
 

ساله تحولی انجمن سینمای جوانان ایران از  پنجسالهابالغ برنامه 

 سوی رئیس سازمان سینمایی

 
 از سوی محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی

 ابالغ شدان ایران ساله انجمن سینمای جوانبرنامه پنجساله 

 
 انجمن سینمایهای ذاری و خطوط کلی فعالیتگرئیس سازمان سینمایی خط مشی، سیاست

 اعالم کرد.در دوره جدید  جوانان ایران را

  خطوط کلیو  مشیاین خط محمد خزاعی،، روابط عمومی انمن سینمای جوانان ایرانبه گزارش 

در  حامی سینمای پایهانجمن سینمای جوانان ایران، به عنوان بزرگترین  متناظر به اینکهرا 

نظام  در راستای تحقق اهداف کالناست  در منطقه ی فیلمسازیمدرسهکشور و فراگیرترین 

بازسازی انقالبی »و با راهبرد  «ی گام دوم انقالببیانیه»وری اسالمی و تحت گفتمان جمه

 ده است.طراحی، تدوین و ابالغ کر ،«سینمای کشور

 ،ی آموزش با توسعه بسترهای ارزان آموزشی در سراسر ایرانبرقراری عدالت فرهنگی در حوزه

ها و امکانات فیلمسازی و برگزاری رویدادها در سرتاسر کشور تخصیص بودجهعدالت محوری در 

آموزش، ی ایجاد وحدت رویه و ارتباط سیستماتیک بین اضالع سه گانه ،و پرهیز از مرکزگرایی

ها، فرایندهای استانداردسازی زیرساخت، در  انجمن سینمای جوانان ایران  و عرضه دیتول

ی فیلم های تشویقی و مسیرهای عرضههای تولید، سیاستآیین نامهها، آموزشی، طرح درس

یلم ی فهای تولیدی و شرایط عرضهها، رویهمحوریت دادن به قانون در برگزاری جشنوارهکوتاه، 

گری و تجمیع اختیارات در ستاد مرکزی، پرهیز از تصدی کوتاه در داخل و خارج از کشور و 

مهم ترین ماموریت این مرکز  های نظارتی بر آنهاو افزایش رویهتقویت توأمان استقالل دفاتر 

 سینمایی اعالم شده است. 

ی محوری؛ برقراری عدالت آموزشی، واژهی آموزش، سه کلید درحوزهدر این ابالغیه همچنین، 

ی تولید تمرکز بر تحقق سه گزاره روزآمدی تکنیکی و ارتقای جهان بینی هنرجوها، در حوزه

ها و فرآیندهای عرضه، ی جشنوارهایی، تنوع بخشی از مسیر ژانرها و امید آفرینی و در حوزهگربومی

تکیه بر قانون گرایی و شعار دین، امید، اخالق و آگاهی رویکردهای اصلی انجمن سینمای جوانان 

 عنوان شده است. 
به شرح یران را انجمن سینمای جوانان اپنجساله انداز و طرح تحول خالصه مدیریتی سند چشم

 ذیل است:
 ی تحولی انجمن سینمای جوانان ایرانسالهبرنامه پنج

 



 مقدمه:
در کشور و فراگیرترین  حامی سینمای پایهانجمن سینمای جوانان ایران، به عنوان بزرگترین 

نظام جمهوری اسالمی و تحت  در راستای تحقق اهداف کالن در منطقه، ی فیلمسازیمدرسه

، اقدام به بررسی، «بازسازی انقالبی سینمای کشور»و با راهبرد  «ی گام دوم انقالببیانیه»گفتمان 

ها، ریزی برای رسیدن به یک طرح تحول مدون نموده و در پی این بررسیوضعیت سنجی و برنامه

 را به نحو ذیل طرح ریزی کرده است:« ی انجمن سینمای جوانان ایرانسالهی تحولی پنجبرنامه»

 

 چشم انداز:
 انجمن سینمای جوانان ایران تالش خواهد کرد در پنج سال آینده:

کشور، عرصه را برای کشف و پرورش استعدادهای  ی سینماییمدرسهبه عنوان فراگیرترین -1

 در سراسر ایران فراهم نماید. متخصص و متعهدسینمایی 

سینما در کشورهای فارسی  آموزشمرجع به  ی سینمایی منطقهبه عنوان فراگیرترین مدرسه-2

 تبدیل شود. زبان

ی کشور، نسل جدیدی را به جریان اصلی سینمای پایه یدهندهشتاببه عنوان بزرگترین -3

 معرفی کند. ها و مشاغلدر انواع تخصصسینمای ایران 

شرایط فیلمسازی  تسهیلی سینما، با ترین باشگاه کارآفرینی کشور در حوزهبه عنوان پرجمعیت-4

در سراسر  بهبود شرایط اشتغال، به هموارسازی مسیر فیلمسازی فارغ التحصیالن انجمنکوتاه و 

 ایران اسالمی یاری رساند. 

نظام آفرینی فیلم کوتاه را در تبیین ی فیلم کوتاه در ایران، نقشبه عنوان بزرگترین تولیدکننده-5

 تقویت نماید. فضای مجازی پهنه وسیع در های کشورمسائل و اولویت

ی فیلم کوتاه ی کشور، در راستای تثبیت مرتبهترین سیاستگذار سینمای پایهبه عنوان اصلی-6

، برای تقویت و تکثر دهنده به سینمای بلندپیشنهاد در جایگاه یک سینمای خالقه، مستقل و 

 ، بسترسازی و تربیت نیرو نماید.ژانرهای سینمایی با روایت بومی

های الزم را برای ی فیلم کوتاه در کشور، بستربه عنوان بزرگترین سهامدار بازار تولید و عرضه-7

 فراهم کند. مردمو افزایش سهم فیلم کوتاه در سبد محصوالت فرهنگی نخبگان 

 

 ها:ماموریت
 ی آموزش با توسعه بسترهای ارزان آموزشی در سراسر ایرانبرقراری عدالت فرهنگی در حوزه -1

ها و امکانات فیلمسازی و برگزاری رویدادها در سرتاسر عدالت محوری در تخصیص بودجه -2

 کشور و پرهیز از مرکزگرایی

در   و عرضه دیآموزش، تولی ایجاد وحدت رویه و ارتباط سیستماتیک بین اضالع سه گانه --3

 انجمن سینمای جوانان ایران 

های تولید،  ها، آیین نامهها، فرایندهای آموزشی، طرح درساستانداردسازی زیرساخت -4

 ی فیلم کوتاه های تشویقی و مسیرهای عرضهسیاست

ی فیلم کوتاه های تولیدی و شرایط عرضهها، رویهمحوریت دادن به قانون در برگزاری جشنواره -5

 در داخل و خارج از کشور



گری و تجمیع اختیارات در ستاد مرکزی، تقویت توأمان استقالل دفاتر و افزایش پرهیز از تصدی -6

 های نظارتی بر آنهارویه

 رویکردها:
 

ی محوری؛ برقراری عدالت آموزشی، روزآمدی تکنیکی و ارتقای واژهی آموزش، سه کلید درحوزه

 جهان بینی هنرجوها خواهد بود.

گرایی، تنوع بخشی از مسیر ژانرها و امید آفرینی تمرکز میی تولید بر تحقق سه گزاره بودر حوزه

 خواهد شد.

ها و فرآیندهای عرضه، بر قانون گرایی و شعار دین، امید، اخالق و آگاهی تکیه ی جشنوارهدر حوزه

 خواهد شد.

