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.  نمیشهمهارتهاینرم،مهارتهاییهستندکهشاملویژگیهایشخصیتیوتواناییهایارتباطیموردنیازبرایموفقیتتویکارتو
مانهایتااینمهارتهاهمونچیزیهکهباعثتمایزش. مهارتهاینرمنحوهتعاملافرادرودرروابطشونبادیگرانمشخصمیکنه

.ازدیگرانمیشه

کاریمحیط هایتویافراداین چونهستن،نرممهارت هایدارایکهمی گردنافرادی دنبالمتقاضیانبیناستخدام،موقعمدیران
به درستیروزمانشنتونهمثالاگهاماباشه،داشتهخودششغلیحیطهدرخوبیخیلیفنیتوانایی هایفردیممکنه.موفق ترن
.نمیشهموفقکارشتویکنه،همکاریتیماعضایسایربابه خوبییاکنهمدیریت

مهارتهاینرم

4س جلسات و سرفصل های استارت باک



چنداتکهداریدرشدیبرنامهیآیادارید؟دوستروکردیدانتخابکهشغلیمسیرآیامیشناسید؟روخودتونتوانمندیهایچقدر
باالازشودبسازیخودتونبایدیادارهوجودشغلینردباناسمبهچیزینظرتونبه!بکنه؟تبدیلحرفهایآدمبهروشمادیگهسال
برید؟

یکتنهایدروبدیدانجامخوبهدفگذارییهبشناسید،بهترروواقعیتونخودکنیمکمکشمابهقرارهخودشناسیدرستوما
.کنیدحرکتموفقیتقلههایسمتبهوکنیدتهیهمهارتهاتونواستعدادهارشدبرایعملیاتیبرنامه

:یسرفصلهایکهتویدرسخودشناسیمیخون

شناخت قهرمانان درون در سفر زندگی
MBTIشناخت تیپ های شخصیتی 

شناخت لنگرگاه های شغلی ادگار شاین
شناخت مهارت های نرم و سخت در مسیر شغلی

SMARTهدف گذاری شغلی و زندگی 
تهیه اکشن پلن توسعه فردی

خودشناسی

5س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



واقعدروکنهمذاکرهمی تونهکهموجودیهتنهاداره،اجتماعبهکهوابستگی ایخاطربهانسانکهمی گیمبهتوندرساینتوی
باشنبلدمذاکرهمهارتکهکساییچونمی کنهمشخصروناموفقوموفقآدم هایبینتفاوتکهموضوعیههمونمذاکره

.ببرنپیششکلبهترینبهروجلسه اییامکالمههرمی تونن

:سرفصلهایدرسمذاکره

تعاریف و مفاهیم مذاکره
زبان بدن

تکنیک های مذاکره
شرایط مذاکره

مهارت ها ی مذاکره
اهداف و برنامه مذاکره

مذاکره

6س جلسات و سرفصل های استارت باک

بازگشت به فهرست



Designیاطراحیتفکر Thinking،روموفقیمحصوالتبتوننتامی کنناستفادهبزرگشرکت هایکهدنیاستمهمابزار هایاز
.کنهمتحولاطرافتدنیایبهروتونگرشمیتونهحتیکهابزاریهاین.بسازن

تفکرامنبهروشیازاستفادهمی سازنروموفقیاستارت آپ هاییامحصوالتپیشرو،افرادوشرکت هاکهدالیلیترینمهمازیکی
.یمیگیریادمسائلاینبرایروفردبهمنحصرونوآورهایحلراهایجادوپیچیدهمسائلکردنحلنحوهدرساینتوی.طراحیه

:ریمتوی درس تفکر طراحی چه سرفصل هایی یاد می گی

...چرا تفکر طراحی؟ داستان مغز ما
مراحل تفکر طراحی

مرحله ی اکتشاف مسئله
مرحله ی تعریف مسئله
مرحله ی توسعه راه حل

مرحله ی طراحی راه حل و تست

تفکرطراحی

7س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



چهکهمطرحهماهمهبرایسوالاین.داریمهمتیمیکاردغدغهناخودآگاهداریم،کاروکسباندازیراهدغدغهکهماهاییهمه
.بدبعضیوباشنخوبتیم هاازبعضیمی شهباعثچیزی

ایدهتیمونیدبتتاکنیمکمکشمابهقرارهتیمیکاروتیمدرسدرمی کنن؟عملبهترکهچیهرقیب هاشونباپیکساروگوگلفرق
.اشیدبتیمازعضویصرفاوکنیدکارشرکتیهتویچهباشید،کاروکسبصاحبشماچه.کنیدمدیریتوبسازیدروتونآل

