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 کارآفرینی چیست ؟

 فرینیآکاار .وری می باشدآنوتکیه بر وجود در بازار از طریق به کار گیری منابع موجود با م های  یند شناسایی ارزیابی و بهره برداری از فرصتآکارآفرینی فر

کارآفرین کسای اسات کاه فعالیات ". که اشتغال زایی تنها یکی از نتایج حاصل از کارآفرینی استدر حالی می شود  گرفته اشتباه در مواقعی با اشتغال زایی

نمایاد و باه سامت بهتار شادن ها را دچاار تواول میدهد و آنکند، کارآفرین ارزش ها را تغییر میاقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می

 ."کندهدایت می

نی معرفی هفته جهانی کارآفری   

برگازار ( 11آذر ساال  4آبان الی  42)نوامبر  42تا  91هفته جهانی کارآفرینی هر ساله در سراسر جهان به عنوان بزرگترین رویداد کارآفرینی در بازه زمانی 

  .می گردد

تصادی، فرهنگ سازی، آگااهی بخشای در این رویداد، جشن نوآوران و کارآفرینانی است که به دنبال راه اندازی کسب و کار شخصی خود در راستای رشد اق

 .بالقوه در حوزه نوآوری و کارآفرینی ست های پتانسیل کشف برای ها آن به کمک رویداد این هدف. هستند …حوزه کارآفرینی و

  اهمیت هفته کارآفرینی

به توسعه کسب و کاار  هفته جهانی کارآفرینی نگ سازیگاهی بخشی و فرهاهداف آافراد می توانند با شرکت در وبینار ها در راستای رویداد جهانی در این 

  .خود بپردازند

 : اهداف هفته جهانی کار آفرینی می توان به موارد ذیل اشاره کرد جمله از

 شخصی کار و کسب اندازی راه  ترغیب عموم افراد جامعه برای

 نفع داشتن برای اقتصاد ملی و ظهور اقتصادی مردم سالاری
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 ار مغز هاخاتمه دادن به فر

 درمان تب مدرک گرایی ایرانی ها

 افزایش خلاقیت در روحیه ریسک پذیری در یک جامعه

 راکد و سرگردانبهترین راه برای قابل استفاده کردن سرمایه های 

 برای معضل بیکاری نهایی راه حلی

 بیانیه هفته جهانی کارآفرینی

اجتماعی، کارآفرینی است و برای داشتن اقتصادی پویا و به تبع آن کشوری   -و پیشرفت اقتصادی پژوهشگران اقتصادی بر این باورند که یگانه مسیر توسعه

بسیاری را شیرین  ی تلاششان کامایی از کارآفرینان هستیم. کارآفرینان مانند درختان تناور و پرباری هستند که ثمرهنیرومند، نیازمند به وجود آمدن جامعه

 .یک کارآفرین در شرایط کنونی بیشتر شبیه به اتفاق است تا یک روال متداول کند. اما به وجود آمدنمی

تاا اگار دسات تقادیر « ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار شاوند»ها در شرایط کنونی برای سربرآوردن یک کارآفرین از میانه هزاران شهروند باید سال

های پیش رو، تجربه پیشرفت کشورهای دنیاا های دیگر را به فعلیت درآورد. اما با تمام چالشز و بازوی انساندر مغ های بالقوههمراه فرد باشد، بتواند قابلیت

های اجتماعی و اقتصادی را رقم بزنند و این امر موقاق نخواهاد شاد مگار باا تارویج و دهد که نسلی از کارآفرینان خلاق هستند که قادرند جهشنشان می

سازی و درک یک مفهوم و یاا جلاب نظار جامعاه باه یاک موضاوع، از در میان آحاد مردم. در کشورهای پیشرو به منظور فرهنگتوسعه فرهنگ کارآفرینی 

هفتاه جهاانی “شود. در خصوص کارآفرینی نیز در اقصی نقاا  جهاان از مناسابتی باه ناام گیری میهای مختلف بهرهها و ابزار تبلیغاتی به مناسبتکمپین

تواند فرهنگ صویح کارآفرینی را در افکار و اذهاان جامعاه عمومیات شود. این کمپین عظیم جهانی میسوم نوامبر هر سال( استفاده می )هفته” کارآفرینی

 .بخشد و باعث ترغیب و تشویق نسلی نوظهور از کارآفرینان شود
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ت. نوآورانی که تعبیار رهبار معظام انقلااز ارزش آفریناان جامعاه فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به نوآوران و خالقان اشتغال اس «هفته جهانی کارآفرینی»

 .نمایندهستند و با ریسک پذیری و صبر، سرمایه اصلی را برای جهش اقتصادی کشور فراهم می

صوصای و در راساتای های متنوع و متعددی را باا مووریات بخاش خاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بر آن است تا در این هفته برنامه

یدواریم بتاوانیم باا توسعه فردی، انگیزشی وانتقال تجربه بزرگان کارآفرینی برای آحاد افراد جامعه برگزار نماید. باورداریم که دست خدا با جماعت است و ام

با توجه باه اهاداف . ارآفرینی استان برداریارزشمند ک کمک بزرگان، متخصصین و علاقمندان به مباحث کارآفرینی، گامی اثر گذار در جهت اعتلای فرهنگ

 .شده استتعریف شده برای هفته جهانی کارآفرینی استان خراسان، رویداد هایی مبتنی بر نیازهای موجود در اکوسیستم کارآفرینی استان برنامه ریزی 

ارتقا وضعیت کسب و کار ها، ارتقا ساحح داناش افاراد علاقاه  تیم اجرایی جوان، خلاق و متخصص هفته جهانی کارآفرینی استان خراسان، با رویکرد بهبود و

ن هاا، ایان مند به حوزه های کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار و همچنین به منظور فرهنگ سازی و کمک به نهادینه سازی تفکار کارآفریناناه در ساازما

د. از علاقمنادان باه مباحاث کاارآفرینی نمایامی سااماندهی و بارگاذاری www.karafarinikhorasanrazavi.irدر ساامانه رویداد ها را به شرح زیار 

تا آموزش هایی در راستای توسعه کسب و کارتان بارای شاما طراحای و برناماه  کنندمحرح کردن نیازهای آموزشی خود به ما کمک  درخواست می شود با

 .در صرفه جویی هزینه ها نیز تاثیر بسزایی داردو دیده شدن نیازهای واقعی، این امر علاوه بر کمک به توسعه و پیشرفت کسب و کارها  .ریزی کنیم

 تماس با ما

 :توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های ذیل در ارتبا  باشید شما می

 30906273157و  30906273150 :شماره تماس

 30906275560:  تلفن فکس

 مشهد، بلوار فردوسی، ابتدای بلوار شهید صادقی، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، دفتر توسعه کارآفرینی  دبیرخانه: آدرس

 بعد از ظهر 4صبح الی  1زمان پاسخگویی از ساعت 

http://www.karafarinikhorasanrazavi.ir/
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 جهانی کارآفرینیهای هفتهبرنامه

 خراسان رضوی
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 آبان 42دوشنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  1 جلسه پرسش و پاسخ 9  
تربت رئیس اداره 

 حیدریه

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/torbathedarieh 

 

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  1 پاسخ جلسه پرسش و 4  
رئیس اداره 

 بردسکن

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/bardaskan 

 
 

9 
های جامع منابع مدل

 انسانی
 https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-26.8 دکتر یاوری دفتر توسعه کارآفرینی اداره کل  91

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  91 جلسه پرسش و پاسخ 2  تایبادرئیس اداره  
 

https://webinar.mizroshd.com/ch/tayebad 

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  99 جلسه پرسش و پاسخ 5  
ربت ترئیس اداره 

 جام

https://webinar.mizroshd.com/ch/torbatjaam 

 

2 
مکانیسم طراحی 

 کارآفرینی در آینده
 دفتر توسعه کارآفرینی اداره کل  94

خانم ریوانه صباغ 

 طبسی
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-26-08 

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  94 جلسه پرسش و پاسخ 7  https://webinar.mizroshd.com/ch/chenaran چنارانرئیس اداره  

https://webinar.mizroshd.com/ch/torbathedarieh
https://webinar.mizroshd.com/ch/bardaskan
https://webinar.mizroshd.com/ch/tayebad
https://webinar.mizroshd.com/ch/torbatjaam
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/chenaran
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آبان 42دوشنبه   

لدفتر توسعه کارآفرینی اداره ک  99 جلسه پرسش و پاسخ 1  نیشابوررئیس اداره  
https://webinar.mizroshd.com/ch/neyshaboor 

 

1 
فعالیت شرکت تعاونی 

 نیل افشان توس
 https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-26-08 خانم دکتر جمیلی اداره مشهد 92

91 

 کارآفرینی تا نوآوری زا

 یک خواهم می) 

 ( شوم کارآفرین

 شتاز دهنده صنفی انجمن  92:91

، روشنک مهندس

 دکتر مدنی، دکتر

 جاهدی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-26-

08 

 91 توقیقات بازار 99
شرکت بین اللملی رویش 

 کارآفرینان آران
 سید حسن کریمی

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-26-08 

 صنعتی خراسان علمی 91 کارآفرینی در کودکان 94
مهندس مهدی 

 ملکی
Class.elmisanati.com 

99 
چگونه کارافرین موفقی 

 شویم؟
 دکتر چهره بخش کارآفرینان جوان  91

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-26-08 

 

92 
کوچینگ، کارآفرینی، 

 دوزیثروت ان
 یاسر متودین فراکوچ مرکز 91:91

https://webinar.mizroshd.com/ch/1930-2030-26-

08 

95 
شبکه سازی در حوزه 

 مشاغل خانگی
 مرکز شتاز 49

دکتر کمال 

 سخدری

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drsa

khdari 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/neyshaboor
https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1930-2030-26-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1930-2030-26-08
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drsakhdari
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drsakhdari
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 آبان 47سه شنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

  1 جلسه پرسش و پاسخ 9
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  
 رئیس اداره سبزوار

https://webinar.mizroshd.com/ch/sabzevar 

 

 1 جلسه پرسش و پاسخ 4
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  
 رئیس اداره درگز

https://webinar.mizroshd.com/ch/dargaz 

 

 1  ارزیابی طرح های توجیهی 9
علمی صنعتی 

 خراسان

دکتر مریم ظریف 

 پور
Class.elmisanati.com 

  91 جلسه پرسش و پاسخ 2
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  

رئیس اداره 

 سرخس

https://webinar.mizroshd.com/ch/sarakhs 

 

5 
ن فعالیت شرکت تعاونی کارآفرینا

 بهارلگ
 خانم گابهار حیاتی اداره مشهد  91

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-27-08 

 

  99 جلسه پرسش و پاسخ 2
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  
 رئیس اداره فریمان

https://webinar.mizroshd.com/ch/fariman 

 

  94 جلسه پرسش و پاسخ 7
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  
 رئیس اداره قوچان

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/ghochan 

 

 

 http://arsamwebinar.ir دانیال احمد زاده نوین آرسام 94 رت الکترونیکبازاریابی دیجیتال و تجا 1

https://webinar.mizroshd.com/ch/sabzevar
https://webinar.mizroshd.com/ch/dargaz
https://webinar.mizroshd.com/ch/sarakhs
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/fariman
https://webinar.mizroshd.com/ch/ghochan
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آبان 47سه شنبه   

1 
چگونه ایده کسب و کار خود را پیدا 

 کنیم؟
 https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-27-08 دکتر رجبیان مرکز ارم 94

  99 جلسه پرسش و پاسخ 91
دفتر توسعه 

لکارآفرینی اداره ک  
 رئیس اداره کاشمر

https://webinar.mizroshd.com/ch/kashmar 

 

99 
 اکوسیستم در هادهنده شتاز نقش

 کارافرینی
92:91  

انجمن صنفی شتاز 

 دهنده

 روشنک، مهندس

 دکتر بابایی، یآقا

 مشیری

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-27-08 

 

94 

                 ؟ است توانستن ، دانستن کدام

 کارآفرین ، مهارت یا دانشگاهی مدرک

 ؟ دارد نیاز کدامیک به

 https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-27-08 کرباسی مرتضی نکارآفرینا کانون 92

 97 آشنایی با بازار سرمایه 99
گروه کشاورزی 

 سور خیر
 هادی صاحب نام

https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-27-08 

 

92 

آشنایی با اوراسیا و نقش کشور 

ارمنستان در تجارت ایران با این 

 اتوادیه

 گانی آرکرباز 97
علی کریمیان 

 شیرازی
https://webinar.mizroshd.com/ch/1701-1801-27-08 

95 
فراز و نشیب های راه اندازی دیجیتال 

 مارکتینگ در کسب و کارها
 ایران تداکس  41

الهام -مومد اسدی

مومد -شیرازی

 شهپری

https://webinar.mizroshd.com/ch/20-2130-27-08 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/kashmar
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1701-1801-27-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-2130-27-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آبان41 چهارشنبه

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

  1 جلسه پرسش و پاسخ 9
نی دفتر توسعه کارآفری

 https://webinar.mizroshd.com/ch/gonabad گنابادرئیس اداره  اداره کل

 Class.elmisanati.com تر رضا لحفیدک علمی صنعتی خراسان 1 (اول هفت خوان کارآفرینی )دوره 4

  1 جلسه پرسش و پاسخ 9
نی دفتر توسعه کارآفری

 https://webinar.mizroshd.com/ch/kalat کلاترئیس اداره  اداره کل

 https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1101-28-08 جواد حسین پور برند اطمینان 91 های محمئن اطمینانتجربه 2

 سماتک 91 ها پروژه در تغییرات مدیریت 5
 موسن دکتر

 کامیار
samatoos.ir/webinar1 

  91 جلسه پرسش و پاسخ 2
نی دفتر توسعه کارآفری

 اداره کل
مه رئیس اداره 

 ولات

https://webinar.mizroshd.com/ch/mahvelat 

 

  99 جلسه پرسش و پاسخ 7
نی دفتر توسعه کارآفری

 اداره کل
رئیس اداره 

 بینالود

https://webinar.mizroshd.com/ch/torghabeh.shandiz 

 

1 
ساخت زیورآلات مهره ای با رویکرد 

 زائی اشتغال
99 

 

 لوتوس

 

 

 الهام طوسی
 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1101-1201-28-08 

https://webinar.mizroshd.com/ch/gonabad
https://webinar.mizroshd.com/ch/kalat
https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1101-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/mahvelat
https://webinar.mizroshd.com/ch/torghabeh.shandiz
https://webinar.mizroshd.com/ch/1101-1201-28-08
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 آبان41چهارشنبه 

1 
و  اهمیت توسعه حوزه کسب

 کارهای خرد
 https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drlotfi دکتر لحفی مرکز شتاز 94

  94 جلسه پرسش و پاسخ 91
نی دفتر توسعه کارآفری

 https://webinar.mizroshd.com/ch/jovein جوینرئیس اداره  اداره کل

  99 جلسه پرسش و پاسخ 99
نی دفتر توسعه کارآفری

 اداره کل
خلیل رئیس اداره 

 آباد
https://webinar.mizroshd.com/ch/khalilabad 

  99 توانیمیویی مامیبرنامه راد 94
دفتر توسعه کارآفرینی 

 اداره کل
 سازمان صدا و سیما آقای بابایی

99 
فعالیت شرکت تعاونی بارثاوا مهر 

 رضا
 آقای شعبانی اداره مشهد 92

https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-28-08 

 

 92 فتمان کارآفرینیگ 92
کارسازان ایده ساز 

 همتا

آقای فرشید 

 مومنی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1401-1501-28-08 

 

   92:91 ها آپ استارت ابزار با کارآفرینی 95
شتاز  صنفی انجمن

 دهنده

 امیدفر، مهندس

 نجاتیان دکتر
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-28-08 

 سماتک 92 کار نیروی از صنعت انتظارات 92
 موسن دکتر

 کامیار
samatoos.ir/webinar2 

 کارآفرینان کانون 92 کنیم؟ شروع کجا از 97
 عباس امیر

 قندچی

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-28-08 

 

 https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-28-08 دکتر حشمتی موسسه مرکان  92 9صفر تا یک راه اندازی کسب و کار 91

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drlotfi
https://webinar.mizroshd.com/ch/jovein
https://webinar.mizroshd.com/ch/khalilabad
https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1401-1501-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-28-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آبان41چهارشنبه   

