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 جزئیات شخصی 

 1365/ 04/ 25تاریخ تولد:         111قدیمی                       شماره شناسنامه: نام:  مجتبی                      نام خانوادگی:

 mojtabaghadimi83@gmail.comآدرس پست الکترونیک:                                                                                                     09365922108همراه:

 تحصیالت و توانایی های علمی ❖

مقطع تحصیلی و 

 دوره آموزشی
 محل تحصیل معدل رشته تحصیلی 

تاریخ  

شروع  

 تحصیل 

تاریخ  

پایان 

 تحصیل 

 49/16 تجربی دیپلم 
دبیرستان شهید 

 -بهشتی بجنورد
1381 1382 

 کارشناسی
محیط -منابع طبیعی

 زیست 
09/14 

دانشگاه صنعتی  

 اصفهان 
01/07/83 31/04/87 

 کارشناسی ارشد 
 محیط-طبیعی منابع

 زیست 
72/16 

دانشگاه صنعتی  

 اصفهان 
01/07/87 31/04/89 

 کارشناسی ارشد 
-بازرگانیمدیریت 

 بازاریابی 
-- 

موسسه آموزش  

 عالی حکیمان 
 تا کنون 01/07/97
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 مدارک و گواهینامه ها  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 پروژه ها و مشارکت ها  ❖

 مسئول اجرایی سایر فعالیت ها 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  مشارکت در تهیه کتاب  در دست چاپ پیامدهای زیست محیطی نانو مواد 

 دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه صنعتی اصفهان مشارکت در پروژه ملی نقشه برداری جنگل های زاگرس 

 شرکت پهنه گستر افزایش ایمنی راه مشارکت در طرح 

 

 

 

 برگزار کننده و تایید کننده مدرک دوره میزان ساعت آموزشی نام دوره آموزشی

سامانه اطالعات جغرافیایی و سنجش 

 ( Arc GISاز دور)
 صنعتی اصفهان انجمن علمی دانشکده عمران دانشگاه  ساعت 40

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای   ساعت210 مدیریت هتل

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای   ساعت162 تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه 

ICDL راهبر  آموزشگاه-شمالی خراسان  ای   حرفه و فنی ساعت90 دو  درجه 

ICDL راهبر  آموزشگاه-شمالی خراسان  ای   حرفه و فنی ساعت90 یک   درجه 
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 ها مهارت  ❖

 درجه  نوع مهارت 

 خوب  زبان انگلیسی 

 عالی  آفیس)اکسل، وورد، پاورپوینت(

 

 مقاالت  ❖

 عنوان،سال و مکان برگزاری همایش  عنوان مقاله

Iran: Science and Technology Parks and Regional 

Development 
2015 UNESCO-WTA International Training Workshop 

Daejeon, Republic of KOREA on 22nd ~ 25th September 2015 

 مروری بر کاربردهای بازیافت الستیک 
 زیست   محیط و الستیک بازیافت همایش   نخستین 

 1389 ماه تیر  9 و 8 -تهران

استفاده از مدل های  بررسی توان اکولوژیک و ارزش حفاظتی مناطق حفاظت شده با 

 وکتوری و رستری به روش مخدوم)مطالعه موردی منطقه حفاظت شده قرخود( 

اسفند   5و  4-هشتمین همایش دوساالنه انجمن متخصصین محیط زیست ایران،تهران

 1389ماه 

 1390خرداد ماه  17-ط زیست، دانشگاه تهران پنجمین کنفرانس ملی روز جهانی محی  ارزیابی زیستگاه زمستانه کمرکلی جنگلی در جنگل شصت کالته گرگان 

  های مدل از استفاده  با شده حفاظت  مناطق حفاظتی ارزش  و اکولوژیک توان بررسی

 ( قرخود شده  حفاظت منطقه   موردی مطالعه)مخدوم وکتوری 

و  28-اولین همایش ملی تحقیقات منابع طبیعی ایران، دانشکده منابع طبیعی کردستان 

 1389مهر ماه  29

 1390تابستان -غیرعامل، تهران  پدافند کنفرانس  دومین  مدیریت  و تاثیرات غیربومی  موجودات 
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تاثیر تیپ پوشش جنگلی و تنوع زیستی جامعه پرندگان در جنگل شصت کالته  

 گرگان

شهریور   11و  10-کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی، دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 1390ماه 

  رشد اثر در  مرتعی گیاهان پرمصرف معدنی عناصر مقدار تغییرپذیری بررسی

 ( شمالی  خراسان  استان عشایری مراتع:موردی مطالعه)گیاه
 96،تابستان51 ، شماره13 بوم، سال زیست  و گیاه پژوهشی– علمی  فصلنامه
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 و مهارتی رزومه شغلی
 

 

 

 

 

. 
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 شغلی سوابق
 توضیحات  عنوان  

 تا کنون-98فروردین  امور موسسات و بازاریابیمسئول 

 اسفراین   رشد مرکز معاون
ادامه دارد)مامور به خدمت در شهرستان  -97خرداد

 بجنورد(

 97الی خرداد 96مهر مدیر مرکز رشد اسفراین 

مدیر مرکز رشد شیروان پارک علم و فناوری خراسان  

 شمالی
 96لغایت مهر 92اردیبهشت 

شورای مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان  رئیس 

 شمالی
 97خردادتا  96آذر

 92لغایت اردیبهشت  91آبان  کارشناس پارک علم و فناوری خراسان شمالی
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 عضویت در ستادها، شوراها و کارگروه های مصوب  ❖

 ردیف نام  تاریخ

  .1 شمالیعضو شورای فناوری پارک علم و فناوری خراسان  تا کنون 95

  .2 رئیس شورای مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی 97خرداد تا  96آذر 

  .3 شمالی  خراسان وفناوری علم مراکزرشدپارک عضوشورای 97تا خرداد  93 ازسال

  .4 عضو کمیته برنامه ریزی امور فناوری پارک علم و فناوری خراسان شمالی  96

  .5 رشدایران   مراکز و پارکها ملی عضویت در انجمن 92

  .6 عضویت در شبکه آزمایشگاهی گیاهان دارویی کشور 93

  .7 اخذ نمایندگی انجمن دوستداران ایران  93

  .8 عضویت در نظام مهندسی کشاورزی  90

  .9 عضویت در شبکه پژوهشگران ایرانی  93
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 اهم مسئولیت های 

 توضیحات  عنوان ردیف 

 99آذر داور رویداد استارتاپی سمنگان  .1

 99آذر ملی داور هفته پژوهش   .2

 98آذر ارزیاب هفته پژوهش   .3

 98آذر منتور استارتاپ ویکند انگور   .4

 98آبان  آب ملی استارتاپ ویکند منتور  .5

 98مهر  خراسان شمالی   ITALKمدیر برگزاری رویداد منطقه ای  .6

 98مهر ( 4در سطح منطقه ) investment summitمدیر برگزاری رویداد   .7

 1397،98 ( کشور 4مدیر پروژه کارگزاری توانمندی های نوآوری و کارآفرینی منطقه )  .8

 1396،97،98 مدیر مسئول طرح عارضه یابی شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی  .9

 1397   شمالی خراسان بنیان دانش های شرکت کیفی و کمی توسعه مسئول  .10

 1396 برگزاری اولین رویداد ایده تا ثروت حوزه سالمت خراسان شمالیمسئول   .11

 1396 جشنواره ایده های برتر استان خراسان شمالیداور  .12

 1396 مدیر برگزاری اولین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی در شهرستان شیروان   .13

 1396 شهرستان شیروان مشارکت در برگزاری اولین رویداد ایده شوی روستای خالق در   .14

 1396 مشارکت در برگزاری اولین رویداد ایده شوی کشاورزی شهرستان مانه و سملقان   .15

 1395و96 مدیر مسئول دو دوره جشنواره ایده های برتر استان خراسان شمالی در هفته پژوهش   .16

 1395 مسئول تدوین برنامه اجرایی و راهبردی مرکز رشد شیروان   .17

 1395 برگزاری اولین رویداد ملی فن بازار مزرعه کشور مدیر   .18
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 1395 داور هفدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فن بازار کشور   .19

