله اوب تائیدداوران توسط رابط کارغناس استان انجام می گیرد.
 .1.1.1تائید نهایی داوران توسط ستاد انجام می غود؛ (مدیر ادمین سامانه یا کارغناس ستادی حسب ت خیص
ادمین)
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 كلیه مراحل انجام گرفته در ثبت نام توسط دبیرخانه مركزی كنترل مي گردد.

 .3داوری استاني
مراحل داوری استانی به غر ذیل است:
 .8.5پیشنهاد داور به صورت سیستمي (تخصیص نیمه اتوماتیک):در این مرحله سیستم براساس تخصصهای اعالم غده
توسط داور (رسته های تخصصی اعالمی) در فرم بت نام داوری و انوباق آن بافتالیت اعالم غده توسط
کارآفرینان(بنیاه) ،فهرستی از داوران مرتبط با طر را ارائه مینماید
 .8.1كارشناس یا رابط استاني از لیست ارائه غده در سامانه ،به هر طر دو داور تخصیص می دهند.
 .8.8كارشناس ستادی یک داور غیر استانی با تخصص کارآفرینی به هر طر تخصیص می دهد.
 .3.2داوری مجازی استاني:
 .8.8.5توسط رابط استانی به طر هایی که مستندات آن مورد تائید باغند ،داوران مجازی تخصیص داده می غود.
 .8.8.1پرس نامههای متقاضیان به ورت مجازی و توسط سه داور موردبررسی قرار می گیرند( .حداقل یک داور غیر
استانی است که توسط کارغناس ستادی تخصیص می یابد) و پس از بررسی ،داوران امتیازات خود را در
سامانه کارآفرینان برتر بت می نمایند.
 .8.8.8پس از انجام محاسبات و فیلترهای سیستمی که توسط ستاد تتیین می غود ،بنیاه هایی که حدنصاب الزم
را کسب نمایند به مرحله بازدید میدانی راه پیدا می کنند(.الزم به ذکر است حد نصاب و فرموب محاسباتی
توسط ستاد در اختیار مسئوب سامانه قرارداده می غود تا محاسابات الزم توسط سامانه ورت پذیرد و راه
یافتیان به مرحله بتد م خص غوند
 .8.8.1الزم به ذکر است برخی از بنیاه ها از منظر داوری غایسته دریافت کارت طالیی میغوند .این بنیاه ها بدون
محاسبه میانیین امتیازات به مرحله بازدید میدانی میرسند( .تتیین تتداد کارت طالیی در این مرحله توسط
ستاد م خص می غود)
 .8.1داوری (بازديد) میداني توسط استان:

 .8.1.5در این مرحله یک داور تخصصی ،یكنزرنماینده سازمان محیط زیست به همراه رابط کارغناس استانی در
بازدید میدانی غرکت می کنند.
 .8.1.1داور بازدید کننده امتیازات و نظرات خود را در سامانه بت می نمایند و در ورت نیاز فرمها و مستندات را
در بخش مربوطه آپلود می نمایند.
 .8.1.8نماینده محیط زیست نظر خود را در سامانه بت یا در محل تتیین غده آپلود می نمایند.
 .8.1.1نتیجه ا ستتالمهای دریافتی از مراجف ذی ال توسط کارغناس استانی در سامانه بارگذاری می غود.
 .8.1انتخاب كارآفرين برتر استان:
 .8.1.5بر اساس امتیازات بازدید میدانی و به غرط داغتن تائیدیه حراست ،محیط زیست و روابط کار در هر بخش
اقتصادی کارآفرینانی که بی ترین امتیازات را کسب کرده باغند تا سقف تتیین غده به ستاد مترفی میغوند.
 .8.1.1تائید منتخبین مترفی غده استان توسط ستاد انجام می غود.
 .8.1.8پس از تأیید کارآفرینان برتر استانی توسط دبیرخانه مرکزی (ستاد) ،اسامی جهت تأیید به غورای سیاستیذاری
استان اعالم می گردد.
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 .8.1.1تأییدغدگان توسط غورای سیاستیذاری استان ،کارآفرین برتر استان میباغند و اسامی ای ان جهت انجام
فرایندهای داوری ملی به دبیرخانه مرکزی اعالم میگردد.
 .3.3برگزاری جشنواره استاني :از کارآفرینان برتر استان طی مراسمی تقدیر بتمل می آید.

 .4داوری ملي
 .1.5اختصاص سیستمي و نیمه اتوماتیک داور :در این مرحله،سیستم لیستی از داوران ملی مرتبط با فتالیت
کارآفرینان ارائه می نماید و کارغناس ستادی از لیست ارائه غده و برای تمام کارآفرینان برتر استانی دو داور
تخصیص میدهد.
 .1.1داوری مجازی:م ابه با مرحله داوری استانی ،پرس نامه ها توسط دو داور ملی بررسی و امتیازات به همراه نظرات
آنها در سامانه بت می گردد .در ورتی که بین امتیازات ارائه غده اختالف فاح ی م اهده غود داور سوم به
طر تخصیص می یابد و میانیین امتیاز سه داور در مرحله بتد مالک ارزیابی خواهد بود.
 .1.8بنیاه هایی که باالترین امتیازها را کسب نمایند به مرحله بازدید میدانی راه پیدا می کنند.
 .1.1در این بخش نیز بنیاه هایی که به ت خیص داوران ملی غایسته دریافت کارت طالیی باغند بدون در نظر گرفتن
میانیین امتیازها وارد مرحله بازدید میدانی می غوند.
 .1.1داوری میداني :در این مرحله داوران تتیین غده توسط ستاد به همراه یک کارغناس ستادی بازدید میدانی را از
طر انجام می دهند و امتیاز ارزیابی را در سامانه بت و در ورت نیاز مستندات بازدید را در سامانه آپلود
مینمایند.
 .4.3انتخاب كارآفرين برتر ملي:
 .1.2.5بر اساس امتیازات اخذ غده در بازدید میدانی ،طر ها در کارگروه علمی ج نواره مورد ارزیابی قرار میگیرند
و نزرات برتر انتخاب می غوند.
 .1.2.1نزرات انتخاب غده جهت اخد استتالم حراست ،محیط زیست و روابط کار به نهادهای ذیربط مترفی میغوند.
 .1.4از منتخبین تائید غده به عنوان کارآفرین برتر ملی در مراسمی تقدیر بتمل می آید
 .1.3برای کارآفرینان برتر استانی و ملی کارتی با همین عنوان ادر می غود.
.5

ارکان جشنواره کارآفرینان برترملی

غامل غورای سیاستیذاری ،کارگروه علمی ،دبیرخانه ،ج نواره می باغد
 .5.1رئیس جشنواره ملی

رئیس ج نواره ملی وزیر محترم تتاون ،کار و رفاه اجتماعی میباغد که ج نواره با حضور ای ان برگزار و لو های تقدیر به
کارآفرینان برتر اعواء مینماید.
 .5.2شورای سیاستگذاری جشنواره ملی

غورای سیاستیذاری تمامی خطم یها و رویههای ج نواره را تتیین و ابالغ مینماید .این غورا مت كل از  11نزر با وظایف
تتریفغده ذیل میباغد:
اعضای شورای سیاستگذاری ملی
-

وظایف شورای سیاستگذاری ملی
-

متاون توسته کارآفرینی و اغتغاب وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی (رئیس
غورا)

-

تتیین و تصویب خطم یها و رویههای کاری ج نواره (زمان
برگزاری ،نوع و میزان هدایا و  ...در سو استانی و ملی)

-

مدیرکل دفتر توسته کارآفرینی (دبیر غورا و رئیس دبیرخانه ج نواره ملی)
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تصویب هزینههای اجرای ج نواره ملی و نحوه تأمین آن

اعضای شورای سیاستگذاری ملی
-

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

-

مدیرعامل ندوق کارآفرینی امید

وظایف شورای سیاستگذاری ملی
-

تتیین امور قابل واگذاری ج نواره به بخش غیردولتی در سو
ملی

-

م اور وزیر و مدیر کل دفتروزارتی

-

تایید و ابالغ احكام روسای کارگروههای علمی،

-

مدیر کل دفتر بودجه وزارت متبوع

-

اجرایی و اطالعرسانی ج نواره ملی که از سوی کارگروههای

-

م اور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت متبوع

-

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت متبوع

-

مدیرکل پ تیبانی

-

رئیس کارگروه علمی ج نواره ملی

-

رئیس غورای مرکزی کانونهای کارآفرینی

-

 51نزر از نمایندگان دفاتر کارآفرینی دستیاهها( :وزارت نتت ،متدن و تجارت؛

مربوطه مترفی میغوند.
-

بررسی و تایید مصوبات کارگروههای علمی ،اجرایی و اطالع-
رسانی ج نواره ملی

-

تتیین نحوه م ارکت دستیاههای اجرایی در برگزاری ج نواره
ملی در ورت اعالم آمادگی دستیاههای مربوطه

-

تایید افراد مترفیغده از سوی کارگروه علمی ج نواره به عنوان
کارآفرینان برتر ملی

وزارت جهااد ک ااااورزی؛ وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت بهداغااات ،درمان و
-

آموزش پزغاااكی؛ وزارت فرهنگ و ارغااااد اساااالمی؛ متاونت علمی و فناوری

پی نهاد اعوای امتیازات ویژه به کارآفرینان منتخب ج نواره به
مراجف ذیربط

ریاساااتجمهوری؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزارت علوم،تحقیقات و
فناوری ،دان كده کارآفرینی؛ سازمان حزاظت محیطزیست ،سازمان دا و سیما
و وزارت میراث فرهنیی ،نایف دستی و گردغیری)
یک نماینده از اتاق بازرگانی ایران با مترفی رئیس اتاق

-

 .5.3دبیرخانه جشنواره ملی

دبیرخانه ج نواره ملی در دفتر توسته کارآفرینی وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی مستقر بوده و انجام امور مربوط به ج نواره
را بر اساس وظایف تدوین غده ذیل بر عهده خواهد داغت.
اعضای دبیرخانه جشنواره ملی
-

وظایف دبیرخانه جشنواره ملی

مدیر کل دفتر توسته کارآفرینی

-

تهیه دستور جلسات غورای سیاستیذاری

(رئیس دبیرخانه)

-

ارائه پی نهادات کارگروهها به غورای سیاستیذاری جهت طر در جلسات غورا

م اور متاونت توسته کارآفرینی و

-

ابالغ مصوبات غورای سیاستیذاری به کارگروههای علمی ،و دبیرخانه ج نواره در استانها

اغتغاب

-

ایجاد هماهنیی و نظارت بر حسن اجرای فرایندهای ج نوارههای استانی و ملی

کارغناسان دفتر توسته کارآفرینی

-

برنامه ریزی و اجرای غیوه های تامین هزینه های ج نواره و رف منابف جمف غده در فرایندهای داوری
و اجرایی ج نواره

-

برنامه ریزی به منظور برگزاری جلسات کارگروههای علمی؛ اجرایی و اطالعرسانی

-

راهنمایی و پاسخیویی به سئواالت کارآفرینان و مراجتان

-

نظارت بر فرایند و فتالیت سایت بتنام ج نواره

-

پیییری ت كیل به موقف ج نوارههای استانی

-

مستندسازی مراحل مختلف برگزاری ج نواره اعم از فرآیند انتخاب کارآفرینان ،تتیین غاخص ،ارزیابی،
امتیازدهی ،طبقهبندی اطالعات مربوط به کارآفرینان و ...

-

تتیین و نظارت مستمر بر نحوه فتالیت دبیرخانه های استانی

-

انجام مكاتبات مربوط به ج نواره ملی

-

ارائه آموزغهای الزم به داوران و کارغناسان ذیربط استانها ،به منظور تبیین موضوع داوری و روند
اجرایی کار

-

دریافت و جمفبندی نتایآ حا ل از داوریهای استانی

-

تخصیص داور جهت ارزیابی کاندیداهای کارآفرین برتر ملی (بررسی مستندات و بازدیدهای میدانی)
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وظایف دبیرخانه جشنواره ملی

