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آیین نامه انتخاب کارآفرین برتر درحوزه صنعت مهندسی برق و کامپیوتر
مقدمه
"کارآفرينی" فرايندی است که از طريق آن فرد کارآفرين ضمن شناسايی فرصت ها از طريق نوآوری و پذيرش
مخاطره ،ارزش جديدی در حوزه های اقتصادی يا اجتماعی پديد می آورد و به دلیل تغییر و تحولی که در شیوه های
متداول ايجاد می کند ،نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ايفا می کند .در واقع کارآفرينی يكی از مهم ترين
راهكارهايی است که می تواند در راستای سیاست های برنامه های توسعه کشور ،با تكیه بر سرمايه عظیم نیروی
انسانی متخصص ،به اهداف توسعه ای کشور کمک کند و مسیر گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان
و مقاومتی را تسهیل کند .بدين منظور ،هرساله کمیته ارتباط با صنعت  IEEEبخش ايران برای تقدير از زحمات
ارزشمند و تاثیر گذار کارآفرين ,جايزه کارآفرين برتر درحوزه صنعت مهندسی برق و کامپیوتر را اهدا می کند.
ماده  -1اهداف
• ترويج و گسترش فرهنگ کارآفرينی ،خالقیت و نوآوری.
• شناسايی کارآفرينان برترکشور.
• تشويق حامیان کارآفرينی به مشارکت و سرمايه گذاری در اجرای برنامه های کارآفرينی و به ويژه تعامل
جدّی
با کارآفرينان و نوآوران حاضر.
• هم افزايی و مشارکت کارآفرينان در توسعه اقتصادی کشور.
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ماده  -2تعاریف
کارآفرین :شخصی است که باتكیه برنوآوری ،تشخیص فرصت ها و پذيرش مخاطرات ،ارزش اقتصادی /اجتماعی
جديدی را درسطح بنگاه/سازمان ،در سطح بازار/جامعه و يا در سطح جهان منطبق با الگوهای ايرانی اسالمی به
وجودآورد.1
کارآفرینی :فرايندی است که در آن يک فعالیت با نوآوری شكل گرفته و سبب خلق ايده جديد و ثروت آفرينی می
شود.2
کسب و کار :سازمان يا کارگذاری است که با هدف کسب سود يا منفعت اقتصادی اقدام به فعالیت اقتصادی مانند
تولید ،خريد و فروش کاال يا خدمت می کند.3

ماده  -3شرایط عمومی کارآفرین برتر درحوزه صنعت مهندسی برق و کامپیوتر
 )1نامزد بايد تابعیت ايرانی داشته باشد.
 )2حداقل سن شرکت کننده در فراخوان  20سال است.
 )3محدوده جغرافیايی فعالیت کارآفرين برتر تمامی استان های کشور است.
 )4فعالیت درمناطق محروم کشور امتیاز ويژه دارد.
 )5در هنگام اعطای جايزه ،عضو  IEEEباشد.
 )6دارا بودن اجازه رسمی فعالیت از مراجع ذيصالح کشور.

 1تعريف مورد اجماع دستگاه های مختلف در نشست های هم انديشی دفاتر کارآفرينی (ابالغ شماره  210116مورخ1393/11/11وزير تعاون،کارورفاه اجتماعی)
 2تعريف مندرج در ماده يک آيین نامه اجرايی بندهای الف تا ه ماده  33قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی
 3تعريف اعالمی از سوی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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ماده-4ثبت نام کارآفرین برتر درحوزه صنعت مهندسی برق و کامپیوتر
داوطلبین از طريق مراجعه به سايت  IEEEبخش ايران نسبت به تكمیل پرسشنامه و ارسال مستندات الزم اقدام
می کنند.
ماده  -5نحوه ارزیابی
 5-1بررسی اولیه در کمیته جوايز و کمیته ارتباط با صنعت
 5-2بررسی تخصصی در کمیته مجامع تخصصی با حضور روسای کمیته جوايز و کمیته ارتباط با صنعت
 5-3تعیین برگزيده جايزه توسط کمیته ارزيابی نهايی
ماده -6کمیته ارزیابی نهایی:
• رئیس يا نائب رئیس بخش ايران IEEE
• رئیس کمیته جوايز
• رئیس کمیته ارتباط با صنعت
• رئیس کمیته مجامع تخصصی
ماده -7مالک ارزیابی:
 )1توضیحات نوآوری و (جديد بودن  /منحصر به فرد بودن) و تأثیر فعلی و آينده آن بر ارتباط با صنعت
(محصول /خدمت /برنامه).
 )2مزيت رقابتی پايدار و مراحل پیدايش ( محصول /خدمت /برنامه).
 )3ظرفیت جذب در بازار ملی و بین المللی و ارزش آفرينی و ورود ارز به کشور.
 )4میزان همكاری و مشارکت با شرکت های داخلی  ,پژوهشگاه ها  ,مراکز رشد و دانشگاه ها.
 )5مشارکت در نمايشگاه های داخلی و خارجی معتبر درحوزه صنعت مهندسی برق و کامپیوتر.
 )6تعیین میزان کارهای علمی صنعتی شده.
 )7موقعیت جغرافیايی فعالیت.
 )8میزان مشارکت جوانان در پروژه های صنعتی آنان (اشتغال زايی).
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تبصره:
نامزدی می تواند توسط خود متقاضی يا فرد ديگر صورت گیرد ولی در هردو صورت فرم نامزد شدن بايد به طور دقیق
(با ذکر مشخصات کامل فردی) تكمیل شود.

آيین نامه " جایزه کارآفرین برتر" در دی ماه  ،1399مورد بازنگری توسط کمیته ارتباط با صنعت واقع شد و
کمیته جوايز و کمیته اجرايی بخش ايران آن را تصويب کرد.
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