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اﺳﺖ دﺳـﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ادارات
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ذﯾﻞ آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام ﻻزم ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

مقدمه:
"كارآفريني" يكي از مهمترين راهكارهايي ميباشد كه ميتواند با تكيه بر سرمايه عظييم نيير
انساني متخصص ،اهداف توسعها

كشور را پوشش داده مسير گذار از اقتصاد مبتني بير منياب

به اقتصاد دانشبنيان مقا متي را تسهيل نمايد.
"كارآفريني" فرايند
نوآ ر

است كه از طريق آن فرد كارآفرين ضمن شناسيايي فرتيتهيا از طرييق

پذيرش مخاطره ،ارزش جديد

به دليل تغيير تحولي كه در شيوهها

در حوزهها

اقتصاد

يا اجتماعي به جود مييآ رد

متدا ل ايجاد ميينماييد ،نقيش مهميي در پايدارسياز

اقتصاد كشور ايفا مي نمايد.
با عنايت به نقش پراهميت كارآفريني در پيشيبرد برناميههيا
اجتماعي كشور ،يكي از برنامهها
بنياد

مختفيت توسيعه اقتصياد

مهم زارت تعا ن ،كار رفاه اجتمياعي"،انجيا فعالييتهيا

تر يجي در خصوص توسعه كارآفريني" ميباشد .بدين منظور زارت تعا ن ،كار رفياه

اجتماعي با اهداف ذيل اقدا به برگزار

جشنواره كارآفرينان برتر مينمايد.

 شناسايي انتخاب كارآفرينان برتر كشور معرفي آنان به عنوان الگوها

جامعه ،به آحاد

مرد خصوتاً جوانان
 تر يج توسعه فرهنگ كارآفريني ،خالقيت نوآ ر
 ايجاد فضا

تعامل همكار

ميان فعاالن عرتهها

 همافزايي مشاركت كارآفرينان در توسعه اقتصاد
از جمفه دستا ردها برگزار
ها

كشور

اين جشنواره مي توان به تشكيل كانونها

سراسر كشور مشاركت آنان با نهادها

كرد كه نتايج موثر

مختفت اقتصاد  /اجتماعي
كارآفريني در استان-

اجرايي به عنوان اتاق فكر كارآفريني استانها اشاره

در توسعه كارآفريني در مناطق مختفت كشور به همراه داشته است.

راهنماي ثبتنام و تكميل پرسشنامه کارآفرینان
سپاس بيكران به درگاه ايزدمنان

آرز

موفقيت برا

شما كارآفرين ارجمند ،شرايط ثبتنا

به شرح ذيل اعال ميگردد:
مشمولین

 -1بنگاهها

غيرد لتي :اين جشنواره به منظور شناسايي انتخياب كارآفرينيان برتير از طرييق

بررسي عمفكرد بنگاهها

غيرد لتي برگزار ميشود .لذا بنگاههايي ميتوانند در اين جشنواره

شركت كنند كه حداكثر تا  %11از سها آنها متعفق به نهادها /شركتها

د لتي ييا عميومي

باشد.
 -2تمامي بنگاهها

كسب كار بد ن محد ديت در اندازه (خرد،كوچي ،،متوسيط بيزر)،،

ميتوانند در اين رقابت شركت نمايند .ر يكرد اين جشنواره شناسايي معرفي بنگاههايي است
كه از سال  39تاكنون با تكيه بر نوآ ر

به رشد باال در فر ش عمفياتي اشتغال دست يافته-

اند.
 -3بنگاه كسب كار بايد از سال  1333يا قبل از آن تاسيس شده باشد.
تبصره  :1بنگاه متقاضی نباید طی دو سال اخير (سالهاي  39و  )39به عنوان کارآفرین
برتر استانی یا ملی در جشنواره کارآفرینان برتر انتخاب شده باشد.
هدف از برگزار

جشنوارۀ كارآفرينان برتر ،شناسايي انتخاب افراد

است كه تالش ها

توانسته است (يا مي تواند ،تحول قابل توجهي بر تنعت پيرامون آنها ايجاد كند .برا

 منجر به معرفي نسل جديد

آنها

مثال:

از محصول (خدمت ،در آن تينعت ،در سي م من قيه ا

/

مفي شود؛ يا
 فعاليت ها

سنتي در آن تنعت را به فعاليت ها

مدرن در س م من قه ا

 /مفي تبيديل

كند؛ يا
 نوع سازمان دهي فعاليتها در آن تنعت نوع تعامل بين بازيگران تنعت در س م من قه
ا

 /مفي را تغيير دهد؛

 بازارها

كامال جديد

نكته :با هدف اجرا
سال جار

برا

تنعت در س م من قه ا

 /مفي خفق كند؛

بهتر به منظور تامين بخشي از هزينه ها

اجرايي جشينواره در

دا ر

از ثبت نا كنندگان مبفغي جزئي دريافت خواهد شد.

