شرایط ثبت نام در جشنواره کارآفرینان برتر سال 59
 -1ایي جطٌَاسُ تِ هٌظَس ضٌاسایی ٍ اًتخاب واسآفشیٌاى تشتش اص طشیك تشسسی ػولىشد تٌگاُ ّای غیش دٍلتی تشگضاس هی ضَد .تٌگاُ ّایی وِ حذاوثش تا %15
اص سْام آًْا هتؼلك تِ ًْادّا/ضشوت ّای دٍلتی یا ػوَهی تاضذ ،هی تَاًٌذ دس ایي جطٌَاسُ ضشوت ًوایٌذ.
 -2سٍیىشد ایي جطٌَاسُ ضٌاسایی ٍ هؼشفی تٌگاُ ّایی است وِ اص سال  92تاوٌَى تا تىیِ تش ًَآٍسی تِ سضذ تاال دس فشٍش ػولیاتی ٍ اضتغال دست یافتِ اًذ.
لزا تواهی تٌگاُ ّای وسة ٍ واس تذٍى هحذٍدیت دس اًذاصُ (خشد،وَچه ،هتَسط ٍ تضسي) ،هی تَاًٌذ دس ایي سلاتت ضشوت ًوایٌذ.
-3

تٌگاُ تایذ لثل اص سال  1393تاسیس ضذُ تاضذ.

-4

واسآفشیٌاًی وِ دس جطٌَاسُ واسآفشیٌاى تشتش سال ّای  94یا  95تِ ػٌَاى واسآفشیي تشتش استاًی یا هلی اًتخاب ضذُ تاضٌذ .اهىاى ثثت ًام دس جطٌَاسُ

سال  96سا ًخَاٌّذ داضت.
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جْت تىویل پشسطٌاهِ خَاّطوٌذ است اص تاسگضاسی هستٌذات دس هحل هشتَطِ اطویٌاى حاصل فشهاییذ .تذیْی است دس فشایٌذ داٍسی ػذم ٍجَد

هستٌذات ریشتط هٌجش تِ ػذم تخصیص اهتیاص هشتَطِ هی گشدد.
-6

ولیِ هشاحل ثثت ًام ٍ داٍسی جطٌَاسُ تِ صَست ایٌتشًتی هی تاضذ ٍ اداسات ول تؼاٍى ،واس ٍ سفاُ اجتواػی اص پزیشش ّشگًَِ فشم ٍ هستٌذات تِ

صَست دستی هؼزٍس ّستٌذ.
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پاسخگَیی تِ سَاالت ستاسُ داس (*) الضاهی است ٍ دس صَست ػذم پاسخگَیی اهىاى ٍسٍد تِ هشحلِ تؼذ ًخَاّذ تَد.

-8

لثل اص ضشٍع ثثت ًام ،پیطٌْاد هی ضَد واسآفشیي ،فایل اسىي ضذُ هذاسن ریل سا دس سایاًِ خَد آهادُ ًوایذ ،الصم تِ روش است تىویل فشم ٍ الحاق

هستٌذات هی تَاًذ طی دٍسُ صهاًی تؼییي ضذُ ٍ دس چٌذ ًَتت صَست پزیشد اها تشای اًجام ایي واس ،داضتي وذ سّگیشی ضشٍسی است.
-

ػىس پشسٌلی

-

صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ

-

واست هلی

-

آگْی تأسیس ضشوت

-

ضٌاسِ هلی ضشوت (وذ  11سلوی؛ دس صَست ػذم اطالع اص ضٌاسِ هلی ضشوت هی تَاًیذ تا ضواسُ تلفٌْای  021 - 22268917 -19اداسُ ول ثثت

ضشوت ّا تواس تگیشیذ)
-

آخشیي هذسن تحصیلی

-

گَاّی صٌؼت /خذهات سثض

-

گَاّی ثثت ًام ٍ ًطاى تجاسی( تشًذ)

-

گَاّی ثثت اختشاػات

-

هستٌذات ًظام وٌتشل ویفیت

-

هستٌذات طشح وسة ٍ واس

-

لیست تیوِ واسوٌاى دس اسفٌذ هاُ تِ تفىیه چْاس سال گزضتِ (( )92-95تشای تخص وطاٍسصی لیست تیوِ ضْشیَس هاُ ّن ضویوِ ضَد)

-

جذٍل ضواسُ  15اظْاسًاهِ هالیاتی (یا جذٍل حاٍی هثلغ فشٍش ػولیاتی) طی سال ّای  92الی 95

-

لشاسدادّا یا گَاّی دٍسُ ّای آهَصضی ضوي خذهت ضاغلیي طی سِ سال اخیش

-

وپی لَح ٍ ًطاىّای دسیافتی تٌگاُ دس صهیٌِ ّای هشتثط تا واسآفشیٌی

ًىتِ :1اص ّش ًَع هذسن فمط هی تَاًیذ یه فایل سا آپلَد ًواییذ ٍ دس صَست اسسال هجذد،آخشیي فایل جایگضیي ًسخِّای لثلی خَاّذ ضذ .لزا دس صَستی
وِ دس ّش هَسد چٌذ هذسن ٍجَد داسد پیطٌْاد هی ضَد تواهی هذاسن دس یه فایل تِ صَست  ZIPضذُ تجویغ ٍ یىثاس اسسال ضًَذ.
ًىتِ :2حجن لاتل لثَل تشای ّش وذام اص سدیف ّای فَق حذاوثش  5هگاتایت هی تاضذ ٍ سیستن لادس تِ پزیشش فایلّای حجین ٍ سٌگیي ًوی تاضذ.
ًىتِ :3ػذم الصاق هستٌذات ٍ ضَاّذ هَسد ًیاص ،هَجة ػذم تخصیص اهتیاص هٌاسة دس فشایٌذ داٍسی هی گشدد.
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واسآفشیي پس اص الذام تِ اٍلیي رخیشُ اطالػات ،وذ سّگیشی دسیافت خَاّذ وشد ٍ تىویل ٍ اصالح اطالػات تٌْا تا استفادُ اص وذ سّگیشی هیسش هی

تاضذ .لزا ضشٍسی است دس حفظ ٍ ًگْذاسی آى دلت الصم تِ ػول آیذ.
-10اگش دس حیي تىویل پشسطٌاهِ استثاط ایٌتشًتی دستگاُ ضوا لطغ گشدد هی تَاًیذ دس صهاى هٌاسة ٍ تا ٍاسد وشدى وذ سّگیشی اخزضذُ ،تمیِ هشاحل ثثت ًام
سا اداهِ دّیذ.
دس صَست تشٍص ّشگًَِ هطىل دس فشآیٌذ ثثت ًام ،تا دتیشخاًِ جطٌَاسُ اًتخاب واسآفشیٌاى تشتش تطشح صیشتواس حاصل فشهاییذ.
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