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 های آموزشی مركز رشد دانشگاه قمفهرست كارگاه

 92/19/1000تا  1831/ 10/60از                 

شماره 

 كارگاه
 مدت كارگاه تاریخ كارگاه استاد نام كارگاه

 ساعت 4 61/61/6831 مهندس اسماعیل زرين اقبال طرح تجاري 1

 ساعت 4 66/63/6831 آقاي داوري ،دكتر ابراهیم عبدي پور هاهاي ثبتي و حقوقي شركتجنبه 9

 ساعت 4 06/60/6831 احمدي، علي سخايي، جاويد، حسامي، يزداني امورمالیاتي، بیمه، قانون كار 8

 ساعت 4 01/66/6831 دكتر افسر خالقیت، نوآوري و كارآفريني 0

 ساعت 4 68/60/6831 ابراهیمي ابوالقاسم دكتر بازاريابي 1

 ساعت 4 61/60/6831 حسن پزشكيمهندس  نانو تكنولوژي 6

 ساعت 4 01/60/6831 ابراهیمي ابوالقاسم دكتر تبلیغات 7

 ساعت0 03/60/6831 افزاري بنیسيگروه نرم اينترنت، مزايا و معايب 3

 ساعت0386 03/60/6831 افزاري بنیسيگروه نرم افزارهاي بازي و آموزشيتولید نرم 2

 ساعت 4 00/60/6831 لجوقيمهندس س ITكارآفريني، توسعه،  10

 ساعت 4 86/60/6831 دكتر ابوالقاسم ابراهیمي بازاريابي و مديريت فروش 11

 ساعت 4 86/60/6831 شركت مخابرات اينترانت ملي 19

18 GPRS ساعت0 86/60/6831 شركت مخابرات 

10 Voip ساعت 0 86/60/6831 شركت راشانماك 

 ساعت 0386 66/68/6831 ع ذخايرمجم نسخ خطي و كتابخانه ديجیتال 11

 ساعت 4 60/68/6831 شركت دانش ارقام ترمینال سرويس 16

 ساعت 3 61/61/6831 دكتر احمد صفاوردي المللياستراتژي ورود به بازارهاي بین 17

 ساعت 4 02/68/6831 علي اصغر عیوضي هاحسابداري شركت 13

 ساعت 3 03/62/6831 جناب آقاي دكتر احمد روستا كارهاها و راههاي صادرات، چالشاستراتژي 12