91 
مشاور شغلی و کاریابی بر اساس 

 روش های روز دنیا
 امیررضا احمدیان بهین کارا  97

https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-28-08 

 

41 
مالکیت فکری سلاحی استراتژیک 

 ب وکار هادر کس
97 

مرکز نوآوری و 

 کارآفرینی تک

مهندس عباس 

 زاده

https://webinar.mizroshd.com/ch/1701-1801-28-08 

 

 پلی کلینیک کارآفرینی 97 کسب درآمد در صنعت بیمه 49
 آقای مقصودی

 و آقای احدی
www.ferdowsmashhad.ac.ir 

44 
ها و فرصت ها در شبکه های تهدید

 اجتماعی
91 

موسسه فرهنگی 

 همیشه سبز پاینده مهر

مهندس درویش 

 زاده

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-28-08 

 

49 
برندینگ و تدوین کمپین تبلیغاتی 

 ب و کارهای جدیدبرای کس
 دکتر منفرد کسب و کار رضوی 91

https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-28-08 

 

  91 پلن آپ ناز 42
شرکت بین اللملی 

 رویش کارآفرینی آران

سید حسن 

 کریمی

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-28-08 

 

45 

رویکرد صنعت ارتباطات تجاری و 

ابزارموثر آن در فعالیت اقتصادی 

 بازرگانی

91  

ایده پردازان کسب و 

کار فروغ دانش 

 خراسان

سید حسن 

 کریمی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-2001-28-08 

 

42 
معرفی و ارائه جدیدترین ابزار 

 مدیریت منابع انسانی
 امیررضا احمدیان بهین کارا  91:91

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1830-1930-28-08 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1701-1801-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-2001-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1830-1930-28-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آبان41چهارشنبه   

47 
کارآفرینی سازمانی و نقش آن در 

 توسعه کسب و کار
 دکتر حشمتی موسسه مرکان 41

https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-28-08 

 

 براتی آقای دکتر انجمن اساتید 41 اصول مارکتینگ وفروش 41
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-21-28-08 

 

41 
چگونه صفوه ای از سایت را در 

 گوگل بالا بیاوریم
 مصحفی پورعلی رشدانا  49

https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-28-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-21-28-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-28-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آبان 41پنج شنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

 1 جلسه پرسش و پاسخ 9
ینی دفتر توسعه کارآفر

 فیروزهرئیس اداره  اداره کل
https://webinar.mizroshd.com/ch/firoozeh 

 

 1 جلسه پرسش و پاسخ 4
ینی دفتر توسعه کارآفر

 بجستانرئیس اداره  اداره کل
https://webinar.mizroshd.com/ch/bajestan 

 

 91 جلسه پرسش و پاسخ 9
ینی دفتر توسعه کارآفر

لاداره ک  
 رشتخواررئیس اداره 

https://webinar.mizroshd.com/ch/roshtkhar 

 

2 
کارآفرینی در دنیای 

 مجازی از ایده تا عمل
 مهندس مرتضی حیدریان کالا شهر هوشمند 91

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-29-08 

 

 

5 

کارآفرینی با رویکرد 

گردشگری با حضور 

معاونت سرمایه گذاری 

سازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری و صنایع 

 دستی خراسان رضوی

 توس راهبرد 91
خانم مهندس کمره و 

 جناز دکتر دیناری

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1101-29-08 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/firoozeh
https://webinar.mizroshd.com/ch/bajestan
https://webinar.mizroshd.com/ch/roshtkhar
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1101-29-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آبان 41پنج شنبه   

2 
کارافرینی در 

 گردشگری
 توس راهبرد 91

خانم مهندس کمره و 

 خانم دکتر اسدی

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-29-08 

 

7 
کارگاه آموزشی از ایده 

 تا موصول
91 

ساز  کارسازان ایده

 همتا

خانم -آقای فرشید مومنی

 تکتم موتشمی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1002-1102-29-08 

 

1 

 یها یاستراتژ

در بوران  هکارآفرینان

 91دیکوو

91 
دفتر توسعه کارآفرینی 

 اداره کل
 داوریدکتر 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1201-29-08 

 

 99 جلسه پرسش و پاسخ 1
ینی دفتر توسعه کارآفر

 https://webinar.mizroshd.com/ch/zaaveh زاوهرئیس اداره  اداره کل

91 

مشاوره ورود به بازار 

کار طلا و جواهر و 

 روانشناسی کار

 نیلوفر میرشهیدی لوتوس 99

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-29-08 

 

 94 جلسه پرسش و پاسخ 99
ینی دفتر توسعه کارآفر

 مشهدرئیس اداره  اداره کل

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/mashhad 

 

94 

پشتیبان مشاغل 

خانگی در حوزه ساخت  

 انیمیشن

 نم مریم چوپان زادهخا اداره مشهد 94

https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-29-08 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1002-1102-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1201-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/zaaveh
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/mashhad
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-29-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آبان 41پنج شنبه 

99 

 دیجیتال نقش

 مقاوم در مارکتینگ

 در مشاغل سازی

 کرونا دوران

92:91 
شتاز  صنفی انجمن

 دهنده

 ، ذواشکیانی مهندس

 ، پورعلی مهندس

 اندیش نیک مهندس

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-29-08 

 

 موصل رضا کارآفرینان کانون 92 ارتباطی های مهارت 92

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-29-08 

 

95 
صفر تا یک راه اندازی 

 4کسب و کار
 دکتر حشمتی موسسه مرکان 92

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-29-08 

92 

تعاون  "وبینار آموزشی

و کار آفرینی 

 "اجتماعی

97 
شرکت اطلاعات 

 فناوری خرد
  یخانم مهدو

http://vc.ibtc.ir/r96pybo79oj/ 

97 
دورهمی فناوران و 

 نوآوران)مخترعین(
97 

مرکز نوآوری و 

 کارآفرینی تک

 -با حضور پژوهشگران 

فناوران و میهمانانی از 

 صنعت

https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-29-08 

91 

تولیل و نقد و بررسی 

کارآموز ارائه با  فیلم

رویه های راهبردی 

برای کارآفرینان و 

 هااستارتاپ

91 

موسسه فرهنگی 

 همیشه سبز پاینده

 مهر

 دکتر مازیار میر
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-29-08 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-29-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آبان 41پنج شنبه   

91 

پارادایم های جدید 

 کارآفرینی برای

 کارآفرینی

91 
دفتر توسعه کارآفرینی 

 اداره کل
 https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-29-08 دکترهاشمی

 واژیان توس 91 اختامیه جابز لند 41
آقای و دکتر سخدی

 ابراهیمی
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-29-08 

49 
چگونه خانم ها 

 شوند؟ نیکارآفر
 دکتر چهره بخش جوان نانیکارآفر 91

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-29-08 

 

44 

 اساسی اقدامات

 جذز برای آپ استارت

 گذار سرمایه

 samatoos.ir/webinar3 کامیار موسن دکتر سماتک 91

 دکتر حشمتی موسسه مرکان 41 اصوال و فنون مذاکره 49
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-29-08 

 

42 
مثل یک جنگجو 

 استخدام شویم
 https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-29-08 مصحفی پورعلی رشدانا 49

45 
وبینار با موضوع تامین 

 هاتاپمالی استار
 https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drarabshahi جاوید عربشاهی مرکز شتاز 49

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-29-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-29-08
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drarabshahi


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 

 

 آبان91جمعه 

 آدرس-لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

 نالودیدانشگاه ب 91 لیدکتر موبا ناریوب 9
 یآقا

 فرد یکاظم
08-30-11-ch/10https://webinar.mizroshd.com/ 

4 
برخط در بوران  یبرندساز یگفتمان تعامل

 پساکرونا
 خانه استارت اپ 99

خانم دکتر 

 منفرد
08-30-12-https://webinar.mizroshd.com/ch/11 

9 
پشتیبان مشاغل خانگی در حوزه  تولید ریش 

 ه گیسو سبی و کلا
 اداره مشهد 94

آقای موسن 

 صومعه

https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-30-08 

 

 حامی پیوند کارآفرینان 95 وبینار سیستم مدیریت کیفیت 2
سرکار خانم 

 دکتر مردانی

https://webinar.mizroshd.com/ch/15-16-30-08 

 موسسه مرکان  92 9صفر تا یک راه اندازی کسب و کار 5
دکتر 

  حشمتی

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-30-08 

2 

وهای اینستاگرامی با موضوع معرفی سری لای

کارآفرینان در حال توسعه ایران پاکستان و 

 ترکیه

91 
شرکت مشاور ایده 

 پردازان مشرق غزال

کارآفرینان  

ل در حا

توسعه ایران 

پاکستان و 

 ترکیه

 

 پیج اینستاگرام کارآفرین شو

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-13-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/15-16-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-30-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آبان91جمعه   

 91 روش تبلیغات در شبکه های اجتماعی  7
موسسه فرهنگی همیشه 

 سبز پاینده مهر

مهندس 

 ادهدرویش ز

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-30-08 

 

 

 شرکت زعفران سورخیز 91 تا امروز 9999سورخیز از  1

دکتر فرهاد 

صفار 

 سورخیز

https://webinar.mizroshd.com/ch/19-20-30-08 

1 
 موسسه مرکان  41 کار تیمی

دکتر 

  حشمتی
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-30-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/19-20-30-08
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-30-08


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آذر9شنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

 1 جلسه پرسش و پاسخ 9

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل

 باخرزرئیس اداره 
https://webinar.mizroshd.com/ch/bakharz 

 

 1 جلسه پرسش و پاسخ 4

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل
 داورزنرئیس اداره 

https://webinar.mizroshd.com/ch/davarzan 

 

9 
هفت خوان کارآفرینی ) دوره 

 (دوم
1 

علمی صنعتی 

 خراسان

آقای دکتر رضا 

 لحفی
Class.elmisanati.com 

2 
آشنایی با بوم گردی و 

 اکوتوریسم
1 

اداره کل حفاظت 

 ستیز طیاز مو

 یخراسان رضو

 یدکتر مومد مهد

 یتوکل
https://webinar.mizroshd.com/ch/0901-1001-01-09 

 91 جلسه پرسش و پاسخ 5

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل
 https://webinar.mizroshd.com/ch/khaaf خوافرئیس اداره 

2 
آموزش نقاشی آبستره با رزین 

 اپوکسی
91 

پلی کلینیک 

 کارآفرینی
 خانم بیچران لو

 

www.ferdowsmashhad.ac.ir 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/bakharz
https://webinar.mizroshd.com/ch/davarzan
https://webinar.mizroshd.com/ch/0901-1001-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/khaaf


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آذر9شنبه   

7 
توقیقات بازار موصولات 

 کشاورزی
 94الی  91

خدمات مهندسی و 

کشاورزی صیاران 

 آفرین جامکار

 دکتر بهشاد
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-01-09 

 

