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COVID-19: A Challenging Time دوره ای چالش برانگیز                                   : 19کوید 

• Production in Micro, Small and Medium Enterprises impacted severely

متوسط  را به شدت تحت تاثیر قرار داده , تولید شرکت های خرد و کوچک •

• Services Sector got major plunge [Hotels, travel, tourism etc.]

[هتل ها ، مسافرت ها ، گردشگری و غیره]بخش خدمات دچار افت بزرگی شده •

• Value Chains are broken 

زنجیره های ارزش شکسته شده است                                                                                                •

• Local enterprises almost defunct, especially tiny enterprises 

کسب و کارهای محلی تقریباً از بین رفته اند، به ویژه کسب وکارهای خرد•

• Global Supply networks and international trade got setback

شبکه های تامین جهانی و تجارت بین المللی  پسرفت کرده اند•

• Capital Formation process slowed down

فرایند سرمایه گذاری کند شده است•

• Labor Market, Livelihood sector and Self- employment suffered

بازار کار، بخش معیشتی و خوداشتغالی با سختی مواجه شده است •



Why Entrepreneurship in current Pandemic?                                      چرا کارآفرینی در این بیماری همه گیر ؟

• To evolve innovative products, practices and services

توسعه محصوالت نوآورانه، شیوه های کاری و ارائه خدمات•

• To explore newer areas for business

کشف فضاهای کسب و کار جدید•

• To harness capabilities of available human capital

تحت کنترل درآوردن توانایی های سرمایه انسانی موجود•

• To integrate resources available for new-enterprise creation

تلفیق منابع موجود جهت ایجاد کسب و کارهای جدید•

• To strengthen the culture and ecosystem for entrepreneurial thinking

تقویت فرهنگ و اکوسیستم بمنظور ترویج تفکر کارآفرینانه •

• To revisit the existing business models with newer propositions

بازنگری مدل های کسب و کار موجود با گزاره های جدید •

• To forge networks for future collaborations

تشکیل شبکه هایی جهت همکاری های آینده •



Entrepreneurship Development Programs:                                              برنامه های توسعه کارآفرینی

Pre-Training:                       پیش  ازآموزش

Preparation Phase      مرحله آمادگی

1. Sensitization about the 

interventions

حساسیت  در خصوص مداخالت      

2. Mobilizing Resource

بسیج منابع    

3. Planning and Scheduling

زمانبندی و برنامه ریزی 

Training Phase                          مرحله آموزش

1. Class room Training

آموزش کالسی

2. Application Oriented Training

آموزش از طریق نرم افراز کاربردی 

3. Use of appropriate pedagogy 

during Training

استفاده از فنون تدریس مناسب در آموزش

Post Training Phase مرحله پس از آموزش

1. Preparation of documents/ Plans

برنامه ها / تهیه مستندات 

2. linkages with Ecosystem 

players and institutions

برقراری ارتباط با نقش آفرینان محیط و موسسات

3. Mentoring and handholding 

for sustainability 

منتورینگ و راهنمایی جهت پایداری  



Resources to Conduct Training Programs منابع جهت اجرای  برنامه آموزشی                                                               

• Experts for Training                          متخصصین جهت آموزش

• Study Material/Simulations شبیه سازها            / مواد آموزشی

• Compendiums                                       کتابهای خالصه شده

• Handbooks                                                             جزوات

• Infrastructure for Live Lectures زیرساخت جهت سخنرانی های زنده

• Online/Virtual Platform مجازی                     /پلت فرم  آنالین

• Digital Library                                                        کتابخانه دیجیتال

• Digital Platform                                                     پلت فرم دیجیتال

• Video Recoding Facility ویدئو                            / تجهیزات ضبط فیلم 

• In-house Web development Unit       واحد توسعه وب  درون سازمانی

• Localized Mentorship Network                         شبکه مشاوره محلی

• Databases                                                                 پایگاه های داده



Supports to be Provided                                                              پشتیبانی هایی که باید فراهم شود

• Web-based Idea Lab [Website]

