دستورالعمل حمایت از حضور در دوره ها و سمینارهای آموزشی
مقدمه :با توجه به برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشیید در زوزههای مختلف کسییو وکار که به عنوان شییادوده ا ییلد
برنامههای توانمند سازی ،نقش مهمد در را ستای ر شد و بادندگد ک سووکارها به عهده دارد ،دبیرخانه شرکت های خالق
در دد است با هدف زمایت از شرکت های خالق ،از زضور مدیران این شرکتها در برنامههای آموزشد مختلف زمایت
به عمل آورد.

 -1-1دوره ها و سمینارهای آموزشد زضوری
( شامل کارگاههای آموزشد مرتبط با موضوعات مورد تأیید دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق که توسط
مراکز آموزشد و یا کارگزاران مورد تأیید دبیرخانه برگزار مد شوند).
 -2-1دوره های آموزشد به شکل پرسش و پاسخ و مطابق با نیازهای شناساید شده شرکت های خالق
عناوین دوره های عمومد کسو و کار مورد تأیید دبیرخانه به شرح ذیل مد باشد.
الف) دوره های عمومی

 دورههای مادد و زسییابداری ( تهیه ییورت های مادد و یادداشییت های همراه ،تهیه ییورت جریان وجه نقد ،تهیه
اظهارنامه مادیاتد ،معافیت های مادیاتد ،تهیه اظهارنامه ارزش افزوده ،خرید و فروش فصیییلد ،اسیییتانداردهای
زسابداری و ) ....
 دوره های بازرگاند و بازاریابد (تهیه و تنظیم قراردادهای داخلد ،تحقیقات بازار ،امور گمرکد ،بازاریابد دیجیتال،
طرازد کمپین های تبلیغاتد ،مدیریت برند ،آشناید با قراردادهای بین ادمللد و ) ...
 دورههای مدیریت و منابع انساند
 دورههای زقوقد و مادکیت فکری (نگارش و ویرایش قراردادهای تجاری ،قانون تجارت و دعاوی تجاری ،زقوق
مادکیت فکری و )....
ب) دورههای اختصاصی

 دوره های آموزشد با توجه به نیازهای هر یک از خوشه های تخصصد نایع خالق

 -1-2دوره ها و سمینارهای آموزشد زضوری
پرداخت  05در د از هزینه ی هر دوره آموزشد تا سقف  0میلیون ریال به هر شرکت
مجموع سقف زمایتد دبیرخانه برای زضور در دوره های آموزشد در سال  1931زداکثر  15میلیون ریال به ازای
هر شرکت خالق خواهد بود.
 :ثبت نام در دورههای آموزشد برای تمامد شرکتهای خالق با  05%تخفیف تا سقف  2نفر در هر دوره مقدور مد
باشد و نفرات متقاضد مازاد هر شرکت با پرداخت تمامد هزینههای دوره امکان ثبت نام و شرکت در دوره را دارند.
 -2-2دوره های پرسش و پاسخ
زمایت  155در دی از زضور شرکت های خالق
هر شرکت مجاز به معرفد دو نفر برای زضور در هر دوره آموزشد مد باشد.

زمایت ها پس از زضور در دوره های آموزشد کارگزاران مورد تأیید و ارائه مدارک معتبر (ا سناد مادد پرداخت وجه ثبت
نام و گواهد زضور در دوره آموزش) به شرکت های خالق و مطابق سقف اعالم شده پرداخت خواهد شد.

این د ستورادعمل در یک مقدمه و  4ماده و  4تب صره به تأیید کارگروه برنامه تو سعه زی ست بوم شرکت های خالق
رسیده و قابل اجرا مد باشد.

