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 (2)فراخوان
ساازمان مرارا      ساازمان مماران کرماان    دانشاکد  کاارآفري ز دانشا ا  اناران     انجمان مياز زناان کاارآفرين       مدير کارآفرين با همکاار   انجمن زنان

 ياازدهمرن  و معاونت امور زناان و ااانواد  ننااد رياسات رمناور       ص ايع  معادن و کشاورز  کرماناااق بازرگانز فره  ز ص ايع دستز و گردش ر  و 

در ارگ بم واقاع در اساتان    بهمن ماه 16و  15در ااريخ "حوزه گردشگریدر زنان  و کارآفرينی کسب و کار "اود را با موضوع کارآفري ز همايش 

 مز ک د.برگزار کرمان  

شود ااا باا مشاارکت    دموت مزگردش ر  از کيره زنان کارآفرين و صاحب کسب و کار در مرصه کارآفري ز  محققرن و اساارد گرامز در حوز  

 م دسااز  ما را در ارائه همايشز پربار با هدف ارائه ال وها  م اسب کاارآفري ز و همن ارن اوان    تهيه مقاله و ارائه مطالعه موردی کارآفرينیاود در 

 د.زنان کارآفرين يار  نماي 

 محورهای همايش:
  گردشگرى حوزه در کارآفرينى نوين رويکردهاى و کار و کسب هاى فرصت معرفى و شناسايى  .1

 دانشگاهى التحصيلدختران فارغ  ر ق در ررصه کارآفرينى با تاکيد بب جوانان صاحب ايده هاى خالترغي و تشويق راههاى .2

  فرهنگى تبادل و گردشگرى توسعه در زنان نقش .3

  گردشگرى ررصه در کار و کسب و کارآفرينى هاى چالش .4

 ملى درآمد و زايى اشتغال در گردشگرى نقش  .5

  جارب الگوهاى گردشگرى موفقت ارايه  .6

 محلى توسعه در آن نقش و روستايی  گردشگری .7

 گردشگری توسعه در آن نقش و شهروندی آموزش  .8

 سالمت گردشگری فرصتهاى .9

  زيست محيط بر آن تاثير و گردشگری .10

و آخرين مهلت ثبت نام شرکت کنندگان آزاد)بدون مقاله و ارائه تجربه(  10/10/93مهلت ارسال مقاالت و مطالعات موردی، حداکثر تا تاريخ 

 می باشد. 17/10/93

 موارد مورد نياز برای ثبت نام:

 تکميل فرم ثبت نام 

 بانک ملت شعبه  1742214438به شماره حساب  ( برای حضور در برنامه ريال برای دانشجويان 000/200 ريال ) 000/500واريز مبلغ

  «انجمن زنان مدير کارآفرين»به نام  68205بهار شمالی کد 

  فکس يا پست به دبيرخانه ،ارسال فرم و فيش و کپی کارت دانشجويی )برای دانشجويان( از طريق ايميل 

  اياب و ذهاب سخنرانان و ارائه دهندگان مقاالت و مطالعات موردی پذيرفته شده در کميته رلمی به بديهی است اقامت و وسيله

 رهده انجمن خواهد بود.

 فرم ثبت نام

 رشته احصريز:            مرزان احصرالت:                   نام:                     نام اانوادگز:                 

 سازمان مربوطه:                      حوز  فعالرت:                 شغل:                

 آزاد                             ارائه اجربه کارآفري ز       متقاضز حضور با : ارائه مقاله        

 (A4االصه مقاله)حداکثر يک صفحه 

 (A4صفحه  3شرح اجربه کارآفري ز)برا  کارآفري ان( )حداکثر در 

 نشانز متقاضز:

 پست الکترونرکز:        ايفن همرا :                    ايفن ثابت:                 