1 
راه اندازی کسب و کارکوچک در 

 حوزه تولید و خدمات
91 

تعاونی بارثاوا 

 حمدرضا
 آقای شعبانی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1201-01-09 

 

 99 جلسه پرسش و پاسخ 1

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل

رئیس اداره 

 خوشاز

https://webinar.mizroshd.com/ch/khooshaab 

 

 94 ال تجربهانتق 91

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل
 آقای مصحفوی

https://www.skyroom.online/ch/kanoun/karafarini 

https://www.skyroom.online/ch/kanoun/karafarini1 

99 
اصول بازاریابی و برندینگ ویژه 

 معین های اقتصادی شهرستان
94 

اداره -مرکز شتاز

 نیشابور
 دکتر زرگرانی

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drzarga

rani 

94 
پتینه و دکوپاژ روی مبلمان 

 چوبی
94 

پلی کلینیک 

 کارآفرینی
 www.ferdowsmashhad.ac.ir خانم بیچران لو

 لوتوس 94 ورودبه بازاروکوچینگ 99
 -حسین حیدری

 عباسعلی آریانفر

https://webinar.mizroshd.com/ch/1201-1401-01-09 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1001-1201-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/khooshaab
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drzargarani
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drzargarani
https://webinar.mizroshd.com/ch/1201-1401-01-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آذر9شنبه   

92 
وبینار کارآفرینی در حوزه 

 کشاورزی
92 

کارسازان ایده ساز 

 همتا
 هآقای دکتر کاو

https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-01-09 

 

95 

آیا من کارآفرینم؟همراه پرسش و 

پاسخ با حضور مدیریت کارمانا 

 شرکت مشاور کارافرینی کرمان

 توس راهبرد 92

خانم مهندس 

کمره و خانم دکتر 

 اسدی

https://webinar.mizroshd.com/ch/1401-1501-01-09 

 

92 
 و کارها و کسب تولیل و تجزیه

 کارآفرینی رویکرد با داده علم
92:91 

 صنفی انجمن

 شتاز دهنده

 – مشیری دکتر

 انجمن دبیر

 و  ها شتابدهنده

 خانه مدیریت

 استارتاپ

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-01-09 

97 

:                             کارآفرینی جدید عصر

 تصویر استارتابها چگونه

 ؟ دادند تغییر را کارآفرینی

 کارآفرینان کانون 92
-علی پور مصحفی

 فلاحت نوید

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-01-09 

 

 

 

 95:91 کارآفرینی=  دانش+  تجربه 91
 صنفی انجمن

 شتاز دهنده

 ، روشنکآقایان 

 امیدفر، چیان طاقه

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1530-1630-01-09 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1401-1501-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1530-1630-01-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 شنبه 9آذر

91 
صفر تا یک راه اندازی کسب و 

 2کار
 دکتر حشمتی موسسه مرکان 92

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-01-09 

 

 97 تجاری سازی و انتقال فناوری 41
مرکز نوآوری و 

 کارآفرینی تک

مهندس عحایی 

 نژاد
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-01-09 

49 

خدمات روانشناسی صنعتی 

سازمانی در حوزه مسائل بین 

 فردی و حل تعارضات مول کار

 https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-01-09 علی ممتاز هونام 91

44 
گپ و گفت مدیریت کارآفرینی 

 در دروان کرونا و پس از کرونا
91 

شرکت مشاور ایده 

پردازان مشرق 

 غزال

مدیران کارآفرینی 

های  در کشور

پاکستان، ایران و 

 ترکیه

 پیج اینستاگرام کارآفرین شو

49 
اصول فعالیت در شبکه های 

 اجتماعی
91 

موسسه فرهنگی 

همیشه سبز پاینده 

 مهر

 درویش زاده
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-01-09 

 

 91 کوچینگ وچالش های کارآفرینی 42

دفتر توسعه 

کارآفرینی اداره 

 کل

 احسان اسماعیلی
https://webinar.mizroshd.com/ch/1802-1902-01-09 

 

45 
وبینار آشنایی با کشت 

 هیدروپونیک
 انجمن اساتید 91

وحید بورینی دکتر

 ویجویه
https://webinar.mizroshd.com/ch/1803-1903-01-09 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1802-1902-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1803-1903-01-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آذر9شنبه   

42 
معرفی اتوادیه تعاونی های بانوان 

 خراسان رضوی
91 

اتوادیه تعاونی 

های بانوان 

 خراسان رضوی

ژاسمین حاجی 

 علیخان

https://webinar.mizroshd.com/ch/1804-1904-01-09 

 

 

47 
ظرفیت های کارآفرینی شهر 

 زیارتی مشهد
 مهندس جعفرنژاد کسب و کار رضوی 91

https://webinar.mizroshd.com/ch/1804-1904-01-09 

 

 لوشابی دکتر موسسه مرکان 41 اقتصاد کارآفرینی 41
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-01-09 

 

41 
هویت شغلی خلق زندگی شغلی 

 منوصر به فرد
 صفیه مومدزاده رشدانا 49

https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-01-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1804-1904-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1804-1904-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-01-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-01-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آذر4یک شنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

 1 سبز یمیمشاغل مرتبط با ش یمعرف 9

اداره کل حفاظت از 

 ستیز طیمو

 یرضوخراسان 

جلال شمس  دیدکتر س

 ینجف
09-02-10-https://webinar.mizroshd.com/ch/09 

 91 جادوی دیجیتال در دنیای واقعی 4
پلی کلینیک 

 کارآفرینی
 www.ferdowsmashhad.ac.ir خانم طیبه رضوانی

9 
د علم و فرآین-وسیستم کارفرینیاک

 تجربه
91 

شرکت کالا شهر 

 هوشمند

 -مهندس مرتضی حیدریان

سید -مهندس پویان فرزاد

 جواد میر شریفی

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-02-09 

 

