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دردههاخیر،تعدادافرادیکهبهدانشگاهواردمیشوندافزایشیافتهاست،بهتبع
ایندانش اکثر و سیرصعودیداشتهاست، تعدادخروجیدانشآموختگاننیز
دانش از بتوانند تا واردفضایکسبوکاریشوند صددهستندکه آموختگاندر

موفقبهانتخابشغلخوداستفادهکردهوکسبدرآمدنمایند؛امابسیاریازآنها
میگردند کار بازار وارد سختی به یا و شد این. مناسبنخواهند دلیل جمله از

:موضوع،عبارتاستاز
عدمآشناییدانشآموختگانبافضایکسبوکاریونیازهایآن  ▪
عدمتواناییدرنوشتنرزومهمناسب  ▪
عدمتواناییدرمصاحبه  ▪
تجربهعملیبسیارکم ▪

آن جمله از که است شده انجام مشکلت این رفع بهمنظور بسیاری اقدامات
میتوانبهبرگزاریدورههایکارآموزیاشارهکردامامیتوانگفتاکثرآنهابهمنظور

. رفعیکیادوبعدازدلیلمطرحشدهپرداختهاند
منظور به کارآفرینیدانشگاهصنعتیشاهرود، سازیو تجاری فناوری، امور اداره
این از موفق گذار و کار بازار به ورود مسیر در دانشآموختگان افزایشآگاهی
بهبرگزاریدورهایجامعدراینزمینهکردهاست اقدام . مسیر،باکمکاینوران،

توانمندسازی، مهارتافزایی، طرح است گرفته نام مهتاب طرح که مذکور دوره
اشتغالوبهرهمندیاستودرتلااستتاهمگامسازی،توانمندسازیوحضور
مهارتهای بر تأکید با کسبوکار فضای در عالی آموزا دانشآموختگان مؤثر

. عمومیوتخصصیراانجامدهد

مقدمه 

1



شاهرو« صنعتی کارآفرینیدانشگاه سیاست »اداره اجراییو حقیقتبازوی در
گذاریدرحوزهتجمیعنیروهاوتوانتخصصیدانشگاهدرمسیرایجاداکوسیستم

از. هایکارآفرینوتجاریسازیایدههاینویندردانشگاهصنعتیشاهروداست
:جملهمأموریتهایاینادارهعبارتاستاز

فضایدانشگاهوبهره سیاستگذاری،هماهنگیونظارتبرتوسعهکارآفرینیدر
گیریازتوانوتجاربکلیهذینفعانوموثرینجامعهدانشگاهی

راستای در فضایدانشگاه تولیدثروتدر اشتغالو و کار بهبودفضایکسبو
ایجاداکوسیستمپایدارکسبوکارمحور،استارتاپمحورودانشبنیان

تمرکزبرتوسعهومشارکتدرایجادهستههایایدهمحور،شتابدهندهها،مراکز
رشدواکوسیستمهایخلقوآیندهداردانشجویی

دانشگاه ايجادنظاممديريتيکپارچهراهبرديدرتوسعهکارآفريني
دانشگاهی کشفوبهرهگيريمطلوبازظرفيتهاينهفتهکارآفرينان

بخشیبهمقولهکارآفرینیمتناسببانیازهایتوسعهاستانیوملی انسجام
کننده پشتيباني تقويتنهادهاي و جامعه در فرهنگکارآفريني هسازي نهادين

توسعهکارآفريني
استانهای و مناطق موجود و نهفته ظرفیتهای تمامي از بهرهگيري و کشف

همجواردرعرصهتوسعهکارآفريني
ارگان کارشناسان مدیرانو بین مستمر بخشتعامل باکارآفرینان حاکمیتی های

غیردولتی
مرکز کسبوکار، کلینیک کسبوکار، آکادمی زیرمجموعههای دارای اداره این
اشتراکی کار فضای و شاهکار شتابدهنده تخصصی، کاریابی و شغلی هدایت

. است

ی کارفرما و مجریمعرف

2

معرفی کارفرما

فعالیت 1398مدرسهکارآفرینیوسرمایهگذاریاینورانکهازسال
کارآفرینی، مکانیبرایهمآموزیدرزمینه هدفایجاد با را خود

. سرمایهگذاریوتوسعهکسبوکارآغازکردهاست
نوآوری ذهنمخاطبان در استکه این مجموعه این چشمانداز
را کاربردی و سیستماتیک آموزاهای بودن، روز به آموزشی،

. تداعیکند

معرفی مجریمعرفی مجری



کلیات دوره

ارتقایشایستگیومهارتهایکلیدیجهتورودبهبازارکار ▪
توسعهحرکتدرمسیردانشگاهکارآفرین ▪

3

اهداف دوره

ایندورهیکدورهآموزشیبرایافرادعلقهمندبهورودبهبازار ▪
کاراست

مهارتهایلزمبرایپیدا ▪ درایندورهعلوهبربیاناقداماتو
در بهداشت و ایمنی زمینه در لزم آگاهیهای شغل، کردن