20.  
  گیاهان ملی ونمایشگاه جشنوارهمسئول برگزاری اولین رویداد تورفناورانه بخش خصوصی و دولتی در سومین 

 ایران  سنتی بوط  طبیعی های دارویی،فرآورده
1395 

 95و93دوره( سال 2سال)2 در جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، فرآورده های طبیعی و ظب سنتی ایران  مسئول اجرایی حضور  .21

22.  
مدیر اجرایی پاویلیون پارک های علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور در نمایشگاه بین المللی  

 کشاورزی،گیاهی،ارگانیک و صنایع وابسته 

 93،92دوره(سال های  3سال)3

 91و 

 93و95،94دوره( 2سال) 3 مدیر اجرایی حضور شرکت های زیرمجموعه پارک و مراکز رشد استان خراسان شمالی در نمایشگاه کشاورزی استان خراسان شمالی   .23
 کارگاه های آموزشی)شرکت کننده( 

 مدت)ساعت(  کننده نهاد برگزار  مکان  زمان  مدرس دوره  کارگاه  -عنوان دوره  ردیف 

 ایران  بورس بازار با آشنایی  .1
  عبداهلل محمدرضا'

 پور
 مجازی  99

  و  ها  پارک علمی انجمن
 ایران رشد  مراکز

 و نیم7

 6 اکسل کیوت  مجازی  99 قاسمی  اکسل مقدماتی   .2

 مجازی  99 نژاد کریم' انگلیسی  زبان  .3
  خراسان نخبگان بنیاد'

 شمالی
30 

 تهران  99 زارعی  دکتر' پتنت  جستجوی  .4
  فناوری   و  علم پارک

 تهران 
8 

 خراسان شمالی  98 نصرالهی  دکتر ها  استارتاپ  حقوقی الزامات  .5
  فناوری   و  علم پارک

 شمالی   خراسان
8 

 تهران  98 --- ها   استارتاپ گذاری ارزش  .6
  و  نوآوری صندوق 

 شکوفایی 
2 

7.  

  اطالعات و ابزار مدیریت

  و دولت کارکنان ویژه)سازمانی

 (شمالی خراسان  فرهنگیان

 خراسان شمالی  98 مجازی 

  و  مدیریت سازمان
  استان ریزی برنامه
  مرکز -شمالی  خراسان

  پژوهش  و  آموزش 
 نگری  آینده و  توسعه

14 

 خراسان شمالی  98 مجازی   اداری و ای  حرفه  های  مهارت  .8
  و  مدیریت سازمان

  استان ریزی برنامه
  مرکز -شمالی  خراسان

22 
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  و دولت کارکنان) رایانه با کار

 (شمالی خراسان  فرهنگیان

  پژوهش  و  آموزش 
 نگری  آینده و  توسعه

9.  
  ارزیابی استاندارد روش

 اختراعات 

 98 یونسی
 خراسان شمالی 

  فناوری   و  علم پارک
 شمالی   خراسان

8 

 تهران  98 نصرالهی  دکتر ها  استارتاپ  حقوقی الزامات  .10
اتحادیه کشوری کسب و  

 کارهای مجازی 
3 

11.  
تنهافر  مهندس  توسعه  و تحقیق کارگاه  

 الحان  خوش دکتر

98 
 تهران 

انجمن تخصصی مراکز  
تحقیق و توسعه صنایع 

 ایران
40 

12.  

  واحدهای بر ای حرفه  ارزیابی

 پارک و رشد مراکز در مستقر

 فناوری  و علم  های

 98 

 8 پارک البرز  البرز

 6 سالن جلسات پارک  شمالی خراسان   98 تهرانچی  دکتر تقاضا مدیریت و بازار تحقیقات  .13

 32 سالن پارک  خراسان شمالی  98 فروشان  چرم مهندس مارکتینگ  دیجیتال  .14

15.  
  های  فرصت شکار کمپ

 نوآوری

 باقری  مرانکا دکتر
 8 هتل -خراسان رضوی خراسان شمالی  98

16.  

 باقری  کامران دکتر ها  شرکت  در  نوآوری توسعه
 خراسان شمالی  98

پارک علم و فناوری  
-خراسان رضوی

کارگزار صندوق  
 نوآوری و شکوفایی

8 

17.  

  های  فرصت شکار کمپ

 نوآوری

 باقری  امرانک دکتر
 خراسان شمالی  97

پارک علم و فناوری  
-خراسان رضوی

کارگزار صندوق  
 نوآوری و شکوفایی

9 

 162 مهندس حصاری  خراسان شمالی  97 حصاری  مهندس همراه  تلفن  تعمیرات  دوره  .18

19.  
  به تجاری طرح ارائه مبانی

  جذب و گذاران سرمایه

 ویسمه  دکتر
 6 سالن جلسات پارک  خراسان شمالی  97
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 آنالین مشارکت

 6 اتاق بازرگانی خراسان شمالی  97 طینت  صبور دکتر ها  شرکت  در  نوآوری توسعه  .20

21.  
  تا  اندازیراه از : ها  استارتاپ

 سرمایه  جذب

 زاده  غانم ناصر
 تهران  97

نوآوری)بلوار  خانه 
 کشاورز( 

2 

22.  
 دیجیتال  مبانی و اصول  با آشنایی

 مارکتینگ  دیجیتال و برندینگ

 6 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97 امیر فرزاد دکتر

23.  
  تا  اندازیراه از : ها  استارتاپ

 سرمایه  جذب

  بلوار)نوآوری خانه تهران  97 زاده  غانم ناصر

 ( کشاورز

2 

 6 بازرگانی  اتاق شمالی  خراسان 97 طینت  صبور دکتر ها  شرکت  در  نوآوری توسعه  .24

25.  

  به تجاری طرح ارائه مبانی

  جذب و گذاران سرمایه

 آنالین مشارکت

 6 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97 ویسمه  دکتر

 162 حصاری  مهندس شمالی  خراسان 97 حصاری  مهندس همراه  تلفن  تعمیرات  دوره  .26

27.  

  های  فرصت شکار کمپ

 نوآوری

  فناوری و علم پارک شمالی  خراسان 97 باقری  کاامران دکتر

-رضوی  خراسان

  صندوق کارگزار

 شکوفایی  و نوآوری

9 

28.  

  فناوری و علم پارک شمالی  خراسان 98 باقری  کامران دکتر ها  شرکت  در  نوآوری توسعه

-رضوی  خراسان

  صندوق کارگزار

 شکوفایی  و نوآوری

8 
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29.  
  کریمیان دکتر اقای فناوری  گذاری ارزش

 اقبال 

  خراسان  بازرگانی اتاق شمالی  خراسان 97

 شمالی 

6 

 3 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97 زاده   شیخ  دکتر آقای سازمانی  رفتار   .30

31.  
  خراسان  بازرگانی اتاق شمالی  خراسان 97  صادراتی  بندی بسته اهمیت

 شمالی 

2 

32.  
  و تجارت  قوانین   با آشنایی

 حقوقی   قراردادهای

 2 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97 طیبی   جواد آقای

33.  
  مقرارت و قوانین   با آشنایی

 بنیان  دانش  های  شرکت

  وفناوری علم پارک شمالی  خراسان 97 ابوچناری  دکتر

 البرز 

8 

34.  
  تخلفات  و انضباطی  نامه آیین 

 اداری 

  زهرا دکتر خانم

 عامری

 3 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97

35.  

  پیش و بازاریابی  تحقیقات، 

 ویژه)بازار تقاضای و فروش

  محصوالت و سازی  تجاری

 ( بنیان دانش 

  فناوری و علم پارک شمالی  خراسان 96 

  بنیاد-شمالی  خراسان

  خراسان استان نخبگان

 شمالی 

4 

36.  

  ویژه تجاری مذاکرات اصول

 نوپا های کار  و کسب

  فناوری و علم پارک شمالی  خراسان 96 گیاهی  میثم

  بنیاد-شمالی  خراسان

  خراسان استان نخبگان

 شمالی 

4 

37.  
 محصول مدیریت کارگاه

(Product Management) 

  اطالعات فناوری سالن  شمالی  خراسان 96 فاطمی 

 استان 

3 
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38.  
 کسب   فنی های  چالش  و دواپس 

 نوپا کارهای  و

  اطالعات فناوری سالن  شمالی  خراسان 96 معماریانی

 استان 

4 

39.  

