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 جامع پرداز دانا شرکتمعرفی 

 لیذ یصالح در حوزه ها یالزم از مراجع ذ یبا اخذ مجوزها ۵۲۶۹۰۹ثبت شده در تهران به شماره  اداناکیآر یشرکت جامع پرداز دانا با نام تجار

 :دینما یم تیفعال

 تا توسعه بازار جادیاز ا ینیو خدمات کارآفر مشاوره 

 یو موسسات آموزش دیاسات یو بستر معرف یو کاربرد یمهارت یآموزش ها ارائه 

 یو خارج یداخل یبازرگان 

 یو آثار هنر یدست عیبستر فروش صنا ارائه 

 یتجار یها اتیو اعزام ه رشیپذ 

 در داخل و خارج از کشور یتخصص ینارهایو سم شیهما یبرگزار 

 در داخل و خارج از کشور یتخصص یها شگاهینما یبرگزار 

 یو هنر یفرهنگ یدر حوزه ها تیفعال 

کالن جهت  یدر تحقق برنامه ها ”…نجاستیا زیراه را کوتاه کن، همه چ“جوان، خالق و کارآزموده با شعار  یروهایبا اتکا به ن اداناکیگروه آر

 .دینما یمختلف تالش م یاثربخش درحوزه ها یکردیبا رو یارائه خدمات متنوع و کاربرد

 

 اهداف گروه آریاداناک:

 کشور یو نوآور ینیفرآبوم کار ستیکمک به توسعه ز 

 یو نوآور یبر فناور یمبتن دیو خدمات جد یساز برند 

 وب تحت دیجد یاز استانداردها و متدها یریگ رائه خدمات جامع با بهرها 

 یجهان یکسب و کارها به بازارها اتصال 

 دموجو یهالیاز پتانس یو استفاده حداکثر متخصص یانسان یها هیسرما تیو ترب یساز توانمند 

 اقتصاد خالق رونق 

 اقتصاد کشور یبه هوشمندساز کمک 

 کسب و کارها یپلتفرم کردیرو تیتقو 

 

 

 از ارزش ها یا رهیزنج ینظام مند از کاالها، خدمات و به طور کل یا رهیزنج جادیا چشم انداز:

 یکاربرد ییهم افزا جادیموجود در کشور و خارج از کشور و ا یها تیظرف یجذب حداکثر ماموریت:

 یو کرامت انسان یقانونمند ،یریگ میو تصم یبهره ور شیافزا ،یو حرفه ا یمیکارت ها:ارزش

 



 

 شرکت جامع پرداز داناکارگروه بازرگانی و مالی 

 

  بازرگانی کارگروه

 :صادرات

 ،ایران تولید غذایی محصوالت برای صادرات مدیریت های شرکت مجری و مشاور طراح 

 فرش و دستی صنایع برندینگ و صادرات مشاور 

 ساختمانی مصالح بازاریابی و صادرات مشاور  

 پتروشیمی محصوالت بازاریابی و صادرات مشاور  

 بنیان دانش محصوالت بازارسازی و بازاریابی صادرات، مشاور  

 :واردات

 گوناگون صنایع در ملی های پروژه تجهیز و تامین مشاور 

 کشور در راهبردی های حوزه در اولیه مواد واردات مشاور 

 اساسی کاالهای تامین واردات مشاور  

 

  مالی کارگروه

 :گذاري سرمایه

 اقتصادی های پروژه در گذاری سرمایه جذب برای مشاوره 

 گذاری سرمایه تخصصی های صندوق ایجاد جهت در مشاوره 

 موجود های فرصت در گذاری سرمایه حوزه در تخصصی مشاوره  

 :مالی مدیریت  

 کشور از خارج و داخل در مالی منابع مدیریت تخصصی مشاوره 

 مرتبط خدمات سایر و حسابرسی حسابداری، حوزه در تخصصی مشاوره 

 

 

 

 

 



 

 شرکت جامع پرداز دانا کارگروه خدماتی

 

  رکارآفرینی و کسب و کار اعم از ایجاد، حفظ و توسعه بازامشاور در حوزه 
  بسترسازی آموزش آنالین آموزش های مهارتی و کاربردی و درحوزه و مجری مشاور 
  آثار هنریمشاور و مجری بستر فروش آنالین در حوزه صنایع دستی، خالق و 
 برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و مجری اعزام و پذیرش هیات های تجاری 
 برگزاری رویدادها، همایش، کنفرانس و نشست ها در سطح ملی و بین المللی 
 طراحی و تولید کارت های چندمنظوره و راه اندازی شبکه تخفیف هوشمند 
  ،فعالیت های هنری و زیباسازی های شهری طراح و مجریمشاور 
 مشاور و مجری استانداردسازی محصوالت و خدمات در حوزه ملی و بین المللی 
 مشاور و مجری برندسازی و تولید محتوای رسانه ای 

 

 شرکت جامع پرداز دانا شرح خدمات

 آریاداناک آکادمی-1

 یآموزش ازین انیم یراهبرد ییافزا هم کی جادیبا ا ایروز دن یها یفناور یریبه کارگ هیارتباطات بر پا نیاز دانش نو یریبا بهره گ آکادمی آریاداناک