اعضای دبیرخانه جشنواره ملی
-

ارزیابی عملكرد استانی به تناسب وظایف هر کارگروه

-

تتیین و اعالم زمان غروع و پایان بتنام در سایت و زمان داوری به استانها

-

پیییری و اجرای مصوبات غورای سیاستیذاری در زمینههای مختلف از جمله( :تهیه لو و جوایز مورد
نیاز ،پیییری پرداخت ح الجلسه و ح الزحمه اعضای کارگروهها؛ داوران؛ دبیرخانه و سایر موارد مصوب)

-

بررسی پی نهادات ،اعتراضات و غكایات استانی و ارجاع به کارگروههای ذیربط و یا غورا برحسب مورد

-

اعالم اسامی منتخبین کارگروه علمی به غورای سیاستیذاری ملی

-

برنامهریزی و نظارت بر تهیه و تدوین گزارغات و مصاحبه با کارآفرینان

-

برقراری تتامل با استانها برای پیییری پوغش خبری ج نوارههای استانی

-

تتیین مخاطبین و مدعوین ج نواره در سو ملی

-

دریافت  ،CDکتابچه منتخبین استانی و  ...از دبیرخانه های استانی

 .5.4کارگروه علمی جشنواره ملی

کارگروه علمی ج نواره مت كل از احبنظران و نمایندگان علمی دستیاههای مختلف میباغد .تتیین غاخصهای انتخاب
کارآفرینان و داوری طر ها که از مهمترین امور فرایند اجرای ج نواره میباغد ،بر عهده این کارگروه قرار دارد.
وظایف کارگروه علمی جشنواره ملی

اعضای کارگروه علمی جشنواره ملی
-

-

مدیر کل دفتر توسته کارآفرینی

-

م اور متاونت توسته کارآفرینی و اغتغاب به انتخاب متاون توسته کارآفرینی و
اغتغاب

اساس غاخصهای کارآفرینی به روز دنیا
-

-

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی

-

 1نزر از اساتید و احبنظران حوزه کارآفرینی با انتخاب رئیس دبیرخانه

طراحی و بازبینی پرس نامه انتخاب کارآفرینان برتر بر
ارزیابی ج نوارههای قبلی و استزاده از تجارب موف و رفف
نقائص در تدوین برنامهها

-

تتیین غاخصهای انتخاب داوران استانی و ملی و تایید
داوران ملی

ج نواره ملی
-

نماینده دفتر فناوریهای نوین وزارت نتت ،متدن و تجارت

-

نظارت بر داوری طر های ارائهغده

-

نماینده دفتر تجاریسازی تحقیقات و انتقاب فناوری سازمان تحقیقات ،آموزش و

-

جمفبندی و نظارت بر نتایآ به دست آمده در مراحل

ترویآ جهادک اورزی

ارزیابی علمی ،تتیین و انتخاب کارآفرینان برتر و گزارش به

-

نماینده متاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری

غورای سیاستیذاری

-

نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

-

نماینده وزارت بهداغت ،درمان و آموزش پزغكی

اهداف ج نواره به غورای سیاستیذاری ج نواره در جهت

-

نماینده سازمان حزاظت محیطزیست

تهیه و تدوین ن ریات مذکور

-

نماینده اتاق بازرگانی ایران

-

یک نماینده از غورای مرکزی کانونهای کارآفرینی با انتخاب رئیس غورای

استان به دبیرخانه ج نواره استانی

مرکزی

 -انجام سایر امور محوله از سوی غورا

-

-

-

پی نهاد سرفصلها و محتوای ن ریات ج نواره به تناسب

پی نهاد محتوای کتابچه جهت مترفی کارآفرینان برتر

دو نزر از اعضای دبیرخانه ج نواره ملی به انتخاب رئیس دبیرخانه

.6

ارکان جشنواره کارآفرینان برتر استانی

غامل غورای سیاستیذاری ،دبیرخانه و کارگروه اجرایی و اطالع رسانی ج نواره استانی می باغد.
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 .6.1شورای سیاستگذاری جشنواره استانی
اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره استانی
-