  های  مدل و ابزارها  با آشنایی

  در  گذاری سرمایه و مالی تامین

 نوپا  های  شرکت

  خراسان  بازرگانی اتاق شمالی  خراسان 96 رستمی 

 شمالی 

4 

40.  
  نرم با کار  و کسب طرح تدوین 

 کامفار  افزار

 16 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 96 شیبانی 

 3 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 97 نیکخواه  دکتر خانم سازمان  در ای حرفه اخالق  .41

42.  
  خراسان  بازرگانی اتاق شمالی  خراسان 97 یوسفی  دکتر اقای مشتری  با ارتباط مدیریت

 شمالی 

3 

 8 بجنورد  نور پیام شمالی  خراسان 96 برنایی  دکتر پتنت  و اختراع ثبت  .43

 24 فرهنگ  و علم دانشگاه تهران  96 حجازی  دکتر نوآوری  سازی  تجاری  .44

 8 بجنورد  نور پیام شمالی  خراسان 96 ضیغمی  اختراع  ثبت و فکری مالکیت  .45

46.  
  و کار  تعاون اداره 96  برند آموزشی سمینار 

 اجتماعی  رفاه

 8 داریوش  هتل

47.  
  اطالعات فناوری سالن  شمالی  خراسان 96 طالبی  عادل دیجیتال  بازاریابی

 استان 

6 

48.  
  های  شرکت  ضوابط بررسی

 بنیان  دانش  مجوز متقاضی

  اطالعات فناوری سالن  شمالی  خراسان 96 پور صادق

 استان 

4 

 2 پارک  جلسات  سالن  شمالی  خراسان 96 ناصری مهندس کار  و کسب بوم مدل  .49

 2محل سالن سمینار   خراسان شمالی  96 مهندس فیض آبادی  کارگروهی   .50
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مجتمع آموزش عالی  

 سالمت 

 2 پارک سالن جلسات  خراسان شمالی  96 مهندس ناصری مدل بوم کسب و کار   .51

 8 پیام نور بجنورد  خراسان شمالی  96 دکتر برنایی  ثبت اختراع و پتنت   .52

 24 علم و فرهنگ دانشگاه  تهران  96 دکتر حجازی  تجاری سازی نوآوری   .53

 خراسان شمالی  96 عادل طالبی  بازاریابی دیجیتال   .54
سالن فناوری اطالعات  

 استان 
6 

55.  
کارگاه مدیریت محصول  

(Product Management) 
 خراسان شمالی  96 فاطمی 

سالن فناوری اطالعات  

 استان 
3 

56.  
دواپس و چالش های فنی کسب 

 و کارهای نوپا
 خراسان شمالی  96 معماریانی

سالن فناوری اطالعات  

 استان 
4 

57.  
تدوین طرح کسب و کار با نرم  

 افزار کامفار 
 17 سالن جلسات پارک  خراسان شمالی  96 شیبانی 

58.  

آشنایی با ابزارها و مدل های  

تامین مالی و سرمایه گذاری در  

 شرکت های نوپا 

  اتاق بازرگانی  خراسان شمالی  96 رستمی 

59.  
بازاریابی و نحوه حضور موثر در 

 نمایشگاه ها 
 خراسان شمالی  95 

سازمان استاندارد  

 خراسان شمالی 
8 

60.  

جستجوی مزیت رقابتی در  

زنجیره ارزش جهانی صنعت:  

 مفاهیم و تکنیک ها 

 تهران  95 

ستاد ویژه توسعه  

فناوری نانو معاونت  

علم و فناوری ریاست  

2 
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 جمهوری 

61.  
تجربه صادرات فناوری به شرق  

 آسیا 
 تهران  95 

ستاد ویژه توسعه  

فناوری نانو معاونت  

علم و فناوری ریاست  

 جمهوری 

2 

62.  