 ارائه  خدمات مشاوره کارآفرینی  2
الی  91

97 

کار حامی پیوند 

 آفرینان

جناز دکتر لحفی و 

 مشاوران موسسه
 4طبقه  -92پلاک  - 42/4کوثر شمالی

 خانم سمانه حیدری انجمن اساتید 99 وبینار مشاوره پیش از ازدواج 5
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-02-09 

 

2 
ا کسب درآمد از بازارهای آشنائی ب

 بورس بین المللی )ارز دیجیتال(

الی  99

99 

مرکز مشاوره 

 کارآفرینی لوتوس
 مومد ذاکرینی

https://webinar.mizroshd.com/ch/11-13-02-09 

 

7 

استفاده از ظرفیت های مرکز علمی 

اکز مشاوره و خدمات کاربردی و مر

کارآفرینی در بهبود اکوسیستم 

 کارآفرینی شهرستان

 دکتر تشکری مرکز شتاز 94

 

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/uast 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-13-02-09
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/uast
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/uast


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آذر4یک شنبه 

 94 میز خدمت آنلاین کارآفرینی 1

اداره تعاون کار 

اه اجتماعی ورف

 نیشابور

جناز اقای بابایی مدیر 

 کارافرینی استان
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/online 

 94 بازی سازی به عنوان کسب و کار 1
پلی کلینیک 

 کارآفرینی
  آقای حجت ریوانه

 https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-02-09 سرکار خانوم دکتر مردانی شتابدهنده کالومین 92 و توسعهتوقیق  91

99 
 ورود درگاه مجازی های شتابدهنده

 کار المللی بین بازار به
92:91   

انجمن صنفی شتاز 

 دهنده ها

 مهندس ، وشنکر مهندس

 مهندس ، چیان طاقه

 امیدفر

https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-02-09 

 

94 

                       ؟ است مهم شما نام چرا

 شروع ،کارخانه بدون تولید ایده

 بزرگ کارهای هوشمندانه

 روشنک حسین مومد کارآفرینان انونک 92
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-02-09 

 

99 
 روی پیش حقوقی های چالش

 کارآفرینی مسیر در ها آپ استارت
95:91  

انجمن صنفی شتاز 

 دهنده ها

 مهندس خجسته، مهندس

 ناصری

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/1530-1630-02-09 

 

 95 دیجیتال مارکتینگ در معماری 92
موسسه آموزش 

 عالی فردوس
 خانم مهشید مرادی

www.ferdowsmashhad.ac.ir 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/online
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/online
https://webinar.mizroshd.com/ch/14-15-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1430-1530-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1530-1630-02-09
http://www.ferdowsmashhad.ac.ir/


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آذر4یک شنبه   

 دکتر حشمتی رکانموسسه م 92 5صفر تا یک راه اندازی کسب و کار 95
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-02-09 

 

92 
-آشنایی باشرکت های تجاری

 شرکت تعاونی
 اقای مقدم انجمن اساتید 97

https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-02-09 

 

97 
فرآیند و شرایط اخذ دانش بنیانی 

 شرکت
97 

مرکز نوآوری و 

 کارآفرینی تک
 https://webinar.mizroshd.com/ch/1730-1830-02-09 خانم مسعودی

 https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-02-09 دکتر چهره بخش کارآفرینان جوان  91 چگونه کارآفرین شویم؟ 91

  91 ایمنی و ارگونومی در مویط کار  91
ئ بهشت کارآفرینی

 آویژون
 https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-02-09 پورمهندس محهره غلام

41 
 نقش آموزش های مهارتی در

 کارآفرینی
91 

علمی صنعتی 

 خراسان
 Class.elmisanati.com آقای مهندس مهدی ملکی

 https://webinar.mizroshd.com/ch/20-21-02-09 آقای دکتربراتی انجمن اساتید 41 اهمیت توقیقات بازاریابی 49

 دکتر حشمتی موسسه مرکان  41 اقتصاد کشاورزی و کارآفرینی 44
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-02-09 

 

49 
 قایسه شبکه هایبررسی و م

 اجتماعی ایرانی
91 

موسسه فرهنگی 

 همیشه سبز پاینده

 مهر

  مهندس درویش زاده
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-02-09 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1730-1830-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-1930-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-20-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-21-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-02-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-02-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آذر 9دوشنبه 

 لینک وبینار دهنده ارائه مجری ساعت عنوان برنامه شماره

9 

گفتمان قابل جستجو: 

معناپرداز  یکارکردها

 هشتگ ها

 https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-03-09 خانم دکتر منفرد خانه استارت اپ 1

 انجمن اساتید 91 سالمندان و کارآفرینی 4
 دکتر فرشته

 ادیب
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-03-09 

 91 مدیریت ناز 9
دهنده شتاز

 کالومین
 دکتر مردانی

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-03-09 

 

2 
ارائه  خدمات مشاوره 

 کارآفرینی
 97الی 91

حامی پیوند کار 

 آفرینان

دکتر لحفی و 

 مشاوران موسسه
 4طبقه  -92پلاک  - 42/4کوثر شمالی

5 
رویداد مجازی چالش های 

 تجارت با پاکستان
99 

شرکت مشاور ایده 

پردازان مشرق 

 غزال

دکتر مومد 

 عرفان

https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-03-09 

 

