سًاالت متدايل
1مًضًع بزوامٍ تًسعٍ سیست بًم ضزکت َای خالق چیست؟تزًاهِ ریشی ،ایجاد ٍ ارایِ راّکارّای سیاستی ٍ حوایتی در حَسُ ی ضزکت ّای خالق
2ضزکت َای خالق بٍ چٍ ضزکت َایی گفتٍ می ضًد؟خالق ضزکت ّایی کِ جَّزُ رضذ آًْا خالقیت ٍ ًَآٍری تزای ارائِ هحػَالت ٍ خذهات جذیذ ٍ هذل ّای ًَیي کسة ٍ کار در سغح
تاسار ّذف هی تاضذ ٍ رضذ ٍ تَسعِ هحػَالت ٍ خذهات ایطاى تز خالف ضزکت ّای داًص تٌیاى هحػَالتی هثتٌی تز فٌاٍری پیطزفتِ
ًیست
3مىظًر اس مدل َای وًیه کسب ي کار در تعزیف ضزکت َای خالق چیست؟عثارت است اس خلق هشیت رقا تتی هثتٌی تز ًَآٍری در هذل کسة درآهذ ،کاّص ّشیٌِ ّا ،هذیزیت سًجیزُ تاهیي ،تاساریاتی ،هتوایشساسی
هحػَالت ٍ سایز فعالیت ّایی کِ هٌجز تِ ساختارّای جذیذ در الگَی کسة ٍ کار تٌگاُ هی ضَد.
4آیا در بزوامٍ تًسعٍ سیست بًم ضزکت َای خالق ،بزای معزفی محصًالت خالق حًسٌ َایی پیص بیىی ضدٌ است؟تلِ.


کسة ٍ کارّای دیجیتال ٍ فضای هجاسی



غٌایع دیذاری ٍ ضٌیذاری



هیزاث فزٌّگی ،گزدضگزی ٍ غٌایع دستی



ٌّزّای تجسوی ٍ ٌّزّای ًوایطی



تاسی ،اسثاب تاسی ٍ سزگزهی



عزاحی ٍ هعواری



ًطز ،چاج ٍ کتاتخاًِ



گیاّاى دارٍئی ٍ عة سٌتی



سایز غٌایع فزٌّگی (تِ تػَیة کارگزٍُ)

5ضاخص َای الشامی جُت پذیزش ضزکت َای خالق چیست؟1دارا تَدى یکی اس ضخػیت ّای حقَقی قاتل ثثت در ًظام قاًًَی کطَر 2هحػَل /خذهت ارائِ ضذُ تَسظ ضزکت تایذ حذاقل در کطَر ًَآٍراًِ تاضذ ٍ سغح هتوایشی ًسثت تِ فعالیت ّای هطاتِ داضتِتاضذ.
3ظزفیت هزتَط تِ اثزتخطی اقتػادی ،اجتواعی ٍ فزٌّگی4هحػَل ٍ خذهت هعزفی ضذُ داًص تٌیاى ًثاضذ6-در بزوامٍ تًسعٍ سیست بًم ضزکت َای خالق ،متقاضیان چگًوٍ ضىاسایی می ضًود؟

ضٌاسایی هتقاضیاى اس سَی دتیزخاًِ ضزکتْای خالق تِ دٍ غَرت اًجام هی ضَد.
 -1ارایِ درخَاست اس عزیق تکویل کارتزگ پذیزش ضزکتْای خالق تزای هحػَالت ٍ خذهات خالق ٍ ًَاٍر ٍ ارسال درخَاست تِ ایویل
دتیزخاًِ تزًاهِ تَسعِ سیست تَم ضزکتْای خالق (تا تَجِ تِ ایٌکِ هثٌای ارسیاتی هحػَالت ٍ خذهات هی تاضذ ،السم است هتقاضیاى تِ
اسای ّز هحػَل یا خذهت ،یک کارتزگ تکویل ًوایٌذ)
-2هعزفی هتقاضیاى اس سَی هثادی هَرد پذیزش
7ایا ضزکت َای داوص بىیان َم می تًاوىد محصًالت ي خدمات خًد را معزفی ومایىد؟تلِ .تزای سایز هحػَالت ٍ خذهات ضزکت ّای داًص تٌیاى کِ داًص تٌیاى ًطذُ اًذ ،ایي اهکاى پیص تیٌی ضذُ است.
8محصًالت ي خدمات خالق اس چٍ حمایت َایی بزخًردار خًاَىد ضد؟خذهاتی در سِ حَسُ تَسعِ تاسار هحػَالت ٍ خذهات ،تسْیل فضای کسة ٍ کار ٍ پطتیثاًی هالی ٍ جذب سزهایِ اس سَی هعاًٍت علوی
ٍ فٌاٍری ریاست جوَْری تِ ضزکت ّای خالق پذیزفتِ ضذُ اختػاظ پیذا خَاّذ کزد
9آیا خدمات ارائٍ ضدٌ مطابٍ با خدمات ضزکت َای داوص بىیان است؟حذٍد ًیوی اس خذهات ضزکت ّای داًص تٌیاى ،در راتغِ تا تخػیع تِ ضزکت ّای خالق اس سَی هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری هٌظَر ضذُ
است
10آیا محصًل خالق می تًاود داوص بىیان ضًد؟تلِ؛ پس اس ارایِ درخَاست ٍ اًجام ارسیاتی ّای هزتَط
11آیا امکان درخًاست داوص بىیان /خالق ضدن بزای یک محصًل یا خدمت بصًرت َمشمان يجًد دارد؟تلِ؛ ضزکت ّا هی تَاًٌذ تِ غَرت ّوشهاى درخَاست داًص تٌیاى ٍ یا خالق ضذى هحػَل/خذهت خَد را تِ هعاًٍت علوی ٍ فٌاٍری
ریاست جوَْری اعالم ًوایٌذ
12ایا محصًل  /خدمت می تًاود اس خدمات خالق ي داوص بىیان بصًرت َمشمان بزخًردار ضًد؟خیز ،فقظ در یک سهیٌِ خذهات تخػیع دادُ خَاّذ ضذ .لذا هحػَل خالقی کِ داًص تٌیاى ّن ضذُ است هی تایست اًػزاف خَد را
در یکی اس سهثٌِ ّای حوایتی (داًص تٌیاى یا خالق) اعالم ًوایذ.
13وحًٌ اخذ خدمات خالق چگًوٍ است؟آى دستِ اس ضزکت ّایی کِ در ارسیاتی ،هحػَالت ٍ خذهات ایطاى تِ عٌَاى هحػَل خالق هَرد پذیزش ٍاقع ضذُ اًذ تا هزاجعِ تِ
ضثکِ ًَآٍری تْزاى تِ آدرس ایٌتزًتی www.tinet.irهی تَاًٌذ خذهات هَرد ًیاس خَد را دریافت ًوایٌذ.

