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  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

  تفكر خالق  1
Creative 
Thinking 

20/2/96  
  11- 8ساعت 

پژوهشگاه ارتباطات و 
  فناوري اطالعات

مركز تحقيقات (
  )مخابرات ايران

  
  انتهاي كارگر شمالي

  خانم مريم عاطفي
 )روانشناسيكارشناس ارشد (

فكر، فعاليت جهت دار و هدفمند ذهني است كه از طريق پردازش اطالعات صورت مي ت
. با مسائل است  تفكر، محوراصلي شناخت و ارائه راه حل هاي ممكن در هنگام مواجه. گيرد

سبكهاي . افراد در نحوه پردازش اطالعات و چگونگي به كارگيري شناخت متفاوت هستند
شناختي هستند كه افراد براي پردازش اطالعات و نحوه فكر كردن  تفكر، ترجيح هاي
تفكر خالق يكي از اقسام تفكر است كه سبك تفكر واگرا در آن نقش   .انتخاب مي كنند

اي را از طريق تركيب ، تغيير و  هاي تازه تفكر خالق ، تفكري است كه ايده  .عمده اي دارد
با ايجاد ارتباط بين  در واقع، تفكر خالق،  .ود آوردكاربرد افكار و ايده هاي موجود، به وج

عوامل . هاي تازه اي براي مسايل قديمي پيدا كنيم    ارتباط، راه حل امور به ظاهر بي
اين . يكي از اين عوامل، مهارت تفكر خالق مي باشد. مختلفي بر تفكر خالق اثر مي گذارد

 . توليد كند  ت كه بتواند ايده هاي جديدمهارت شامل توانايي در به كارگيري راهكارهايي اس
احساس تسلط . شويم هاي جديد در خود مي ي مهارت ي توسعه آماده در كارگاه تفكر خالق،

حس منحصر به فرد بودن، ايجاد آمادگي . يابد و توانايي چالش با مشكالت، در ما افزايش مي
هايي است كه با  احساسبراي تغيير در خود و محيط ، ايجاد تنوع در زندگي از ديگر 

ي تفكر احتمال اقدام هاي  با مجهز شدن به اين شيوه. شود يادگيري تفكر خالق، تقويت مي
 هاي ايده چگونه كه آموزيم مي خالق تفكر كارگاه دربه عبارتي ديگر، . يابد نادرست كاهش مي

 با  . آوريم وجود به موجود، هاي ايده و افكار كاربرد و تغيير ، تركيب طريق از را اي تازه
 پيدا قديمي مسايل براي اي تازه هاي  حل راه ارتباط، بي ظاهر به امور بين ارتباط ايجاد
 به دستيابي براي و شويم مي آشنا ابتكاري و نو هاي ايده توليد براي هايي ر راهكا با.  كنيم

  . كوشيم مي ها حل راه ترين مناسب
  : عناوين مهم مطالب

 تفكر چيست؟ 
 هاي تفكرسبك 

 توسعه مهارت هاي فكري
  يادگيري شيوه هاي صحيح تفكر



  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

  اصول حسابداري  2
Accounting 
Fundamentals 

21/2/96  
8-10  

دانشكده برق و 
كامپيوتر دانشگاه 

  تهران
  كارگر شمالي

  صفازده آسيه خانم مهندس
  كارشناس ارشد بيوتكنولوژي

ايجاب مي كند كه نه تنها مديران يچيدگي و نيز رشد فضاي كسب و كار در عصر حاضر، پ
سازمان بلكه تمام افرادي كه به نحوي نقشي تاثير گذار در سازمان ايفا مي كنند با اصول و 

هر كسب و كاري نيازمند به صرف . مباني اوليه مديريت و كسب و كار آشنايي داشته باشند
اصول حسابداري و نرم آشنايي با . سرمايه هاي مادي و غير مادي جهت بقا و بهره وري است

افزارهاي مالي به مديران و افراد كليدي در سازمان اين امكان را ميدهد كه بتوانند سالمت 
مادي شركت را رصد كنند و هر لحظه در جهت افزايش بازدهي سازمان، اقدامات ضروري را 

 .عملياتي كنند
حسابداري، اين افرازهاي  و گسترش نرم) اصول تجاري، توليدي(وكار  رشد فضاي كسب

منظور دسترسي صحيح به مباني اطالعاتي  ها به كند كه مديران سازمان ضرورت را ايجاب مي
هاي محاسباتي و  هاي حسابداري، با چارچوب و مقررات حوزه حسابداري و شيوه سيستم

