برگساری ايلیه ديرٌ کارگاٌ آمًزشی یک ريزٌ

«کارآفرینیِ ماندگار»
(کارآفرینِ ماندگار ،کسب و کارِ ماندگار)
چْاسضٌثِ ـ  6اسفٌذ ( .1399ساعت  8الی )13
تْشاى ـ سالي اجتواعات اًجوي هذیشاى صٌایع
هذسس :رضا زماوی
گشدآٍسًذُ کتاب «ًاهِ ای تِ فشصًذم (ًاهِ ّایی اص هفاخش ٍ هطاّیش هاًذگاس کاسآفشیٌی تِ فشصًذاى ٍ جَاًاى ایشاى صهیي)
(کاسضٌاس اسضذ هذیشیت تحَل)
(تٌیاىگزاس هؤسسِ فشٌّگیٌّ ،شی ٍ اًتطاساتی «ًاهِ ّای سشصهیي ًَسٍص»)

سرفصل محتًای کارگاٌ:
 .1مبحث «کارآفریىیِ ماوذگار»
 تحلیل هَضَعی:
تیاى چکیذُ سهض ٍ ساص هَفقیت ٍ هاًذگاسی هفاخش ٍ هطاّیش هاًذگاس عشصِ تَلیذ ،صٌعت ٍ کاسآفشیٌی اص
هیاى ًاهِ ّا ٍ گفتگَّایطاى دس کتاب «ًاهِ ای تِ فشصًذم»
 تحلیل تطثیقی:
تشسسی ٍ تطثیق تجشتیات ،اًذیطِ ّا ٍ ،عولکشدّای هفاخش ٍ هطاّیش جلذ سَم کتاب تا هفاّین ،تکٌیک
ّا ٍ ،هثاحث علوی ٍ کاستشدی هحیط کاسآفشیٌی ٍ فضای کسة ٍ کاس
 .2خًیش ارزیابی (جُاوی کٍ یک کارآفریه بایذ بُتر بشىاسذ)
 پاسخ ضشکتکٌٌذگاى تِ پشسطٌاهِ «چقذس جْاى اهشٍصهاى سا هیضٌاسین؟»
 اسائِ آهاس ٍ هثاحث جذیذ دس خصَظ کسة ضٌاختی ٍاقعی اص جْاى اهشٍص ٍ هحیط کسة ٍ کاسِ آى دس
حشکت سشیع تطش تِ سوت سال ّای  2100 ٍ 2050هیالدی
 .3مبحث «کسب ي کارِ ماوذگار»
 پیطٌْادّایی تشای تذاٍم ٍ هاًذگاسی کسة ٍ کاس اص ًسلی تِ ًسل دیگش
 تیاى سٍش ّای جاًطیي پشٍسی هذیشاى تشای آیٌذُ
 .4پرسش ي پاسخ

تًضیحات:
ـ تِ ضشکت کٌٌذگاى ،گَاّیٌاهِ حضَس دس کاسگاُ ،جضٍُ آهَصضی ٍ یک ًسخِ ًفیس دس قطع سحلی اص جلذ
سَم هجوَعِ کتاب ّای «ًاهِ ای تِ فشصًذم» تقذین هی گشدد.
ـ عالقِ هٌذاى تِ هطاسکت ٍ حضَس دس کاسگاُ ،هی تَاًٌذ فشم تکویل ضذُ ریل ّوشاُ تا تصَیش فیص ٍاسیضی
تِ هثلغ  650/000تَهاى تِ حساب اًجوي هذیشاى صٌایع تِ ضواسُ حساب  ٍ 03940098یا ضواسُ کاست
 1605ـ  0615ـ  8370ـ  5859تاًک تجاست ضعثِ هیشعواد سا تِ ضواسُ فاکس  ٍ 88839641یا ضواسُ
ٍاتساج  0702036ـ  0912اسسال ًوایٌذ.
ـ تشای کسة اطالعات تیطتش ،تا سٍاتط عوَهی اًجوي هذیشاى صٌایع تِ ضواسُ تلفي ، 88304070
 ٍ 88813048یا  5340317ـ  0912تواس حاصل فشهاییذ.
یادآيریً :ظش تِ ًحَُ اسائِ هثاحث کاسگاُ ٍ لضٍم ّوفکشی ٍ هطاسکت ضشکت کٌٌذگاى گشاهی ،ظشفیت
پزیشش کاسگاُ هحذٍد تَدُ ٍ حذاکثش صهاى ثثت ًام تا  25تْوي هاُ هی تاضذ.
وام شرکت:
وام ي وام خاوًادگی شرکت کىىذگان:
آخریه مذرک تحصیلی:
تخصص ي زمیىٍ فعالیت:
تلفه َمراٌ:

