راُ اًذاسی کسة ٍ کار
کذ کارگاُ
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کارگاه کارآفزینی و راه انداسی کسة و کار اس ایده تا عمل
آشٌایی تا تعاریف ٍ هثاًی کارآفزیٌی ،شٌاسایی فزصت ّای هَجَد در تاسار ٍ ّوچٌیي کشف ٍ ایجاد فزصت ّای ًَآٍ

راًِ

جْت تَلیذ یک هحصَل یا خذهت جذیذ ٍ ّوچٌیي آشٌایی تا هثاًی راُ اًذاسی یک کسة ٍ کار در حَسُ ّای هختلف

اس

جولِ کسة ٍ کارّای خاًگی  ،هَاردی ّستٌذ کِ ًیاس تِ آشٌایی تا آًْا جْت ایجاد هَفقیت ّای جذیذ در ّز جاهعِ ای
احساس هی شَد.
اس ایي رٍ سعی شذُ تا تا پزداختي هٌاسة تِ چٌیي هغالثی ٍ ایجاد
ًوَدى داًشپذیزاى تا افزاد هَفق ٍ شٌیذى دالیل هَفقیت آًْا،

ارتثاط تٌگاتٌگ داًشگاُ تا صٌعت تتَاى ضوي آشٌا
اس تجزتیات ارسشوٌذ ا یشاى جْت هَفقیت شخصی تْزُ

تزداری ًوَد.
سزفصل های کارگاه
 -تعزیف هثاًی کارآفزیٌی

-

 -تفاٍت کارآفزیٌی تا هذیزیت

راتغِ کارآفزیٌی تا خالقیت
اًَاع کارآفزیٌی (شخصی ،گزٍّی ،ساسهاًی)

-

 -ریسک پذیزی ،تحول اتْام ٍ کارآفزیٌی -

سایز هَلفِ ّا ٍ خصَصیات افزاد کارآ،ریي

 -تایذّا ٍ ًثایذّا در راُ اًذاسی یک کسة ٍ کار هَفق -

هذل کسة ٍ کار ٍ اًَاع آى

 -عزاحی هذل کسة ٍ کار شخصی -

عزح کسة ٍ کار ٍ هَارد هْن در ایي عزح
شزایط اخذ گواهینامه حزفه ای

در پایاى کارگاُ گَاّیٌاهِ رسوی اس سَی داًشگاُ شْیذ تْشتی تا قاتلیت تزجوِ رسوی تِ فزاگیزاى اعغا خَاّذ شذ.
شزایظ اخذ گَاّیٌاهِ:
 -1رعایت کاهل آییي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ داًشگاُ ٍ ّوچٌیي آییي ًاهِ حضَر در کارگاُ کِ قثالً تِ رٍیت ٍ تأییذ داًشپذیز
رسیذُ است.

 -2تکویل فزم ّا ٍ هذارک ثثت ًام

 -3تسَیِ حساب کاهل هالی

شماره حساب و مدارک ثبت نام
شْزیِ کارگاُ هشتَر هی تایستی تِ حساب شوارُ 342282555تِ ًام داًشگاُ شْیذ تْشتی ًشد تاًک تجارت شعثِ
داًشگاُ شْیذ تْشتی ٍاریش گزدد.
هذارک السم :اصل فیش ٍاریشی شْزیِ  +دٍ قغعِ عکس  3*4رًگی (تزای خاًن ّا تا حجاب کاهل ٍ تزای آقایاى تذٍى
کزاٍات)  +اصل ٍ کپی شٌاسٌاهِ  +اصل ٍ کپی کارت هلی  +تکویل فزم ثثت ًام تصَرت آًالیي
اطالعات تماس
جْت کسة اعالعات تیشتز در ساعات  9الی  13 ٍ 12الی  16تا شوارُ ّای  22410487 ٍ 22410486تواس حاصل فزهاییذ.