 ساعت 4 68/63/6831 دكتر امیر كیوان طیبي EFQMآشنايي با  90

 ساعت 4 86/63/6831 دكتر ابوالقاسم ابراهیمي اي بر بازارمقدمه 91

99 
تحقیقات بازار و شناسايي رفتار مصرف 

 كننده
 ساعت 4 08/60/6831 دكتر ابوالقاسم ابراهیمي

 ساعت 2 04/66/6831 مهندس ناظرفصیحي اينترنت يابي به اطالعات درروش هاي دست 98

 ساعت 4 04/60/6831 مهندس گائیني هاي كهكشان خويشتنسیاره 90

 ساعت 4 04/60/6831 مهندس گائیني هاي كهكشان خويشتنمديريت سیاره 91

 ساعت 8 61/60/6832 مهندس رياحي plc)اتوماسیون صنعتي پیشرفته) 96

 ساعت 4 03/68/6832 نژادمهندس حسن يزدي نگارش طرح تجاري 97

 ساعت 0 61/64/6832 پور صمیمياستاد تقي طوفان فكر 93

 ساعت 6 61/61/6832 پور صمیمياستاد تقي طوفان فكر 92

 ساعت 6 61/61/6832 پوراستاد علي اسماعیل افزار موفقیتنرم 80

 ساعت 6 62/61/6832 مهندس توكلي IN هاي هوشمندمعرفي سرويس 81

 ساعت 6 62/61/6832 شركت صبا استانداردهاي امنیت اطالعات 89

 ساعت 6 63/61/6832 نژادتقي فقیهيمهندس محمد امنیت شبكه 88

 ساعت 6 63/61/6832 مهندس شكوهیان شبكه مترواترنت 80



 ساعت 6 60/61/6832 مهندس مهدي عدالت بازاريابي 81

 ساعت 4 63/63/6832 اصلمهندس عادل ربیعي ديريت پروژهم 86

 ساعت 8 08/63/6832 مهندس حسن پزشكي هاي نوآوري و اختراعها و الگوريتمروش 87

83 
المللي و اصول و فنون مذاكرات بین

 الملليقراردادهاي بین
 ساعت 3 86/63/6832 دكتر مسعود حیدري

 ساعت 0386 66/66/6832 نژادمهندس حسن يزدي نگارش طرح تجاري 82

 ساعت4 61/66/6832 آقاي دهقان  -آقاي ذاكري آشنايي با قوانین و تسهیالت گمركي 00

 ساعت 8 64/66/6832 آقاي محمدعلي احمدي افزودهمالیات بر ارزش 01

 ساعت 8 68/66/6832 دكتر ابوالقاسم ابراهیمي مداريمشتري 09

مشیري آقاي حسن چگونه اختراع كنیم؟ 08  ساعت 8 01/60/6832 

 ساعت 3 06/66/6833 مهندس حسن پزشكي هاي نوآوري و اختراعروش 00

 ساعت 0 00/66/6833 مهندس افشین معراج از مقدماتي تا پیشرفته Excelآموزش  01

 ساعت 8 62/60/6833 دكتر محمدرضا احمدي هاي نوپاتدوين سند راهبردي شركت 06

افشین معراجمهندس  كنترل كیفیت 07  ساعت 1 60/6833/ 68 

03 
وري سازماني ي با جايزه ملي بهرهآشناي

 صنايع كوچک
هاي صنعتيبا همكاري شركت شهرك  ساعت 4 03/68/6833 

 ساعت  1 04/64/6833 آقاي حمید تهذيبي نحوه پركردن اظهارنامه مالیاتي 02

 ساعت 4 62/61/6833 دكتر حسین خنیفر مديريت زمان 10

 ساعت8 61/61/6833 آقاي مسلم محمدي شنايي با فنون عقد قراردادآ 11

 ساعت 4 00/62/6833 آقاي احمد فراهاني تكنیک هاي مختلف جستوجو در اينترنت 19

 ساعت 0 68/63/6833 آقاي ابوالفضل صادقي موفقیت در كسب و كار 18

 ساعت 0 61/63/6833 آقاي ابوالفضل صادقي كاربرد هوش هیجاني در زندگي و كار 10

 ساعت 0 62/63/6833 آقاي ابوالفضل صادقي روانشناسي مديريت 11

 ساعت 1 60/63/6833  محور توسعه استان قم محصول رقابتي 16

 ساعت 666 06/63/6833 شركت راهبرد اقتصاد فردا دوره جامع مديريت بازاريابي 17