 آکادمی. آوردیخود فراهم م کاربراناز  کیهر  یرا برا یپژوهش و یآن، امکان تحقق اهداف آموزش تیفیو بستر با ک یمنابع معتبر آموزش ،یمشتر

 :پردازد یم لیبه ارائه خدمات ذ نینو یهایفناور هیپا بر یهمگان یهاآموزش لیبا چشم انداز تسه آریاداناک

 یجلسات تخصص یها، کنفرانس و حتکارگاه ،یگروه ،یخصوص کالسهای یبرگزار 

  در داخل و خارج از کشور یو پژوهش یعقد قرارداد با مراکز و موسسات معتبر آموزش 

 ازیمورد ن یو پژوهش یبه منابع معتبر آموزش عیآسان و سر یتحقق دسترس 

 مجرب آموزش نیتوسط کارشناسان و متخصص یموثر آموزش یو ارائه برنامه ها یازسنجیامکان ن 

  انیمشتر یبرا یو پژوهش یآموزش تیفیبا ک یبسترها تیتوسعه و تقو 

  گوناگون یهادر حوزه یالمللنیو ب یمل یآموزش یهاتوسعه شبکه 

 آریاداناکفروشگاه -2

و  متیق یرقابت تیکه مخاطب عالوه بر مز دینما جادیکننده و درخواست کننده کاال ا دیتول نیب میدر نظر دارد رابطه مستق آریاداناک فروشگاه

 نهیکننده مورد اعتماد کاربران محترم در زم نیتواند تام یم آریاداناک فروشگاه .دینما یداریامن تجربه و خر یطیکاال و خدمات را در مح ت،یفیک

و درخواست کنندگان خدمات و کاال است. در  دارانیحلقه وصل آنها به بازار و خرو درواقع  باشد محصوالت صنایع دستی، خالق و آثار هنری

 :میینما یاشاره م آریاداناک فروشگاهاز خدمات منحصر به فرد  یادامه به برخ

  کنندگان و تامین کنندگان اینترنتی به تولیدارائه بستر فروش 



 
 

 المللی با قابلیت اضافه کردن زبانسایت فروش سه زبانه به منظور فروش در سطح ملی و بینارائه وب 

 یپول مشتر فیک و دیخر یگزارش ده تیبا قابل یکاربر لیپروفا فیتعر 

 سازمان ها و مراکز یبرا فیکد تخف یطراح  

 یو مجاز یکیزیف یدر قالب کارت ها یکیالکترون یبن کارت ها یطراح 

 ازیمورد ن یاستانداردها یتمام تیبا رعا یو صنعت یشده در عرصه خانگ دیمحصوالت تول میعرضه مستق 

 یبهداشت یپروتکل ها تیو رعا یبسته بند نیها در سراسر کشور با بهترپست، جهت ارسال کاال عیبا شبکه توز یهمکار  

 با توجه به حذف واسطه ها یرقابت متیق 

 برمعت یخصوص یو شرکت ها یسازمان یقراردادها یط یفروش اقساط فیتعر 

 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک-3

خبر هستند.  ینسبت به آنها ب یچالش ها اطالع دارند و گاه نیصاحبان کسب و کار از ا یهمه کسب و کارهاست. گاه ریناپذ ییچالش عضو جدا

رو الزم است تا  نیتحقق اهداف شرکت باشند. از ا ریدر مس یتوانند کسب و کار را از رونق انداخته و مانع یدست از مشکالت و چالش ها م نیا

 حفظ و توسعه کسب و کار بهره ببرند. ،یشرکت و صاحبان کسب و کارها از خدمات مشاوره راه انداز یروسا

به  یشود تا اشراف کاف یباعث م نیمانند و هم یما پنهان م دینقاط کور از د میکن ینگاه م یزیبه چ کینزد یلیاز فاصله خ یاست که وقت یهیبد

خارج تر  یدورتر و از نقطه ا یکه از فاصله ا ندیآ یبه وجود م یزمان حیاست که اشراف کامل و درک صح دای. ناگفته پمیجوانب نداشته باش یتمام

 فیطرفانه و بدون تعصب به مسائل و جوانب نگاه کند و تعر یدارد تا از خارج گود و کامال ب فهیبه مساله نگاه شود. مرکز مشاوره کسب و کار وظ

 .دیکسب و کار به ما ارائه نما یرا از چالش ها و به طور کل یتر حیصح

 شانیاهایبه رو دنیرس ریو در مس دینما یمختلف را همراه یحوزه ها نانیه تا کارآفرشد ییبازگشا اداناکیآر ینیمرکز مشاوره و خدمات کارآفر

 ئهآن را ارا اداناکیآر ینیتوان در رابطه با مرکز مشاوره و خدمات کارآفر یاست که م یفیتعر نیمهم ساده تر نیآنها باشد؛ ا یبرا یهمسفر خوب

 نمود.