معرفی فرصت های جدید 

سرمایه گذاری و فناوری، ایجاد  

فرصت های جدید شغلی در  

حوزه صنعت گیاهان دارویی و  

طب سنتی با رویکرد اقتصاد  

 مقاومتی 

 تهران  95 

ستاد توسعه علوم و  

فناوری گیاهان دارویی  

و طب سنتی معاونت  

علمی و فناوری  

 ریاست جمهوری 

3 

63.  

آشنایی با زراعت و استحصال  

گیاهان دارویی در محل مرکز  

 رشدشیروان 

 خراسان شمالی  95 دکتر حسینی 
-مرکز رشد شیروان

 شرکت باریج اسانس
3 

64.  
آشنایی با خدمات ارزش افزوده 

 موبایل
 خراسان شمالی  95 

اداره کل فناوری  

اطالعات و ارتباطات  

 خراسان شمالی 

2 

65.  
نحوه اخذ پروانه کاربرد عالمت  

 استاندارد 
 95 

پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 

پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 

66.  
فناوری متناسب و نوآوری در  

 کسب و کارهای روستایی 
 تهران  95 دکتر بابک مختاری 

دفتر برنامه ریزی و 

امور فناوری وزارت  

 علوم

4 
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67.  
نشست بین المللی شبکه سازی  

 نوآوری
  INNOTEX2016 تهران  95 

 خراسان شمالی  95 نباتیان  قانون کار   .68
محل مرکز رشد  

 شیروان 
8 

69.  
شیوه های نوین مدیریت تلفیقی  

 آفات گلخانه 
 خراسان شمالی  95 مهندس رجبی 

محل مرکز رشد  

 شیروان 
4 

 همدان 94  فنون سنجش و ارزیابی عملکرد   .70
پارک علم و فناوری  

 همدان
8 

 خراسان شمالی  94  تجاری سازی فناوری   .71
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 

72.  
نحوه ایجاد شرکت های دانش  

 بنیان، ضوابط، قوانین و مقررات 
 خراسان شمالی  94 

پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 

73.  
آشنایی با قوانین و مقررات  

 صادرات و واردات 
 خراسان شمالی  94 

موسسه آموزشی و  

پژوهشی اتاق بازرگانی  

، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران 

8 

74.  

ESTABLISHING 

THEREGIONAL 

INNOVATION 

BASED ON STP 

 روزUNESCO-WTA 4 کره جنوبی  94 

 خراسان شمالی  94 دکتر کریمیان اقبال  دانشگاه کارآفرین  .75
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 

76.  GENERAL COURSE  مجازی  2015 دوره مجاری WIPO 36 
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ONINTELLECTUAL 

PROPERTY 

ACADEMY 

77.  

اصول، فنون و هنر مذاکرات  

تجاری با گرایش مذاکرات بین  

 الملل

 5 سازمان توسعه تجارت  خراسان شمالی  93 

78.  

نوآوری و انتقال فناوری در  

تجاری سازی دستاوردهای  

 شرکت های دانش بنیان 

 خوزستان  93 
پارک علم و فناوری  

 خوزستان 
8 

79.  

STP Development 

andManagement&STP 

and Technology 

Transfer 

 اصفهان  93 امیدی محمد جواد 
شهرک علمی و  

 تحقیقاتی اصفهان 
8 

80.  

شیوه ها و فرآیندهای اجرایی  

مدیریت مراکز رشد و پارک 

 های علم و فناوری 

 خراسان شمالی  93 جاوید نوبخت 
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
8 

81.  

چگونگی حضور موثر در  

نمایشگاه های داخلی و بین  

 المللی

 خراسان شمالی  93 
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
8 

82.  

5International th

Conference On 

Intellectual Capital 

Management 

 زنجان  92 یوسف ثبوتی 
پارک علم و فناوری  

 زنجان 
8 

83.  
چالش ها و  -مدیریت بازاریابی

 فرصت ها 
 خراسان شمالی  92 مجید قربانزاده

پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 
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 خراسان شمالی  92 حسن صفرلو  تجاری سازی و انتقال فناوری   .84
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
10 

85.  