 عتسا 4 08/63/6833 كیلینک شغلي پردازش خودشناسي شغلي 13

 ساعت61 03/63/6833 شركت مهندسي ايسكام آشنايي با الزامات و ممیزي داخلي 12

 ساعت 0 68/66/6833 مرتضي داستاني صنايع مكتوب -صنايع شنیداري 60

 ساعت 8 63/66/6833 مهندس غالمعلي نفیسي سیر از ذهنیت تا عینیت 61

 ساعت 0 01/66/6833 مهندس سیدعلي حسینیان سامانه مديريت محتوا 69

 ساعت 0 01/66/6833 مهندس سیدمهدي مدبري كاربرد فناوري اطالعات در خانواده 68

پور صمیميآقاي ابوذر تقي اتاق فكر مجازي 60  ساعت 0 01/66/6833 

 ساعت 3 02/66/6833 شركت راهبرد اقتصاد فردا اي مديران و مسئولین دفاترآموزش حرفه 61

 ساعت 06 62/66/6833 آقاي حسن كلهر آموزش مقدماتي حسابداري 66

 ساعت 0 86/66/6833 مهندس سیدمهدي مدبري كاربرد فناوري اطالعات در خانواده 67

 ساعت 0 86/66/6833 مهندس حسن پزشگي هاي خالقیتتكنیک 63

 ساعت 0 86/66/6833 دكترسید محمد رضايي معرفي وظايف و اهداف پاركها و مراكز رشد 62

70 
نقل و كاهش  وهاي حملانسیلشناخت پت

 هزينه
 ساعت 0 66/60/6833 آقاي معین آبادي

 ساعت 0 66/60/6833 آقاي فالح پرورش ماهي سفید در استان قم 71



79 
بررسي مشاغل مزاحم و نیمه مزاحم شهري 

 قم
پورآقاي دكتر حسن  ساعت 0 66/60/6833 

 ساعت 0 66/60/6833 مهندس آسیاباني مباحث روز فناوري اطالعات 78

 ساعت 0 60/60/6833 آقاي مهندس حمزه اي نقش فناوري اطالعات در درآمدزايي 70

اامنیت در سیستم هاي خانگي و شبكه ه 71  ساعت 0 60/60/6833 آقاي مهندس حمزه اي 

 ساعت 0 60/60/6833 دكتر ايزانلو مقاله نويسي 76

 ساعت 0 60/60/6833 خانم علیپور جستجو در متون پزشكي 77

73 
كار در تجارت وهاي كسبمعرفي فرصت

 خارجي
 ساعت 4 01/66/6830 دكتر پیشرو

6830كنفرانس وضعیت بازار در سال  72  ساعت 8 86/66/6830 شركت راهبرد اقتصاد فردا 

 ساعت 0 00/60/6830 شركت پويانگر FOREX آشنايي با بازار بورس جهاني 30

ركت راهبرد اقتصاد فرداش روانشناسي ارتباط با مشتري 31  ساعت 8 03/60/6830 

 ساعت 0 66/68/6830 شركت میالد استعدادهاي ماندگار پرورش زنبور عسل 39

 ساعت 0 86/60/6830 استانداري قم عموميهاي نوين در روابطفناوري 38

 ساعت 61 61/68/6830 افشین معراج مديريت كیفیت 30

31 
-هايكتها و رويكرد شرآشنايي با شركت

 تعاوني
 ساعت 0 60/68/6830 آقاي محمدرضا مرادي

 ساعت 8386 63/68/6830 مهندس افشین معراج TQM ,QFDمديريت كیفیت  36

 ساعت 8386 06/68/6830 مهندس افشین معراج آشنايي با كنترل كیفیت آماري 37

 ساعت 8386 01/68/6830 مهندس افشین معراج هاي تعالي كیفیتمدل 33

 ساعت 8386 02/68/6830 مهندس افشین معراج ها و جوايز كیفیتنامهنايي با گواهيآش 32

 ساعت 43 02/68/6830 شركت راهبرد اقتصاد فردا دوره جامع كاربردي مديريت بازاريابي 20

 ساعت 4 86/68/6830 مهندس افرادي هاي زودبازدهامور اجتماعي و تسهیالت بنگاه 21

 ساعت 2386 66/64/6830 رضا پرويز هارنامه مالیاتيآشنايي با تكمیل اظ 29

 ساعت 4 60/64/6830 شركت میالد استعدادهاي ماندگار پرورش زنبور عسل 28

