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در مجـامع بـین المللـی معـروف          UNCTAD که تحت عنوان     1 سازمان ملل متحد    توسعه و تجارت   کنفرانس
  . تاسیس شد کشورهای درحال توسعه  اقتصادبا هدف هم افزایی1964است در سال 

با روند چشمگیری با موسسات علمی توانمندی که هدف آنان مشارکت در ایجاد پایگاه سیاسـتگذاری و                 این نهاد   
هدف غایی این سازمان حـول سـه محـور اصـلی پـژوهش ، تجزیـه و                  .  در تعامل قرار گرفت    ،  کانون تفکر است  

ادی کـشورهای در حـال توسـعه و برگـزاری           تحلیل داده ها ، همکاریهای فنی براساس شرایط و ویژگیهای اقتص          
، دبیرخانه این موسسه در راستای اجرای اهداف خود با        پانلهای علمی بین دولتها با هدف تبادل تجربیات می باشد         

، موسسات و نهاد های دولتـی و غیـر دولتـی و              کمیسیون های منطقه ای      ، سازمانهای تابع سازمان ملل      ،دولتها
 .ن های صنعتی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در سـطح دنیـا در تعامـل قـرار دارد                  بخش خصوصی از جمله انجم    

و عضو  و به دنبال مشاوره با کشورهای       تجارت   توسط مجمع توسعه و      1383 در سال     آن استراتژی همکاری فنی  
  . تعیین شده است"توسعه ظرفیت"با هدف 

UNCTAD مان بین المللی مـشاغل ، کمیـسیونهای         ساز  نظیر سازمان جهانی تجارت ،      سازمانهای متعددی  با
پول در ارتباط است شـایان ذکـر         بانک جهانی و صندوق جهانی       ، UNDP به سازمان ملل و      ای وابسته منطقه  

 ارائه مشاوره ظرفیت سازی آموزشی و ارائه خدمات منطبق بـا نیـاز هـر صـنف بـه ویـژه                است که نهاد مذکور در    
  .جربیات قابل مالحظه ای دارداغل تبخش صنعت و سیستم بین المللی مش

بـرای اشـاعه ظرفیتهـای     2EMPRETEC برنامـه هـای ویـژه ای را تحـت عنـوان       1988این نهاد از سال 
روپـای  های آفریقـایی ، آمریکـای التـین ، ا          اعـم از کـشور      کشور 26کارآفرین در   80000کارآفرینی برای بالغ بر     

ظرفیتهای منسجمی را ایجاد    مه مذکور در کشورهای نامبرده      برنا. شرقی ، فلسطین و اردن راه اندازی نموده است        
نموده است و اکنون حس رقابت، افزایش مهارتهای عمومی در کارآفرینی و روحیه توانـایی انجـام کـار در بحـث         

متدولوژی برنامه فوق ارتقا رشد خالقیت و رقابت در موسـسات کوچـک و            .کارآفرینی در ایران را دنبال می نماید      
شایان ذکر اسـت کـه متـدولوژی    ، ا مشارکت و توسعه بخش خصوصی و فرهنگ سازی کارآفرینی است  متوسط ب 

 "رفتار حرفه ای در راستای کارآفرینی     "برنامه کارآفرینی که در طول کارگاههای آموزشی از آن استفاده می شود             
 مهـارت اساسـی     10 بر   EMPRETEC. می باشد مبحث مذکور    متمایز از سایر برنامه های مرتبط با          که است

  :به شرح ذیل تاکید می نماید
 فرصت خالقیت و ابتکار .1
 ریسک پذیری .2
 تقاضای کیفی و کارایی .3
 انسجام و پایداری در کار .4
 انجام تعهدات .5
 دسترسی به اطالعات .6
 تنظیم اهداف .7
 برنامه ریزی و پایش مستمر .8
 ایجاد انگیزه .9

  اعتماد به نفس و استقالل عمل . 10
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 .کارآفرینی است به اسپانیولی به معنای 2
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نامه در جمهوری اسالمی ایران صاحبان موسسات کوچک ، کارآفرینان فعال و صاحب             مخاطبین و ذینفعان این بر    
ی اجـرای برنامـه کـارآفرینی در    نظر در مباحث شغلی و موسسات نوپا با طرح های قابل اجرا می باشـد در راسـتا    

  :سله مراحل خاصی را به ایران پیشنهاد داده است که به شرح ذیل می باشدسل UNCTAD ایران، 
برای میزبانی  ) BDSه خدمات شغلی یا     د ارائه دهن  موسساتترجیحا  (خاب مجموعه ای از موسسات      انت .1

 کارگاه آموزشی
 سر مربی با تجربـه کـه از         2 شرکت کننده در هر کارگاه که توسط         30 کارگاه آموزشی برای     6برگزاری   .2

 . انتخاب و برای آموزش به ایران اعزام می شوندUNCTADطرف 
 . نفری کارآفرینان خواهند پیوست80000ره بعد از اتمام کارگاه به شبکه شرکت کنندگان دو .3
داوطلبان مربیگری کارآفرینی از میان شـرکت کننـدگان در اولـین             ،بعد از برگزاری اولین دوره آموزشی      .4

دوره از کارگاه آموزشی کارآفرینی انتخاب و در برگـزاری دوره هـای بعـد کارگـاه آموزشـی در مراحـل                      
 همکاری خواهند کرد شایان ذکر است به افراد مذکور گواهینامـه سـر        UNCTADربیان  آموزش با م  

 . اعطا می شودUNCTADمربی کارآفرینی با اعتبار 
 مـابقی کارگاههـای آموزشـی بـا          EMPRETECبعد از انتقال و اجرای متدولوژی به مرکـز جدیـد             .5

 -EMPRETEC مـه هـای  برنامه ریزی کارمندان محلی و منطقه ای و بـر اسـاس چـارچوب برنا   
UNCTADبرگزار می شود . 

 به ارائه خدمات و هدایت هـای کارشناسـی   UNCTAD کارگاه آموزشی در ایران ، 6بعد از برگزرای    .6
 . مستقر در ژنو ادامه می دهدEMPRETECخود ازستاد 

  
 

یـز برنامـه و    می باشد در صورت توافق با موضـوع ر      $ 200000 کارگاه آموزشی    6بودجه پیشنهادی برای اجرای     
  .بودجه نیز ارسال خواهد شد

  
   UNCTADبرنامه های : 1 پیوست 
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