«توجه فرمائيد مبلغ پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود»

توضیحات ضروری

 .1تمامي مراحل ثبتنا جشنواره به تورت اينترنتي ميباشد
رفاه اجتماعي از پذيرش هرگونه فر

ادارات كل تعا ن ،كار

مستندات به تورت دستي معذ ر هستند .جهت

تكميل پرسشنامه خواهشمند است از بارگزار
حاتل فرماييد .بديهي است در فرآيند دا ر

عد

مستندات در محل مربوطه اطمينان
جود مستندات ذيربط منجر به عد

تخصيص امتياز مربوطه ميگردد.
 .2پاسخگويي به سواالت ستاره دار(* ،الزامي است درتورت عد پاسخگويي امكان ر د
به مرحفه بعد نخواهدبود.

 .9قبل از شر ع ثبتنا  ،پيشنهاد ميشود كارآفرين ،فایل اسكن شده مدارك ذيل را در
رايانه خود آماده نمايد ،الز به ذكر است تكميل فر

الحاق مستندات ميتواند طي

د ره زماني تعيين شده در چند نوبت تورت پذيرد اما برا
رهگير

ضر ر

انجا اين كار ،داشتن كد

است.
فرمت مورد پذیرش در سامانه

حداکثر حجم

مدرک ارسالی

عكس پرسنفي

Jpg, png, gif

300 kb

تفحه ا ل شناسنامه

Jpg, png, gif

8 Mb

كارت مفي

 zipيا rar

8 Mb

آگهي تأسيس شركت

 zipيا rar

8 Mb

شناسه مفي شركت (كد  11رقمي؛ در تورت

 zipيا rar

8 Mb

عد اطالع از شناسه مفي شركت مي توانيد با

شماره تففنها

 021 - 22288312 -13اداره

كل ثبت شركتها تماس بگيريد،
كدكارگاه

ليست بيمه كاركنان در اسفند ماه

 zipيا rar

8 Mb

مدرک ارسالی

به تفكي ،در سال ها
كشا رز

شود،

فرمت مورد پذیرش در سامانه

(( ،39-38برا

حداکثر حجم

بخش

ليست بيمه شهريور ماه هم ضميمه
جد ل شيماره

كد اقتصاد ؛ تفحه ا ل ،د

 11اظهارنامه مالياتي (يا جيد ل حيا

 39الي 38

فر ش عمفياتي ،طي سالها

 zipيا rar

مبفي

گواهينامه سبز (مستندات مربوط به محيط

8 Mb

 zipيا rar

زيست،

8 Mb

فيفم يا فايل توتي مربوط به توضيم نوآ ر ،mp3،3gp، avi، mkv، mp9
wav
بودن بنگاه
 zipيا rar

مدارك گمركي مستندات تادرات

21 Mb
8 Mb

 .4از هر نوع مدرك فقط ميتوانيد ي ،فايل را آپفيود نمايييد در تيورت ارسيال مجيدد،
آخرين فايل جايگزين نسخهها

قبفي خواهد شد .لذا در تورتي كه در هير ميورد چنيد

مدرك جود دارد پيشنهاد ميشود تمامي مدارك مربوط به هر رديت در ي ،فاييل بيه
تورت  ZIPشده تجمي
 .9حجم قابل قبول برا
 300كيفوبايت ،برا

يكبار ارسال شوند.

هر كدا از رديتها

فوق حداكثر  8مگابايت ،برا

تصوير فيرد

فيفم فايل توتي  21مگابايت ميباشد .الز به ذكر است سيستم

قادر به پذيرش فايلها

حجيم سنگين نميباشد.

 .9كارآفرين محتر پس از اقدا به ا لين ذخيره اطالعات ،کد رهگيرري دريافيت خواهيد
كرد پس از آن تكميل اتالح اطالعات تنها با استفاده از كد رهگير
لذا ضر ر

است در حفظ نگهدار

ميسر مي باشد.

آن دقت الز به عمل آيد.

 .7اگر در حين تكميل پرسشنامه ارتباط اينترنتي دستگاه شما ق
زمان مناسب با ارد كردن كد رهگير

گردد ميتوانيد در

اخذشده ،بقيه مراحل ثبتنا را ادامه دهيد.