(وب سایت )آزمایشگاه ایده مبتنی بر وب •

• Local Entrepreneurs Club [Virtual]

(مجازی)باشگاه کارآفرینان محلی •

• Enterprise Launch Pad [Mentoring and Guidance, 
virtual]

(  مشاوره و هدایت مجازی/منتورینگ)سکوی پرتاب بنگاه اقتصادی •

• Incubation [Community/Local Resource based]

(اجتماعی/ بر اساس منابع محلی)اجرای آزمایشی •

• Seed Capital Support [Govt. Scheme/Local Community 
Funded]

(بودجه جامعه محلی / طرح دولتی ) حمایت از سرمایه اولیه •

• Hand Holding Support [Local Entrepreneurs]

(کارآفرینان محلی )حمایت دستگیرانه •

• Mentoring Network [Subject Matter Specialists] 

(متخصصان موضوعی )شبکه منتورینگ •

• Industrial Data Bases [On Emerging Sector, Post-
Covid-19 Phase]

(  19در بخش ظهور، دوره پساکوید )پایگاههای داده صنعتی •

• Market Research Assistance [Google Form 
Survey/Online Survey]

(نالیننظرسنجی آ/ فرم نظرسنجی گوگل )منابع کمکی بررسی بازار •



How to Conduct Programs during Pandemic?                                                  چگونه می توان برنامه ها را در زمان بیماری همه گیر هدایت نمود؟

• Online Training [Video Conferencing, Web-based, YouTube Videos, TV Programs]

(  برنامه های تلوزیونی( آپارات)ویدئو کنفرانس ، تحت وب،  ویدیو های یوتیوب )آموزش آنالین•

• Hybrid Models of Training [Online and Partially Face-to-Face Interaction]

(بخشی آنالین و بخشی تعامل رودر رو ) مدل های ترکیبی آموزش •

• Massive Open Online Courses-MOOCs [Recorded Videos and Study Material]

(فیلم های ضبط شده و محتوای آموزشی) موک ها –دوره های آنالین رایگان جهانی •

• Learning Management System (LMS)

سیستم مدیریت آموزش •

• Webinars and Local Mentor/Instructor Led 

مربی راهنما                      /وبینارها و منتور محلی •

• Virtual Conferences, Podcasts and Local Mentor/Instructor Led

مربی راهنما/ کنفرانس های مجازی، پادکست ها و منتور محلی  •



Hands on and Applied Pedagogy: Concrete experience تجربه واقعی                                       : فنون تدریس کاربردی مهارتی

• Active and Applied Learning                                                                                                     یادگیری فعال و کاربردی

• This Approach changes skills and attitudes
این رویکرد آموزش مهارت ها و نگرش ها را متحول می کند •

Examples: مثال ها 

• Role Plays ایفای نقش                                                                                                                    

• Simulation شبیه سازها                                                                                                                   

• Students incubators انکاباتورهای کارآموزان                                                                                                       

Source: Adapted from Schindehutte M, 2007



Minds on and Applied Pedagogy: Reflective observations مشاهدات بازتابی                  :  فنون تدریس کاربردی ذهنیات

• Reflective and Applied Learning یادگیری کاربردی و بازتابی

• This Approach changes the Appreciation
این رویکرد نگرش را متحول میکند •

Examples: مثالها

• Video/movie فیلم                                                                                                                         / ویدیو

• Diaries یادداشت های روزانه                                                                                                           

• Demonstrations                                                                                                                      نمایش ها

• Case examples مثالهای موردی                                                                                                                

• Entrepreneurs interactions تعامالت کارآفرینان                                                                                                           

Source: Adapted from Schindehutte M, 2007



Active and Theoretical Pedagogy: Active experimentation آزمایشگری فعال                   : فنون آموزش نظری و فعال

• Active Theoretical Learning یادگیری نظری فعال

• This Approach changes the understanding
این رویکرد درک را متحول میکند      •

Examples: مثالها

• Business plan teams                                                                                                         تیم های طرح کسب و کار