وظایف شورای سیاستگذاری جشنواره استانی

استاندار یا یكی از متاونین ای ان به انتخاب استاندار

-

تتیین نحوه م ارکت دستیاههای اجرایی استان در برگزاری ج نواره استان

(رئیس غورا)

-

تتیین امور قابل واگذاری ج نواره به بخش غیردولتی در سو استان

مدیر کل تتاون ،کار و رفاه اجتماعی استان(دبیر غورا و

-

تصویب هزینههای اجرای ج نواره استانی و نحوه تأمین آن

رئیس دبیرخانه ج نواره استانی)

-

تایید و ابالغ حكم رئیس کارگروه اجرایی و اطالعرسانی ج نواره استان که از

-

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

سوی کارگروه مربوطه مترفی میغود.

-

رئیس کارگروه اجرایی و اطالعرسانی ج نواره استانی

-

بررسی و تایید مصوبات کارگروه اجرایی و اطالعرسانی ج نواره استانی

-

رئیس کانون کارآفرینی استان

-

مترفی داوران ذیصال تخصصی بر اساس غاخصهای اعالمی از سوی کارگروه

-

رئیس سازمان نتت ،متدن و تجارت استان

علمی ج نواره ملی

-

رئیس سازمان جهاد ک اورزی استان

-

نظارت بر داوری طر های ارائه غده در استان

-

مدیرکل آموزش و پرورش استان

-

جمفبندی و نظارت بر نتایآ به دست آمده در مراحل ارزیابی علمی ،تتیین و

-

رئیس بنیاد نخبیان استان

-

مدیر یكی از مراکز آموزش عالی استان به انتخاب رئیس

انتخاب کارآفرینان برتر استان
-

استانی

غورای سیاستیذاری استان
-

رئیس یكی از پارکهای علم و فناوری یا مرکز رغد استان

-

تتیین و تایید نمونه  ،CDکتاب و  ...جهت تكمیل محتویات بسته ج نواره به
دبیرخانه استانی

به انتخاب رئیس غورای سیاستیذاری استان
-

تایید افراد مترفیغده از سوی دبیرخانه ج نواره استان به عنوان کارآفرینان برتر

رئیس مرکز کارآفرینی یكی از دان یاههای استان به

-

تایید سرفصلها و محتویات ن ریات ج نواره اعالمی از سوی دبیرخانه استانی

انتخاب رئیس غورای سیاستیذاری استان

-

ایجاد هماهنیی و نظارت بر حسن اجرای ج نواره استان و انتخاب کارآفرینان

-

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

برتر استان

-

رئیس میراث فرهنیی ،نایف دستی و گردغیری استان

-

تتیین مخاطبین و مدعوین ج نواره در سو استان

-

رئیس سازمان حزاظت محیطزیست استان

-

ارائه پی نهادات حمایتی از کارآفرینان برتر به دبیرخانه ج نواره ملی جهت

-

نماینده ندوق کارآفرینی امید

-

مدیر کل دا و سیمای استان

-

دو نزر از اساتید و احبنظران حوزه کارآفرینی با انتخاب

بررسی و انتكاس به غورای سیاستیذاری ملی

رئیس دبیرخانه ج نواره استان
 .6.2دبیرخانه جشنواره استانی

دبیرخانه ج نواره استانی در اداره کل تتاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مستقر بوده و انجام امور مربوط به ج نواره در استان
را بر اساس وظایف تدوین غده بر عهده خواهد داغت.
اعضای دبیرخانه جشنواره

وظایف دبیرخانه جشنواره استانی

استانی
 مدیر کل تتاون ،کار و رفاه اجتماعیاستان (رئیس دبیرخانه)
 مدیر کارآفرینی و اغتغاب اداره کلاستان
 رئیس اداره توسته کارآفرینی ادارهکل استان
 رئیس روابط عمومی و اطالعرسانیاداره کل استان

-

تتیین دستور جلسات غورای سیاستیذاری استان با هماهنیی رئیس غورا

-

راهنمایی و پاسخیویی به سئواالت کارآفرینان و مراجتان

-

ارائه پی نهادات کارگروه اجرایی و اطالعرسانی به غورای سیاستیذاری استان جهت طر در جلسات غورا

-

اعالم عمومی زمان غروع و پایان بتنام کارآفرینان در سایت و زمان داوری جهت بتنام داوران

-

نظارت بر ت كیل به موقف جلسات کارگروه اجرایی و اطالعرسانی استان

-

ابالغ مصوبات غورای سیاستیذاری استان به کارگروهاجرایی و اطالعرسانی استان

-

تقسیمبندی و ارجاع کاربرگهای کارآفرینان برای داوری در سامانه ج نواره

-

پیییری و نظارت برای دریافت و جمفبندی نتایآ حا ل از داوری و اعالم به غورای سیاستیذاری استان
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اعضای دبیرخانه جشنواره

وظایف دبیرخانه جشنواره استانی

استانی
 -مدیر پ تیبانی اداره کل استان

-

دبیرخانه ج نواره ملی

 رئیس حراست اداره کل استان کارغناسان اداره کل تتاون ،کار ورفاه اجتماعی استان

اعالم کلیه موارد (اسامی کارآفرینان منتخب استانی ،روند انتخاب کارآفرینان و اجرای ج نواره استان و  )...به

-

انجام مكاتبات مربوط به ج نواره استان

-

پیییری ت كیل به موقف ج نواره استان

-

بررسی پی نهادات ،اعتراضات و غكایات و اعالم به غورای سیاستیذاری

-

مستندسازی مراحل مختلف برگزاری ج نواره اعم از فرآیند انتخاب کارآفرینان ،تتیین غاخص ،داوری ،ارزیابی،
امتیازدهی ،طبقهبندی اطالعات مربوط به کارآفرینان و )...

-

تهیه کتابچه مترفی کارآفرینان برتر استان با هدایت غورای سیاستیذاری استان جهت ارائه به دبیرخانه ج نواره
ملی

-

پی نهاد سرفصل ها و محتوای ن ریات ج نواره به تناسب اهداف ج نواره به غورای سیاستیذاری استان جهت
تهیه و تدوین ن ریات مذکور

-

تهیه دفاعیه برای کارآفرینانی که در سو ملی مترفی میغوند و ارائه به دبیرخانه ج نواره ملی

-

اخذ نمونه  ،CDکتاب و  ...از کارگروه اجرایی و اطالعرسانی جهت تكمیل محتویات بسته ج نواره

-

ارزیابی و نظارت بر فتالیت کارگروه اجرایی و اطالعرسانی استان

-

انجام سایر امور محوله از سوی غورای سیاستیذاری استان

-

ارایه برنامه زمان بندی ) (CPMبرگزاری جلسات و برنامه عملیاتی به دبیرخانه

-

نظارت بر فرایند و فتالیت سایت بتنام ج نواره

-

پیییری و اجرای مصوبات غورای سیاستیذاری در زمینههای مختلف از جمله :پیییری و انجام امور مرتبط با ایاب
و ذهاب ،اسكان و پذیرایی مدعوین ،برنامهریزی و انجام اقدامات الزم برای عقد قرارداد در زمینه تبلیغات و اطالع-
رسانی ،نصب بنر و بیلبورد و سایر امور (فیلم ،سایت خبری و  ،)...تهیه جوایز مورد نیاز بر اساس مصوبه غورای
سیاستیذاری ،پرداخت ح الجلسه و ح الزحمه اعضای کارگروه اجرایی و اطالعرسانی ،داوران ،دبیرخانه و سایر
موارد مصوب غده توسط غورای سیاستیذاری

 .6.3کارگروه اجرایی و اطالعرسانی جشنواره استانی
اعضای کارگروه اجرایی و اطالع رسانی
-

 -مدیر کل تتاون ،کار و رفاه اجتماعی

وظایف کارگروه اجرایی و اطالع رسانی
-

استان
-

 برآورد هزینه ،پیییری و تأمین به موقف اعتبارات مورد نیاز ج نواره از طری کارگروه اجراییملی

 -مدیر کارآفرینی و اغتغاب اداره کل

-

 -واگذاری امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی بر اساس مصوبه غورای سیاستیذاری