 اقدامات:
 

 : آموزش

 هنری بندیدرجه در شورای پذیرش طریق از جوان سینمای مدرک اعتبار افزایش -1

 دانشگاهی، و ایحرفه و فنی سازیمعادل صنفی، امور اول، فیلم معیارهای ساخت ارشاد،

      ... و کشوری استخدام

ی سینمای جوان، و ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن، باید از طریق برای ارتقاء جایگاه گواهینامه

 بندی گردد. اهای مختلف سینمایی معرفی و رتبهسازمان سینمایی این مدرک در مراکز و شور

تعیین گردد. در  لیسانسی هنری ارشاد، مدرک انجمن، معادل برای دریافت درجه به عنوان مثال

درنظر گرفته شود. در صنوف لیسانس فوقشورای مجوز ساخت فیلم اول، برای این مدرک امتیاز 

 غلی محسوب گردد. مثل عکاسان، امکان ش خانه سینما اولویت پذیرش عضویت و در صنوف شغلی

ای با مدرک سینمای جوان، معادل مدرک خود را صادر کند. برای استخدام در سازمان فنی حرفه

 های دولتی امتیاز درنظر گرفته شود و .... ادارات و سازمان

 تحول یبرنامه سال پنج طی مجازی آموزش درصدی 50 یتوسعه -2

نیروی انسانی و سایر نیازهای تخصصی، می توان طی یک برنامه مدون  مین زیرساخت فنی،با تأ

بصورت کامال مجازی برگزار نمود و عدالت  %50آموزشی سینمای جوان را تا تکمیلی های دوره

برخوردار با امکان تدریس بهترین فرهنگی و اجتماعی را برای سراسر کشور و بخصوص مناطق کم

 .ناطق فراهم آوردبرخوردارترین ماساتید در کم

 استادمحور   تعاملی هایکارگاه گزاریبر و برخوردارکم مناطق به استاد اعزام -3

مربیان سینمای جوان را می توان به شهرهایی که دفتر یا نمایندگی ی دفاتر انجمن، به جای توسعه

تعاملی، استعدادهای برتر را شناسایی و برای حمایت  یهای آموزشی فشردهندارند اعزام و طی دوره

 و طی مراحل تکمیلی به دفاتر معرفی نمود.

  انجمن دفتر فاقد برخوردار کم مناطق در مجازی شعب ایجاد -4

مجازی آموزش سینمای جوان می توان به جای تامین مکان فیزیکی برای کالس و  یدر سامانه

های نمود و ضمن آموزش اولیه و فعالیتمجازی ایجاد  ینیرو و استاد و تجهیزات و غیره، شعبه



ترین دفتر سینمای جوان انجام داد. این ای آنها را از طریق نزدیکجنبی، مراحل تکمیلی و حرفه

ای می تواند بصورت گسترده و فراگیر با استفاده از توان محلی و ی اولیهسرمایه طرح بدون هیچ

اندازی کرده و به کشف های اولیه سینمایی را راهناطق کم برخوردار، آموزشفردی، در م

 استعدادهای سینمای ایران منجرشود.
 

و  اروند کیش،) آزاد مناطق در ان ایرانجوان سینمایانجمن  المللیبین دفاتر ایجاد -5

 (چابهار

تواند از، مطابق الگوهای آموزشی خود میسدر پرورش فیلم ان ایرانتوانایی انجمن سینمای جوان

ظرفیت بزرگی را برای جذب عالقمندان از کشورهای منطقه فراهم نماید. همچنین برای استفاده 

دفاتر دو می تواند در قالب  مایی جهان، نیاز به حضور اساتید خارجی است که ایناز دانش روز سین

، نخست در مناطق آزاد مثل کیش و اروند اجرا گردد. دلیل ان ایرانسینمای جوانانجمن المللی بین

روادید برای پذیرش هنرجو و استاد خارجی است، اما در  سهولت صدوراستفاده از مناطق آزاد، 

غرب، کشورهای حوزه خزر، الهای شمهای غرب کشور، آذریتوان برای کردزبانمراحل بعد می

ه و به جای سیس نمودالمللی تأدفاتر بینهای جنوب، سیستان و بلوچستان و غیره نیز زبانعرب

المللی بین دفاترسازان ما به کشورهای منطقه، بتوان هنرجویان آنها را در رفتن هنرجویان و فیلم

