
تاریخ شروع برگزاریعنوان

1400/9/15سازمان بازاریابی و فروش

1401/1/23ایده پردازی خالقانه

1400/12/11کارآفرین کیست؟

1400/12/3دانش بنیان کردن محصوالت

1400/11/17حفاظت از پتیت

1400/11/17تفکر ثروت اندوزی

1400/11/12نحوه ثبت اضهار نامه

1400/11/10ثبت پتنت

1400/11/10حفاظت ایده

1400/10/5ایده تا ثروت

1400/10/3متود های ایده پردازی

1400/9/25غربالگری ایده

1400/9/24تور فناوری

1400/9/11از سکو تا قهرمانی

1400/9/8تور فناوری

1400/8/27چالش های مسیر کار آفرینی

1400/8/24سیستم باور

1400/8/10تبدیل شکست به پیروزی

1400/8/4موفقیت در کسب و کار

1400/7/24فروش ایده

1400/7/16ایده شو

1400/4/14راه کار های کشف هوش کارآفرینی

1400/4/25کار افرینی ،هنر بهتر زیستن و جاودانه ماندن

1400/6/14روش های ایده پردازی

1400/5/25آشنایی کلی با مرکز رشد

1400/4/8لیست اسامی شرکت کنندگان کارگاه تحلیل وضعیت علم و فناوری در ایران و جهان

1399/12/13ارزش آفرینی و واکاوی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم خلق ارزش

1399/12/12و واکاوی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم خلق ارزش (ارزش آفرینی)کارآفرینی 

Covid 191399/7/12وبینار آموزشی فناوری در 

1399/8/12وبینار آشنایی با فرایند ثبت نام،ارزیابی و حمایت از شرکت های دانش بنیان

1394/3/4کارگاه تعاریف بازاریابی و فروش دفتر توسعه فناوری سالمت

1394/3/24کارگاه اهمیت تفکر و دنیای تغییرات دفتر توسعه فناوری سالمت

1393/12/1کارگاه نوآوری و فناوری دفتر توسعه فناوری سالمت

1398/1/14شرکت در مجموعه کارگاه های کارآفرینی و فناوری

1398/7/2کارگاه اموزشی خالقیت و کارافرینی ویژه کارمندان شبکه بهداشت فارسان

1398/7/6مهارتهای کارافرینی و مدیریت کسب و کار

1398/5/2اشنایی با تدوین طرح کسب و کار

1398/6/18اصول کسب و کار و بازاریابی

1398/7/2کارافرینی و شخصیت شناسی

1398/7/1برگزاری رویداد ایده شو در حوزه فناوری سالمت

1398/4/15مجموعه کارگاههای آشنایی با مراکز رشد و کارآفرینی

1398/4/10اولین مدرسه تابستانه در حوزه فناوری سالمت با رویکرد کاربردی

1398/1/20 کارگاه3مجموعه کارگاه های هفتگی کافه خالقیت 



1397/8/30تغذیه سالم، استارتاپ ویکند (استارتاپی)برگزاری نخستین رویداد ملی کارآفرینی 

1397/7/12کارگاه اموزشی تکنیک های خالقیت و نواوری و روشهای تجاری سازی ویژه پرستاران

1397/5/16دانشگاه کارآفرین، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1397/6/18کارگاه مدیریت کسب و کار در بیمارستان سید الشهدا فارسان

1397/2/5کارگاه آموزشی ایده پردازی و مدیریت کارافرینی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1397/2/25کارافرینی و اصول مدیریت برای پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهر بروجن

1397/7/4اصول و مدیریت کارآفرینی در بیمارستان امام جواد ناغان

1397/5/27کارگاه آموزشی خالقیت و نواوری در بیمارستان روانپزشکی سینا

1397/5/28کارگاه روشهای نواوری و خالقیت برای پرسنل بیمارستان شهر بروجن

1397/2/23کارگاه خالقیت و ایده پردازی

1397/2/23نقش مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی

1397/10/24سلسله کارگاههای مدیریت کارآفرینی ویژه المپیاد دانشجویی حیطه کارآفرینی

1394/12/19ایده تا عمل

1395/8/12مالکیت فکری و ثبت اختراع

1395/6/29آشنایی با قوانین مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان

21395/7/17اصول تجاری سازی

1395/10/1اصول تجاری سازی

1395/9/17مدل های کسب و کار

1395/7/14مالگیت فکری و ثبت اختراع

1394/6/3آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

1394/6/17آشنایی با دوره پیش رشد و مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

1394/2/28آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان

1393/11/14آشنایی با مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان




















