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ربزگازی دوزه اهی مهازت اهی کازآرفینی
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ثبت انم رد سایت رمزک کازآرفینی /آرخیه مهلت ثبت انم  11رمدادماه
http://karafarini.iut.ac.ir

رظفیت ثبت انم محدود

مکان ثبت نام :ساختمان جدید مدیریت وًآيری ي تجاری سازی فىايری بعد از باوک ملی ي مرکس بُداشت داوشگاٌ طبقٍ ايل
هزینه ثبت نام :برای داوشجًیان داوشگاٌ صىعتی اصفُان رایگان است.

تلفه داخلی  – 2756کاوال تلگرامی@IUT_Karafarini
الزم بٍ ذکر است پیش ویاز شرکت در ديرٌ َای تکمیلی مُارت َای کارآفریىی داشته گًاَی شرکت در دوره های پایه میباشد.
جديل ي زماوبىدی ديرٌ َا در سایت مرکس کارآفریىی داوشگاٌ مًجًد می باشد.

باتشکر – مرکز کارآفرینی

هب انم ازید منان
نش
ب
اق ل تىهج دا جىیان زعزی و رگامی و عالقمندهبآمىشش مهازت اهی کازآرفینی
نش
بدينىسيلو هب اطالع دا جىیان رگامی می زساند یکی اش ربانهم اهی زاهبسدی دمرییت نىآوزی وتجازی ساشی فناوزی دانش گاه رد سال

تکم
آمىششی رمهی و يلی ربای شما عالهق مندان زعزی می باشد .جدول شری جهت اطالع و ثبت انم رد مىعد مقرز تقدیم حضىز می رگدد.

 96ربزگازی کازگاههای

جدول ربانهم کازگاه اهی رمهی مهازت آمىشی کازآرفینی رمداد96
زدیف

ي
اتز خ ربزگازی

عنىان کازگاه

عنىان کازگاه

ی سخ
پرریا ی نسانی رحهف ای و اصىل و فنىن ذمارکه

1

شنبو 96/5/14

مبانیکازآرفینی،خالقیت و اشتغال دانص بنيان

2

یکشنبو 96/5/15

تحلی
تحلی
ی
تدویه رطح کسب و کاز و ل رطح مالی کسب و کاز  8الی  10پرریا ی اداهم تدویه رطح کسب و کاز و ل رطح مالی کسب وکاز  10:15الی 13

 8الی10:30

3

دوشنبو 96/5/16

شیوزش ایده،تجازی ساشی و مبانی باشازیابی

 8الی10:30

4

هس شنبو 96/5/17

یس
شیوپىشال نى ی و اصىل م کاتبات ادازی

 8الی10:30

5

چهازشنبو 96/5/18

تک
اينفىرگاکیف،کازربداهو نيکهای رطاحیآن

ی
 8الی  10:45پرریا ی قىانیه و مقرزات رشکت اهی دانص بنيان

6

جنپ شنبو 96/5/19

تیم
کاز ی ربمبنای دمل و دمرییت شمان

 8الی10:30

 10:45الی 13

ی
پرریا ی اداهم شیوزش ایده،تجازی ساشی و مبانی باشازیابی

 10:45الی 13

یس
ی
پرریا ی زشوهم نى ی ومعرفی تکنيکاهی ذمارکهومصاحبو

 10:45الی 13

تیم
ی
پرریا ی اداهم کاز ی ربمبنای دمل و دمرییت شمان

 11الی 13

 10:45الی 13

رمزک کازآرفینی دانش گاه  /ارمداد 96

تکم
ربانهم کازگاه اهی يلی مهازت آمىشی کازآرفینی رمداد96

زدیف

ایام هفتو

عنىان کازگاه

عنىان کازگاه

شنبو 96/5/28

تبلیغات ،ربندساشی رفوش دمزن و تجازت

یکشنبو 96/5/29

آشنایی با دمرییت مالی و حسابدازی

 8الی 10:30

3

دوشنبو96/5/30

مبانی مالکیت فکریو ثبت اختساع

 8الی 10:30

4

هس شنبو96/5/31

آشنایی با رسماهی صرازی رد باشاز بىزس و باشازاهی مىاشی  8الی 10:30

1

2

 8الی 10:15

ی
پرریا ی آشناییبا اقنىن تجازتو نهاداهی اقنىنی رمتبط باکسبو کاز

 10:30الی 13

ی
پرریا ی اداهم آشنایی با دمرییت مالی و حسابدازی

 10:45الی 13

پرریایی

خ

ثبت اختساع اش رطیق سایت دا لوخازج و فنىن اصىل فناوزی  10:45الی 13

ی
پرریا ی ثبت رشکت

تکم
همانطىز هک رد اطالعیو ذرک شده است ربای رشکت رد کازگاههای يلی مهازت اهی کازآرفینی
حتما باید دوزه اهی رمهی کازآرفینی زا صرزانده باشید.
مىفق باشید

رمزک کازآرفینی دانش گاه  /ارمداد 96

 10:45الی 13