 هنریفرهنگی و حوزه  -4

 یهنر یورکشاپ ها ییسالها، برپا نیآغاز کرد. در طول ا یتجسم یخود را در حوزه هنرها تیفعال ۱۳۹۷از سال  اداناکیآر حوزه فرهنگی و هنری

 ییبرپا ،یپادکست ها و محصوالت صوت دیتول نهمچنی …مختلف، دانشگاه تهران و یفرهنگسراها ،یموزه دفاع مقدس، جماران، شهردارباغ در 

 از …و یهنر یتورها ییبرپا به،یتهران، نگارش کت استان در مناطق مختلف یوارنگارید ،یتخصص یو کارگاه ها یسخنران ،یگروه یها شگاهینما

شرار  یاستاد هان یبه سرپرست یهنر تیدهه سابقه فعال کیاز  شیبا ب یمتشکل از هنرمندان اداناکیآر یگروه بوده است. گروه هنر نیا یها تفعالی

 را دارد. یخصوص مهیو ن یخصوص ،یدولت یارگان ها و سازمان ها یمذکور با تمام یها نهیدر زم یمکاره یانعقاد قراردادها یآمادگ

 

 

 

 



 

 مجوزات شرکت جامع پرداز دانا

 توضیحات تاریخ انقضا دورصتاریخ  عنوان مجوز ردیف

1  

 کارت بازرگانی

 

۱۲/۱۲/۱۳۹۷ 

 

۲۵/۰۳/۱4۰۰ 

 مواد غذایی-۰۱

 برق-۰۷

 مواد شیمیایی، پالستیکی و دارویی-۰۳

  ۲۷/۰۵/۱4۰۶ ۲۷/۰۵/۱۳۹۶ گواهینامه ثبت عالمت تجاری آریاداناک  2

  ---- ۱۵/۰۹/۱۳۹۷ اضافه شدن موضوع آموزش آنالین در اساسنامه 3

  ---- ۱۶/۰4/۱۳۹8 در اساسنامه اضافه شدن تولید فرش و آموزش فرشبافی 4

 در مرحله بررسی اداره کار ---- ---- کارمجوز حفاظت فنی و آموزش ایمنی  5

 به اساسنامه اضافه شده است.

های گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه 6

 اینترنتی )استان تهران(

۱۱/۱۲/۱۳۹8 ۱۱/۱۲/۱4۰۰  

  ۱۲/۰8/۱4۰۱ ۱۲/۰8/۱۳۹۷ )ایران کد( گواهی مرکز ملی شماره گذاری  کاال و خدمات 7

  ---- ۰۳/۱۰/۱۳۹۷ مالیاتیگواهی مودیان  8

  ۲۵/۰۳/۱4۰۰ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ گواهی عضویت در اتاق بازرگانی  9

  ۲۳/۱۲/۱4۰۲ ۱۲/۱۱/۱۳۹8 مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 10

  ۲8/۰۹/۱4۰۱ ۲8/۰۹/۱۳۹۷ مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای )استان تهران( 11

مالی و  –مدیریت صنایع  -الکترونیک ۱۹/۱۲/۱4۰۳ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ مجوز آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 12

 فناوری اطالعات –بازرگانی 

 در مرحله بررسی کارشناس ---- ---- مجوز شرکت های مدیریت صادرات 13

 در مرحله بررسی کارشناس ---- ---- مجوز آموزش کارکنان دولت 14

رسانه  یتصد-برخط تالیجینشر د ۳۰/۰۹/۱4۰۵ ۳۰/۰۹/۱4۰۰ مجوز نشر دیجیتال در فضای مجازی 15

 برخط کاربر محور

  نامحدود ۱۳۹۷زمستان  مجوز ستاد ایران)سامانه مناقصات الکترونیکی دولت( 16

  ۱۱/۱۱/۱4۰۲ ۱4/۰8/۱۳۹۷ نماد اعتماد الکترونیک  17

  ۱4/۰8/۱4۰۲ ۱4/۰8/۱۳۹۷ مجوز مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال 18

  ---- ۱4/۰8/۱۳۹۷ پرداخت الکترونیکی بانک ملت درگاه 19

  15/06/2023 16/06/2020 سیستم مدیریت کنترل کیفیت -۹۰۰۱مجوز ایزو  20

  ۳۱/۰۵/۱4۰۱ ۰۱/۰۵/۱۳۹۹ های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازیمجوز رسانه 21

  ---- ۱۳۹۹ مجوز شرکت خالق کسب و کارهای دیجیتال 22

 در مرحله بررسی کارشناس ---- ---- و هنری چند منظورهموسسه فرهنگی  23

 

 

 

 



 

 

 شرکت جامع پرداز دانا تقدیرنامه هاي

 توضیحات صدورتاریخ  مرجع صدور ردیف

  ۲۷/۰8/۱۳۹۷ فراکسیون فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسالمی 1

  ۲۷/۰8/۱۳۹۷ مرکز ملی فرش ایران 2

 معاونت اشتغال و کارآفرینی ۲۹/۱۱/۱۳۹8 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3

 بابت طراحی و تولید مجسمه شهید سردار قاسم سلیمانی ۱۳۹۹آبان  والیت فقیه در سپاه و تبلیغاتی معاونت فرهنگی 4

 بابت برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری مرد میدان  ۱۳۹۹دی  معاونت فرهنگی و تبلیغاتی والیت فقیه در سپاه 5

توسعه و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه معاونت  6

 اجتماعی

 بابت همکاری در هفته جهانی کارآفرینی ۱4۰۰آبان 

 

