
همايش ملي كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي خمینی شهر برگزار شد (28-8-91)

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ، 28 آبان 1391 ، 08:10 - 

ایران کنفرانس

  

همايش ملي كارآفريني در دانشگاه آزاد اسلامي  خمینی شهر برگزار شد

خبرگزاری آنا:همايش ملي كارآفريني با موضوع نقش  كارآفريني در توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني ،  
  در دانشگاه آزاد  اسلامي خميني شهر برگزار شد.

به گزارش آنا،در مراسم افتتاحيه همايش  ،سيد محسن خليفه سلطاني رئيس دانشگاه ،گفت : كارآفريني نقش مهمي در
رفاه و  رشد اقتصادي كشور دارد و در زمينه هاي مختلف راهگشا مي باشد .

  

وي با  اشاره به نام گذاري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني بيان  داشت : رسالت اصلي دانشگاه ، ارائه
دستاوردهاي جديد علمي و پژوهشي به جامعه  براي رسيدن به توسعه همه جانبه است كه در اين راستا همايش كار

آفريني براي  تقويت و توسعه انديشه هاي نو در حوزه كارآفريني برگزار گرديد .

  

همايش  كار آفريني با حضور پروفسور ميرمحمد صادقي ، پروفسور عماد زاده و در قالب  دو نشست و چند سخنراني
تخصصي در سالن همايش هاي شهيد آويني دانشگاه با  موضوعات مؤلفه هاي اقتصاد كار آفريني ، گردشگري كار

آفرينانه در ايران ،  مقايسه كار آفريني در ايران و كشورهاي عضو ديده بان جهاني كار آفريني ، نقش  پارك هاي
علمي و فناوري در توسعه پژوهش هاي كاربردي ، نقش دولت در كار  آفريني سازماني ، استانداردهاي كسب و كار و ...

برگزار شد.

  

گفتني است  این همايش با مشاركت دانشگاههاي آزاد اسلامي خرم آباد ، گچساران ، دهاقان ،  فلاورجان ، شوشتر ،
بروجرد و زاهدان ، خانه صنعت و معدن استان اصفهان ،  انجمن معدن كاران استان و چند شركت خصوصي معتبر با حضور

رؤساي ادارات و  سازمانها برگزار شد و در پايان با اهداء لوح سپاس از مقالات برتر تقدير  بعمل آمد .
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