هاي آموزشي اصول و مباني حسابداري اين امكان را به مديران  دوره. عملياتي آن آشنا شوند
همچنين اين . هاي آن آشنا شوند دهد كه در حداقل زمان با فرآيند حسابداري و گزارشمي 

سطح اطالعات مي تواند به مدير اين امكان را بدهد كه دليل ناكارآمد بودن سازمان را پيدا 
در چنين وضعيتي بهبود كيفيت مديريت در زمينه . كند و در جهت رفع مشكل اقدام نمايد

ها اين امكان را خواهد داد كه  مفاهيم مالي وتقسيم بودجه در ساير قسمتمالي و آشنايي در 
بهبود عملكرد، بهبود   بتوان اين سيستم را بهتر اجرايي كرد و به تقويت اعتبار شركت،

در طي اين دوره، شركت . هاي قديمي شركت منجر شود پذيري و حفظ فعاليت انعطاف
تفاوت هاي حسابداري مالي و مديريتي آشنا مي كنندگان با تعاريف اوليه حسابداري و 

همچنين آشنايي با انواع صورتهاي مالي، ساختار هزينه و درآمد يك سازمان و تحليل . شوند
  .صورتهاي مالي نيز از سرفصلهاي كارگاه مي باشد

  : عناوين مهم مطالب
 آشنايي با صورتهاي مالي و تجزيه و تحليل آنها

 آشنايي با ارزش زماني پول
  هيو سرما يبر بده يمبتن يمال نيتأم يها وهيشآشنايي با دوره عمر شركت و 

  و يا شركت متناسب با ساختار پروژه يمال نيتام نهيساختار به نييبا روش تع ييآشنا



  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

تامين مالي شركت   3
  هاي نوپا

Start up 
Fundraising  

  

21/2/96  
10:30-12:30  

دانشكده برق و 
كامپيوتر دانشگاه 

  تهران
  كارگر شمالي

  صفازده آسيه خانم مهندس
  كارشناس ارشد بيوتكنولوژي

. يك شركت در مراحل مختلف رشد از منابع مختلفي جهت تامين مالي استفاده خواهد كرد
هر چه شركت در مراحل ابتدايي تري باشد امكان اخذ وام از نهادهاي مالي براي اين شركت 

و موسسات دولتي و خصوصي به منظور رسيدن شركت ها . دشوارتر و نامحتمل تر مي باشد
به اهداف و اجراي طرح هاي توسعه اي خود نيازمند جذب منابع مالي و گاه مشاركت ساير 

در اين بين آشنايي با انواع روش هاي تامين مالي و . فعاالن اقتصادي و بازار سرمايه هستند
ابزارهاي تامين مالي 

موقع و مناسب طرح ها و نيز رسيدن به اهداف مديريتي مي تواند نقش موثري در اجراي به 
در طي اين دوره، شركت كنندگان با انواع روش هاي تامين مالي در . سازمان داشته باشند
   .ايران آشنا مي شوند

. عالوه بر آن ، مي آموزند كه  ارزش زماني پول و مفاهيمي مانند ريسك و بازده چه هستند
ارزيابي مالي و اقتصادي طرح ها و نحوه محاسبه هزينه تامين مالي هم در ضمن، با ابزارهاي 

آشنا شده و در نهايت ياد مي گيرند كه جهت اتخاذ استراتژي هاي مناسب مالي براي شركت 
 .با توجه به شرايط شركت و محيط چكار كنند

 
  : عناوين مهم مطالب

 طرح ها يو اقتصاد يمال يابيارز يابزارها
 ش زماني پولآشنايي با ارز

  و بازده سكير ميبا مفاه ييآشنا 
 يمال نيتام نهينحوه محاسبه هز

  طيشركت و مح طيشركت با توجه به شرا يبرا يمناسب مال يها ياتخاذ استراتژ 
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تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

  مباني كارآفريني   4
Fundamentals of 
Entrepreneurship 

 

3/3/96  
  

8-10  

پژوهشگاه ارتباطات و 
  فناوري اطالعات

تحقيقات مركز (
  )مخابرات ايران

  
  انتهاي كارگر شمالي

  خانم دكتر زهرا رهايي
  

  دكتراي اقتصاد و 
  دكتراي كارآفريني

اين كارگاه مشتمل بر پنج محور خواهد بود تا مخاطبان نقشه راه كارآفريني را دريافته و 
به به همين دليل هر كدام از محورهاي مربوطه مي تواند خود . مراحل آن را فرا گيرند
در اين بخش تنها در حد آشنايي مختصر هر محور معرفي شده تا .كارگاههايي توسعه يابد