ای سینمایی های مهم منطقهجاد پایگاهدر ایران جذب نموده و بجز ای ان ایرانسینمای جوانانجمن 

 زایی قابل قبول و توریسم فرهنگی را نیز گسترش داد. و فرهنگی، درآمد
 

-فیلم استودیوهای و آموزشی مراکز با ان ایرانجوان سینمای انجمن خواهرخواندگی-6

 سازی    فیلم مشترک هایدوره اجرای و المللیبین سازی

، ان ایرانسینمای جوانانجمن المللی و مشترک بین مدارس سینمایی بینهای نامهبا عقد تفاهم

-های مشترک محتوایی، استادها، روشهای مشترک آموزشی برگزار کرده و از تواناییدورهتوان می

با  روزرسانی کرد. ضمنا سازان را در سطح عالی بهبرداری نموده و فیلمهای تدریس و غیره بهره

    ها اعتبار بخشید. همچنین از طریق تبادل توان به دورهدوزبانه، میصدور مدرک مشترک 

 های مشارکتی تولید نمود.توان پروژهفیلمساز می

 

 عکاسی  و نویسینامهفیلم مستندسازی، جامع هایدوره طراحی-7

های جامع و ویژه طراحی های آموزشی جهت تربیت نیروهای سینمایی با تخصصاین دوره

های نویسی، به تمام مهارتنامهی فیلمی یک سالهمثال فرد عالقمندی با طی دوره گردد.می

ای و تخصصی مشغول به کوتاه و غیره مسلط شده و بصورت حرفهنویسی مثل سینمایی، نامهفیلم

 شود.کار می
 

 ویژه    آموزشی هایدوره برای دفاتر برخی شدن تخصصی -8

توان دفاتر ر اعتبارات استانی، میامکانات شهری، توان مربیان و سایبراساس موقعیت جغرافیایی، 

های تخصصی آموزشی تبدیل کرد. مثال یک ی انجمن سینمای جوانان ایران را به پایگاهمونهن

برداری زیر آب، یک استان کویری برای آموزش عکاسی ن ساحلی برای آموزش عکاسی و فیلماستا

تولید شامل  ی خدمات پس ازم؛ و یک مرکز استان را برای کلیهنجوفیلمبرداری در کویر، شب و  و



توان مراکز تخصصی تجهیز نمود. همچنین می پالنویژوال افکت، اصالح رنگ و ساخت مولتی

نویسی، صدابرداری و غیره را راه اندازی نمود. این دفاتر نمونه، نامهانیمیشن، مستندسازی، فیلم

 مشاغل سینمایی خواهند بود.های مرکز شتابدهی تخصص
 

 لحاظ با ایحرفه و اینیمه حرفه سازانفیلم به هنرجو از آموزش یحیطه گسترش -9

 تخصصی   مباحث روزترین به کردن

دارند و این مهم، از طریق افزایی نیاز سازان فیلم کوتاه همواره به فرایند آموزش و دانشفیلم

های مشترک و تولیدات مشترک بین المللی، دوره همایش،های حضوری، مجازی، پژوهش، کارگاه

 غیره بدست می آید.

 اهدای و زبان فارسیکشورهای  در ان ایرانجوان سینمایانجمن  دفاتر تاسیس -10

   المللیبین هایگواهینامه صدور و اسالمی جمهوری اهداف با بودجه حمایتی

 یترین مجموعهتولید، همچنین به عنوان بزرگش و ی آموزای در حوزهدهه4پس از کسب اعتبار 

در سایر المللی انجمن سینمای جوانان ایران ایی منطقه، زمان تاسیس دفاتر بینمتمرکز سینم

 کشورها فرارسیده است. این دفاتر الگوی آموزش و تولید سینمای جوان را در کشورهای دیگر اجرا

المللی و حمایت مالی اقدام به اهدای بین هایگواهینامهدهند و از طریق صدورو گسترش می

سازان نماید. این اقدام توسط فیلمنموده و تولیداتی را با مضامین مورد نظر تولید می بودجه حمایتی

