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  ) برگزارکنندگان:1

ایران، قطب )، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي جمهوري اسالمی APEFاقیانوسیه (-انجمن اقتصادي آسیا

دانشکده  ،الملل (با تأکید بر اقتصاد ایران) دانشگاه اصفهان، ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانعلمی اقتصاد بین

اقتصادي کره مطالعات انجمن مدرسه اقتصاد دانشگاه ولونگونگ استرالیا، اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، 

  ملی کنگ ون کره جنوبی. دانشگاهدپارتمان اقتصاد ، )AKES( جنوبی

  

  زمان: )2

  )1391آذر 29 –28( 2012دسامبر 19-18

  

  سالن همایش هاي اتاق بازرگانی، صنعت و معدن تهران مکان: )3

  

  المللی: )سخنرانان خارجی و بین5

دانشگاه  ،APEF دبیر کلدانشگاه ملبورن استرالیا)، پرفسور چارلز هاروي (، APEFرئیس پرفسور پیتر لوید (

دانشگاه ویکتوریاي استرالیا،)،  ،رئیس مرکز مطالعات اقتصادي استراتژیک، پرفسور ترن ون هوا ()ولونگونگ استرالیا

هند)، پرفسور اینسول  ماهاریشی مارکاندشوار، دانشگاه المللی هند و چینپرفسور وي ان اتري (رئیس انستیتوي بین

ور هیون هون لی (دانشگاه ملی کنگ ون کره جنوبی)، )، پرفسAKES، یی (رئیس انجمن مطالعات اقتصاد کره

(دانشگاه ملی کنگ ون کره  کومو  گناپرفسور ون جونگ کیم (دانشگاه ملی کنگ ون کره جنوبی)، پرفسور چ

دانشگاه مرکزي ( تائو لیپرفسور )، CUFEدانشگاه مرکزي مالی و اقتصاد چین((رئیس وي ینگ جنوبی)، پرفسور 

  )CUFEدانشگاه مرکزي مالی و اقتصاد چین( معاون(کوي ژنگ پرفسور ) و CUFEمالی و اقتصاد چین(

  

  : APEFالمللی )اهداف برگزاري یازدهمین همایش بین6

هاي پژوهشگران کشورهاي آسیایی و اقیانوسیه در قالب سخنرانی، ارائه مقاله و میزگرد در مبادله تجربیات و یافته -

  هاي کوچک و متوسط. المللی، تجارت و تأمین مالی بنگاهبانکداري بینویژه خصوص محورهاي همایش به

-اقیانوسیه با تاکید بر بانکداري بین - تبادل نظر و طرح مباحث علمی بر نحوه ي همکاري هاي کشورهاي آسیا -

ها و کسب و کار توسط دانشمندان و کارشناسان خبره اي که از  SMEالمللی، تجارت خارجی، تأمین مالی 

  کشورهاي مختلف در این همایش شرکت می نمایند. 

تواند براي ها، که میشناسایی راهکارها و توصیه هاي سیاستی قابل حصول از یافته هاي مقاله ها و سخنرانی -

  گذاري در بخش خارجی اقتصاد کشورمان مفید واقع شود.سیاست

ي آسیا و اقیانوسیه براي ایجاد زمینه براي تعامل بین متخصصان داخلی و خارجی در مراکز علمی کشورهاي حوزه -  

  همکاري در تحقیقات مشترك بویژه چاپ مقاله و کتاب و تبادل دانشجو.



گیري در گذاري و تصمیم) براي سیاستAPEFاقیانوسیه ( -تشکیل جلسه کمیته راهبردي انجمن اقتصادي آسیا -

 هاي آتی انجمن.خصوص فعالیت

  

 APEFالمللی هاي بینهمایش )نگاهی به سابقه7

و تجارت از متخصصین و کارشناسان اقتصاد علمی متشکل مجمع  یک )APEF( اقیانوسیه - انجمن اقتصادي آسیا

 National Kangwon(در دانشگاه ملی کنگون کره جنوبی 2001می که در ماه  ،بین المللی است

University (ها و اطالعات مربوط به توسعه، رشد، تجارت، یکپارچگی تأسیس شد. تحقیق، بحث و انتشار یافته

ي در نشست ها. است APEFاز اهداف اصلی  اقیانوسیهاي و روابط اقتصادي بین المللی در کشورهاي آسیا منطقه

APEF  هاي علمی یکدیگر و همچنین  هیافتتحقیقات و جهان با آخرین و کارشناسان این قسمت از نخبگان

اقتصادي بیشتر آشنا شده و راه حل هاي عملی براي مشکالت  اقیانوسیه -ي منطقه آسیامشکالت اقتصادي کشورها

دستیابی به ایده هاي جدید در کنار تبادل دانش از دیگر دستاوردهاي مهم اینگونه نشستهاي علمی  .ارائه می دهند

کنگ، نیوزلند، ایران، چین، تایوان، هنگ ژاپن، کره جنوبی،   هاي مهمی از استرالیا ،ضر دانشگاهدر حال حا .است