 ساعت 4 06/64/6830 آقاي حمید تهذيبي آشنايي با اظهارنامه مالیاتي 20

 ساعت 4 86/64/6830 شركت پرديس رايانه اندازي دفتر كار مجازيراه 21

 ساعت 0 86/64/6830 آقاي مهدي فكوري يي با پرورش قارچآشنا 26

 ساعت 4 08/61/6830 اله يارمحمديآقاي روح آيین نگارش مكاتبات اداري 27

 ساعت 4 01/61/6830 نژاددكترسیدسعید شمسي آشنايي با بورس و بازار سرمايه 23

 تساع 4 66/62/6830 االسالميمهندس وحید شیخ مطالعات بازاريابي 22

 ساعت 06 01/62/6830 رضا پرويزآقاي  حسابداري كاربردي 100

 ساعت 61 63/63/6830 شركت میالد استعدادهاي ماندگار GPSدوره شناخت و كاربرد عملي دستگاه  101

 ساعت 16 06/66/6830 شركت سانیار دانش روز حسابداري عملي 109

 ساعت 4 08/66/6830 پورحبیبيآقاي  تدوين استاندارهاي علوم انساني و رفتاري 108

 ساعت 64 62/66/6830 انديشان صنعت مشاورشركت هم Comfarنرم افزار   مطالعات امكان سنجي و 100

 ساعت 1/6 60/66/6830 مهدي مرادي مهندس فناوري در نانو 101

 ساعت 1/6 66/66/6830 دكتر محمدمهدي مهتدي بنیانهاي دانشكارآفريني در شركت 106

 ساعت 1/6 66/66/6830 دكتر رضايي آشنايي مخترعان با ارزيابي اختراعات 107

 ساعت 1/6 66/66/6830 مهندس جهانگیريان نگارش طرح تجاري 103

 ساعت 1/6 60/66/6830 مهندس سیدعلي ايازي خالقیت 102



 ساعت 16 04/66/6830 شركت سانیار دانش روز حسابداري عملي 110

111 
 فكري آشنايي با مالكیت

 با رويكرد تجاري سازي
 ساعت 4 61/60/6830 مهندس حسن علم خواه

 ساعت 8 62/60/6830 سازمان تأمین اجتماعي هاي نوپامقررات بیمه ويژه شركت 119

 ساعت 8 63/60/6830 اداره كار وامور اجتماعي هاي نوپاقوانین اداره كار ويژه شركت 118

 ساعت 8 06/60/6830 آقاي محمدعلي احمدي افزودهقوانین مالیات بر ارزش  110

 ساعت 8 62/60/6830 آقاي ناصر خدابخشي هاي نوپامقررات بیمه ويژه شركت 111

 ساعت 8 63/60/6830 مهندس افرادي هاي نوپاقوانین اداره كار ويژه شركت 116

 ساعت 8 60/60/6830 آقاي حمید تهذيبي هاي نوپامقررات اداره مالیات ويژه شركت 117

 ساعت 8 06/60/6830 آقاي محمدعلي احمدي افزودهقوانین مالیات بر ارزش  113

 ساعت 66 08/64/6806 آقاي علي محمد بصیرت نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتي 112

 ساعت81 08/61/6806 خانم شاطر محمدي حسابداري مقدماتي 190

 ساعت16 04/61/6806 امیرحسین رحیمي فرد حسابداري پیشرفته 191

199 
هاي ها و ظرفیتآشنايي بیشتر با قابلیت

 هاي نوگیري از انرژيكشور و استان در بهره
 ساعت0 60/63/6806 مهندس محمدمیالد صادقي و مهندس سعید عباسي 

198 
آشنايي با كاركرد مركز رشد دانشگاه قم در 

 هاي نوحمايت از ايده
 ساعت8 66/60/6806 دكترسید محمد طباطبايي

 ساعت1 04/60/6806 آقاي محمدعلي احمدي آشنايي با قانون مالیات بر ارزش افزوده 190

 ساعت61 04/60/6806 آقاي مهندس عادل علي عسگري مديريت پروژه 191

 ساعت16  01/66/6806 افرادي، دربهشتي، هاشمي، عالمي، دارستاني، سیجاني مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني 196