آشنایی شرکت های تولیدی و  

صادراتی دانش بنیان با ابزارها و  

 فرآیندهای توسعه تجارت 

 خراسان شمالی  92 

موسسه آموزشی و  

پژوهشی اتاق بازرگانی  

، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران 

8 

 خراسان شمالی  92 جواد براتی  طرح کسب و کار   .86
پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
4 

 خراسان شمالی  92  اصول و فنون مذاکرات تجاری   .87

موسسه آموزشی و  

پژوهشی اتاق بازرگانی  

، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران 

8 

88.  
آشنایی با نحوه فرایند ثبت  

 اختراع 
 خراسان شمالی  92 

فناوری  پارک علم و 

 خراسان شمالی 
12 

89.  
ترویج برند و همایش ایجاد و  

 توسعه برند
 خراسان شمالی  92 

پارک علم و فناوری  

 خراسان شمالی 
8 
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 کارگاه های آموزشی)مدرس(

 مدت)ساعت(  نهاد برگزار کننده  مکان  زمان  کارگاه  -عنوان دوره  ردیف 

 16 استانداری خراسان شمالی  استانداری خراسان شمالی  98 کارآفرینی و کارآفرینی روستایی  .1

 3 دفترمالکیت فکری  هنرستان امام خمینی  98 بوم مدل کسب و کار   .2

 98 اصول خالقیت، نوآوری و ایده پردازی  .3
رویین  -کمپ دانشگاه علوم پزشکی 

 اسفراین

دانشگاه علوم -مرکز رشد جامع بجنورد 

 پزشکی 
3 

 2 بجنورد  جامع رشد مرکز بجنورد  دانشگاه 98 بنیان  دانش  شرکتهای مزایای و قوانین   با آشنایی  .4

 2 فناوری  و علم پارک رشد   دخترانه هنرستان 98 کار  و کسب مدل بوم-نوآوری  و خالقیت  .5

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین عالی آموزش مجتمع 98 بنیان  دانش  شرکتهای مزایای و قوانین   با آشنایی  .6

 3 فناوری  و علم پارک بجنورد  آزاد دانشگاه 98 کار  و کسب مدل بوم  .7

 98 بنیان  دانش  شرکتهای مزایای و قوانین   با آشنایی  .8
  خراسان  ای حرفه و فنی دانشگاه

 شمالی 
 2 بجنورد  جامع رشد مرکز

 2 بجنورد  جامع رشد مرکز انقالب  دانشکده 98 بنیان  دانش  شرکتهای مزایای و قوانین   با آشنایی  .9
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 2 فناوری  معاونت کار  اداره 98 کار  و کسب مدل بوم  .10

 2 بجنورد  جامع رشد مرکز بجنورد  دانشگاه 98 بنیان  دانش  شرکتهای مزایای و قوانین   با آشنایی  .11

 3 شیروان  رشد مرکز شمالی  خراسان فناوری و علم پارک 96 کار  و کسب بوم  .12

 2 اسفراین رشد مرکز جاجرم   ای حرفه و فنی دانشگاه 96 پردازی ایده های  روش  .13

 8 اسفراین رشد مرکز اسفراین مهندسی و فنی مجتمع 96 نوآوری و خالقیت  آموزشی کارگاه  .14

 3 اسفراین رشد مرکز اسفراین نور پیام 96 ثروت  تا ایده از  .15

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین مهندسی و فنی مجتمع 96 کار  و کسب مدل بوم آموزش  .16

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین پزشکی علوم 97 ثروت  تا ایده از  .17

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین پزشکی علوم 97 ثروت  تا ایده از  .18

 2 مدیریت  دانشکده شمالی  خراسان فناوری و علم پارک 97 بنیان دانش حوزه   خدمات و قوانین   .19

 2 صنعتی  مدیریت سازمان شمالی  خراسان فناوری و علم پارک 97 بنیان دانش  های  شرکت  با آشنایی  .20

 1 فناوری  و علم پارک استان  نور پیام دانشگاه 97 بنیان دانش  های  شرکت  با آشنایی  .21
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 2.5 فناوری  و علم پارک بجنورد  دانشگاه 97 نوآوری  و خالقیت  .22

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین پزشکی علوم 97 نوآوری  و خالقیت  .23