موثر سینمای ایران در گام دوم  قبال قرار خواهد گرفت و از اقداماتسایر کشورها بشدت مورد است

 ر سایر کشورها خواهد بود. انقالب اسالمی و گسترش نفوذ فرهنگی د
 

 سازان  فیلم برای دیجیتال کتابخانه ایجاد -11

ی، الکترونیک، صوتی، کتابخانه ایجاد بانک محتوایی به عنوان کتاب خانه دیجیتال شامل کتاب چاپ

فیلم کوتاه و چه بسا  یهای آموزشی و ... نیاز مهم و ضروری جامعهکارگاه ،مجازی ویدئویی

فیلم سازان  تواند نه تنها ت و تامین محتوا نیاز دارد که میسینمای ایران است که به ایجاد زیرساخ

 و دانشجویان، بلکه پژوهشگران ایرانی و خارجی را پوشش دهد.
  

 محورفیلم تعاملی هایکارگاه در آموزشی برتر استعدادهای از حمایت -12

     های آموزشی سینمای جوان، سازی از بین دورهرین استعدادهای فیلمپس از شناسایی برت

های محور، آنها را حمایت کرده و تا رسیدن به تولید فیلمهای تعاملی فیلمتوان در کارگاهمی

ژانر طراحی و  یتوانند بر پایهها میای، پشتیبانی آموزشی، تجهیزاتی و مالی نمود. این دورهحرفه

 اجرا گردند. 
 

 محور تکنیک دهیشتاب هایکارگاه در برتر فنی استعدادهای هدایت و شناسایی -13

 نامهفیلم     برداری، تدوین، های سینمایی بجز کارگردانی مثل فیلمکه به رشته را استعدادهای فنی

-تخصصی آموزش داده و با حمایتهای توان انتخاب و در کارگاهنویسی و غیره عالقمند هستند، می

 ها دقیقای سینما نمود. این کارگاههای جانبی امکان شغلی برای آنها فراهم کرده و جذب بدنه

هی شده و برای کار تخصصی دریزی شده و بصورت انفرادی شتابمطابق با توانایی هر فرد برنامه

 گردند.مهیا می



 شناسی،شناسی، جامعهروان مانند لیتکمی و پشتیبان مجازی هایآموزش طراحی -14

   ... و سرمایه جذب یابیمهارت

نیست و انجمن سینمای جوانان ایران های صصی آموزشهای عمومی و تخدروسی که در سرفصل

ترین گیری از بهند، از طریق آموزش مجازی با بهرهبایستی بصورت موردی و مقطعی پشتیبانی شو

سازان را تحت پوشش قرار جبران شده و از هنرجویان تا فیلمتواند استادهای ایرانی و خارجی می

 داد. 
 

 تولید:

 

 کوتاه لمیژانرها در ف ریتکث یبرا یسازنمونه-1

های روایی سینمای ژانر در های تولید با تمرکز بر قابلیتهای حمایتی در شوراتدوین برنامه( الف

 های بومی آیینیبستر

های فنی و تکنیکی در جهت تسهیل فرآیند تولید مستعد در حوزههای جدید ب( معرفی چهره

 های ژانرفیلم

 کنندهها با مدل کارگاهی و زیر نظر مربیان مشاور و تهیهج( نمونه سازی از ژانر
 

 هایاول لمیدر ف رانیجوانان ا ینمایانجمن س سهم-2

 لمسازانینفر از ف 5ه ساالن یمعرفهای بنیاد فارابی و ی مشخص ساالنه از فیلم اولیاخذ سهمیهالف( 

همراه با فیلمنامه و تهیه کننده  یفاراب یینمایس ادیبه بن یینمایسبلند اول  لمیف دیتول یمستعد برا

