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 عنوان وبینار :

سه  _ارائه گزارش افکارسنجی پسا کرونا  و رویکرد مراکز مشاوره کارآفرینی در دوران کرونا 

 کارآفرینیکرونا و  _آبان  27شنبه 

 

 

 

 تعداد شرکت کنندگان زمان برگزاری سخنرانان وبینارعنوان 

کرونا و مراکز مشاوره 

 کارآفرینی

 دکتر محمد گوهریان

 دکتر الهام سهامی

  آبان  27
 جهانی کارآفرینی هفته

80 ،IP منحصر به فرد 
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 خالصه رویداد : 

 در این رویداد ، ضمن ارائه گزارش افکار سنجی پسا کرونا که در مرکز کارینو صورت گرفته بود 

 به اشتراک گذاشته شد.،مرکز در زمان کرونااین برخی خدمات  وتجربیات 

رآفرینی در خصوص راهکارها و استراتژی های برخی پیشنهادات به مراکز مشاوره کا همچنین،

به طور خالصه پیشنهاد شد ، مراکز مشاوره می  که .گردید ائهرونا ، ارمراکز مشاوره در دوران ک

توانند با تمرکز بر  سه محور اصلی ذیل، به مشتریان خود ، خدمات مشاوره در این زمان ارائه دهند 

 : 

 معرفی بازار جدید  -1

 مدل های جدید فروش معرفی  -2

)مثل هتل ها و کاربری های جدید  ، ردیابی شیوع ویروس  به مشتریان  ارائه خدمات نوین -3

 ( و ...کرونا در  نیروی کار 

همچنین برخی پیشنهادات برای ارائه خدمات به متقاضیان مشاوره کسب و کار ، به مراکز مشاوره 

ارائه شد . طبق موارد مطرح شده در این وبینار ، مراکز مشاوره می توانند به عنوان یک بازوی 

به حفظ و قابل اتکا در این دوران در کنار ، کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا باشند و  قوی

شانس چگونه کسب و کارها کمک کنند و به آن ها آموزش دهند که  بقا در دوران پاندمی

 را باال ببریم ؟ کسب و کارها در این شرایطزنده ماندن 

به عنوان یک مرکز مدیریت بحران دل های از طریق شبیه سازی ممراکز مشاوره می توانند،  

و در این فرآیند  ندبه متقاضیان ارائه دهنسخه به موقع و به روز و مناسب مشاوره کارآفرینی ، 

ارائه تا تغییرات تدریجی و  و بالفاصله در زمان وقوع بحران سریعواکنش  مدیریت بحران ، از

 رند. ، در کنار کسب و کارها قرار گیاستراتژی های جدید

الگوبرداری از مراکز بزرگ ارائه مشاوره کسب  وکار جهان در رصد رویکرد های بین الملل و 

زمان شیوع ویروس کروتا و بهره برداری از رویکردهای این مراکز در زمان شیوع ویروس کرونا 
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و مواجهه با آن و نوع خدمات ارائه شده ، یکی از رویکردهایی هست که مراکز مشاوره می 

  نند در این دوران بکار گیرند. توا

تغییر و به روز رسانی مستمر مهارت های خود و ذی هم چنین این زمان ، فرصت مناسبی برای 

مجهز شدن به شیوه های نوین و به روز تصمیم گیری و تمامی مشاوران و اعضائ مراکز  و نفعان 

 ان پذیر خواهد بود.است که از طریق آموزش ، امکدر  شرایط عدم اطمینان و  پیچیده 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 

 



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 

 

 تعداد شرکت کنندگان زمان برگزاری  سخنرانان  وبینارعنوان 

آشنایی با فرصت های 

 تجاری ایران کنیا

مدیر استاد اقتصاد و پروفسور کودیاگو)

 عامل شرکت تجاری کروم اینترنشنال (  

 (PTN kish مهندس شهپر ) مدیر عامل 

  آبان  27
 جهانی کارآفرینی هفته

100  ،IP  منحصر به

 فرد



   1399 -هفته جهانی کارآفرینی  گزارش 

  
 

09028894008   TEL:    WWW.PBKARINO.IR      مرکز رصد و پایش کسب و کار کارینو 

 

 برگزاری وبینار : ضرورت  

در شرایط پر تنش اقتصادی حال حاضر، مرکز رصد کسب  وکار کارینو با هدف معرفی کسب و کارهای خوش 

معرفی فرصت های تجاری   آتیه به فعاالن حوزه  تجارت و آشنایی آن ها با بازارهای بکر ، مصمم شد تادر جهت

 کشور کنیا ، سلسله وبینار هایی را تدارک و برنامه ریزی نماید.

اقتصادی  فعالیت شروع خصوص در ایران و اصفهان تجار و کار و کسب فعاالن کلی آشنایی ،هدف از این وبینار 

 زمینه در کنیا کشور کلی فضای شد سعی . در همین راستا ، در وبینار برگزار شده ، بود کنیاو تجاری در کشور 

مواردی چون قوانین ثبت شرکت ، قوانین تشریح و روشن شود. روشن کنندگان شرکت و افراد برای مختلف های

کار و استخدام ، قوانین خرید زمین ، فرصت های مهم سرمایه گذاری و پتانسیل های کشور کنیا ، در این وبینار 

 بود،ابتدا الزم ، کنیا ورودی دروازه با آفریقا شرق بزرگ و بکر بازار از ایرانیان بودن ناآشنا به توجه با مطرح شد.

از بازارها ،قوانین کسب و کار و ...   کار و کسب فعاالناولیه  شناخت از پس تا شود برگزار عمومی وبینارهای

 این مرکز،نندگان ، توسط نیاز های متقاضیان و شرکت ک و پیشنهادات بررسی موضوع  وبینار های بعدی  ، پس از 

 تعریف گردد.

 

 در حضور به تمایل که بودند صادراتی های شرکت ، شده مطرح سواالت به توجه با جلسه در حاضر افراد اکثر

 . داشتند شده تسهیل گذاری سرمایه و صادراتی پتانسیل به توجه با را بازار این
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 : با هدف جهش تولید در پسا کرونا –جشنواره کرونا و کسب و کارهای خوش آتیه 

 

 گردیده است ، ریسک هایی که   تجاری های ریسک افزایش منجر به تجاری، غیر ریسک یک عنوان بهکرونا ، 

چالش ازاغلب ما  علی رغم اینکهو  گردد منجر بیشتر تهدید یا و جدید کاری و کسب های فرصت به تواند می

بستر رسمی و ساختارمندی برای شناسایی فرصت های جدیدی   تا کنونهای ایجاد شده ، آگاهی داریم لیکن، 

با توجه به تاثیر که برای کسب و کارهای مختلف ،ایجاد نموده است ، ایجاد نشده است .این در حالی است  که 

و سبک زندگی ، به شدت نیازمند شناسایی و کسب و کارها  گسترده و فراگیر و طوالنی شیوع این ویروس بر 

باشیم . تا بدین ترتیب و از طریق این بستر ، اثرات در کسب و کارها  به وجود آمده ارگیری فرصت های جدیدبک

سوئ و چالش های ناشی از این بحران را کاهش داده و گامی اساسی برای رونق و شکوفایی و جهش تولید و 

 توسعه کسب  وکارها بر داشته شود.

برای مقابله با کرونا با ارائه یکسری  ، بنیان توانستندهای دانشاز شرکتبرخی هر چند طی دوران این بحران ، 

؛  لیکن غالب حوزه هایی که شناسایی و مورد حمایت نهاد های خود را توسعه دهندفعالیت ، محصوالت جدید

های حوزههایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، صندوق نوآوری و شکوفایی و غیره گردید در 

و به طور کلی درمان و پیشگیری از کرونا های تشخیصی، ونتیالتور، اکسیژناتور، ماسک و مواد ضد عفونی کیت

محصوالت و خدمات و ایده های نوآورانه  سخ به رفع چالش موجود ؛ این در حالی است که در پافعال بودند .

یا توسعه سایر کسب  وکارها در این ایام شدند  و تسهیل زندگی اجتماعی و فردی موجبو کاربردی که فناورانه 

 . ، نادیده گرفته شد ، که می تواند در غالب چنین جشنواره ای مورد شناسایی و حمایت قرار گیرند 

همه ساله ، به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی رویداد های متعددی  توسط فعاالن حوزه کارآفرینی از آن جا که  

ون شک این رویداد جهانی ، امسال با تغییرات گسترده و متاثر از شیوع ویروس کرونا برگزار برگزار می گردد، بد

با هدف  شناسایی فرصت  " آتیه خوش کارهای و کسب و کرونا "در همین راستا ، جشنواره   خواهد گردید.

های طالیی کسب و کار در زمان فراگیری ویروس کرونا و کاهش چالش های ناشی از این فراگیری و تسهیل 

 طراحی گردیده است . زندگی اجتماعی،
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