 

 شرکت جامع پرداز دانا قرارداد/تفاهم نامه هاي

 توضیحات پایانتاریخ  شروعتاریخ  تفاهم نامه/طرف قرارداد ردیف

  ۱۳۹8آبان  ۱۳۹۷آبان  خانه کارگر )استان تهران( 1

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان  2

 )جهاد دانشگاهی(

با محوریت طرح ملی الگوی جدید  ۱4۰۰ زمستان ۱۳۹8پاییز 

 توسعه مشاغل خانگی

با  دوره های آموزشی زمان انتشار پایانتا  ---- ۱۳۹8اسفند  اتاق اصناف شمیرانات 3

 موضوع دوه های آموزشی

  ۱4۰۱تیر  ۱۳۹8تیر  )فراگیران آوید( یصنعت تیریمرکز زبان سازمان مد 4

 کشور عراق ---- ۱۳۹۷ شرکت همراه رسانه موج و باشگاه نادی کربال 5

  ۲۵/۰۷/۱۳۹8 ۲۵/۰۶/۱۳۹8 شرکت تصویر سبز فردا 6

 کشور عراق ---- ۰۱/۰۱/۲۰۱۹ نی(ادیوان محافظه بابل )مکتب النائب الث 7

 سهام  %8۹مالک  ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ ۲8/۰۹/۱۳۹۷ شرکت آسا دژ راز 8

 در حوزه بازرگانی ۰۹/۰۳/۱4۰۰ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ شرکت دنیا مگا تجارت 9

 در حوزه بازرگانی ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ شرکت زرین مهد فیدار 10

 در حوزه بازرگانی ۰۹/۰۳/۱4۰۰ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ کارن پارس تجارت مدیریت شرکت 11

 در حوزه استانداردسازی ملی و بین المللی ۰۹/۰۳/۱4۰۰ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ سامانه سازان بهبود شرکت 12

 در حوزه بازرگانی ۰۱/۰۳/۱4۰۰ ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ شرکت صنعت افروزان پارسه عصر قشم 13

 

 

 

 



 

 

 شرکت جامع پرداز دانادر حال بررسی  قرارداد/تفاهم نامه هاي

 توضیحات پایانتاریخ  شروعتاریخ  تفاهم نامه/طرف قرارداد ردیف

 جهت امضا در حال بررسی قرارداد   شرکت آسایش پویا لیان 1

 در حال بررسی قرارداد جهت امضا   هلدینگ صنعتی و بازرگانی صنام 2

ایجاد مرکز همکاری های کارآفرینی و اقتصادی ایران  3

و اوراسیا در مسکو با نگاه اتصال شرکت های دانش بنیان 

 به بازار اوراسیا

 بررسی قرارداد جهت امضا در حال  

 در حال بررسی قرارداد جهت امضا   شرکت انفورماتیک پدیسار 4

مدیریت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار  5

 و رفاه اجتماعی استان تهران

 در حال بررسی قرارداد جهت امضا  

 در حال بررسی قرارداد جهت امضا   شرکت ماهان نت 6

 

 

 شرکت جامع پرداز دانا ICTپروژه هاي 

 نام کارفرما نوع پروژه ردیف

 کشور یاتیمال امور سازمان کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 1

کنفرانس و اندازی سرویس ارتباطات ویدیویی جهت برگزاری جلسات اداری، وبطراحی و راه 2

 آنالینهای آموزشی کالس
 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

 سازمان بهزیستی کشور کنفرانساندازی سرویس ارتباطات ویدیویی جهت برگزاری جلسات اداری و وبطراحی و راه 3

 و کنفرانسوب ،یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 4

 نیآنال یآموزش یهاکالس
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

کنفرانس و اندازی سرویس ارتباطات ویدیویی جهت برگزاری جلسات اداری، وبطراحی و راه 5

 های آموزشی آنالینکالس

 مرکز آموزش مدیریت دولتی

 خانه کارگر کنفرانسری جلسات اداری و وباندازی سرویس ارتباطات ویدیویی در جهت برگزاطراحی و راه 6

 دانشگاه صنعتی بیرجند های آموزشی آنالیناندازی سرویس ارتباطات ویدیویی جهت برگزاری کالسطراحی و راه 7

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 8

اعضای شورای مرکزی کانون های  کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 9

 کارآفرینی کشور

 ادارات سازمان مدیریت صنعتی در کشور کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 10

 دانشگاه علوم پزشکی ساوه کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 11

 جهاد دانشگاهی کنفرانسوب و یادار جلسات یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 12

 شهرستان چابهار –مرکز ملی فرش ایران  همایش یبرگزار جهتیی ویدیو ارتباطات سیسرو یاندازراه و یطراح 13

 



 
 

اشتغال زنان درصنعت فرش دستباف ایطرح احزارش گ  

زده استان گلستان( لیمناطق س ژهی)و  

 

 :طرح مشخصات

 موضوع طرح : تولید فرش دستباف

 طرح:    شرکت جامع پرداز دانا یمجر

 یو خارج یداخل یمحصوالت با نگاه سفارش محور جهت عرضه در بازارها دیتول   -  تولیدات:    فرش پشمی نوع

 یمتر ۳ یعدد دار قال 4۰۰ تعداد

 دو نفر یهر دار قال ینفر به ازا 8۰۰:  نیشاغل تعداد

 یهاتیکسب و کار با وجود محدود یفضا جادیبه ا ازیزده استان گلستان و ن لیحال حاضر هموطنان س تیدر طرح مذکور با در نظر گرفتن وضع

و بازگشت  نهیکسب و کار با حداقل هز یاندازمبرم به راه ازیدچار خسارت شده است و ن لیکه در اثر بروز س دیتول یمناسب برا یموجود از نظر فضا

طرح با در نظر گرفتن حداقل  نیا ازیکار ماهر مورد ن یروین حداقل شده است. هیارا یبافیقال یخانگ یهاکارگاه جادیکوتاه مدت، راهکار ا هیسرما

 یگذار هینفر محاسبه شده است که با در نظر گرفتن سرما 8۰۰ یهر دار قال یکار ماهر مشغول در پا یروینفر ن ۲شده و تعداد  زیتجه یدار قال 4۰۰

 هد بود.خوا ریپذ هیتوج اریبس ینیکارآفر گرید یهانسبت به پروژه الیر اردیلیم ۲۰حدود 

 یاندازملزومات و راه نیدر تام یتواند سهم یمشاغل م ایاح یو شناخت راهکارها ینیخود در حوزه کارآفر اتیبا استفاده از تجرب اداناکیآرگروه 

 :باشدیم لیشامل موارد ذ نهیزم نیمجموعه در ا یهایی. توانادیاند ارائه نماکه دچار خسارت شده ییهامجدد کارگاه

 یو ملزومات کارگاه یمانند دار قال یرساختیز یهایازمندین نیتام 

 شامل نخ، پشم و ازیمورد ن هیمواد اول نیتام ... 

 جهت استفاده در بافت فرش ازیمورد ن یهاطرح نیتام 

 محصوالت و صنعت بافت فرش یفیالزم جهت ارتقا سطح ک یهاارائه آموزش 

 در داخل و خارج از کشور یدیبازار جهت فروش محصوالت تول جادیا 

 ... و 

 

 

 

 

 

 



 

یري از شیوع ویروس کروناگپویش ملی پیشطرح گزارش   

 با همکاري دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 فعاالن و داوطلبان به منظور ارائه خدمات با استفاده از یتمام انیم یی: هم افزاتیمامور   ICTکرونا وعیاز ش یریشگیدر پ 

 آور و نوع دوستتاب یچشم انداز : داشتن جامعه ا 

 میو راحت کن دیهدف: خانه ماندن را مف. 

فراوان در جامعه، روند  یهایاضطراب و نگران ،یفراوان ماد یهانهیهز جادیعالوه بر ا( ۱۹ دیکرونا )کوو روسیو وعیکشور ش یکنون طیدر شرا

از  تفادهرو، ضرورت اس نیو ... را با اختالل مواجه نموده است. از ا یبازرگان ،یدیتول ،یتجار ،یآموزش ،یروزمره مردم در انجام امور ادار یزندگ

متخصصان و مسئوالن بهداشت و  یمکرر تمام داتیکه تاک ژهیبه و رسد؛یدو چندان به نظر م یو ارتباط یاطالعات یهایو فناور نیخدمات آنال

 .بر مردم و مسئوالن تمام کرده است یو مجاز نیاستفاده از خدمات آنال یاجتماعات، حجت را برا یاز تمام زیبر پره یسالمت جامعه مبن

خود  نیها و خدمات آنالپلتفرم یو کم یفیک یبه ارتقا یو تالش شبانه روز یبا احساس تعهد، دلسوز اداناکیآر گروهچالش  نیمواجهه با ا یبرا

 از یریشگیپ یمل شیدر پو ،یتیحاکم ینهادها ییاجرا یفعال به عنوان بازو ینقش یفایا یها، آمادگ ییتوانا نیمبادرت کرده است و به پشتوانه هم

 کرونا را دارد. روسیو وعیش

 یدارد که با همکار یمتخصص آمادگ یانسان یهاهیو سرما نیآنال یو ارتباط یاطالعات یفن یهارساختیز یفعال و دارا یبه عنوان مرکز اداناکیآر

وزارت تعاون، کار و  هیدییبا تا و هااستان یتمام ینیکارآفر یسراسر کشور و کانون ها ینیشعبه فعال مراکز مشاوره و خدمات کارآفر ۳۰۰از  شیب

و معاونت فرهنگی و تبلیغات  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک، انجمن کلی کراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کشور، یرفاه اجتماع

کرونا و خدمت به مردم  روسیکنترل و مقابله با و یموثر در راستا یآمده و گام ییاجرا یهادستگاه یاریبه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 

 :گرددیارائه م ریز یشنهادیراستا بسته پ نیکشور بردارد. در هم زیعز

 یو عموم یجلسات ستاد لیتشک ی)وب کنفرانس( برا نیو ارائه سامانه ارتباطات آنال جادیا-۱

انواع  یو برگزار یآموزش یهاها و کارگاهکالس یجهت برگزار (TMS) یآموزش مجاز تیریو مد (LMS) مجازی آموزشارائه سامانه -۲

