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2. افتتــاح مرکــز ترویج کارآفرینــی اجتماعی ایران

3. جشنواره ترنج : معرفی و تقدیر از  زنان موثر در حوزه
  کار آفرینی اجتماعی ایران

متقاضیــان شــرکت در ایــن جشــنواره فرصــت دارنــد  تــا 
یــق صفحــه اختصاصــی 1401  از طر 30  دی مــاه 

 www.iranef.org/awards ثبت نام نمایند.
از برگزیدگان این جشــنواره  تقدیر شایســته به 

عملخواهد آمد.

مجمــع کارآفریــــنان ایــران با همکاری ســازمان ها و نهادهای 
اجتماعی مرتبط، نخستین جشنواره بزرگداشت زنان کارآفرین 
اجتماعــی را بــا عنــوان جشــنواره ترنــج بــا هــدف معرفــی، 
ترویــج و تجلیــل از موثرتریــن فعالیت هــای مســئوالنه بــه 
منظــور قرارگرفتــن در زنجیــره ارزش پیشــرانان اقتصــادی و 
کارآفرینــان بــزرگ کشــوردر حوزه هــای ذیــل برگــزار می نمایــد:

کارآفرینــی اجتماعی و محیط زیســت  -
کارآفرینی اجتماعی و توســعه آموزشــی   -

- کارآفرینــی اجتماعــی و توســعه پایدار منطقه ای
- کارآفرینــی اجتماعــی، فقرزادایــی و عدالت اجتماعی
کارآفرینــی اجتماعــی و بهبود دسترســی به خدمات  -

     درمانــی  و رفاهــی 
- کارآفرینــی اجتماعــی و آســیب های اجتماعی 

گروه های خاص کارآفرینی اجتماعی و توانمند سازی   -

معرفی همایش

اهداف همایش

همایش
کارآفرین اجتماعی ایــران زنـــان 

همراه با اعالم فراخوان جشنواره ترنج  تا تاریخ 30 دی ماه 1401

فراخوان جشنواره ترنج

کارآفرینی گرامیداشت هفته ملی 

بــا شــعار  ایــران  کارآفریــن اجتماعــی  همایــش ملــی زنــان 
کارآفرینــی اجتماعــی بــا حضــور مقامــات  زنــان؛ پیشــگامان 
کارآفرینــی  نامــی  چهره هــای  تصمیم گیــر،  و  رســمی 
اجتماعــی، اســتادان دانشــگاهی مرتبــط بــا حــوزه کارآفرینی 
و زنــان کارآفریــن اجتماعــی همزمــان با هفته ملــی کارآفرینی 

می شــود. برگــزار 
ایــن همایــش تــاش می کنــد ضمــن معرفــی زنــان موفــق 
کارآفرینــی  کارآفرینــی اجتماعــی، موضــوع  و کوشــای حــوزه 
اجتماعــی به عنــوان یــک راه حــل و راهبــرد بــرای حــل و 
کنــد و در راســتای  تســهیل آســیب های اجتماعــی ترویــج 

کنــد. فرهنگ ســازی مســتمر آن تــاش 

1.  توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی اجتماعی
2.  تبادل تجارب موفق کارآفرینان اجتماعی

3.  بسترسازی برای رشد و توسعه پایدار کارآفرینی های  
اجتماعی  نوپا با محوریت زنان   

4.  بسترسازی ارتباط  و شبکه سازی با پیشران ها ی     
اقتصادی ایران 

5. نکوداشت مقام زنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی
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کارآفرینی اجتماعی چیست؟
کارآفرینی هفته ملی 

کارآفرین اجتماعی کیست؟

و  رویکــرد   )Social entrepreneurship( اجتماعــی   کارآفرینــی 
ــای  ــق فعالیت ه ــتانه از طری ــان دوس ــی و انس ــی اجتماع ماموریت
کــه بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای  کار اســت  کســب و  مختلــف 
ــود. ــه می ش ــه آن توج ــی ب ــیب های اجتماع ــائل و آس ــی مس برخ

کــرد و از آن  کارآفرینــی اجتماعــی در دهــه 1980 ظهــور  مفهــوم 
کنــون بــا شــتاب در حــال گســترش اســت. بــا وجــود ایــن،  زمــان تا
پــس از دهــه هــا تــاش بــرای یافتــن زمینــه مشــترک بــرای تعریــف 
ایــن مفهــوم، اجماعــی حاصــل نشــده اســت. بــا ایــن حــال بیشــتر 
کارآفریــن اجتماعــی را یــک فــرد خــاق و اخاقــی  نظریه پــردازان، 
جامعــه  حاشــیه  در  افــراد  بــرای  اشــتغال  توســعه  و  ایجــاد  در 

می داننــد.
کارآفرینــان اجتماعــی ســعی دارند از طریق تعریف و پیاده ســازی 
کم تــر برخــوردار و  کار بــه نیــاز افــراد  مدل هــای جدیــد کســب و 
کوشــش های خیرخواهانــه و  گوینــد و بیــن  بــی پناهــان پاســخ 
کننــد. مهمتریــن هــدف  فعالیت هــای اقتصــادی پیونــد برقــرار 
کارآفرینــی اجتماعــی توجــه بــه یــک انگیــزه اجتماعــی، ماننــد 
، دفــاع از حقــوق بشــر  بهبــود انســجام اجتماعــی، مبــارزه بــا فقــر

ــا ارتقــای خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســت.  و ی

ترنج در شاهنامه و ادبیات کهن ایـــران 
نماد پیروزی،شکوه و سربلندی است. 