علوهبراین،بهمنظورخلقیتدر. محیطکارارائهخواهدشد
خواهد داده لزم آموزاهای شرکتکنندگان به سامان و کار

. شد
گروهارائهخواهد 5 برای 1401ایندورهدرفروردینواردیبهشت ▪

.شد
ساعتبودهوپنجشنبهوجمعههر 14دورهمربوطبههرگروه ▪

خواهدشد برگزار ساعت. هفته از الی 8 پنجشنبهها  19 صبح
. ظهر 12 صبحالی 8 عصروجمعههاازساعت

ویژگی های دورهویژگی های دوره

دانشجویانداوطلببهدورهکارآموزی ▪
دانشجویانعلقهمندبهکسباطلعاتبرایورودبهبازارکار ▪

مخاطبین دوره

ارائهآگاهیجامعبهمنظورورودبهبازارکار ▪
کارآموزیبرایدانشجویانمقطعکارشناسیباشرکتدر ▪ امکانجایگزینیدوره

طرحمهتاب
ارائهگواهینامهمعتبردرپایانهردوره ▪
معرفیمهارتآموزانممتازبهمراکزمتقاضینیرویکار ▪
ارائهتسهیلتحمایتیمرکزکسبوکاراشتراکیشاهکاربهمهارتآموزانممتاز ▪
درپایاندوره،منابعاستفادهشدهومنابعتکمیلیدراختیارشرکتکنندگانقرار ▪

. خواهدگرفت

مزیت های  دوره



سرفصل های دوره
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ازدانشگاهتابازارکارچهمسیریپیشروداریم؟ ▪
ماچگونهبایددراینمسیرپیشرویم؟ ▪
بازارکارچهصلحیتهاییراازماانتظاردارد؟ ▪
کارآموزیدرچهجایگاهیدراینمسیرقراردارد؟ ▪
چگونهکارآموزیخودراکاراومؤثربهانجامبرسانیم؟ ▪

اهمیت دوره کار آموزیاهمیت دوره کار آموزی

رواهایسنتیومدرنبراییافتنشغل ▪
و ▪ داخل در شغل جستجوی های پلتفرم

خارجازکشور
شبکههایاجتماعیمرتبطبراییافتنشغل ▪
به ▪ ورود برای نیاز پیش بهترین کارآموزی،

یکشغلجدید
در ▪ بکار شروع های چالش و خطرات

موقعیتهایجدید
در ▪ شغل تغییر های فرصت و ها ریسک

ایران
و ▪ تنوع مورد در شده ارائه های گزارا

گستردگیشغلانواعرشتههایتحصیلی

نحوه جستجوی شغلنحوه جستجوی شغل

مصاحبه شغلیمصاحبه شغلی

مصاحبهچیست؟ ▪
بررسیفرصتشغلیوارسالرزومه ▪
تعیینوقتبرایمصاحبه ▪
مصاحبهشغلیوآزمونهایمرتبط ▪
مهارت های ارتباطیمهارت های ارتباطیمذاکرهپسازمصاحبهجهتجذب ▪

ارتباطچیست؟ ▪
موانعارتباط ▪
انواعارتباط ▪
اصولارتباطموثر ▪
موانعارتباطموثر ▪
ارتباطموثردرکسبوکار ▪
اهمیتوکارکردزبانبدندرارتباط ▪
اصولمذاکرهموثر ▪

آوریومسیرخلقایدهتااجرانو ▪
بهعنوانیکیاز -استارتاپ؛تعریفومسیرعمر ▪

مهمترینمجموعههایاجرایفرآیندنوآوری
تفاوتکارآفرینیوکارمندی ▪
المانهايمهمدرطراحيايدهوايدهپردازي ▪

دومورداخردرصورتداشتنزمانارائهخواهدشدو
. سرفصلهایفرعیهستنند

▪ HSE چیست
استانداردهایموجود ▪
ارزیابیریسک ▪
واکنشدرشرایطاضطراری ▪
تجهیزاتحفاظتفردی ▪
ارگونومی ▪
معایناتبدواستخدام ▪
عواملزیانآورمحیطکار ▪
نظامآراستگی ▪

خالقیت در کار، بنگاه و سازمانخالقیت در کار، بنگاه و سازمان

ایمنی و بهداشت در محیط کارایمنی و بهداشت در محیط کار

مهارت های نوشتن؛ رزومه، گزارش کار، نامه اداری وغیرمهارت های نوشتن؛ رزومه، گزارش کار، نامه اداری وغیر

