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 يتعال بسمه
  
  
 
 

  بنياد جهانگيري يندگينما محترم يمتقاض
 :رساند يم استحضار به احتراما مالس با

  
 .شود يم ميتقد بنياد جهانگيري خدمات و ها تيفعال فهرست از يا دهيچك وستيپ به

 و ليتكم به نسبت "لطفا وستيپ مطالب مطالعه ضمن ، ديدار يندگينما اخذ به ليتما يحضرتعال چنانجه
  .دييفرما اقدام يندگينما فرم ارسال

 

  .گردد يم دعوت مصاحبه جهت شما از يحضرتعال رزومه سوابق يبررس از پس
 .ميسپاسگزار يحضرتعال يهمراه اظهار از شيشاپيپ 

 
 
  
  
  
  
  
 
 
 

  ندگانينما سازمان                                                                                              
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   ها برنامه و اهداف از يا دهيچك

 : مقدمه
 به و يمل ثروت و هيسرما شيافزا جمله از ها برنامه و اهداف بهتر هرچه تحقق يراستا در بنياد جهانگيري

 و ريفراگ و هالنعاد التيتسه و خدمات ارائه ، انيمشتر و مشاغل صاحبان يشتيمع و يمال هيبن تيتقو منظور
 در مؤثر مشاركت و تيحما و خود خدمات و تالمحصو مطلوب عرضه به مشاغل صاحبان بيترغ و قيتشو
 در آنها از استفاده و شتريب انيمشتر جذب و هيسرما بازار توسعه به كمك نيهمچن و ياقتصاد يها تيفعال

 يندگينما سيتأس به اقدام يحداكثر يور بهره به لين و ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد مختلف يها بخش
 دينما يم رانيا يشهرها و ها استان مراكز در

 

 : اهداف

  ي :جمع خرد و مشاركت فرهنگ ارتقا و شيافزا
 

 منظور به كشور سراسر در اعضاء و انيمشتر و مشاغل صاحبان هيكل با مطلوب يارتباط شبكه توسعه و جاديا
 بهره و ييان شناسايبن دانش يها برنامه در آنها فعال مشاركت يها نهيزم شيافزا و ياقتصاد نگرش بهبود

 بهره و ييدار شناسايپا يسودآور با يشهر و ياستان يگذار هيسرما ديجد يها فرصت ها و تيظرف از يريگ
 قابل خدمات شركت توسعه يسودآور يها تيفعال توسعه يبرا يا منطقه و ياستان يها تيظرف از يريگ

  يمال و يرفاه ، يا مهيب ، يفرهنگ ، ياقتصاد ، يبازرگان يها حوزه در اعضاء به ارائه
  

  : تيفعال موضوع
 شهرستان و استان سطح در شركت اساسنامه در شده ينيب شيپ يها نهيزم همه در توانند يم ها يندگينما

 صرفاَ  مجوز صدور و شركت به قيمصاد و شنهاداتيپ رائها از پس و ندينما قيمصاد ييشناسا و شنهاديپ ارائه
 آن باشد يم تيفعال موضوع با مرتبط كه مشترك راردادق طرف يها شركت از يكياي و شركت خود قيطر از
 .ندينما ياتيعمل را

  

 :اتالعاط يفناور-١
 

 افزار نرم ديتول
 هاي مشاركتي و ويژه هايطراح

 وب تحت يها شنيكياپل
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 يكيالكترون تجارت
 يتجار يها راهكار
 العاتياط بانك يطراح

 

   كشور در گسترده ينترنتيا كار و كسب-٢

و دوره هاي ويژه  مختلف يها رسته در كار و كسب يها دوره و سمينارهاي مختلف يبرگزار-٣

  كار آفريني.

 نهيزم در يآموزش مختلف يها دوره يبرگزار آماده معتبر موسسات يهمكار با شركت نيا-٤

  .باشد يم يالملل نيب مدارك ياعطا و كار و كسب ، تيريمد ، تجارت
  

 خدمات از گروه نيا در تيعضو با توانند يم مشاغل صاحبان و٠ رانيمد يخدمات گروه ليتشك-٥

  :گردند مند بهره ما

 يخارج و يداخل يها شگاهينما در شركت
 + تفريحي يتجار يتورها در شركت
  خصوصي مشاوره

  اعطاء نمايندگي بيمه (رايگان )
 مشاركت در واردات محصوالت غذائي ، لوكس و ساختمان

 ها دهيمزا و ها مناقصه اسناد هيكل ارسال

 كارآمد يها پروژه در يگذار هيسرما و هيسرما جذب-٦

 و نينو يها پروژه در يگذار هيسرما امكان والزم  قيوثا عيتود قبال در هيسرما جذب يآمادگ موسسه نيا
 .دارد را كارآمد

 هيسرما و گذاران هيسرما ، رانيمد راه سر از تالمشك و موانع برداشتن يعني ، تجارت يروانساز دنبال به ما
 .ميهست رانيپذ

 يخارج و يداخل تجارت تاليتسه ، يبازرگان يندهايفرآ و تالمعام در يرگذاريتاث ، ياقتصاد رونق شيافزا
 اشاره مورد خدمات خصوص در ما اهداف گريد از ها فرصت از نهيبه استفاده و ياتيعمل يها نهيهز كاهش ،
  .باشد يم

 

  : گذاران هيسرما به نانهيآفر كار يها دهيا ي هئارا-٧
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 هيسرما به يفن و يعلم و ياقتصاد هيتوج با نيكارآفر يها دهيا و طرح ي هئارا شركت خدمات از يكي
  .باشد يم محترم گذاران

 .دهد يم قرار مندانعالقه  ارياخت در خصوص نيا در اطالعات هيكل شركت نيا نيمشاور گروه 
 و هيسرما جذب خصوص در را رانيمد ازين مورد اطالعات تا دارند يآمادگ نيهمچن موسسه يمال نيمشاور

  .دهند يم قرار ها آن ارياخت در يماليالت تسه
 

 يالملل نيب يها شركت ثبت-٨

 توانند يم انيمتقاض و دارد را خود برجسته اليوك توسط يالملل نيب يها شركت ثبت يآمادگ گروه نيا
  .ندينما كسب شركت نيمشاور از را ازين مورد اطالعات هيكل

 

 

  ها سازمان و ها شركت به يبازرگان و يتجار مشاوره-٩
  

 طرحهاي كشاورزي نوين  -١٠
 

اطالعات  يساز كساني ريمس در گام مشاغل صاحبان با جانبه چند يهمكار مشترك ونديپ جاديا با شركت نيا
 اقتصاد و عيصنا صاحبان يرو شيپ را يا ارزنده انداز چشم خواهد يم و برداشته يتجار و ياقتصاد ، يصنعت
 .دهد كشور

 يگذار هيسرما و يمال ياقتصاد مشاوره
 برندينگ _ي تجار ماليع و برند ثبت 
 كوچك ي هايگذار هيسرما و ياقتصاد يها پروژه يمعرف 

  يندگينما ريمد اراتياخت و فيوظا
 بنياد جهانگيري با ميمستق ارتباط و يهماهنگ

 يندگينما اداره حسن يبرا الزم يياجرا اقدامات هيكل انجام
 كاربران و انيمشتر ، مشاغل صاحبان ، مخاطبان تيعضو شيافزا يبرا يريگيپ

 آنها شنهاداتيپ و نظرات يبررس و افتيدر و انيمشتر و اعضا ، مشاغل صاحبان با مستمر ارتباط
 موسسه به آنها شنهاديپ و استان در يگذار هيسرما ديجد يها فرصت و ها نهيزم ييشناسا
 اعضا و مشاغل صاحبان به ياقتصا تيالتسه ارائه يها نهيزم ييشناسا
 شركت ي منعقده يقراردادها و شركت با مرتبط ياستان يها پروژه ياجرا بر يتيريمد نظارت

 شركت به ها تيفعال نهاالسا و ماهانه گزارش ارائه
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 و شركت يها يتوانمند از استفاده با ياستان يها پروژه و ها طرح شدن يياجرا يها نهيزم نمودن فراهم
 قرارداد طرف يها شركت
  استان سطح در كاربران و انيمشتر ، رانيمد ، مشاغل صاحبان با يهمكار و تعامل

 يندگينما درخواست ضوابط و طيشرا
 

  :يعموم طيشرا
 

 شهرت حسن يدارا
 .هستند تياولو در ترالبا يليتحص مدارك دارندگان)  پلميد حداقل( يليتحص كرمد

 شركت يآموزش دوره گذراندن
 مناسب ياجتماع روابط از يبرخوردار و موثر يعموم روابط
  يادار و يدفتر امكانات داشتن

  برگزاري سمينار و كارگاهاي آموزشداشتن مجوز 
 
 

 

 : ازين مورد مدارك
 يندگينما درخواست برگ ليتكم-١
 يآموزش و يليتحص مدارك نيآخر ريتصو-٢
 يمل كارت و شناسنامه كامل صفحات ريتصو-٣
 عكس قطعه دو-٤
  ملكا ي رزومه-٥

 


