
 دوره آموزشي ترمیک تجاري سازي علوم انساني

 موضوع و هدف كارگاه

یستٌدد.  ي ًدر دًیبی بِ ضدت رقببتي اهرٍزی ،  ّر سبزهبى ٍ ضغلي ًیبز بِ آى دارد تب هسیت رقببتي داضتِ ببضد . داًطگبُ ّب ًیس از ایي اهر هستثٌ 

حَزُ علَم اًسبًي بِ دلیل هبّیت رضتِ ّبی آى کِ بیطتر تئَریک ٍ خدهبتي هي ببضد ، از بحث تجبری سبزی ٍ کبرآفریٌي هغفَل هبًدُ اسدت    

دٍرُ یي در حبلیکِ بستر هٌبسب ٍ پتبًسیل ّبی فراٍاًي در ببزار ، برای تجبری سبزی داًطگبُ ٍ کبرآفریٌي داًطجَیبى در ایي حَزُ ٍجَد دارد . ا 

، ّرچٌد بِ صَرت فطردُ ، سعي برآى دارد تب در دٍ هقَلِ تجبری سبزی داًطگبّي ٍ کبرآفریٌي داًطجَیبى ببرقِ ای در ذّي ضرکت کٌٌددادبى   

ى رٍضي کردُ ٍ هسیر  تحقق ایي هْن را ًطبى بدّد . بِ ضرکت اٌٌدابى در دٍرُ هدرک هعتبر از داًطکدُ ادبیبت ٍ علَم اًسبًي داًطگبُ تدْدرا   

 اعطب خَاّد ضد.

 مدرس دوره : آقای بابک سودمند 

  7831هربي ٍ هطبٍر کبرآفریٌي از داًطکدُ کبرآفریٌي داًطگبُ تْراى ٍ هَسسِ تبهیي اجتوبعي از سبل  

  داًص آهَختِ رضتِ کبرآفریٌي ارایص آهَزش ٍ ترٍیج از داًطگبُ تْراى 

  هطبٍر هدیر عبهل ٍ هدیر برًبهِ هٌطقِ ٍیژُ اقتصبدی سیرجبى 

   سبزهبى تجبرت ایراى ًوبیٌدُ تبم االختیبر هٌطقِ ٍیژُ اقتصبدی سیرجبى در زهیٌِ ترٍیج کبرآفریٌي در ادارُ کل ترٍیج کبرآفریٌي 

 سرفصل مطالب

 .  كارآفرینی  1

   آهبداي ٍرٍد بِ دًیبی کسب ٍ کبر 

  هببًي کبرآفریٌي 

  خالقیت ، ًَآٍری ،رٍش ّبی  ایدُ یببي  ٍ فرصت 

 هدل کسب ٍ کبر 

 تبهیي هٌببع هبلي راُ اًدازی کسب ٍ کبر 

   هدیریت کسب ٍ کبر 

   هببًي ببزاریببي 

   ببزاریببي خدهبتي 

  کسب ٍ کبر ایٌترًتي 

    ... 

 .  تجاری سازی دانشگاهی علوم انسانی2

   تعریف ٍ ًَع ضٌبسي تجبری سبزی 

 آضٌبیي بب فرایٌد تجبری سبزی 

 بررسي اًَاع هدل ّبی تجبری سبزی 

 ... 
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