استان

-

 پیشبینی برگزاری فتالیتهای جانبی ج نواره و مكان آن در چارچوب سیاستهای اعالمی ازسوی غورای سیاستیذاری

 رئیس اداره توسته کارآفرینی اداره کلاستان

-

 -تهیه و تدارک بسته و ملزومات آن برای ارایه به مدعوین ج نواره

 -رئیس روابط عمومی و اطالعرسانی اداره

-

 -پیییری تهیه و تدوین ابزارهای تبلیغاتی و ترویجی و نظارت بر آنها مانند ویژهنامه استانی در

کل استان

چارچوب محورهای ابالغی غورای سیاستیذاری استان

-

 -مدیر پ تیبانی اداره کل استان

-

 -هماهنیی و پیییریهای الزم به منظور برگزاری مراسم ج نواره استان

-

 -رئیس فناوری اطالعات اداره کل استان

-

 -برنامهریزی برای تولید اخبار و گزارشها مبتنی بر آخرین اطالعات دقی دریافتی از دبیرخانه

-

نماینده ندوق کارآفرینی امید

-

 -رئیس حراست اداره کل استان

-

 -دو نزر از اعضای دبیرخانه ج نواره به

استان جهت گزتیو با دستاندرکاران ج نواره ،با نظر غورای سیاستیذاری استان
-

 برنامهریزی جهت پوغش اخبار و رسانهای غدن برنامههای ج نواره استان و اطالعاتموردنظر در دا و سیما و موبوعات استان

انتخاب رئیس دبیرخانه ج نواره استان

12

-

 -یک نماینده از کانون کارآفرینی استان با

-

انتخاب رئیس کانون استان

-

 -یک نماینده از اتاق استان با مترفی

 انجام فتالیتهای انت اراتی ج نواره غامل پوستر ،کارت دعوت ،بروغور ،کارت ویژه ورود افراددر ج نواره استانبر اساس ابالغ کارگروه اجرایی ملی به منظور حزظ وحدترویه

-

 چیدمان محل برگزاری ج نواره ،انتخاب قاری و مجری ج نواره ،طراحی سالن محل برگزاریمراسم ج نواره استان

رئیس اتاق استان
-

 -تهیه و ارایه نمونه  ،CDکتاب و  ...جهت تكمیل محتویات بسته ج نواره به دبیرخانه

-

 -انجام سایر امور محوله از سوی غورای سیاستیذاری

 رئیس کارگروه اجرایی و اطالعرسانی استان از بین اعضای کارگروه و توسط آنها انتخاب و به غورای سیاستیذاری
استان مترفی میغود.
 .7زمان بندی اجرای جشنواره

-

انجام فرایند انتخاب کارآفرینان در استانها ( بتنام ،داوری ،بازدید و  )...از  5133 4 1آغاز و تا  5133 8/1به اتمام
میرسد.

-

اجرای مراسم ج نواره ملی کارآفرینان برتر توسط غورای سیاستیذاری ج نواره ملی اعالم خواهد غد.

 .8محل دبیرخانه ملی
ن انی دبیرخانه :تهران ،خیابان آزادی ،ساختمان مرکزی وزارت تتاون ،کار و رفاه اجتماعی ،طبقه هزتم ،دفتر توسته کارآفرینی ،دبیرخانه
ج نواره ملی کارآفرینان برتر

كدپستي

51143-31325

تلفن مدير دفتر توسعه كارآفريني

21131843 -21131141

دورنگار

22133331

تلفن دبیرخانه جشنواره

-21131221

پست الکترونیکي

karafarini@mcls.gov.ir

وبگاه

karafarini.mcls.gov.ir

وبگاه جشنواره

Karafarinanebartar.mcls.gov.ir
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21131415 -22133514

ساختار جشنواره

رئیس جشنواره
(وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي)

شورای سیاستگذاری

ج نواره ملی
دبیرخانه جشنواره ملي

كارگروه علمي ملي

كارگروه اجرايي و اطالعرساني ملي

داوران ملي

غورای سیاستیذاری استان

کارگروه اجرایی و اطالعرسانی
استان

دبیرخانه استانی ج نواره
داوران استانی
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