
مقدمه
* شورای سياست گذاری

رئیس شورا  
مهندس مجتبی خسرو تاج

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت

اعضاء شورا
مهندس علی یزدانی 

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها
دکتر ولی اهلل افخمی راد 

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران
مهندس سهیال جلودار زاده
رئیس ستاد برگزاری همایش
دکتر علی محمد گودرزی 

مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
دکتر حسین اسفهبدی

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی
فاطمه دانشور

عضو شورای شهر تهران
 

* شورای اطالع رسانی
رئیس شورا

دکتر علی محمد گودرزی
 مشاورعالی وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت

* ستاد برگزاری
رئیس ستاد 

مهندس سهیال جلودار زاده
رئیس ستاد برگزاری همایش

دبیرکمیته علمی
دکتر جلیل خاوندکار

اعضای کمیته علمی
دکتر علیرضا الهیاری                   دکتر محمدرضا سنگی                     دکتر بابک مختاری

دکتر شمس السادات زاهدی       دکتر مهدی فاتح راد                         دکتر هستی چیت سازان
دکتر علی محمد گودرزی             دکتر نگین فالح حقیقی                    دکتر پریچهرسلطانی
دکتر لیالفالحتی                          دکتر معصومه حسین زاده شهری     دکتر کتایون سپهری

دکتر منیژه حقیقی نسب              دکتر زهراآراستی                              دکتر داداشیان
دکتر علی اصغر سعیدی              دکتر مرضیه موسوی خامنه

                   اهداف نمايشگاه

 معرفي و ارائه توانمندي هاي زنان نقش آفرین در توسعه پایدار
 معرفي و ارائه توانمندي هاي زنان کارآفرین در حوزه های مختلف        

 معرفي محصوالت و دست  آفریده هاي زنان کارآفرین
 الگو سازي براي فارغ التحصیالن دانشگاهی

                    اهداف همايش

 توسعه اخالق کارآفرینی
 تبیین نقش زنان در توسعه کسب و کار

 تبیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی اجتماعی
 ایجاد فرصت گفتگوهای رو در رو بین عالقمندان

 زمینه سازی برای تحقق سیاست های اقتصاد دانش بنیان با مشارکت زنان
 زمینه سازی افزایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی و فضای پس از تحریم
 دستیابی به راهکارهای علمی و عملی مبتنی بر تجربیات موفق کارآفرینی

 کمک به توسعه نوآوری زنان در بخش های مختلف
 استفاده از تجارب جهانی اشتغال پایدار

 توسعه بخش خصوصی از طریق گسترش فضای کارآفرینی زنان در جامعه
 کمک به تبیین نقش زنان در برنامه ششم توسعه

                                  محورهای همايش
   

               •  زن وتوسعه

                 زن، کار، توسعه
   زن، اخالق کسب وکار، توسعه پایدار

   عدالت جنسیتی برنامه ششم وتوسعه متوازن
   کسب وکارزنان، توسعه بخش خصوصی

                 سایرمباحث مرتبط

              •  زنان درخانواده وجامعه
                 زنان مدیر؛ دستاوردها وچالشها

                 بازارکار، تعادل جنسیتی، مطالبات، سیاستها
                 زن، خانواده، مشارکت اقتصادی، آسیبها، راهکارها

                 زن، مشارکت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی
نقش مردان درتوان افزایی اقتصادی زنان  •

                 سایرمباحث مرتبط

                       
                • کارآفرینی زنان

   کارآفرینی زنان؛ فرصتهاوتهدیدها
                 تجربیات محلی، ملی وبین المللی در کارآفرینی زنان

                 زن، تحصیالت عالی، کسب و کارهای دانشی
                 کارآفرینی زنان؛ تأمین مالی مدل ها و الگوها

                 کارآفرینی و کسب و کار زنان روستایی
                 کسب و کارهای خانگی

                 سایرمباحث مرتبط    

چگونگی ثبت نام وحضور در همايش

 عالقمنــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه وب ســایت همایــش وتکمیــل فــرم 
ثبــت نــام همایــش بــه صــورت آنالیــن و ارســال آن بــه دبیــر خانــه همایــش

جهــت ثبــت نــام اقــدام نماینــد.

نقش آفرينی زنان در توسعه پـايدار نقش آفرينی زنان در توسعه پـايدار
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توســعه پایــدار بــه عنــوان یکــي از بســترهاي متعالــي و رشــد انســان، هنگامــی موفقیــت آمیــز اســت کــه بــا یــاری و مشــارکت همــه گروههــای اجتماعــی 
صــورت پذیــرد. 

زنــان نیمــي از جمعیــت جهــان را تشــکیل مــي دهنــد و امــروز در بخــش هــای مختلــف جامعــه نقــش آفرینــی دارنــد. زنــان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا 
گروههــاي جوانــان ، نوجوانــان، کــودکان و تأثیــر تربیتــی و عاطفــی بــر نیــم دیگــر جمعیــت، مهمتریــن و مؤثرتریــن گــروه اجتماعــي بــه شــمار مــي آینــد، 

امــا در کشــورهاي در حــال توســعه علیرغــم همــة برنامــه ریــزي هــا و حمایــت هــا هنــوز نتوانســته انــد بــه جایــگاه و نقــش مناســب خــود دســت یابنــد.
یکــی از مهمتریــن زمینــه هــای حضــور زنــان در عرصــه توســعه پایــدار، کارآفرینــی و اشــتغال دانــش بنیــان اســت. برایــن اســاس، نقــش محــوری مداخلــه 
دولتهــا در تقویــت فرهنــگ و ایجــاد بســتر مناســب بــرای گســترش کارآفرینــی بــا مالحظــه نقــش بــدون جایگزیــن زنــان در افزایــش بهــره وری، رشــد 
اقتصــادی و توســعه پایــدار اجتنــاب ناپذیــر اســت.از ایــن رو بــا توجــه بــه ضــرورت ملــی درگســترش فرصــت هــای کارآفرینــی بــرای زنــان، برگــزاري گردهمائــي 
تخصصــي و بیــن المللــی مــی توانــد بــه نشــراطالعات درموردنوآوریهــای زنان،زمینــه هــای کارآفرینــی،  رابطــه کارآفرینــی، توســعه اقتصــادی واجتماعــی ورونــق 

بخــش خصوصــی باتوســعه کســب وکارزنــان کمــک شــایان توجهــی نمایــد.
ازایــن رو "رویــداد نــود و چهــار" بــا هــدف تبییــن جایــگاه  » نقــش آفرینــي زنــان در توســعه پایــدار« بــا بهــره گیــري از تجربیــات موفــق ملــی وبیــن المللــی 

باتمرکزبــر کارآفرینــی و اشــتغال زایــی برگــزار مــی شــود.

 بخش های مختلف رویداد )اولویت بندی ارائه(:
1- همایش                  3- جایزه بانوي کارآفرین سال    

             2- نمایشگاه                4- کتاب معرفي بانوان کارآفرین

         

               ارکان برگزاري

   *  شوراي راهبري
   * شوراي سیاست گذاري

               * شورای اطالع رسانی
   * ستاد برگزاري 

                             1- کمیته علمی
                             2- کمیته اجرایي

* شورای راهبر ی

رئیس شورا  
شهیندخت موالوردی

معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده

اعضاء شورا
وزارت صنعت، معدن وتجارت

 معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري )ستاد 13 گانه(

سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگي و صنایع دستي و گردشگري

معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور
سازمان ملي استاندارد ایران

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی ایران

وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزي
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
وزارت نفت
وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازي
وزارت ورزش و جوانان

وزارت آموزش و پرورش
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

وزارت امور اقتصادي و دارایي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ایران
سازمان  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

شوراي عالي امور ایرانیان خارج از کشور
سازمان شهرداری تهران

 

   فراخوان مقاله

ــد  ــی توانن ــور  م ــش مذک ــه در همای ــه مقال ــت ارائ ــدان جه عالقمن
چکیــده یــک صفحــه ای از مقالــة خــود را از طریــق وب ســایت بــه 

دبیرخانــه همایــش ارســال نماینــد.