  یمجاز یهاآزمون

 یمدارس و مراکز علم یاستفاده برا تیهستند؛ قابل یآموزش یاستانداردها یامن و دارا ،یمجموعه بوم نیا یآموزش یهاکه سامانه ییاز آنجا  -۲-۱

 .را دارند

 میاز ت یریگبه مردم با بهره یرسانجهت اطالع صالحیمراجع ذ دییو مورد تا حیپردازش و انتشار اطالعات صح ،یآورجمع یبرا ایارائه سامانه-۳

واحد و  بعمن کیتا اخبار و اطالعات منسجم از  دهند¬یم لیرا تشک نهیزم نیاز افراد خبره در ا ایشبکه ها¬استان یر تمامکه د یارسانه یاحرفه

 .قابل اعتماد مخابره شود

آرامش  سازنهیارتباط فعال و سازنده مردم با کارشناسان متخصص و مجرب که نه تنها زم یبرا یو تلفن یریمراکز مشاوره در قالب ارتباط تصو جادیا-4

 .هم کاسته خواهد شد یبه مراکز درمان یضرور ریخواهد شد بلکه از مراجعه غ یعموم

 



 
 

به  یکه دسترس یمناطق نیو مشاوره دارند و همچن یرسانبه اطالع یشتریب ازیسالمندان که ن یبرا یمراکز و مشاوره تلفن نیا یاندازضرورت راه -4-۱

 .شودیاحساس م شتریمحدود است، ب نترنتیا

 .است یساز ادهیقابل پ رمتمرکزیخدمت به صورت متمرکز و غ نیا -4-۲

معرض  در و اندآمده دچار رکود فروش شده شیپ طیکه در شرا ییبه صاحبان کسب و کارها یبه صورت فروشگاه مجاز ینترنتیارائه بستر فروش ا-۵

 .هستند یورشکستگ

وزارت بهداشت،  یهااقالم طبق پروتکل نیا عیتوز نیکرونا و همچن روسیو مقابله با و یریشگیدر ارتباط با پ یاقالم بهداشت نیمشارکت در تام-۶

 .یدرمان و آموزش پزشک

 ینشاط اجتماع شیافراد و افزا هیروح یکه نه تنها موجب ارتقا یخانوادگ یهایو سرگرم یباز جادیو ا ینترنتیمسابقات ا یبرگزار یارائه سامانه برا-۷

 .دینمایم یریجلوگ زیمردم ن یضرور ریبلکه از خروج غ شودیم

 همچنین در این امر مهم تعدادی از شرکت های خصوصی نیز با ما همراه شده و به ارائه خدمات اینترنتی پرداخته اند.

 تراتژی های طرحاس

 .کرونا قصد کمک دارند وعیاز ش یریشگیکه در پ ییها و واحدهابستر خدمت به سازمان نیبا تام میمستق ریارائه خدمات غ :1یاستراتژ

 محصوالت به صاحبان کسب و کار ینترنتیفروش ا رساختیو ارائه ز جادی: ا ۱ پروژه

 یرحضوریجلسات غ یبرگزار یها براها و شرکت)وب کنفرانس( به سازمان نیآنال یو ارائه سامانه ارتباط جادی: ا ۲پروژه

 یتخصص یآموزش یدوره ها ریو سا ینیآموزش کسب و کار و کارافر یها براها و شرکتو ارائه سامانه آموزش به سازمان جادی: ا ۳ پروژه

 ازیمورد ن یهامشاوره ریو سا ینیو کارآفرکسب و کار  مشاوره یها براها و شرکت: ارائه مشاوره به سازمان 4 پروژه

 پر کردن اوقات فراغت یها و عموم مردم براها و شرکتبه سازمان یو سرگرم ی: ارائه سامانه خدمات باز ۵ پروژه

  به مردم میارائه خدمات مستق : 2یاستراتژ

 ینترنتیبه صورت ا یاقالم بهداشت عیو توز نی: تام ۱ پروژه

 (دیو اسات نی)معلمیقیاشخاص حق قیبه عموم مردم از طر یخدمات آموزش: ارائه  ۲پروژه

بحران و  تیریدرخصوص مد  (call center)مرکز تماس جادیبه منظور ا یقیها و اشخاص حقها، شرکت: ارائه مشاوره به سازمان ۳پروژه

 کرونا روسیو وعیاز ش یریشگیپ

 اکرون روسیمنسجم و موثق در خصوص و یخبر گاهیپا جادیو ا ی: اطالع رسان 4پروژه

 

 

 



 

 گزارش طرح اولیه ایجاد یک فضاي کارآفرینی و اشتغال

 فردوسی جهانی تجارت مرکزدر 

رینی در این مرکز صورت گرفت پیشنهادات اولیه ۶پیرو مذاکراتی که با مدیریت مرکز تجارت جهانی فردوسی به منظور ایجاد یک پروژه کارآف

 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک ارائه گردید:به شرح ذیل توسط 

  المللیبین و داخلی بازارهای در محصوالت عرضه تا آموزش از دستی صنایع حوزه در کارآفرینی فضای یک ایجاد 

 استانی تفکیک یا متمرکز صورت به خاص و متنوع های طرح با ایرانی دستباف های فرش عرضه جهت مناسب فضای ایجاد 