 ساعت3 06/60/6806 مجتبي شیخ علي توجیهي كیفیتنشست  197

 ساعت 3 02/66/6806 مجتبي شیخ علي نشست توجیهي كیفیت 193

 ساعت81 61/66/6806 خانم شاطر محمدي حسابداري مقدماتي 192

 ساعت16 61/66/6806 امیرحسین رحیمي فرد حسابداري پیشرفته 180

 ساعت61 06/60/6806 مهندس علي خويه بازاريابي 181

 ساعت 61 08/64/6806 حسن محمدي مبارز CRM مديريت ارتباط با مشتري  189

 ساعت 1 00/64/6806 مسعوديآقاي  نكات كلیدي تجارت بین الملل 188

 ساعت 60 60/61/6806 حسن محمدي مبارز مديريت و مهندسي فروش 180

 ساعت 06 61/62/6806 دكتر محمدي روش تحقیق و برنامه نويسي 181

186 

آشنايي با دوره مديريت ارتباط با مشتري و 

هاي اندازه گیري رضايت مشتري روش

(Crm&csm) 

 ساعت 61 06/62/6806 حسن محمدي مبارز

 ساعت 3 01/62/6806 سید امیرحسین رحیمي فر حسابداري مالي براي مديران غیرمالي 187

     

 دكتر نادر سید امیري مديريت كسب وكار كوچک 183
و  60

60/60/6806 
 ساعت 3

 ساعت 0 06/60/6806 مهندس بلند نظر انتقال تجربیات كارآفرين برتر كشوري 182

 ساعت 0 00/60/6806 مهندس بهرامي انتقال تجربیات كارآفرين برتر كشوري 100

 ساعت0 60/66/6806 دكتر پیمان متقي كلیدهاي طاليي كارتیمي 101

 ساعت6386 68/66/6806 مهندس پورحسیني فن بازار 109

 ساعت6386 68/66/6806 آقاي سجادي ساخت انیمیشن 108



 ساعت1 61/60/6806 مهندس صفرلو تجاري سازي و انتقال فناوري 100

 ساعت3 06/60/06و64 مهندس دربهشتي خالقیت، نوآوري و تكینک هاي حل مسئله 101

 ساعت 06 00خرداد  آقاي جعفري تحلیل بنیادي بورس 106

 ساعت 0 66/64/00 آقاي تهذيبي تكمیل اظهارنامه و آشنايي با قوانین مالیاتي 107

 ساعت 4 60/63/00 آقاي دكتر جهانگیري كارآفريني از ايده تا عمل 103

 ساعت 61 66/66/00و66 آقاي دكتر افشین عباسي آموزش نرم افزار محاسباتي گاوسین پیشرفته 102