مهلت ارسال چکیده مقاله تا تاریخ :
1394/4/20

بررسی و اعالم نتیجه پذیرش مقاله:
1394/4/25

ارسال اصل مقاالت حداکثر تا تاریخ:
1394/6/5

  
                   

 توسعه بازار براي کسب و کار بانوان
 تبادل تجارب موفق کارآفرینی در سطح ملی و بین المللی

 ایجاد بستر مناسب جهت توسعه همکاري هاي اقتصادي در سطح    
      ملي، منطقه اي و بین المللي تشویق و ترغیب عموم برای ورود به    

      عرصه های کارآفرینی و مشاغل سبز



نام:                                                                                                                                                                             

نام خانوادگی:

سمت:

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

نوع فعالیت شرکت:                                                            نام گروه کاال یا خدمات:                                  متراژ درخواستی غرفه:

آدرس:

صندوق پستی:

تلفن:                                                                                                 فکس:

تلفن همراه )جهت تماس های ضروری(:                                         
E-mail:                                                                                                   Website:

فهرست گروههای کاالئی و خدماتی

1- منسوجات خانگی و پوشاک، نساجی و چرم
2- لوازم خانگی

3- برق و الکترونیک
4- صنایع غذایی و کشاورزی

5- معدن، صنایع معدني و ماشین آالت وابسته  
6- آرایشی و بهداشتی

)IT(7- ارتباطات و فن آوری اطالعات
8- تجارت و امور بین الملل

9- نفت، گاز، پتروشیمی و مواد شیمیایی
10- صنعت آب و فاضالب    

20- لوستر و چراغ های تزئینی
21- سازمانهای مردم نهاد

22- تجهیزات ورزشی
23- مبلمان و دکوراسیون داخلی 

24- تکنولوژی آموزش و وسایل کمک آموزشی
25- محیط زیست 

26- کسب و کارهای نوظهور
27- هنر و ادبیات

11- بانک وبیمه
12- داروئی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی         

13- دستاوردهای پژوهشی و فناوری های نوین
14- حمل و نقل

15- معماری و شهرسازی و صنعت  ساختمان 
       )مبلمان و دکوراسیون داخلی(

16- هدایا و زیور آالت و سنگ های قیمتی
17- تبلیغات و امور رسانه

18- صنایع دستی
19- فرش

فرم پيش ثبت نام نمايشگاه

چگونگی ثبت نام وحضور در نمايشگاه

ــه  ــه دبیــر خان ــا ارســال فــرم زیــر  ب ــا تکمیــل فــرم "پیــش ثبــت نــام" نمایشــگاه بــه صــورت آنالیــن و یــا ب عالقمنــدان مــی تواننــد ب
نمایشــگاه جهــت درخواســت غرفــۀ نمایشــگاهی اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت بــه دلیــل محدودیــت فضــای نمایشــگاهی پــس از دریافــت 

درخواســت هــا، غرفــه هــای نمایشــگاهی بــر حســب اولویــت واگــذار خواهنــد شــد.

جهت کسب اطالعات تکمیلی با دبیرخانه نمایشگاه و همایش، شرکت همایش سازان امروز تماس حاصل فرمایید.

تهران- خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ملت، نبش خیابان انصاری، برج ملت، طبقه 7، واحد 4 
صندوق پستی 19395-7177

تلفن: 22048859-22037383          فکس: 22044769

www.womensd.com            secretariat@womensd.com    