2 
تزئینات روی پارچه 

 )نقاشی(
 https://webinar.mizroshd.com/ch/1101-1201-03-09 جواد حسن زاده لوتوس 99

 94 هشت گام 7
ان فن آفرین

 خوارزمی توس
 https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-03-09 آقای جوانشیر

 92 یکوانتوم ینیکارآفر 1
موسسه آموزش 

 نالودیب یعال

دکتر بابک 

 یثانو یمیعظ
www.ferdowsmashhad.ac.ir 

https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-12-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-03-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
آذر 9دوشنبه   

1 
صفر تا یک راه اندازی کسب 

 2و کار
 https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-03-09 دکتر حشمتی موسسه مرکان 92

91 
ارزشگذاری دارایی های 

 نامشهود)دانش فنی(
97 

مرکز نوآوری و 

 کارآفرینی تک

مهندس عباس 

 زاده
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-03-09 

99 
 از استفاده ضرورت و معرفی

 الکترونیکی های سامانه
 سماتک 91

 موسن دکتر

 کامیار
samatoos.ir/webinar4 

94 
شروع کسب و کار در شبکه 

 های اجتماعی
91 

موسسه فرهنگی 

همیشه سبز 

 پاینده مهر

مهندس درویش 

 زاده

https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-03-09 

 

 موسسه مرکان disk-mbti 41رفتار شناسی  99
 مومد نور خانم

 زاده

https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-03-09 

 

92 

چه زمانی وارد شتابدهنده 

شویم، شتابدهنده یا تیم 

 خودمان

 علی بنایی رشدانا 49
https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-03-09 

 

95 
مدیریت ارزش و بها در 

 کسب و کارهای نوپا
 شتاز 49

دکتر علیرضا 

 مهرآذین
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drmehrazin 

 

 

 

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/17-18-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-03-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/21-22-03-09
https://www.skyroom.online/ch/shetabcenter/drmehrazin


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 آذر2سه شنبه 

 لینک وبینار ارائه دهنده مجری ساعت عنوان برنامه شماره

9 
خوراک در  ینفوئنسرهایگفتمان ا یمعناپرداز

 نستاگرامیا یشبکه اجتماع
1 

 خانه استارت آپ

 

 خانم دکتر منفرد

 
https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-04-09 

4 
ه گذاری در طرح های آشنایی با سازوکار سرمای

 بهینه سازی مصرف توانیر
91 

ساز  کارسازان ایده

 همتا

-خانم مینا موتشمی

 کارشناس مدعو از توانیر

https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-04-09 

 

 لوتوس 99 مشاوره کوچینگ 9
ن عباس آریافر / حسی

 حیدری
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-04-09 

2 
تعیین نقش کارآفرینی در دانشگاه اقتصاد 

 مولی
 https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-04-09 دکتر شفیعی کارگستر شرق 94

 https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-04-09 دکتر منفرد کسب و کار رضوی 91 تولید مبتنی بر رفتار و انتخاز مخاطب 5

 https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-04-09 کتر حشمتید موسسه مرکان 92 7صفر تا یک راه اندازی کسب و کار 2

 https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-04-09 خانم قزی تعاونی رویان سبز 92 ارایه خدمات کارآفرینی در حوزه کشاورزی 7

 91 روش عملی تبلیغات در فضای مجازی 95 1

موسسه فرهنگی 

همیشه سبز پاینده 

 مهر

 -مهندس درویش زاده 

 مدیر لاین استور
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-04-09 

 https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-04-09 زاده نورمومد خانم موسسه مرکان 41 آموزش اینستاگرام 1

 

https://webinar.mizroshd.com/ch/09-10-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/10-11-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/11-12-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/12-14-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/18-19-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-17-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/16-18-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/1801-1901-04-09
https://webinar.mizroshd.com/ch/20-22-04-09


 

9911خراسان رضوی هفته جهانی کارآفرینی   

 
 سایر برنامه ها

 توضیوات مجری ساعت عنوان برنامه روز شماره

 آبان41 9
هفته برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت 

 کارآفرینی 
  - سبزوار اداره  -

 -  سبزوار اداره  1 بازدید از کارگاههای با موضوع کارافرینی   آبان47 4

   آذر9 9
تقدیر از کارآفرینان برتر شهرستان بصورت 

 مجازی 
 -  سبزوار اداره 1

 - معاونت تعاون 91 برگزاری جلسه اتاق فکر تعاون آبان 42 2

 آبان42 5
تبیین نقش دانشگاه در نشست خبری 

 کارآفرینی مولی
1 

مرکز مشاور کار گستر 

 گناباد-شرق
- 

2  - 
تخفیف جلسه  %11به مدت یک هفته 

 کوچینگ
 مرکز فراکوچ  -

 هر نفر یک جلسه

 تخفیف %51جلسه دوم به بعد با 

7 -  
هزار تومان تخفیف  511به مدت یک هفته 

 ثبت نام در دوره های آموزشی کوچینگ
 فراکوچ مرکز - 

میلیون و  5قیمت دوره نقره ای: 

 هشتصد

 آبان42  1

استفاده رایگان از خدمات و امکانات 

ساختمان کارآفرینی در طول هفته 

 کارآفرینی 

الی  91

92 

حامی پیوند کار 

 آفرینان

پلاک  - 42/4کوثر شمالی آدرس:

 9طبقه  -92

 آبان42 1
رونمایی از برنامه  :کارگروه تخصصی اشتغال

 کارآفرینی شهرستان جامع
 - اداره نیشابور 1:91

 