 ساعت 4 62/60/00 آقاي مهندس مجیدي هاي زبان بدن و فن ارتباط موثرتكنیک 110

111 ICDL عزيز زاده 

61/66/6808 

تا 

86/60/6808 

 ماه 6.1

119 ICDL دالوران 

61/60/6808 

تا 

60/68/6808 

 ماه 6.1

 رئیس عبدالهي طراحي سايت 118

60/60/6808 

تا 

63/68/6808 

 روز 46

 ساعت 8 64/60/0868 آقاي مهندس جعفري راز فناوري تا بازا 110

111 
تبادل تجربیات شركتهاي دانش بنیان در 

 امور مالیاتي
 ساعت 0 68/68/6808 آقاي برخوردار

116 ICDL عبادي 

08/64/6808 

تا 

08/61/6808 

 ماه 0

 رئیس عبدالهي طراحي سايت 117

86/64/6808 

تا 

61/61/6808 

 ماه 6.1

 نورمحمدي فتوشاپ 113

60/61/6808 

تا 

86/61/6808 

 روز 00

112 Network+  ليملک 
64/61/6808 

 01/62/680تا 
 روز 46

160 
آشنايي با قوانین، مزايا و ثبت شركتهاي 

 دانش بنیان
 ساعت 0 00/62/6808 آقايان مظفري/ساالري

 خانم جداوي/ آقاي معلمي دوره ترمیک زبان انگلیسي )ترم يک( 161

66/62/6808 

تا 

61/63/6808 

 ماه 6.1

 خانم جداوي/ آقاي معلمي دوره ترمیک زبان انگلیسي )ترم دو( 169

06/63/6808 

تا 

86/60/6808 

 ماه 6.1

 سید مجتبي كاظمي بازاريابي اينترنتي 168
2-64-

06/60/6808 
 ساعت 0

 0 02/64/6804 دوستآقاي میهن هاي مستقیمآشنايي با قوانین مالیات 160

161 ICDL6،0 هلوليآقاي ب   

166 ICDL6،0 آقاي بهلولي 
66/61/6804 

/86/63تا
 ساعت 06



6804 

 ساعت8 61/62/6804 آقاي مهندس قهرماني و آقاي مهندس انوشه محتواي كسب و كار اينترنتي 167

  01/63/6804 مهندس ضیايي و مهندس احمدپور شناسايي ايده هاي كار آفريني 163-1

 ساعت8 66/60/6804 مهندس هاشمي و مهندس عراقپور ايي فكريهمايش آشنايي با بازار دار 163

162 

هاي آشنايي باقوانین، مزايا و ثبت شركت

بنیان و                                       دانش

 اي استان قممعرفي فن بازار منطقه

 

 ساعت 0 00/60/6804 مهندس مدبري

 برگزارنشده 86/60/6804 دكتر مسعود منشدي ااصول،تهیه و تدوين مسائل حقوقي قرارداده -170