 طبق توافق با سازمان سینمایی

راهای در شو رانیجوانان ا ینمایانجمن س نمایندگانحضور  یبرا یساز نهیو زم مذاکرهب( 

 یفاراب ینمایس ادیبن ها دراولیفیلم

از طریق چاپ و ارسال مجموعه داستان های  کوتاه لمیسهم اقتباس در ف شیافزا-3

 اقتباسی مورد تایید انجمن جهت تولید

 اتیبا تجربه و فعاالن در حوزه ادب سندگانیو نو لمسازانیکارگروه هفت نفره از ف لیتشکالف( 

 یداستان

 نامهنییشده در آ حیو موضوعات تصر هاتیکوتاه متناسب با اولو یهاداستان و قصه انتخابب( 

 توسط کارگروه رانیجوانان ا ینمایانجمن س دیتول

 یکوتاه معرف یهاداستان انیاز م دیتول یعال یکوتاه توسط شورا هایداستان تعدادی از انتخابج( 

 شده توسط کارگروه

 داستان منتخب و ارسال آن به دفاتر سراسر کشور مجموعه چاپد( 

 یشده از سو یمعرف یهادر هر سال از کتاب چاپ شده و داستان یاقتباس هایلمیف ساخته( 

 لمسازانیف

 

 :ارتباطات و بازرگانی

 



 یبه صورت پلکان دیتول یبودجه نیجهت تام یبازرگان معاونت ارتباطات و فعال کردن -1

ختلف دولتی و خصوصی از بخش تولیدی در ساختار مشارکتی با نهادهای م یتامین بودجه

های تولیدی انجمن را برآورده بخشی از مشکالت تامین مالی پروژهتواند هم میهای فرهنگی بودجه

اسالمی پنجم انقالب  یب دههنماید و هم در تولید آثار قابل توجه با رویکردهای محتوایی مطلو

بازرگانی برای اندازی معاونت ارتباطات و ارکرد داشته باشد. از این رو راهها کبرای این مجموعه

در دستور کار انجمن قرار گرفت و چارت انجمن سینمای نامه مشارکتی اهمرایزنی و ایجاد تف

 جوانان ایران براساس این موضوع تغییر کرد. 

 

 تولیدی با سازمان های هنری جبهه فرهنگی انقالب اسالمیمشارکت -2

افزایش تعامالت سازمانی با نهادهای هنری جبهه فرهنگی انقالب اسالمی به جهت مشارکت 

 افزایی این جبهه نیز کمک نماید.تواند به همکه می تولیدی و محتوایی 
 

 :عرضه
 

 یدر رسانه مل آنپخش  تیحق را تیتثبکوتاه و افزایش سهم نمایش فیلم_1

 هیپا ینمایاز س تینسبت به حما یدولت یهاونیزیها به خصوص تلوونیزیتلو ایدن یهمه جا در

را  ینیمع یساالنه بودجه یمل یتالش کرد تا رسانه دیبا زیدارند. در کشور ما ن یوظایف و تکالیف

 کوتاه اختصاص دهد.  یهالمیپخش فحق  دیبه منظور خر

ی ملی به ای ویژه در رسانهسینمای جوانان ایران در تالش است تا برنامهضمن اینکه انجمن 

 کوتاه اختصاص داده شود .ی فیلمحوزه

در  یکوتاه داستان لمیف های نقد و تحلیلپاتوق یژهیو نماتکیسالن س کیاختصاص _2

 تمام دفاتر انجمن

به  ،یجهان یبهتر باشد طبق تجربه دیدهد که شایهنر و تجربه نشان م یهااکران یو خروج جهینت

ثابت  ینمایس کیمتفاوت، اختصاص دادن  یدر سالن ها یو چرخش ژهیو یهاسانس جادیا یجا

 ینمایهنر و عالقه مندان س یاهال یشگیو مستند به عنوان پاتوق هم یاکران آثار کوتاه داستان یبرا

های کوتاه نماید انجمن سینمای فیلم در نظر گرفت. که بصورت هفتگی و ثابت اقدام به پخش ه،یاپ

کند در تمام شهرهایی که شعبه دارد، یک مکان ثابت به عنوان پاتوق و جوانان ایران تالش می

 سینما تک در نظر بگیرد.

  یامنطقه یهاجشنواره یبرگزارهای فیلم و عکس راه اندازی مجدد هفته-3

 زبانیسه استان )هر استان م یزبانیسه نوبت در سال و به م نیسابق برا یامنطقه یهاجشنواره

به  ییو کرونا یابودجه یهاتیشد، اما محدود یکل کشور برگزار م اسی( در مقگریاستان د9

 نیکه ا ییها را ناممکن ساخته است. از آنجاجشنواره نیا یاست که برگزار یمان، دوسالواصورت ت

کوتاه تهران باشند و شور و  لمیف یجشنواره یبرا یخوب اریبس یهاتوانند مکملیها مجشنواره

شده که هر  ینیب شیپ ینشاط را در سطح استانها و شهرستانها دوباره برقرار کنند، در طرح تحول

 برگزار شود. زبانیاستان م یانجمن و نهادها یبا همکار یامنطقه یجشنواره سه سال



رویداد غیررقابتی است، ساالنه یکبار در تمامی دفاتر انجمن های فیلم و عکس نیز که یک هفته

 برگزار شود تا به دیده شدن آثار تولیدی این دفاتر در حوزه فیلم و عکس کمک نماید.

 های مجازیتقویت کمی و کیفی نمایش فیلم کوتاه در بستر پلتفرم-4

ترده به فضای مجازی، های همراه هوشمند و دسترسی گسبا توجه به افزایش ضریب نفوذ تلفن

های داخلی و کوتاه در بسترهای مجازی و به ویژه پلتفرمی فیلمهای عرضهی فعالیتتوسعه

کوتاه است و انجمن نیز از این مهم غافل نیست . اکران ی فیلمخارجی، ضرورت امروز حوزه

انجمن در این های آنالین و اشتراکی مناسبتی، موضوعی و غیرمناسبتی از جمله اقدامات بسته

 زمینه خواهد بود.
 

 :ها تیو حما یامور تشکل
 

 انجمندر دفاتر  یینمایس یاز استارت آپ ها تیحما-1

جذب  نمایس یکیتکن یمشاغل فن ای یلمسازیجوان لزوما به سمت ف ینمایانجمن س انیهنرجو

 تیفعال یزاتیو تجه یکیلجست یهاتیو حما دیتول تهیه وی آنها در حوزهاز  یاشوند؛ بلکه عدهینم

 تواندیجوانان م ینمایکنند. انجمن سیم یاندازها راهنهیزم نیدر ا ییهاو موسسات و استارت آپ

هر شهر و استان  یبوم یهانقاط کشور به سمت استارت آپ یخود در اقص داتیبا سوق دادن تول

 زاتیتجه نیمأهم مشکل تها، آپاستارت نیبالعوض به ا ایالحسنه قرض یهاوام صیتخص زیو ن

 داستیکرده باشد. ناگفته پ تیخود حما النیو هم از فارغ التحص دیرا برطرف نما یدیتول یهاپروژه

 یشگیو هم یوام، مشکالت سنت قیاز طر یبخش خصوص یهاآپاستارت نیا یبرا زاتیتجه دیخر

 در دفاتر را نخواهد داشت. زاتیاز تجه ییو استهالک و استفاده و درآمدزا یدارنگه

 (هایجوانان )تعاون ینمایکانون دانش آموختگان انجمن س جادیا-2

 ینمایگذشته انجمن س یهاسال النیالتحصفارغ یۀاست که کل یآموختگان تشکلدانش کانون

خود  یهاتیآنها جهت فعال تیخود گرفته و از توان و اعتبار و حما تیرا در عضو رانیجوانان ا

 یهااسپانسر، ارتباط نیتام ،یصندوق تعاون لی. تشکبردیجوان بهره م ینمایتشکل و اهداف س

تشکل است. کانون  نیا یهاتیخدمات مشخص به اعضا، منجمله فعال یبرخ فیو تعر یسازمان

 .شودیتحت نظارت انجمن، اما خودگردان اداره م

 

 

 

 
 