 2 اسفراین رشد مرکز اسفراین پزشکی علوم 97 کار  و کسب مدل بوم  .24

 2 وجوانان و ورزش کل اداره و پارک شمالی  خراسان فناوری و علم پارک 97 کار  و کسب مدل بوم-نوآوری  و خالقیت  .25

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی سالمت شیروان 96 کارآفرینی)خالقیت، نوآوری و خطرپذیری(   .26

 3 مرکز رشد شیروان  فناوری خراسان شمالی پارک علم و  96 بوم کسب و کار   .27

 2 مرکز رشد اسفراین دانشگاه فنی و حرفه ای جاجرم  96 روش های ایده پردازی  .28

 8 مرکز رشد اسفراین مجتمع فنی و مهندسی اسفراین 96 کارگاه آموزشی خالقیت و نوآوری  .29

 3 مرکز رشد اسفراین پیام نور اسفراین 96 از ایده تا ثروت   .30

 2 مرکز رشد اسفراین مجتمع فنی و مهندسی اسفراین 96 آموزش بوم مدل کسب و کار   .31

 2 مرکز رشد شیروان  دانشکده پرفسور حسابی  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .32

 2 مرکز رشد شیروان  دانشکده پرفسور حسابی  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .33
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 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 استارتاپ ویکند و ایده شومعرفی   .34

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی سالمت  95 معرفی استارتاپ ویکند و ایده شو  .35

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه علمی کاربردی 95 معرفی استارتاپ ویکند و ایده شو  .36

 2 مرکز رشد شیروان  ای شیروانفنی و حرفه   95 کسب و کار فردای من  .37

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی شیروان  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .38

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .39

 2 مرکز رشد شیروان  حسابی دانشکده پرفسور  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .40

 2 مرکز رشد شیروان  دانشکده پرفسور حسابی  95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .41

 2 دانشگاه پیام نور-مرکز رشد شیروان دانشگاه پیام نور استان  95 خالقیت و نوآوری در کشاورزی  .42

 2 مرکز رشد شیروان  شیروان دانشگاه آزاد   95 خالقیت و نوآوری+معرفی رویداد ایده شو   .43

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 معرفی مرکز رشد و پارک علم و فناوری   .44

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 کارآفرینی و خالقیت   .45
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 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 کارآفرینی و خالقیت   .46

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  95 کارآفرینی و خالقیت   .47

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی شیروان  95 کارآفرینی و خالقیت   .48

 2 مرکز رشد شیروان  فنی و حرفه ای شیروان 95 کارآفرینی و خالقیت   .49

 1 مرکز رشد بجنورد  تاالر اندیشه مانه و سملقان  95 بوم مدل کسب و کار   .50

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی شیروان  95 عمل)بوم مدل کسب و کار(ایده تا   .51

52.  
دانشگاه کارآفرین،شرکت های دانش بنیان و پارک های  

 علم و فناوری 
 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی شیروان  94

53.  
دانشگاه کارآفرین،شرکت های دانش بنیان و پارک های  

 علم و فناوری 
 2 مرکز رشد شیروان  بجنورد دانشگاه  94

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی سالمت  94 کسب و کار فردای من  .54

 2 مرکز رشد شیروان  دانشکده پرفسور حسابی  94 کسب و کار فردای من  .55

 2 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  94 کسب و کار فردای من  .56

 2 مرکز رشد شیروان  کاربردیدانشگاه علمی  94 کسب و کار فردای من  .57

 2 مرکز رشد شیروان  مجتمع آموزش عالی شیروان  94 کسب و کار فردای من  .58
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 3 جهاد دانشگاهی  اداره آب و فاضالب روستایی  94 سازمان کارآفرین-کارآفرینی   .59

 2 مرکز رشد شیروان  مرکز رشد شیروان  94 بوم مدل کسب و کار   .60

 3 مرکز رشد شیروان  دانشگاه آزاد شیروان  94 کارآفرینی،خالقیت و نوآوری   .61

 3 مرکز رشد شیروان  سازمان هالل احمر شیروان  94 کارآفرینی،خالقیت و نوآوری   .62