  عضویت دارند. APEFدر  ییتایلند و چند کشور دیگر آسیا

)، 2002نگونگ استرالیا (و)، ول2001هاي قبلی این مجمع به ترتیب در دانشگاه ملی کانگون کره ( کنفرانس

نگونگ و)، دانشگاه ول2006)، دانشگاه ملی کانگون کره (2004دانشگاه رن مین چین (  )،2003دانشگاه کیو ژاپن (

)و دانشگاه 2009دانشگاه کیوي ژاپن ( ،)2008دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه اصفهان ( ) ،2007استرالیا (

نشکده کارآفرینی توسط دا 2011در سال APEFبین المللی و دهمین کنفرانس  برگزار شد )2010مین چین (رن

بین الملل  اقتصادو کارشناسان نخبگان که تعدادي از و برگزار شد. در دهمین نشست، سازماندهی دانشگاه تهران 

کشورهاي مختلف از جمله استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، چین، نیوزلند، هند و ایران در آن شرکت نموده بودند، 

 اقیانوسیه- ي منطقه آسیالمی یکدیگر و همچنین مشکالت اقتصادي کشورهاهاي ع دستاوردتحقیقات و آخرین با

  همایش بود. مهم اینفرصت هاي دستیابی به ایده هاي جدید در کنار تبادل دانش از دیگر  ند.بیشتر آشنا شد

  

  دستاوردهاي همایش دهم:  )8

استرالیا، فرانسه، کره جنوبی، کشورهاي ي  استادان برجستهنفر از  APEF ،20دهمین کنفرانس بین المللی در 

به میزبانی تهران در  مهر ماه) 28و  27، 26(روز  سهاین همایش به مدت شتند. حضور داچین، نیوزلند، هند و ایران 

تهران برگزار شد، که حضور استادان و دانشجویان دانشگاه هاي تهران، اصفهان و سایر دانشگاه دانشکده کارآفرینی 

  کشور در آن چشمگیر بود. اهم دستاوردهاي این همایش به شرح زیر بوده است: مراکز علمی

بیشترین موفقیت ها را در برگزاري اعم از کیفیت مقاالت  APEFنظر سنجی ها نشان دادند که دهمین کنفرانس  -

  و سخنرانی ها و نحوه اجرا کسب نمود . 

  ه اي نسبت به جامعه و فرهنگ ایرانی پیدا نمودند.در این همایش مدعوین خارجی نگرش نوین و تغییر یافت -

  گفتمان و تبادل نظرهاي مفیدي بین شرکت کنندگان داخلی و خارجی ایجاد شد . -



رغبت زیادي در مدعوین خارجی که بعضا مسئولیت هاي مهمی در کشورهاي خود دارند، براي همکاري با دانشگاه  -

  ها و مراکز علمی ایران به وجود آمد . 

گفتگوهاي دو جانبه در تهران، اصفهان و شیراز منجر به زمینه سازي براي همکاري هاي مشترك انجام شد. در  -

  ي همکاري هاي علمی بین مراکز تحقیقاتی ایران و کشورهاي شرکت کننده بررسی شد. این خصوص نحوه

 Journal of Globalدانشگاه تهران (هاي برگزیده که در کنفرانس ارائه شدند پس از داوري در مجالت مقاله -

Entrepreneurship Research) و دانشگاه اصفهان (International Economics Studies به (

  رسند. چاپ می

در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به  SMEsهاي مربوط کارآفرینی و  آوري داده چگونگی تشکیل مرکز جمع -

هاي کشورهاي دیگر مثل استرالیا، تایلند و مالزي  هاي ایجاد با توجه به تجربهبحث گذاشته شد و مقرر شد راهکار

  تعیین شوند.

هاي تهران، اصفهان، ولونگونگ (استرالیا)، ویکتوریا (استرالیا)، آکلند  ویژه بین دانشگاه بر همکاري دانشگاهی به -

و مقرر شد تا از طریق گسترش شبکه (نیوزلند)، کنگ ون (کره جنوبی)، نیس فرانسه و دهلی هند تأکید شد، 

هاي مشترك  ها به خصوص در قالب تعریف پروژه ) موضوع پیگیري شود. همکاريNetworkingارتباطی بین اعضا (

  پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو تعریف شود. 

، "هایی از کشورهاي اسالمی از طریق بانکداري اسالمی در ایران و درس SMEsتأمین مالی "چند موضوع مانند  -

 "خصوص مالیات سبز سازي سیستم مالیاتی با سازکارهاي مختلف به بهینه"و  "در ایران SMEsارزیابی کارایی "

    هاي پیشنهادي مربوط تهیه شود. پیشنهاد شد، و مقرر گردید طرح

  

  به وب سایت زیر مراجعه کنید: APEFاي  هاي دوره کنفرانسبراي کسب اطالعات بیشتر در مورد 

http://cc.kangwon.ac.kr/~hhlee/APEF/index_apef.htm 