شامل : مقدمه: مرحله اول  .نماي كلي از كارآفريني و مراحلش در ذهن مخاطب شكل بگيرد
جلوگيري از بدفهمي واژه  "هدف"تعريف مفهوم دقيق واژه كارافريني و لزوم توجه به آن، 

  كارافريني
هدف اين : شامل ويژگي هاي فرد كارآفرين : رابطه فرد و فرصت كارآفرينانه:دوم مرحله 

است كه مخاطب الگويي براي ارزيابي خود داشته باشد تا بفهمد براي چه فرصتي مناسب 
است و به هنگامي دريافت و شناسايي فرصت كارآفريني بتواند تشخيص دهد ظرفيت 

دومين بخش تعريف فرصت و منابع وجود  .ا خيروجودي بهره برداري از فرصت را دارد ي
  .فرصت كارآفريني و معرفي فرصتهاي كشفي و خلقي است

ارايه مدلي كه مخاطب بتواند تشخيص دهد يك : ارزيابي فرصت كارآفرينانه:مرحله سوم
  .فرصت يا ايده تا چه حد امكان موفقيت دارد

فقط در حد آشنايي و معرفي ارايه (اييآشن: بهره برداري از فرصت كارآفرينانه: مرحله چهارم 
طرح كسب و كار، طرح هاي طرح بازاريابي، ساختار ) مي شود و به جزييات ورود نميكنيم

  .سازماني، سرمايه اوليه، برآورد هزينه و مسئوليت اجتماعي 
 تهيه طرح اقدام، توسعه فعاليت كارآفرينانه، عوامل موثر بر: اقدام كارآفرينانه: مرحله پنجم 

  .تاب آوري 
 

  : عناوين مهم مطالب
 )مقدمه(مفهوم كارآفريني 

 رابطه فرد و فرصت كارآفرينانه 
 ارزيابي فرصت كارآفرينانه 

 بهره برداري از فرصت كارآفرينانه
  اقدام كارآفرينانه



  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

  مديريت زمان  5
Time Management/ 
Scheduling 

3/3/96  
10-12:30  

پژوهشگاه ارتباطات و 
  فناوري اطالعات

مركز تحقيقات (
  )مخابرات ايران

  
  انتهاي كارگر شمالي

  خانم ماريا ساسان نژاد
  

  كارشناسي ارشد روانشناسي

كنندگان با اهميت زمان و استفاده ي درست از آن در زندگي آشنا مي  در اين دوره  شركت
در واقع  مفهوم زمان و ارزش آن در زندگي را در مي يابند و مي آموزند كه چگونه   .شوند

با استفاده ي درست از وقت هايي كه دارند به كارهايشان برسند و احساس  آرامش و 
دشمنان زمان را شناسايي كرده و چگونگي رويارويي با  در اين راستا .رضايت خاطر كنند 

بدين ترتيب، مي آموزند كه چگونه از   .زمان را فرا مي گيرندآنها و شيوه صرفه جويي در 
عالوه بر موارد مذكور، ياد مي گيرند   . وقت هاي مرده خود به نحو احسن استفاده نمايند

چگونه بايد از آن در بهبود كارايي وقت وجود دارد و   اصوال چه معياري براي استفاده ازكه 
مند بودن در مديريت زمان مورد تحليل و بررسي قرار بدين منظور نقش هدف. استفاده نمود

ب هدر رفتن وقت مي شود بررسي و تقسيم بندي شده بهمينطور عواملي كه س. مي گيرد
برنامه   نها هدف گذاري وآو در مورد مهمترين اين عوامل گفتگو مي شود كه از جمله 

  راهكار هايي براي در پايان هم . ريزي و عادت هاي مخرب هدر دهنده وقت مي باشد 
   .استفاده بهتر از زمان ارايه مي شود

  
  : عناوين مهم مطالب

 مفهوم زمان و ارزش آن در زندگي
 دشمنان زمان
  جويي در زمان چگونگي صرفه
 هاي مرده استفاده از وقت

 نقش هدفمندي در مديريت بر زمان
  ي مديريت بر زمان  كار عملي درباره

  
  
  
  
  



  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

ايجاد  مدل كسب و   6
كار و طراحي ارزش 

  پيشنهادي
Generating the 
business model 
and value 
proposition 
design  

  

4/4/96  
8-10  

دانشكده برق و 
كامپيوتر دانشگاه 

  تهران
  كارگر شمالي

  رزا مهرابيخانم دكتر 
  

  دكتراي كارآفريني

يا به عبارت ديگر نحوه  سازمان در خلق، ارائه و كسب ارزش كيمنطق  مدل كسب و كار
ايجاد ارزش و رساندن ان به مشتري و كسب درآمد از طريق يك كسب و كار را توصيف مي 