هفتــه ملــی کارآفرینــی بزرگتریــن رویــداد هماهنــگ بــرای ترویــج 
کــه هــر ســال در هفتــه آخــر  کارآفرینــی در کشــور اســت  و ترفیــع 
بهمــن مــاه برگــزار می شــود. در ایــن رویــداد هماهنــگ ملــی، بــا 
کارآفرینــان  تشــویق افــراد تــاش مــی  شــود تــا نســل جدیــدی از 
کار خــود فکــر  و آن را  آغــاز نماینــد. از  بــه راه انــدازی کســب و 
ســویی دیگــر ایــن گرامیداشــت باعــث ترفیــع جایــگاه کارآفرینی 
در اذهــان و افــکار گردیــده و مشــوقی بــرای راه انــدازی کســب و 

کار توســط عمــوم جامعــه شــود.

ــبت  ــن مناس ــه همی ــران ب ــان ای کارآفرین ــع  ــتا مجم ــن راس در ای
کارآفرینــی اجتماعــی  ــه  ــزوم توجــه ب ــه اهمیــت و ل ــا توجــه ب و ب
تــا  آنســت  بــر  کشــور  اجتماعــی  و  اقتصــادی  توســعه  در 
را در دو  ایــران«  کارآفریــن اجتماعــی  زنــان   »همایــش ملــی 
کارآفریـــــنی اجتماعــی زنــان و همچنیــن  حــوزه آســیب ســنجی 
نــام  بــه  عرصــه  ایــن  در  تاثیرگــذار  و  شــاخص  افــراد  معرفــی 

کنــد. جشــنواره ترنــج برگــزار 

مشــکل  و  مســئله  یــک  کــه  اســت  فــردی  اجتماعــی  کارآفریــن 
اجتماعــی را شناســایی کــرده و با اســتفاده از مفاهیــم و مهارت های 

کارآفرینــی« بــرای ســازماندهی، ایجــاد و مدیریــت ســرمایه بــرای  «
کارآفریــن اجتماعــی   ، حــل مشــکل اقــدام می کنــد. بــه عبــارت دیگــر

ایجــاد  بــه  اجتماعــی  ارزش  خلــق  بــرای  نوآورانــه  فعالیت هــای  بــا 
بــا شناســایی  اجتماعــی  کارآفرینــان  مبــادرت می کنــد.  و ســود  اشــتغال 

کار روی  کــرده و بــا  فرصت هــا و خاقیــت بــرای حــل مشــکات جامعــه تــاش 
فعالیت هــای  می کننــد،  تقویــت  را  جوامــع  خــوب  ارزش هــای  جامعــه  مشــکات 

گســترش می دهنــد و باعــث افزایــش ســرمایه اجتماعــی می شــوند. بــه  بشردوســتانه را 
ایــن صــورت اســت کــه کارآفرینــان اجتماعــی قادرنــد جهــان زیباتــری بســازند! 

غیرانتفاعــی  کارهــای  و  کســب  بــر  عــاوه  اجتماعــی  کارآفرینــی 
اســت. اجتماعــی  اهــداف  دربرگیرنــده  نوآورانــه، 

کارآفرینــی اجتماعــی فعالیتــی نوآورانــه بــرای خلــق  کلــی،  بــه طــور 
بخش هــای  بیــن  در  یــا  درون  می توانــد  کــه  اســت  اجتماعــی  ارزش 
کارآفرینــی اجتماعــی  غیرانتفاعــی، تجــاری یــا دولتــی رخ دهــد. انگیــزه در 
خلــق  شــخصی،  منفعت هــای  و  ســهامداران  ثــروت  افزایــش  جــای  بــه 
کارآفرینــی اجتماعــی مســئله ی  ارزش هــای اجتماعــی اســت و محــرک اصلــی 

کــه بایــد رســیدگی و حــل شــود. اجتماعــی اســت 
کارآفرینــان اجتماعــی، غیرانتفاعــی عمــل می کننــد امــا در عیــن حــال خیریــه نیســتند و بــا 
کارآفرینــی را بــرای حــل معضــات و  کار ایجــاد شــده، اشــتغال زایی و  درآمدهــای حاصــل از کســب و 

مشــکات اجتماعــی جامعــه و فقرزدایــی گســترش می دهنــد. 


