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 :زمان بندی جلسات پکیج طالیی

 

 تاریخ

 

 موضوع جلسه

 (15 گام تا(  گام 24 کتاب : اول جلسه بهمن 6

 بیشتر مثالهای بررسی ( +24تا  15  گام از( گام 24 کتاب : دوم جلسه بهمن1 3

 نوپا وکارهای کسب موفقیت برای گام 24 کتاب : اول آزمون بهمن 15

 نوآوری بخوانید؛ باید هاروارد از که ای مقاله 10 کتاب : سوم جلسه بهمن 20

 کار و کسب طرح تهیه راهنمای : چهارم جلسه بهمن 27

 کسب وکار طرح تهیه راهنمای + مقاله 10 + گام 24 :دوم آزمون بهمن 29

 کار و کسب تداوم مدیریت+ )فیکسل جوزف(هدفمند آوری تاب : پنجم جلسه اسفند 4

 )امیدی ( کارآفرینی مدیریت : ششم جلسه اسفند 11

 مدیریت+  وکار کسب تداوم مدیریت+  هدفمند آوری تاب+  وکار کسب طرح+  مقاله 10+  گام 24:  سوم آزمون اسفند 13

 کارآفرینی

 آبی اقیانوس استراتژی : هفتم جلسه اسفند 18

 انسانی منابع استراتژیک مدیریت : هشتم جلسه اسفند 25

 انسانی منابع استراتژیک مدیریت + آبی اقیانوس استراتژی : چهارم آزمون اسفند 27

 نوظهور بازارهای در کسب وکار استراتژیهای : نهم جلسه فروردین 9
 بنیان دانش قوانین : دهم جلسه فروردین 16
 شده تدریس منابع تمامی : پنجم آزمون فروردین 18

 (( سوم تا اول هایاولویت با منابع) کارآفرینی المپیاد منابع تمامی تدریس) وبینار جلسه 10* پکیج طالیی

 گذشته هایدوره در طراحان فکری خط اساس بر سواالت طراحی ، شده معرفی منابع از آزمون 5 *برگزاری

 یکبار هفته دو هر تلفنی *مشاوره

 (اول یمرحله آزمون تا مانده باقی زمان اساس بر) مطالعاتی بندیبودجه *ارائه

 تومان 1100000 : پکیج قیمت ثبت نام



 

 

 

 (  دوم و اول اولویت با منابع تدریس) وبینار جلسه 7* پکیج نقره ای

 گذشته هایدوره در طراحان فکری خط اساس بر سواالت طراحی ، شده معرفی منابع از آزمون 3 برگزاری*

 یکبار هفته سه هر تلفنی مشاوره*

 (اول یمرحله آزمون تا مانده باقی زمان اساس بر) مطالعاتی بندیبودجه ارائه*

 تومان 700000 : پکیج قیمت ثبت نام

 

 زمان بندی جلسات پکیج نقره ای:

 

 موضوع جلسه تاریخ

 (15 گام تا ) گام 24 کتاب : اول جلسه بهمن 6

 بیشتر مثالهای بررسی( + 24 تا 15 گام از( گام 24 کتاب : دوم جلسه بهمن 13

 نوآوری ؛ بخوانید باید هاروارد از که ای مقاله 10:  سوم جلسه بهمن 20

 کسبوکار طرح تهیه راهنمای : چهارم جلسه بهمن 27

 کار و کسب طرح تهیه راهنمای + مقاله10  + گام 24 :اول آزمون بهمن 29

 کار و کسب تداوم مدیریت+ )فیکسل جوزف(هدفمند آوری تاب : پنجم جلسه اسفند 4

 )امیدی( کارآفرینی مدیریت : ششم جلسه اسفند 11

+ کار و کسب تداوم مدیریت + هدفمند آوری تاب + کار و کسب طرح + مقاله 10  +گام24  دوم:  آزمون اسفند 13

 کارآفرینی مدیریت

 بنیان دانش قوانین خالصه جزوهی ی ارائه + انسانی منابع استراتژیک مدیریت : هفتم جلسه اسفند 25

16 

 فروردین

 شده تدریس منابع تمامی : سوم آزمون

 

 .شد خواهد داده اختصاص قبل جلسات مباحث از کوییز و پاسخ و پرسش به دقایقی ، جلسات تمامی در : توجه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

پکیج 

 برنزی

 ( اول اولویت با منابع تدریس) وبینار جلسه 4*

 هایدوره در طراحان فکری خط اساس بر سواالت طراحی ، المپیاد شده سازیشبیه آزمون یک برگزاری*

 گذشته

 یکبار ماه هر تلفنی مشاوره*

 (اول یمرحله آزمون تا مانده باقی زمان اساس بر) مطالعاتی بندیبودجه ارائه*

 تومان 400000 : ثبت نام پکیج قیمت

 

 زمانبندی جلسات پکیج برنزی:

 

 موضوع جلسه تاریخ

 نوپا وکارهای کسب موفقیت برای گام 24 کتاب : اول جلسه بهمن 6

 نوآوری ؛ بخوانید باید هاروارد از که ای مقاله 10: دوم جلسه بهمن 20

 وکار کسب طرح تهیه راهنمای : سوم جلسه بهمن 27

 بنیان دانش قوانین خالصه ی جزوه ی ارائه + انسانی منابع استراتژیک مدیریت : چهارم جلسه اسفند 25

 شده تدریس منابع تمامی : آزمون فروردین 16

 

 . شد خواهد داده اختصاص قبلجلسات  مباحث از کوییز و پاسخ و پرسش به دقایقی ، جلسات تمامی در : توجه

 

 

 

 

پکیج 

 کاربردی

 گروهی مراحل و انفرادی دوم مرحله برای پردازی ایده کارگاه*

 شخصی وکارکسب شروع برای داوطلبین هایایده اعتبارسنجی وبینار*

 یک) بازار به ورود و سازیآماده برای داوطلب خام هایایده شتابدهی پیش راستای در کار و کسب مشاوره*

 خصوصی صورت به (ساعت

 سازیتجاری برای ، بگذارند سر پشت مثبت نتایج با را بازار تحقیقات ، شده مطرح یایده صاحبان اگر:  ن.پ

 . شد خواهند معرفی نیکتاشیمی یشتابدهنده به محصول

 تومان 400000 : پکیج ثبت نام قیمت

 40 با کاربردی پکیج ، باشند کرده تهیه را برنزی یا اینقره طالیی، هایپکیج از کدام هر که افرادی برای*

 . شد خواهد ارائه تخفیف درصد

 

 زمان بندی این دوره بعد از اعالم نتایج مرحله اول، اطالع رسانی خواهد شد.


