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بخش اول
معرفی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

ازراخودفعالیتاتریشوایرانبازرگانیمشترکاتاق

عتیصنبازرگانی،پیوندهایتقویتوگسترشهدفبا1396/12/28

خدماتارائهواتریشیوایرانیاقتصادیفعاالنمیاناقتصادیو

ابتدایرد.نمودآغازکشوردومیانارتباطترویجوتسهیلوپشتیبانی

مدرنونویننگرشیسمتبهرااتاقآیندهافقتاکردیمتالشمسیر

ینارزش آفروپیشروسازمانیکبتوانیمطریقاینازتادهیمسوق

انیبازرگمشترکاتاقراستاهمیندر.کنیممدیریتوپایه گذاریرا

وهم اندیشیجلساتبرگزاریباپیوستهبه صورتاتریشوایران

B2B،،رسایوتجاریهیئت هایاعزاموبینارها،سمینارها،شبکه سازی

.استبودهمذکوراهدافبهنیلدنبالبهرویدادها



بخش دوم
اداریاقدامات

وریحضونشست هایوهیئت مدیرهجلساتبرگزاریگزارشرویدادها،برگزاریگزارشصورت جلسات،ثبت✓

آنالین

واتریشوایرانبازرگانیمشترکاتاقساالنهوشش ماههعملکردگزارشسازمان دهیوتدویننگارش،✓

ایراناتاقبهآنارسال

1401سالدراتاقمالیبرنامه ریزیگزارشو1400دومشش ماههمالی،گزارشتهیه✓

1401سالدراتاقشبکه سازیوآموزشیبرنامه هایتقویمتدوینوتهیه✓

1401سالبرایبرنامه ریزیراستایدراتاقگانه9کارگروه هایمدیرانبامشترکجلساتبرگزاری✓

وآموزشرویدادهایبرگزاریجهتدراتریشوایراندانشگاه هایومدرسانواساتیدتشکل ها،بارایزنی✓

1401سالدرشبکه سازی

اتاقاجتماعیمسئولیتکنش هایپیگیری✓



فعالیت های ترویجی و شبکه سازی-بخش سوم



(آلمانیلیسیانگفارسی،)زبانهسهوب سایتدراتاقاطالع رسانیفعالیت هایتوسعهجهتمداومومستمرتالشاتاق،مجازیصفحاتبه روزرسانیوبهبود✓

.(لینکدینوتوییترهاوس،کالباینستاگرام،)اجتماعیشبکه هایدراتاقصفحه هایتلگرام،اپ،واتسکانال هایوwww.iajcc.ir:آدرسبه

آفرینیکارواستارتاپیهایزمینهدراتریشوایرانبازرگانیمشترکاتاقووینکاروکسبواقتصاددانشگاهبینمشترکنشستبرگزاری✓

1400سالدرکهریزکدرخیریهکنسرتبرگزاریبرایبرنامه ریزی✓

مهندسیوفنیوپایدارتوسعهاقتصادی،هایبخش:جملهازمختلفهایدرحوزهاتریشیفعالهایانجمنباهمکاری✓

(اتاقعضوهایشرکتومندانعالقهازنفر90حضورباموفقدوره15ازبیش)مشترکرویدادهایبرگزاریدرتهراناتاقباهمکاری✓



اقدامات پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی-بخش چهارم

ترکمشاتاقگردشگریپلتفرموخبریمجلهراه اندازی
سانیاطالع رسطحارتقابه منظوراتریشوایرانبازرگانی

هموندانبه

گاهدانشباکارآفرینتربیتهایدورهبرگزاریپیگیری
وینکاروکسبواقتصاد

به منظوروب سایتدرwiencollege.irبخشتوسعه
هموندانبهبرنامه ریزی شدهوهدفمندآموزش

ایرانبازرگانیمشترکاتاقپرزنتیشنتدوینوترجمه
.انگلیسیوآلمانیزبانبهاتریشو

یتخصصکارگروه هایشبکه سازیبرنامه هایبرگزاری
ریفناومهندسی،فنیحوزهدرشبکه سازیشاملاتاق