ایجادیکقالباستانداردبراینوشتنرزومه ▪
چهمواردیبهتراستدررزومهقیدشودوچگونه؟ ▪
رزومهانگلیسیبهتراستیافارسی؟ ▪
پلتفرمهایایجادرزومهآنلین ▪
رزومهمفصلیارزومهموجزومختصر؟ ▪
نحوهنگارانامهومتناداری ▪
نگارانامهبهزبانانگلیسی ▪
ایجادگزاراکاراثربخشدریکقالبزیباومصور ▪



زمان بندی اجرای دوره
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1401فروردینماهتبلیغات و ثبت نام

تاریخ برگزاریدوره

دوره اول

* دوره دوم

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم

1401/02/26 -جمعه1401/01/25 -پنجشنبه

1401/02/09 -جمعه1401/02/08 -پنجشنبه

1401/02/16 -جمعه1401/02/15 -پنجشنبه

1401/02/23 -جمعه1401/02/22 -پنجشنبه

1401/02/30-جمعه1401/02/29 -پنجشنبه

دورهدومبههههعلهههتبرگهههزاریمراسهههمشهههبهایقهههدردرتهههاریمیکهههمودوماردیبهشهههتمهههاهبرگهههزار*  
. نهماردیبهشتبرگزارمیشودنخواهدشدوبایکهفتهتأخیردرتاریمهشتمو



اساتید دوره
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اهمیتدورهکارآموزی

نحوهجستجویشغل

مهارتهاینوشتن

مصاحبهشغلی

مهارتهایارتباطی

10 الی 8 -پنجشنبههاسیدحسینحکیمزادهحسینی

12 الی 10 -پنجشنبههاعلیرضالری

15 الی 13 -پنجشنبههاعلیرضالری

17 الی 15 -پنجشنبههامحمدرضاناظمبکایی

19 الی 17 -پنجشنبههامحمدرضاناظمبکایی

زمان ارائهنام استاد ارائه کنندهسرفصل

خلقیتدرکار،بنگاهو
10 الی 8 -جمعههامجیدقبادیسازمان

ایمنیوبهداشتدرمحیط
12 الی 10 -جمعههامحمدرضاناظمبکاییکار



رزومه اساتید دوره
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دانشگاه صنایع مهندسی کارشناسی آموخته دانش
علموصنعتایران

کارآفرینی مدیریت ارشد کارشناسی آموخته دانش
دانشگاهشاهد

سیدحسین حکیم زاده 
حسینی

مدیرعاملشرکتمشاورهمدیریتایدهپردازان -
مدرسسازمانمدیریتصنعتیومرکزآموزاهایبازرگانی -
بنیانگذارمدرسهکارآفرینیوسرمایهگذاریاینوران -
مشاورکسبوکارهادرزمینهراهاندازی،معماریوتوسعه -

علیرضا الری

تجربه کاریتحصیالتنام و نام خانوادگی

مجید قبادی

فارغالتحصیلرشتهمدیریتتکنولوژیازدانشگاهعلممحمدرضا ناظم بکایی
وصنعت

ومدیریتاستراتژی HSE سالسابقعدرزمینه 15بیشاز -
مسئولتدوینوجاریسازیاستراتژیسطحکلنوحوزههای -

برنامهریزی و مطالعات امور بخش در کسبوکار مختلف
استراتژیشرکتساپکو

تجربههمکاریدرصنایعمختلفازجملهنفتوگاز،عمرانی -
FMCGوساختمانی،تولیدیومشاورهمدیریت،

پژوهشگرومحققدرحوزهمدیریتپروژهومدیریتپورتفولیو -
و - اقتصادی سیستمهای مهندسی حوزههای در مدرس

اجتماعی

مدیرمرکزآموزشیهنرورسانهآینه -
طراحیدورههایآموزشی -
مشاورومنتورکسبوکارهاینوپا -
مدیرپروژهشتابدهیدرمرکزنوآوریمبتداوامید -
معاونترسانهدرحوزهعلمیهنهضتومعاونتآموزاشتابدهنده -

امید

رشته - ارشد کارشناسی و کارشناسی دانشآموخته
مهندسیصنایعدانشگاهعلموصنعت

صنعتی - دانشگاه صنایع مهندسی دکتری دانشجوی
امیرکبیر

کارشناسیمهندسیهوافضا -
دانشگاه - اجتماعی ارتباطات علوم ارشد کارشناسی

صداوسیما
سطحسهحوزهعلمیه -

تصویر



با تشکر از توجه شما


	معرفی طرح مهتاب.vsdx
	جلد
	بسم االه
	فهرست 
	مقدمه 
	معرفی کارفرما و مجری
	کلیات دوره
	سرفصلهای دوره
	زمانبندی اجرا
	اساتید دوره
	رزومه اساتید دوره
	Page-11


