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 عضً گزامی اوجمه مدیزان صىایع    

 
 « کاضآفطیٌیِ هاًسگاض»زٍهیي کاضگاُ آهَظضی حضَضی یک ضٍظُ  هَضَع ًاهِ:

 
 تا سالم

-ضوي آضظٍی سالهتی ٍ هَفقیت تطای جٌاتعالی ٍ ّوکاضاى هحتطم، تِ استحضاض هی ضساًس اٍلیي زٍضُ کاضگاُ آهَظضی یک

زض سالي اجتواعات ایي اًجوي تطگعاض گطزیس کِ طی آى، تٌی چٌس  1399اسفٌسهاُ  6زض تاضید  «کارآفریٌیِ هاًدگار» ضٍظُ

اظ تٌیاًگصاضاى تَلیس ٍ صٌعت، هسیطاى عاهل ٍ ضٍاتط عوَهی ٍ تاظاضیاتی ضطکتْا ٍ ًیع زاًطجَیاى عالقوٌس ضطکت ًوَزُ کِ 
 زض پایاى گَاّیٌاهِ حضَض زض کاضگاُ اظ سَی اًجوي تِ ایطاى اضائِ گطزیس. 

ظط تِ تجطتِ هَفق تطگعاضی ایي کاضگاُ، ضضایت ضطکت کٌٌسگاى اظ حضَض زض آى ٍ ًیع تقاضای تساٍم تطگعاضی آى اظ سَی ً
زض ضٍظ تا ضعایت هصَتات ستاز هلی هثاضظُ تا کطًٍا ضطکتْا، ساظهاًْا ٍ کاضآفطیٌاى تعضگ کطَض، زٍهیي زٍضُ کاضگاُ 

 زض سالي اجتواعات اًجوي تطگعاض ذَاّس ضس. 12:30الی  8:30اظ ساعت  23/04/1400چْاضضٌثِ هَضخ 
زض ایي کاضگاُ حضَض زاضتِ ٍ اظ تا تکویل فطم ظیط تسیٌَسیلِ اظ یکی اظ هسیطاى ٍ یا سْاهساضاى گطاهی زعَت هی ضَز 

 هٌس گطزًس.  هحتَای ترصصی ٍ کاضتطزی اضظضوٌس آى تْطُ
ضگاُ تِ پیَست ایي ًاهِ ٍ ًیع زض ٍب سایت اًجوي تِ آزضس تَضیحات الظم تِ ّوطاُ جسٍل اضائِ ٍ سطفصل هحتَای کا

www.amsiran.com   .تقسین هی گطزز 

 محمدرضا ستًدٌ                                                                                              

 ایعدبیزکل اوجمه مدیزان صى
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 ًواید:اًجوي هدیراى صٌایع ترگسار هی

 رٍزُجدٍل ارائِ ٍ سرفصل هحتَای کارگاُ آهَزشی یک

 « کارآفزیىیِ ماودگار»
 در سالي اجتواعات اًجوي 03:24الی  0:24از ساعت  32/40/0044چْارشٌثِ هَرخ 

 « کارآفزیه بزرگ ایزاوی چگًوٍ می اودیشىد؟ 96(> »56>36تا   56>:مبحث ايل )

  تي از هفاذر ٍ  40تحلیل آهاری ٍ هَضَعی رهَز هَفقیت، تجرتیات ٍ اًدیشِ ّای کارآفریٌی

 «ای تِ فرزًدمًاهِ»هشاّیر هاًدگار تَلید، صٌعت ٍ تجارت ایراى در کتاب 

ّا ٍ ّای فعالیت هفاذط ٍ هطاّیط عطصِ تَلیس ٍ کاضآفطیٌی کِ ًاهِاضائِ ًوَزاضّای سٌی ٍ حَظُ تحلیل آهاری: ـ

 گفتگَّایطاى تِ فطظًساًطاى ٍ ًیع جَاًاى ایطاى ظهیي زض ایي کتاب تِ چاج ضسیسُ است

تیاى چکیسُ ضهع ٍ ضاظ هَفقیت ٍ هاًسگاضی هفاذط ٍ هطاّیط کتاب زض تطضسی هحتَای پاسد تِ  تحلیل هَضَعی: ـ

 سؤاالتی کِ اظ ایطاى تِ عول آهسُ ٍ زض جلس سَم کتاب تِ چاج ضسیسُ است
 

 (67>36تا  56>36پذیزایی  )
 

 « جهاوی کٍ یک کارآفزیه باید بهتز بشىاسد(> »67>34تا  67>36مبحث ديم )

 ارائِ آهار ٍ هثاحث « شٌاسین؟چقدر جْاى اهرٍزهاى را هی»کٌٌدگاى تِ پرسشٌاهِ پاسد شرکت ٍ

جدید در ذصَص کسة شٌاذت تیشتر از جْاى اهرٍز ٍ هحیط کسة ٍ کارِ آى در حرکت سریع 

 هیالدی 3044ٍ  3440، 3404تشر تِ سوت سال ّای 

 

 رضا زهاًی هسضس:
 کاضضٌاس اضضس هسیطیت تحَل

 پطٍضیای ذاًَازگی ٍ جاًطیيهطاٍض کسة ٍ کاضّ
 «ظهیي(ّا ٍ گفتگَّایی اظ هفاذط ٍ هطاّیط تَلیس ٍ کاضآفطیٌی ایطاى تِ فطظًساى ٍ جَاًاى ایطاىای تِ فطظًسم )ًاهًِاهِ»گطزآٍضًسُ کتاب 

 

 

 



 تَضیحات:

 سگاى، گَاّیٌاهِ حضَض زض کاضگاُ اضائِ هی گطززکٌٌـ تِ ضطکت
تَاًٌس اطالعات جسٍل شیل ضا ّوطاُ تا تِ هطاضکت ٍ حضَض زض کاضگاُ، هی ـ ضطکت ّا ٍ ساظهاًْای عالقوٌس

تَهاى )تطای ّط ضطکت کٌٌسُ( تِ حساب اًجوي هسیطاى صٌایع تِ  000/350تصَیط فیص ٍاضیعی تِ هثلغ 
تاًک تجاضت ضعثِ هیطعواز تِ  5859ـ  8370ـ  0615ـ  1605ٍ یا ضواضُ کاضت  03940098ضواضُ حساب 

 اضسال ًوایٌس 0912ـ  0702036ساج ٍ یا ضواضُ ٍات 88839641س ضواضُ فاک
، 021ـ  88304070ـ تطای کسة اطالعات تیطتط، تا ضٍاتط عوَهی اًجوي هسیطاى صٌایع تِ ضواضُ تلفي 

 تواس حاصل فطهاییس 0912ـ  5340317ٍ یا  021ـ  88813048

م ّوفکطی ٍ هطاضکت ضطکت کٌٌسگاى ًظط تِ تأکیس حساکثطی اثطترطی کاضگاُ ٍ لعٍ یادآٍری هْن:ـ 

ظطفیت پصیطش هحسٍز تَزُ ٍ ذَاّطوٌس است قثل اظ زض اجطای هصَتات ستاز هلی هثاضظُ تا کطًٍا گطاهی، 
 ٍاضیع ٍجِ، اظ اهکاى حضَض زض کاضگاُ ٍ ظطفیت تاقیواًسُ هطلع ضَیس 
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