 .8در تورت بر ز هرگونه مشكل در فرآيند ثبتنا  ،با مسئول جشنواره انتخاب كارآفرينان
برتر مستقر در اداره كل تعا ن ،كار
فرماييد.

رفاه اجتماعي مركز استان خود تماس حاتل

 .3در اين سامانه تمامي كادرها

در نظر گرفته شده برا

درج توضيم ،قابل بزرگ شدن

مي باشد.
 .11در تورت فراموشي كد رهگير  ،از قسمت فراموشي  . . .قابل بازيابي است.

تعاریف
کارآفرین:فرد
اجتماعي جديد

است كه باتكيه برنوآ ر  ،تشخيص فرتتها ،پذيرش مخاطره ،ارزش اقتصاد /
به جودميآ رد (جديد در س م بنگاه /سازمان /در س م بازار /جامعه يا در

س م جهان.،
نوآوری :فعاليتي مستمر فرايند
تجار

آن ميشود .فعاليتها

پويا است كه موجيب تغيييرات اساسيي در بنگياه عمفكيرد

نوآ رانه گونهها

محصول(كاال يا خدمات ،جديد ،فرايند
ر ش سازماني جديد در شيوه ها

مختفت درجات متفا تي دارد از جمفه :توليد

جديد يا بسيار بهترشيده ،ر شيي جدييد در بازارييابي،

كسب كار ،سيازمان محيل كيار ييا ر ابيط بير نيي حتيي

دستيابي به مناب جديد مواد ا ليه.
نكته :موارد زیر نوآوري محسوب نمیشوند
جايگزيني يا توسعه معمولي سرمايه ،تغيير در قيمت محصول يا بهره ر
تغيير قيمت عوامل توليد باشد ،سفارشيساز
باشد ،تغييرات اد ار

كه با محصوالت قبفي تفيا ت چشيمگير نداشيته

معمول در نوع محصول.

بنگاه نوآور پررشد :بنگاهي است كه ا الً در طول د ره بررسي (سالها
فعاليتها

كه منحصيراً ناشيي از

نوآ رانه را داشته باشد

 33الي  ،38يكي از انواع

ثانياً از رشد بااليي در حجم معامالت يا اشتغالزايي

برخوردار باشد.
محصول جدید :كاال يا خدمتي است كه حاتل فعاليت نوآ رانه طي سه سال اخيير بيوده از نظير
يژگي يا استفاده موردنظر با كاالهايي كه قبال در بنگاه توليدشده بسييار تفيا ت دارد

يژگيي

اتفي آن جديدبودن يا بسيار بهترشدن است.

جايگزيني يا توسعه معمولي سرمايه ،تغيير در قيمت محصول يا بهره ر
تغيير قيمت عوامل توليد باشد ،سفارشيساز
باشد ،تغييرات اد ار

معمول در نوع محصول.

كه منحصيراً ناشيي از

كه با محصوالت قبفي تفيا ت چشيمگير نداشيته

فناوری نوین :مجموعها

از تكني،ها

توليد(كاال/خدمت ،كه بهبود قابل توجه در فنيا ر هيا

متدا ل به جود آ رد .متحولسيازترين فنيا ر هيا
فنا ر (بيو ،،فنا ر

اطالعات ،فنا ر

نيوين عبارتنيد از  :فنيا ر

نيانو ،زيسيت

شناختي

فروش عملیاتی :درآمد حاتل از فعاليت اتفي مستمر بنگاه كه شيامل عنيا ين مختففيي نظيير
فر ش ،حقالزحمه سود تضمين شده ،سود سها
درآمد حاتفه ب ور مستقيم ارد احد تجار

حق امتياز ميشود كه قابل اندازه گير

بوده

شود.

حفاظت از محیطزیست :مجموعه اقدامات الزامات زيستمحي ي كه به منظور حفاظت از محيط-
زيست جفوگير
استفاده از تكنولوژ

از آلودگي تخريب آن تيورت مييپيذيرد .برخيي مصياديق آن عبارتنيد از:
پاك ،استفاده از سيستم تصفيه فاضالب با ذكر نيوع ،بهبيود سيسيتمهيا

پااليش كنترل آاليندهها ،مديريت پسماند ،انجا مستمر خوداظهار
مقررات (ارايه نتايج تستها
مقررات ،بهينهساز

تورت پذيرفته ،ايجاد يا توسعه فضا

مصرف انرژ  ،بهينهساز

زيستمحي ي ارده ،احيا بهساز

تخريبها

سبز مشيجر مناسيب فيق

مصرف آب ،اخذ گواهينامهها

زيسيتمحي يي نظييا ايمنيي بهداشييت ،فعالييتهيا
زيستمحي ي كاركنيان آحياد جامعيه ،ايفيا

در پيايش آليودگي فيق
استقرار ميديريت

آموزشييي بيه منظييور ارتقيا

مسيئوليتهيا

دانييش

اجتمياعي در قبيال خسيارات

تورتپذيرفته است.

سواالت
 -1نوآوری:

جه تمايز اتفي شركت (بنگاه ،سازمانِ ،خود را نسبت به ساير شركت هايي كيه درحيوزۀ شيما
فعاليت دارند ،به طور مبسوط توضيم دهيد (از نظر تعداد جمالت ،هيچ محد ديتي برا

توضيم

مبسوط شما جود ندارد .،اين جه تمايز اتفي شركت شما ،مي بايست منجر بيه رشيد شيركت
شما (از منظر فر ش محصول يا خدمت ،يا از منظر تعيداد پرسينل ،در سيال هيا

اخيير شيده

باشد.

 -1شركت شما توانسته است نسل جديد

از محصول (خدمت ،را بيه بيازار عرضيه كنيد

بگونه ا

كه شركت ها

ديگر (در حوزۀ شما ،فاقد آن هستند.

 -2شركت شما توانسته است فعاليت ها

سنتي در تنعت خود را به فعاليت ها

مدرن

به ر ز جديد كه شيركت هيا

ديگير

تبديل كند؛ شركت شما توانسته است از ي ،فن آ ر
(در حوزۀ شما ،فاقد آن هستند استفاده كند.

 -3شركت شما توانسته است نوع سازمان دهي فعاليتها در تينعت خيود را تغييير دهيد؛
شركت شما توانسته است نسبت به شركتها
بازيگران ديگر ايجاد نمايد(برا

مشابه ،تغييرات قابل توجهي در تعامل بين خيود

مثال ،شركت شما توانسته است يكي از اس ه هيا در تيامين

مواد ا ليۀ خود را حذف كند.،
 -9شركت شما توانسته است بازارها

كامال جديد

شركت شما ا لين شركتي است كه توانسته است به بازارها

برا

تنعت خفق كند (برا

مثيال

ار پايي تادرات داشته باشد.،

 -1ساير
نكته  :1در تورت زدن تي ،بر ر

هركدا از آيتم ها ،توضيم مبسوط در كادر باز شيده ارائيه

گردد.
نكته  :2بهتر است كه توضيم مبسوط خود را به تورت فايل توتي يا تصوير

در بخش ارسال

مدارك آپفود نماييد
 -2صادرات:

-1تاكنون شركت شما به چه ميزان به چيه كشيورهايي تيادرات داشيته اسيت( ل فيا
جد ل ذيل را تكميل نماييد،
سال

39
31
38
2

حجم صادرات

کشورهای مقصد

(دالر)

(می تواند چندین کشور درج شود)

-2چرا فكر می کنيد صادرات شما نسبت به شرکتهاي مشرابه داخلری داراي یرر ارزت متمرایز
کننده است؟
 -3فروش عملیاتی:

ل فا ميزان فر ش عمفياتي شركت خود را طي سالها

 39تا  38در جد ل زير درج نمائيد:

رديت ( 1فر ش خالص ،جد ل شماره  11اظهار نامه مالياتي (تورت سود زيان،

سال 39
سال 31
سال 38
رديت ( 9درآمد خالص پيمانكار  ،جد ل شماره  11اظهار نامه مالياتي (تورت سود زيان،
سال 39
سال 31
سال 38

-4اشتغال:

ل فا درخصوص پرسنل شاغل در شركت خود،جد ل ذيل را تكميل نماييد.
تعداد پرسنل تحت پوشش بیمه در

تعداد پرسنل تحت پوشش بیمه در

تعداد پرسنل تحت پوشش بیمه در

اسفند 44

اسفند 49

اسفند 49

-9حفاظت از محیط زیست:

آيا در سرتاسرفعاليتها

شركت شما ،فرآيند

جود دارد كه به محيط زيسيت آسييب

ارد نمايد؟
آيا شركت شما ،نسبت به ساير شركتها

مشابه،اقدا متميايز

جهيت كياهش مييزان

آسيب به محيط زيست انجا داده است؟ ل فاً بهطور مبسوط توضيم دهيد.