• Marketing interventions                                                                                                              مداخالت بازاریابی

• Experiments                                                                                                                         تجارب

• Case analysis تجزیه و تحلیل موردی                                                                                                          

• Entrepreneurial audit بررسی کارآفرینانه                                                                                                            

Source: Adapted from Schindehutte M, 2007



Reflective and Theoretical Pedagogy: Abstract  Conceptualization مفهوم سازی انتزاعی               : فنون تدریس انعکاسی و نظری

• Reflective Theoretical Learning                                                                                        یادگیری نظری انعکاسی

• This Approach changes the knowledge
این رویکرد دانش را تغییر میدهد •

Examples: مثالها                                                                                                                       

• Theory lecture سخنرانی تئوری                                                                                                                

• Required reading                                                                                                                  خواندن ضروری

• Case study discussion بحث مطالعه موردی                                                                                                             

• Theory papers مقاالت نظری                                                                                                                  

Source: Adapted from Schindehutte M, 2007



Curriculum for Entrepreneurship Development                                                                      برنامه درسی جهت توسعه کارآفرینی

A. Skills: مهارتها 
• Case Study                                                                                                               مطالعه موردی

Market Analysis and Market Research                                                                                 تحلیل بازار و بررسی بازار
• Business Plan طرح کسب و کار                                                                                                                

Preparation of Business Plans and Detailed Project Report     تهیه طرح های کسب و کار و گزارش تفصیلی پروژه
• Lecture & Entrepreneur Interaction                                                                                        سخنرانی و تعامل با کارآفرینان

Documentation for Starting New Venture                                                    مستندات جهت شروع کسب و کار جدید
• Experiments تجربیات                                                                                                                      

Technical Skills, Digital Marketing, Branding مهارتهای فنی، بازاریابی دیجیتالی،عناوین تجاری

• Lectures سخنرانی ها                                                                                                                   

Accounting, Financial Management, Taxation related Skills                    مهارتهای حسابداری، مدیریت مالی، مالیات



B. Knowledge and Information: :                                                                                                                            دانش و اطالعات 

• Video/Movie & Team Assignments فیلم و تکالیف گروهی                                                                                                        / ویدیو 

Business Opportunity Awareness                                                                                              آگاهی از فرصت های شغلی

• Lectures سخنرانی ها                                                                                                                   

Schemes, Supports System, Registration and Regulatory formalities  طرح ها، سیستم پشتیبانی،  تشریفات قانونی و ثبت

• Group Discussions and Entrepreneur Interaction بحث های گروهی و تعامل با کارآفرینان

Trade Related Information اطالعات مرتبط با تجارت                                                                                                       

• Case Study and Lectures مطالعه موردی و سخنرانی ها 

Financing Schemes and Supports                                                                                          طرح ها و پشتیبانی های مالی

• Group Discussions بحث های 
گروهی 

Collaboration Opportunities فرصت های همکاری                                                                                                              

Contd..



ادامه Contd..

C. Attitudinal/ Behavioral: رفتاری                                                                                                                       /نگرشی 

• Structured Application and Simulations برنامه کاربردی ساختاریافته و شبیه سازها

Problem Solving Ability توانایی حل مسئله                                                                                                             

• Marketing Interventions & Demonstrations                                              مداخالت و تظاهرات بازاریابی

Innovation Orientation رویکرد نوآوری       

• Lecture & Simulation                                                                                                           سخنرانی و شبیه سازی

• Leadership, Motivation, Team Building                                                                    رهبری، انگیزه، تیم سازی

• Case Examples and Interaction with Entrepreneurs
مثالهای موردی و تعامل با کارآفرینان      

Creativity Thinking, Negotiation & Communication                          تفکر خالقانه، مذاکره و ارتباطات

• Video/Movie and Role Play فیلم و ایفای نقش                                                                                                    /ویدیو 

Persistence and Tenacity پشتکار و سرسختی                                                                                                              



Thank You     متشکرم

Email: sunilshukla@ediindia.org :       ایمیل
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