170 
بنیان هاي دانشكارآفريني و ايجاد شركت

 دانشجويي
 ساعت 8 60/60/6804 مهندس مدبري

 ساعت 8 63/60/6804 دكتر مرادي آشنايي با فرآيند ثبت اختراع 171

 ساعت 86 04 دكتر اسكويي حسابداري قیمت تمام شده 179

 ساعت 04 04 ندس جزينيمه RTNراديوهاي  178

170 CSCU ساعت 06 04 دكتر حسین زاده 

171 ENSI ساعت 46 04 دكتر حسین زاده 

176 Lpic6 ساعت 46 04 مهندس پوررنجبر 

177 VCP1 ساعت 86 04 مهندس نامجو 

 آقاي میهن دوست قوانین مالیات 173

62/68/6801 

تا 

06/68/6801 

 ساعت 1

 ديدكتر مسعو قوانین تجارت 172

60/68/6801 

تا 

60/64/6801 

 ساعت 1

 آقاي نظرنژاد قوانین كار وبیمه 130

00/68/6801 

تا 

02/68/6801 

 ساعت3

 ساعت 0 63/63/6801 آقاي مدبري نخستین رويداد شتاب 131

 ساعت 0 08/60/6801 دكتر مرادي آشنايي با فرايند ثبت اختراعات 139

 ساعت 0 04/60/6801 تکگروه رايمند  سرمايه گذاري خطرپذير 138

 ساعت 6386 01/66/6801 حاجي احمدي_ سلطاني  سومین رويداد شتاب 130

 ساعت 8 60/60/6801 دكتر مرادي تدوين و آماده سازي مدارك ثبت اختراع 131

 ساعت 6386 61/60/6801 سركار خانم قاسمي -مهندس دلدار چهارمین رويداد شتاب 136

 ساعت 4 60/60/6801 مهندس باقرزاده ي با پلي يورتانساخت قطعات چوب مصنوع 137

 ساعت 0 03/66/6801 محمدحسین دلدار پنجمین رويداد شتاب 133

 مهندس میهن دوست تكمیل اظهارنامه مالیاتي 132
62/60/6801 

63/60/6801 
 ساعت 4

 مهندس جباري PHPآموزش زبان  120
6801/60/61-

6801/60/08 
 

121 
ي كارآفريني در حوزه آشنايي با فرصتها

 اينترنت اشیا
  02/68/6801 مهندس سلطاني

129 
و ژو نالهاي  ISIنويسي براي روش مقاله

 معتبر جهان
 ساعت 4 60/64/6801 دكتر قنبري



128 
و ژو نالهاي  ISIنويسي براي روش مقاله

 معتبر جهان
 ساعت 4 6801/64/03 دكتر قنبري

120 
Latex  براي تنظیم مقاالتISI و 

 الملليهاي بینكنفرانس
 ساعت 1 64/61/6801 دكتر قنبري

121 
المللي هاي بیننويسي براي كنفرانسمقاله

 خارج از كشور
 ساعت 8 66/61/6801 خانم خسرو خاني -دكتر قنبري

126 
اصول تنظیم قرارداد در شركت هاي نوپا و 

 فناور
 ساعت 4 86/61/6801 ستاره ايوبي

 ساعت 8386 61/61/6801 امیرحسین ناطقي آفريني كارآوادومین رويداد كار 127

123 CRM&BRM ساعت 0386 6801/62/86 دكتر انصاري 

 ساعت 8 06/63/6801 خانم خسروخاني انگلیسي در عمل 122

 ساعت 8 06/63/6801 خانم خسروخاني زبان بدن )آنچه درونت را فرياد مي زند( 900

 ساعت 4 63/60/6801 انصاريدكتر  ايهاي فروش حرفهمهارت 901

 ساعت 8 06/60/6801 مهندس آل مرتضي هاي موفقیتوري فردي تكنیکبهره 909

 ساعت 8 01/60/6801 ستاره ايوبي آپنشست علمي و حقوقي استارت 908

 ساعت 4 61/66/6801 محمد پهلواني افزار مبتني بر چارچوب اسكرامتوسعه نرم 900

 ساعت 8 01/66/6801 اطمه خداييف چگونه بازي بسازيم 901

 ساعت 0 02/66/6801 دكتر مهدي مرادي افزارثبت اختراع نرم 906

 ساعت 0 02/66/6801 مهندس آل مرتضي هاي موفقیتوري فردي تكنیکبهره 907

 ساعت 0 03/66/6801 محمد بیات هاي كارافرينياينترنت اشیا و فرصت 903

 ساعت 0 64/66/6801 ريدكتر قنب روش تحقیق كاربردي 902

 ساعت 0 63/66/6801 بهزادحسین عباسي روانشناسي و توانمندسازي كاركنان 910

 ساعت 8 61/66/6801 بابک ناصحي هک رشد 911

 ساعت 8 08/66/6801 بابک ناصحي وبینار فروش و بازاريابي انگیزشي 919

