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 و مراکز تحقیقاتی ایران کارآفرینی دردانشگاه ها

 IORAحضور زنان متخصص و صاحب نظر در زمینه کارآفرینی از کشورهاي عضو  - نشست اهمیت
 انتقال تجربیات کشورهاي شرکت کننده در کارگاه زنان کارآفرین از طریق توانمندسازي -
ارائه جدیدترین اطالعات در زمینه کارآفرینی راهبردي و نوآوري، آموزش کارآفرینی، مباحث مالی  -

هاي قانونی از  و مباحث مربوط به ایجاد فضاي کاري ایمن و حمایت مرتبط با موضوع کارآفرینی
 کارآفرینان

 هاي بازرگانی و صنعت کشور هند فدراسیون اتاق  سازمان تخصصی برگزارکننده

 IORA RCSTTاي  مرکز منطقه مراکز همکار

 کشورهاي:  کشورهاي شرکت کننده
-عمان-موزامبیک -موریس-مالزي-ماداگاسکار –کنیا  -اندونزي -کامورس -بنگالدش -استرالیا-ایران 

 -سري النکا -یمن -آفریقاي جنوبی -امارت عربی -تایلند -تانزانیا -سومالیا -سنگاپور
 

 بازدید از موزه گاندي درطبقه اول ساختمان نشست مراکز مورد بازدید

ابراز رضایتمندي برگزارکنندگان کارگاه از ارائه سخنرانی اینجانب و دعوت براي شرکت در کارگاه بعدي که   دستاورد
 دردهلی نو برگزارمی شود. THINK BIGنوامبر تحت عنوان  13درتاریخ 

اقدامات آتی براي پیگیري 
 دستاورد نشست

عرضه و تقاضاي فناوري و موثر  براي تعامل بهرور و  IORAفراهم آوردن ترتیبات الزم از سوي دبیرخانه  -
تجاري کردن  بکارگیري نتایج تحقیقات و مشارکت در نوآوري و رشد خالقیت و کارآفرینی در زمینه

(بومی سازي فناوري دریک فضاي رقابتی کشورهاي  شرکت کننده توسعه  از تحقیق وهاي حاصل  فناوري
 درکشورها به صورت انتقال تکنولوژي)

هاي کاربردي  تجاري سازي دستاوردها و پژوهش هاي مرتبط با بکارگیري و ساماندهی و هدایت فعالیت -
 داخل و خارج از کشور. برداري از این دستاوردها دربهره اي ، ایجاد زمینه  وتوسعه

خصوص صورت گرفته در اقدامات انتقال تجربیات و براي این کارگاه تعامل با کشورهاي شرکت کننده در -
  توانمند سازي زنان کارآفرین

 



نمایشگاه  با برپایی. وشودآموزش کارآفرینی بصورت کارگاه هاي دو الی سه روزه برگزار  می گردد پیشنهاد -
 و گردش علمی صورت پذیرد.  بازدید ازصنایعدستاوردهاي کشورهاي مختلف ، فناوري وکارآفرینی از

تخصصی  -هاي علمی سخنرانی ها و الزم است در خصوص برنامه ریزي براي برگزاري نشست عالوه به -
 شود.اقدام ي کارآفرینی مهارت ها بین المللی درجهت توسعه ارتقاي علوم و داخلی و

 
   مصادف  2017سپتامبر  27دردهلی نو درتاریخ  "توانمند سازي زنان ازطریق کارآفرینی "کارگاه آموزشی  خالصه کلی 

 برگزارشد.  1396مهرماه  5با         
) به صرف شام THE IMPERIAL، در هتل امپریال ( بل از نشست همه نمایندگان کشورهاشب ق

 Emily Edenهند به نام IROAوآشنایی اعضا بایکدیگر دعوت شدند. مقامات انجمن 
کارگاه ارائه کردند. و ابراز برنامه  توضیحاتی در خصوص و... به میهمانان خوش آمد گفتند. و Hodgesو 

 نتایج خوبی از این نشست براي همه کشورها حاصل شود.امیدواري کردند که 
 در دهلی نو بود.  Le Meridienنمایندگان در هتل  محل اقامت

 در پنج پنل برگزارشد. (برنامه به پیوست می باشد) کارگاه  1396مهر  5
و  مطرح شدهمطالب  مطالب اینجانب به صورت پاورپوینت در پنل دوم ارائه شد. (پیوست) باتوجه به موارد و

کارگاه تا در  شد اي براي اینجانب ارسال دعوتنامهابراز رضایتمندي برگزارکنندگان این کارگاه از این مطالب، 
.(پیوست) شرکت نمایمدردهلی نو برگزارمی شود  THINK BIGنوامبر تحت عنوان  13بعدي که درتاریخ 

        یریت همکاري هاي بین الملل وبراي مدقدردانی بابت مطالب ارزنده ارائه شده  تشکر و همچنین نامه 
 سازمان هاي تخصصی  به صورت جداگانه ارسال نمودند.(پیوست)
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