...وگردشگریهنری،وفرهنگیاطالعات،

ژهویتجاریهایمهارتجامعدورهآموزشیسیالبستدوین
اروپاییکشورهایباتجارت



(ادامه)اقدامات پژوهشی، آموزشی و انتشاراتی-بخش چهارم

اتارتباطرویپیشهایچالشازتخصصیگزارشتهیه
اتریشوایرانتجاریواقتصادی

درکروناوضعیتآخرینازکارشناسیگزارشتهیه
اتریشکشور

سالدراتریشهاینمایشگاهجامعگزارشتهیه
2022.

یاتریشفعالهایشرکتلیستبروزرسانیوتدوین

شتمل به روزرسانی فصلی گزارش تفصیلی کشور اتریش م
شور بر اطالعات اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این ک

یشاتردرآپیاستارتاکوسیستممورددرگزارشتهیه



اعزام و پذیرش هیئت های تجاری-بخش پنجم

یابیهمتاB2Bنشستبرگزاریاتریشبهتجاریهیئت هایحضوریاعزامجهتبرنامه ریزی✓

تجارینمایندگانانجمنبانشستواتریشیوایرانیشرکت هایدررویرونشستو

.اتریش

.اتریشفدرال(WKO)اتریشاقتصاداتاقهیئت مدیرهبانشست✓

وینکاروکسبواقتصاددانشگاهبادوجانبههمکاریقراردادعقد✓

اتریشحقوقیفعاالنبانشست✓

اتریشفدرالاتاقهایاستارتاپبخشمدیربادیدار✓

خاورمیانهبخشدراتریشفدرالاتاقگذاریسرمایهمدیربادیدار✓



وکمکباکرجفردیسمنطقهدرمدرسهبابیکساختپروژهپیگیری
نآهموندانواتاقاجتماعیمسئولیتراستایدرگرامیهموندانهمیاری

اپروژه ه-بخش ششم 

باتیم450ازبیشمشارکتبااونیواستارتاپالمللیرویدادبینبرگزاری
تهراناتاقحمایتووینکاروکسبواقتصاددانشگاههمکاری

اعضارحضوبااتاقاجتماعیمسئولیتازبخشیعنوانبهدرختکاریپروژه
بانوانسازیشبکهبرنامههمکاریباواقتصادیفعاالنو



وزبانسهبهاتاقوب سایتدرهموندانمعرفیاختصاصیصفحهتکمیل✓

اعضااختصاصیبخشاندازیراهبرایریزیبرنامه

.اتریشوایرانبازرگانیمشترکاتاقهموندانبهرایگانحقوقیمشاوره✓

انگلیسیوآلمانیفارسی،زبانسهبهجدیدوب سایتبازطراحی✓

وآموزشبخشدراتریشروزاخبارنیزوآموزش هاجدیدترینبهدسترسی✓

وب سایتخبریمجله

اتریشکشوردرشرکتثبتمشاورهتخصصیخدماتارائه✓

اتریشیفعالهایشرکتبروزلیستارائه✓

اتریشاز/بهتجاریهیئت هایپذیرشواعزامدرحضورفرصت✓

اتریشکشوردراقتصادوکسب وکاراطالعاتتازه ترینارائه✓

هموندانویژهشبکه سازیبرنامه هایدرمشارکتفرصت✓

خدمات به هموندان-بخش هفتم



هموندانبهویژهتخفیفبامشاوره ایورفاهیخدماتارائه✓

هموندانویژهتخفیفبااتاقتخصصیوآموزشیبرنامه هایازبهره گیری✓

اتاقآموزشیتخصصی،برنامه هایوکارگروه هادرهمکاریومشارکتامکان✓

تجاریویزایدریافتبرایهمکاریومشاورهارائه✓

کشوردوبین المللینمایشگاه هایدرحضوربرایخدماتارائه✓

مقابلکشورآپیاستارتونوآوریاکوسیستمباهاآپاستارتپیوندبرقراری✓

اتریشکشورباتجاریمراوداتتوسعهبهکمک✓

خدمات به هموندان-بخش هفتم



.نشست ماهانه برگزار نموده است15جمعاً 1400هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش از ابتدای سال 

در گزارش عملکرد نهایی چکیده تصمیمات و مصوبات نشست های هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش 

(در بخش توضیحات تکمیلی14011400به همراه جلسات 1400اسفند لغایت 1400فروردیناز )

جلسات هیئت مدیره-بخش هشتم



اهم نشست ها و مالقات های اتاق مشترک-بخش نهم

درایرانرایزن اقتصادیزادهرحیمآقایباآنالینجلسه✓

اتریشدرایران.ا.جسفارت
Austrianاتریشیهواپیماییشرکتجدیدریاستباجلسه

Airlines(کویوکواقای)

تجارتتوسعهسازمانرییسپاک،پیمانآقایباجلسه✓

اتاقمرکزآموزشیازشتمپرآقایونویمانخانمباجلسه✓

اتریشفدرال

ایراناتاقدرمرکزیبانکریاستبانشست✓

بنیاندانشهایتشکلمجمعباجلسه✓

وایراناتاقداوریمرکزریاستابریشمیآقایبادیدار✓

نهاددوبیننامهتفاهمامضای

درایرانمحترمسفیرباماههسهزمانیبازهدرمجازیجلسه✓

همکاریهایزمینهبررسیواتریش

رگرابمایآقایوایراندراتریشسفیرهایمآقایباکاریناهار✓

رویدادهایبرگزاریمورددراتریشسفارتاقتصادیرایزن

طرفینتجاریارتباطاتتوسعهوآموزشی

نایرادراتریشسفیرگروسهخانموهایمآقایباحضوریدیدار✓

همکاری هایتوسعهمورددراتریشسفارتفرهنگیرایزنو

دوجانبه

اتریشفدرالاتاقدرمنطقهمدیراژدریآقایباجلسه✓

ایراندریونیسفریاستباتهراناتاقدرجلسه✓

وترکمشاتاقبیننامهتفاهمامضایورضوانیاناقایبانشست✓

TRAC



اهم نشست ها و مالقات های اتاق مشترک-بخش نهم

اتریشفدرالاتاقهایآپاستارتبخشمدیرکهن سالآقایبامجازیجلسه✓

Dordaشرکتنمایندهووکیلدرابکآقایباحضوریدیدار✓

مشترکاتاقنه گانهکارگروه هایمدیرانبامجازیدیدار✓

ایراناتاقبین المللامورجدیدمعاونتباحضوریدیدار✓

سالمتحوزهدردانش بنیانشرکت هایانجمنبامجازیدیدار✓

ایراناتاقپژوهشیآموزشیموسسهمدیرباحضوریدیدار✓

Tehranحقوقیهمایشبرگزاریرایزنی✓ Legal Expo

خیریهاسکیهایهماهنگیبرایادونیجوسوییسوایراناتاقبانشست✓

تکاپوموسسهبامشترکاتاققراردادتهیهوتدوین✓

Startupهماهنگیجلساتبرگزاری✓ Avenue



1401و 1400برنامه های آموزشی اتاق در سال -بخش دهم

حوزهدرآموزشیدوره52مجموعا140ماهخردادتا1400سالابتدایاز

واردات،وصادراتروانشناسی،بازاریابی،مدیریت،کار،وکسبهای

هادورهایندر.شدبرگزارمختلفهایحوزهدرسازیشبکهوفرهنگی

رکمشتاتاق.کردندشرکتآنالینوحضوریصورتبهنفر2100مجموعا

گزاریبرگذارپایهمشترکاتاقاولینعنوانبهاتریشوایرانبازرگانی

.استهیبریدیآموزشیهایدوره



قرار گرفتن اتاق در رده طالیی اتاق های مشترک-بخش یازدهم



از همراهی شما سپاسگزاریم
www.iajcc.ir