 تفکیک به استان هر رسوم و آداب همراه به دستی صنایع محصوالت عرضه جهت مناسب محیط یک ایجاد 

 محصوالت کنندگان عرضه و تولیدکنندگان میان سالم رقابت یک برقراری و بهتر معرفی جهت دستی صنایع محصوالت ارزش زنجیره یک ایجاد 

 استانی موسیقی و ها سروده و رسوم و آیین برگزاری و تلفیقی صنایع و دستباف های فرش و دستی صنایع محصوالت دائمی نمایشگاه ایجاد 

 کورت فود قالب در چهارم طبقه در استان هر تفکیک به بومی و سنتی ایرانی غذاهای سرو بستر ایجاد 

 سرگرمی و تفریحی آموزشی، وری بهره منظور به نوجوانان و کودکان برای مناسب فضای یک ایجاد 

 مشخصی اجرایی برنامه و راهکار بخش هر برای که شد اعالم آریاداناک گروه در موجود های ظرفیت به توجه با و مختصر صورت به فوق موارد

 :گردد می اشاره اختصار به موارد از برخی به که باشد می تعریف قابل

 صنعت، وزارت و دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت مانند مربوطه های سازمان از دعوت 

 تجاری و کارآفرینی محیط یک عنوان به مرکز آن جایگاه ثبت و معنوی های حمایت جهت تجارت و معدن

 توسط مرکز شده تعریف های کارت بن و اعتباری های کارت قالب در پرسنل برای خرید و بازدید جهت ادارات وها  سازمان از دعوت 

 مناسب خبری پوشش جهت مرتبط های خبرگزاری و تلویزیون رادیو، مانند جمعی رسانه فضاهای از استفاده 

 شهری بیلبوردهای و اتوبوس های ایستگاه شهری، متروی خطوط مانند شهری بسترهای قالب در مرکز معرفی جهت شهرداری از پیگیری 

 وب بستر در مرکز محصوالت عرضه و فروش جهت همراه تلفن افزارهای نرم و سایت وب طراحی 

 آپارات و اینستاگرام مانند اجتماعی های شبکه در سازی مستند و روزانه های برنامه قالب در رسانی اطالع بسترهای تقویت 

 مرکز همایش سالن محل در شده تعریف های حوزه با مرتبط و همفکری جلسات برگزاری 

 استانداردسازی واحد و فرهنگی میراث سازمان همکاری با مرکز دستی صنایع محصوالت اصالت شناسنامه ایجاد و طراحی 

 کارآموزان به مدرک ارائه و مربوطه های آموزش برای ای حرفه و فنی سازمان با تفاهم 

 مذکور مشاغل برای کارآفرینی مجوز اخذ 

 المللی بین و داخلی بازارهای در عرضه و محصوالت سازی تجاری جهت ایران اصناف اتاق و بازرگانی اتاق تجارت، توسعه سازمان با هماهنگی 

 مرکز از خارجی های هیئت بازدید جهت هماهنگی و

 مرکز در کشی قرعه برگزاری و جوایز مسابقات، طراحی 

 

 

 



 

 شرکت جامع پرداز دانا برگزار شده توسط گزارش همایش ها و مراسم هاي

 

 با موضوع مدیریت تحریم ها semi virtual  یالمللنیب ینشست تخصص نینخست-1

ها اقتصادى در خصوص نحوه مدیریت موضوعات در سایه تحریم-با هدف ارائهء طرح و تبیین مباحث حقوقى یمجاز مهینشست بین المللى ن نینخست

توسط  ۱۳۹۷رداد ماه سال و سیاست هاى اتحادیه اروپایى و با ارائه راهکارهاى پیش رو و نقطه نظرات مختلف در قالب پرسش و پاسخ در چهارم م

به عنوان دو نهاد فعال در حوزه مطالعات،  EILB یحقوق و بازرگان ییو مؤسسه اروپا HCLAالهه  یو داور یبرگزار شد. مرکز حقوق اداناکیآر هگرو

 شمندانیاند با حضور "یاقتصاد یها میتحر تیریحقوق و مد" یدر نشست تخصص ،یاقتصاد-یموضوعات حقوق یتخصص تیریانتشارات و مد

 نشست ارائه نمودند. نیرا در جهت موضوع ا ییو هلند شرکت نموده و راهکارها فرانسه یاز کشورها یو اقتصاد یحقوق

 یاتصال به بازار جهان یشیهم اند نخستین-2

به بار  شگامیپ نانیباشگاه کارآفر سیمهم تأس دهیبود تا ا ی، فرصت۱۳۹۷بهمن ماه سال  ۱۱مورخ  ،یاتصال به بازار جهان یمل شیهما نینخست یبرگزار

ک شتابدهنده یبه عنوان  اداناک،یگروه آر یو راهبرد ییاجرا تیو با حما یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یراهبرد تیباشگاه با حما نی. اندیبنش

 جادیموجود در کشور و خارج از کشور به منظور ا یها تیظرف یباشگاه جذب حداکثر نیا یکار خود را آغاز کرده است. هدف اصل یتخصص

