بسمه تعالی
گزارش فعالیت های کمیته آموزش انجمن تعالی کسب و کار ایران

 )1تهیه بانک اساتید مورد نیاز برای برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در راستای ماموریت انجمن
شامل دکتر ابراهیم سوزنچی (عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف) ،دکتر نادر سید کاللی (مدرس
دانشگاه تهران) ،ناصر غانم زاده (مدیر شتاب دهنده  ،)Finnovaدکتر بابک وطن دوست (مشاور
استراتژی و توسعه هم افزایی گروه مالی ملت) ،دکتر روشنی ،دکتر شعبانعلی ،دکتر صفاکیش ،دکتر
بیگی ،دکتر حسین پور ،دکتر خان محمدی و...

1

 )2طراحی و تدوین تقویم آموزشی سال  1931انجمن تعالی کسب و کار ایران در سه حوزه کسب و کار
( 11دوره) ،مالی ،بازاریابی و فروش ( 3دوره) و مدیریتی ( 12دوره) به همراه معرفی انجمن و مقدمه ای
کوتاه در خصوص اهمیت موضوع آموزش

 )9برقراری ارتباط با انجمن مدیریت فناوری جهت دسترسی به پایگاه داده آن انجمن به منظو ر معرفی
انجمن تعالی کسب و کار ایران و فعالیت های آن با هدف جلب مشارکت
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 )4اقدام در جهت انعقاد تفاهم نامه مشترک میان انجمن تعالی کسب و کار ایران و شرکت پشتیبانی و
نوسازی بالگرد های ایران در جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره علمی و رفاهی

 )5اقدام در جهت انعقاد تفاهم نامه مشترک میان انجمن تعالی کسب و کار ایران و مرکز ملی فضایی ایران
در جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره علمی و رفاهی
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 )1طراحی و تدوین فرم هایی نظیر شنایایی و ارزیابی اساتید ،بازخورد گیری از مدرسین ،توجیه فراگیر،
توجیه مدرس ،نظر سنجی دوره آموزشی
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 )7طراحی و تدوین فرمت قرارداد آموزشی با اساتید جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
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 )8شناسایی و معرفی دوره ها ،کارگاه ها ،سمیناها ،همایش ها و  ...مرتبط با ماموریت انجمن و در حال
برگزاری و تالش در جهت مشارکت در برگزاری دوره های مذکور مانند سمینار «جفت شش در رقابت
کسب و کار» به مربی گری دکتر بهروز ریاحی

 )3تهیه محتوای سایت انجمن تعالی کسب و کار ایران در بخش آموزش
 )11اطالع رسانی برنامه های تدوین شده در این حوزه در مجامع مختلف دانشجویی ،کسب و کار ... .
 )11ارتباط گیری با کنفرانس هایی با موضوعات کسب و کاری جهت معرفی انجمن و مشارکت در فعالیت ها
مانند« دومین کنفرانس ملی مدیریت و کارآفرینی در شرایط کسب و کار ایران» « ،اولین کنفرانس ملی
اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار» « ،اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و
مدیریت کسب و کار» « ،سومین کنفرانس چالش های نوین در مدیریت و کسب و کار» و ...
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 )12طراحی و برنامه ریزی کارگاه آموزشی « نوآوری در مدل های کسب و کار» به مربی گری دکتر ابراهیم
سوزنچی ،طراحی فراخوان و اطالع رسانی برای دوره مذکور
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 )19طراحی و برنامه ریزی کارگاه آموزشی « تنوع بخشی درآمدهای سازمان» به مربی گری دکتر بابک وطن
دوست ،طراحی فراخوان و اطالع رسانی برای دوره مذکور
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 )14طراحی و برنامه ریزی کارگاه آموزشی «راه اندازی کسب و کار 24 :گام اصولی برای کارآفرینی» به مربی
گری دکتر سعید روشنی ،کارگاه آموزشی «خلق کسب و کار» به مربی گری دکتر بابک وطن دوست و
کارگاه آموزشی «حل مساله و تصمیم گیری» به مربی گری دکتر بیگی
 )15تهیه و تدوین چهار خبرنامه سال  35با عناوین « مدیریت فرایندهای کسب و کار هوشمند چیست؟»،
« کدام مهم تر است :نوآوری مدل کسب و کار یا نوآوری فنی؟» 4« ،ویژگی یک کسب و کار اخالق
مدار» « ،انواع کسب و کار»
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