 ساعت 4 04/66/6801 فرمجتبي فرخي اصول طراحي وب سايت 918

 ساعت0 64/60/6801 محمد فتح اللهي وكارهاي اينترنتيدر كسب  CMSكاربرد  910

 ساعت4 62/60/6801 محسن سلطاني وكاربنچ ماركینگ و نقش آن در كسب 911

 ساعت 8 86/68/6802 ابوالفضل میهن دوست هاآپها و استارتتكالیف مالیاتي شركت 916

 ساعت8 64/66/6802 حمديخانم م خودآگاهي ويژه كارآفرينان -916

 ساعت8 61/60/6802 دكتر قنبري مديريت تیم و تیم سازي 917

 ساعت8 66/60/6802 دكتر بابک ناصحي هک رشد 913

 ساعت8 61/60/6802 زاده آرانيمحمدجواد ترك قانون كار 912

 ساعت8 60/60/6802 مريم خسروخاني اصول و فنون مذاكره 990

 ساعت8 06/60/6802 احسان صابري دكتر قوانین مالیات 991

 ساعت0 61/64/6803 ابوالفضل میهن دوست هاها و استارت آپتكالیف مالیاتي شركت 999

 ساعت 3 63/64/6803 مهندس زارعي كارگاه آموزش مقدمات ثبت اختراع 998

990 
هاي مزايا و ثبت شركتاشنايي با قوانین، 

 بنیاندانش
 تساع4 60/61/6803 دكتر مرادي

 ساعت4 64/61/6803 دكترعلي اكبر فرجاديان بازاريابي و مديريت فروش 991

 اقاي محمد افرادي هاي نوپاي شركتقوانین اداره كار ويژه 996
08/61/6803 

04/61/6803 
 ساعت3



  

 ساعت8 02/61/6803 مريم خسروخاني اصول و فنون مذاكره 997

 ساعت666 86/62/6803 سید محسن حسیني الكترونیک صنعتي 993

 ساعت 4 04/63/6803 منصور عزتي جیواني مديريت فروش 992

 ساعت8 08/66/6803 دكتر قنبري اصول سیستم هاي توزيعي 980

 ساعت 16 63/66/6803 سپیده دهقان آموزش حسابداري 981

 ساعت616 68/66/6803 سید محسن حسیني الكترونیک در صنعت 989

  06/66/6803 م خسروخانيمري مكالمه زبان انگلیسي 988

 ساعت 0 66/60/6803 فاطمه محمدي سرمايه هاي روانشناختي كارآفرينان 980

 ساعت 6 63/61/6800 دكتر مرادي ثبت اختراع محصوالت و فرآيندها 981

 ساعت 6 60/61/6800 عباس احمدوند شركت هاي دانش بنیان 986

 ساعت 6 68/61/6800 مجید مجیدي فروش موفق 987 

 خانم حسني زبان انگلیسي 983

64/61/6800 

تا 

86/61/6800 

 ساعت 4

982 
تكالیف مالیاتي شركت هاي دانش بنیان و  

 استارت آپ ها
 ساعت 6 61/61/6800 سپیده دهقان

 ساعت 0 61/61/6800 مجتبي شیخ علي اصول مذاكره 900

 ساعت 0 66/61/6800 سیدهیوا حسیني فناوري فضايي 901

 ساعت 0 62/61/6800 مجید مجیدي دنزبان ب 909

 ساعت 0 04/61/6800 مجید مجیدي بازاريابي 908

 ساعت 0 08/62/6800 محمدمهدي رضواني سرمايه گذاري خطر پذير 900

 ساعت 0 03/62/6800 خانم دكتر كاشانیان آشنايي با فناوري نانو 901

 ساعت 0 66/63/6800 محمدمهدي رضواني هاآپتامین مالي براي استارت 906

 ساعت 0 63/63/6800 محمدمهدي رضواني اي در كاراخالق حرفه 907

 ساعت 6 00/66/6800 حسین جهانگیريان آموزش خلق بوم مدل كسب و كار 903

 ساعت 6 63/60/6800 حسین جهانگیريان كاروآموزش تدوين طرح كسب 902

 ساعت 6 60/60/6800 علي ساالري هاي زيستيآشنايي با فناوري 910

 ساعت 6 68/60/6466 مهندس شیخ االسالمي بازاريابي اثربخش استارت آپها 911

 ساعت 6 6466/64/08 مهندس فرامرز شیخ االسالمي تكالیف مالیاتي شركت هاي نوپا 919

 ساعت 0 00/60/6466 دكتر مختاري چالش ها و راهكارهاي مديريت زمان 918

 ساعت 6386 60/60/6466 مهدي كاكاوند كردي آزمودن ايده هاي كسب و كار 910

911 
چرا سرمايه گذاران روي تیم ما سرمايه 

 گذاري نمي كنند
 ساعت 0 08/60/6466 مرتضي دانش

     

     

     

     

     

     

     

     