ي كسب وكارها اي ديجد يها دهيا طرحيم توان يمدل كسب وكار م بومبا استفاده از كند، 
ها مورد  ميت مشترك در يتوان به عنوان زبان يرا م بوم نيا .يمكن يرسازيرا تصو موجود

به  اي ميداشته باش ي در عرصه كسب و كاربهتر كيمكالمه استراتژ مياستفاده قرار داد تا بتوان
  . ي كنيمساختار دهرا ان متفكر يمتا بتوان داد مورد استفاده قرار يصورت فرد

  : گانه مدل كسب و كار شامل 9اجزاي 
كانال هاي ، با مشترياستراتژي هاي ارتباط ،ارزش پيشنهادي ، بخش هاي مشتريان 

، هزينه ها ، فعاليت هاي كليدي ، شركاي استراتژيك ، منابع كليدي ، دسترسي به مشتري 
  بيان و هر يك به همراه يك مطالعه مورد ارائه مي شوند . جريان هاي درآمدي 
نيز به عنوان يكي از اجزاي كليدي بوم مدل كسب و كار ابزاري است  ارزش پيشنهادي

. را كامال با نياز و سليق مشتري منطبق گردانيممحصوالت و خدمات بتوانيم  براي اينكه
 درك خلق ارزش را يالگوها تيكند تا با موفق يم كمكما به  يشنهاديارزش پ يطراح

 ،يبه طراحبهره برداري نماييم و از اين طريق  خود ميت يمهارت ها از تجارب وكرده و 
در اين مرحله نحوه تطبيق  .يم هستند بپرداز آن نخواها انيچه مشتر آن آزمون و ارائه

  خدمت با نيازهاي مشتريان تشريح و بيان مي شود/محصول
  

  : عناوين مهم مطالب
 فلسفه وجودي و ضرورت مدل كسب و كار 

 اجزاي مدل كسب و كار
  طراحي بوم مدل كسب و كار

 اهميت ارزش پيشنهادي 
 مشترياصول طراحي ارزش پيشنهادي مطابق با نياز 

  



  باسمه تعالي
   

تاريخ و زمان  نام كارگاه رديف
  برگزاري

  چكيده ارائه دهنده محل برگزاري

ايجاد  و استقرار كسب   7
  )استارتاپ(و كار نوپا 

A Practical 
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Starting and 
Running a New 
Business 
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10:30-12:30  

دانشكده برق و 
كامپيوتر دانشگاه 

  تهران
  كارگر شمالي

  رزا مهرابيخانم دكتر 
  

  دكتراي كارآفريني

شما ايده اي در ذهن داريد چگونه مي توانيد اين ايده را به يك كسب و كار با ارزش تبديل 
مراحل كار به چه شكل مي باشد چگونه مي توانيد شركت خود را ثبت كنيد و ان را . كنيد

در اين كارگاه ابتدا نحوه تبديل مدل كسب و كار به طرح كسب و كار و تنظيم . اداره نماييد
  : زاي آن شاملو تدوين اج

خالصه مديريتي، توصيف كسب و كار  ، توصيف محصول  ، تحليل صنعت و ارزيابي محيط 
هاي طرح و توسعه، چارچوب قانوني و عوامل اجتماعي و  كسب و كار،  برنامه بازار، برنامه

بندي،  محيطي ، برنامه عملياتي و توليد، ساختار سازماني، برنامه مالي، برنامه زمان
 . مفروضات اساسي، شاخص هاي مالي، پيشنهادها، ارائه خواهد شد ها، مشكالت  خطرپذيري

 - 3،  اثر بخشي سازمان -2،  سازمان و ساختار آن - 1: در ادامه سازمان و ساختار آن شامل
انواع ساختارهاي  -5،  عوامل تعيين كننده ساختار سازمان - 4ابعاد ساختار سازمان، 

. تيم و انواع ساختارهاي آن بررسي مي شودسپس اهميت تشكيل . بيان مي شود  سازماني
و در نهايت مراحل ... شركتهاي قائم به سرمايه، قائم به شخص، و: انواع شركتهاي تجاري

  .ثبت شركت هاي سهامي خاص بيان مي شود
  : عناوين مهم مطالب

 استقرار پلت فرم اوليه 
 شناسايي و تحليل بازار 

  شناسايي و تحليل صنعت  
 واع رويكردهاي حقوقي ثبت شركت و ان

 استخدام و گزينش منابع انساني 
  مديريت و اداره ساختار اداري

 