مورد  یکشور ها یبازار ها یتخصص یالملل و مشاوره ها نیحقوق تجارت ب یجار نیقوان قیاز طر ریمس نیاست، که ا یاتصال به بازار جهان یفضا

 .دیخواهد رس یمطلوب جیتاناهموار است، اما حتماً به ن ریمس نیتحقق اهداف در ا میباشد. ما معتقد یهدف در برنامه م

 متخصص از هند ئتیبا حضور ه یاتصال به بازار جهان یشیهم اند نیدوم-3

و اشتغال وزارت  ینیمعاونت کارآفر تیو با حما شگامیپ نانیبه همت باشگاه کارآفر ۱۳۹۷اسفند  ۱۵در  یاتصال به بازار جهان ینشست تخصص نیدوم

صادرات و واردات به منظور  ،یمتخصص از کشور هند در خصوص حضور در بازار جهان ئتیو ه یداخل نانیکارآفر انیم یتعاون، کار و رفاه اجتماع

کار  یروین یوربهره و ینیکل توسعه کارآفر ریمد ،یسرهنگ میگردد. دکتر رح یبرگزار م هیو جذب سرما یگذار هیسرما یاز فضاها یبهره مند

و هدفمان  میرفت شیگام به جلو پ کیما  ریمس نی: در ایاتصال به بازار جهان یشیهم اند ینشست مل نیدر دوم یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

به ما  یو فرهنگ یاعتقاد ،ینیباشد. کشور هند از لحاظ د یکشور ها م یکشور هند و از آنجا اتصال به باق نانیکشور به کارآفر نانیاتصال کارآفر

 .میبهره ببر یحضور در بازار جهان یها برا تیظرف نیاز تمام ا میتوانیبوده و ما م کترینزد

 کشور ینیمراکز مشاوره و خدمات کارآفر مدیران ییگردهما-4

در  شگامیپ نانیو باشگاه کارآفر اداناکیآر ینیکه به همت مرکز مشاوره و خدمات کارآفر ینیمراکز مشاوره و خدمات کارآفر مدیران ییگردهما

 رکلیمد یسرهنگ میدکتر رح ،یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریو اشتغال وز ینیمعاون توسعه کارآفر یمنصور یسیبا حضور دکتر ع ۱۳۹8بهمن ماه  ۲8

بخش  یگذار هیصندوق ضمانت سرما رعاملیمد نژادنیحس یمهد ،یکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یروین یورو بهره ینیکارآفر سعهدفتر تو

مراکز  ییکارفرما یصنف یهاانجمن یکانون سراسر سییر انیدرم یجان یو جناب آقا دیام ینیصندوق کارآفر رعاملیزاده مدتعاون، اصغر نوراله

 به نوآورانه برگزار شد. یاز سنت ینینگاه کارآفر رییو تغ ینیبا هدف توسعه کارآفر ینیخدمات کارآفر ومشاوره 

 

 



 
 

 کشور ینیکارآفر یکانون ها دبیرانروسا و  یینشست و گردهما-5

تعاون، کار و رفاه  ریو اشتغال وز ینیمعاون توسعه کارآفر یمنصور یسیبا حضور دکتر ع ینیکارآفر یکانون ها رانیروسا و مد ییو گردهما نشست

 یو روسا رانیو مد یکار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یروین یورو بهره ینیدفتر توسعه کارآفر رکلیمد یسرهنگ میو دکتر رح یاجتماع

از  یگزارش ،ینیکارآفر یکانون ها یاصل ینشست عالوه بر انتخابات اعضا نیبرگزار شد. در ا ینیکشور در روز کارآفر ینیکارآفر یهانونکا

 ارائه شد. شگامیپ نانیکسب و کارها در باشگاه کارآفر یساز یالملل نیب یهاتیفعال

 سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید شهادت سالگرد مراسم اولین برگزاری و میدان مرد هنری و فرهنگی جشنواره-6

 با ۱۳۹۹ سال ماه دی ۱۶ تاریخ در سلیمانی قاسم حاج سپهبد شهید شهادت سالگرد مراسم اولین برگزاری و میدان مرد هنری و فرهنگی جشنواره

 فقیه ولی نمایندگی دفتر حمایت و مشارکت با ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا هایهمایش مرکز در شهید آن مندانعالقه و رزمانهم حضور

 سردار حضور با آریاداناک، کارآفرینی خدمات و مشاوره مرکز و سلیمانی سردار به مندانعالقه مردمی بخش و اسالمی انقالب پاسداران سپاه در

 برگزار بهداشتی های پروتکل رعایت با المللیبین و داخلی ویژه مهمانان و مسئولین و مقامات و سپاه قدس نیروی فرمانده جانشین حجازی محمد

 شود؛ داده انتقال آینده نسل به و شده ماندگار سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد مکتب هنر و شعر زبان با تا شد گرفته نظر در جشنواره، این در. گردید

 اثر، ۲۵۹ کوتاه فیلم و کلیپ اثر، ۱۷8 پوستر بخش در که رسید سپاه در فقیه ولی نمایندگی تبلیغات و فرهنگی معاونت دبیرخانه به اثر ۱۰۵۶ همچنین

 .رسیدند داوری مرحله به اثر 8۵ پادکست بخش در و اثر ۲۱4 سرود و همخوانی
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