:سرفصل هایی که توی این درس می خونیم

تیم ایده آل
تیم های خالق

انگیزش
رهبری

بوم تیم
تیم های چابک

یتیموکارتیم

8س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



ارتباطلمشکاز.می شیممواجهمشکلباجاهمهباشیم،نداشتهدرستیبیانفناگهارتباطات،عصرمی گیمبهشکهدوره ایتوی
بلدبایدکهیهمسائلضروری ترینازیکیبیانفنوارائهدرسکهخالصه.تیمیکباهمکارییامدیریتتاگرفتهمشتریباگرفتن
.ندادهیادبهمونهیچکسهمدانشگاهومدرسهتویوباشی

:ماین ها سرفصل هاییه که توی این درس یاد می گیری

تکنیک های ارائه شفاهی
اصول فن بیان
متقاعد سازی

تکنیک های کالمی در مذاکره
بداهه گویی و خالقیت

گوش دادن فعال و تاثیر آن در ارتباطات بین فردی

ارائهوفنبیان

9س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



مهارتهایارتباطی

ریم و توی این درس بهت یاد می دیم که مهارت، ترکیبی از دانش و توانایی هاست که ما باید در طول زندگی آروم آروم به دست بیا
برخالف این تصور رایج که مهارت های ارتباطی رو ذاتی میدونه، امروزه ثابت شده که این مهارت های مهم قابل .پرورشش بدیم

.یادگیری هستن

:دهاستارت باکس اینجاست تا این مهارت ها رو بهمون یاد ب

آشنایی با مفاهیم مهارت های ارتباطی
مذاکره و متقاعد سازی

تصمیم گیری
مهارت حل مسئله

مهارت تعاملی

10س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



خودآگاهی

ی گیم که برای ما تو جلسات خودآگاهی بهت م . برای این که بتونیم پیشرفت کنیم باید از دالیل رفتارها و تصمیماتمون آگاه باشیم
.بهبود در سطح روان و یا در زندگی، نیازمند تغییر چه چیزهایی هستی

:مسرفصل هایی که توی این درس میخونی

خودآگاهی و خودراهبری
عزت نفس و اعتماد به نفس

مسئولیت پذیری و تاب آوری
پذیرش، انعطاف پذیری و سازگاری

پرسشگری و نوآوری
برنامه ریزی و مدیریت منابع

11س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



نگپرسنالبرندی

.باشنداشتهماازدقیق تریشناختبقیهتامی کنهکمککهابزاریابزاره،یهشخصیبرندسازیکهمی گیمبهتوندرسایندر

سرمایهودرآمدگسترشبرایابزاراین.بدناولویتمابهنیاز هاشون؛وانتخاب هابراساسبتوننافرادمیشهباعثبرندینگپرسنال
.بکنیمبرقراربهتریارتباطاطرافموندنیایبامی شهباعثومی کنهکمکمابه

م؟حاال چه سرفصل هایی رو قراره توی این درس بخونی

قهرمان واقعی کیست؟
رسیدن به تصویر مطلوب

تشکیالت برندسازی شخصی
سفر قهرمانی

ساختن یک برند شخصی موفق
کارگاه

12س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



یهمی تونیدشمامهارت هاایندونستنباوسازمانیهوشرکتهرالزمه یکهمیشهفرآیندهاییومهارت هاشاملمهارت هااین
.کنیدکاربهشروعشرکت هاتویدارهزیادیمهارت هایکهحرفه اینیروییهعنوانبهیاوکنیدسازماندهیروشرکت

کسبوکاریمهارتهای

13س جلسات و سرفصل های استارت باک



مبانیمالی

رمایهسمختلفهایروشچیه،مالیجریانبدونیکهمهمهخیلی.فردیهاستقاللورشدهایپایهترینمهمازیکیمالیمدیریت
.کنیمدیریترومیاریدستبهسختیبهکهپولیچطوروهستنچیاگذاری
هایریانجکار،وکسبیاشرکتتوبتونیتامیدهیادبهتروسرمایه گذاریومالیحوزه یتحلیل هایمالی،مبانیدرستوکارابیز

.کنیمدیریتدرستروپولتخالصهوکنیریزیبودجهوبدیتشخیصرودرآمدی

:سرفصل های این درس

معرفی مدیریت مالی

صورت های مالی اساسی

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

تخمین رشد آتی و برنامه ریزی مالی شرکت ها

جریانات نقدی و بودجه بندی سرمایه ای

مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه شرکت

14س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



ینگبازاریابیوبرند

رییادگیحالدرکهخوبچهنمی کنه،فرقیهیچکنین؟میکارشرکتیتوییاهستینخودتونکاروکسباندازیراهفکرتو
حرفهمارکتریهمثلچجوریاینکهگرفتنیاد.موفقیتهبهرسیدنبرایکاریوکسبهراصلینیازبازاریابیکهچراهستینبازاریابی

می تونینهکمشاغلیازمختلفهایگزینهکلیباشهچیشغلیتونمسیروشخصیتازینکهفارغمهمه،بسیارکنینعملوفکرای
.می دهقرارروتونپیشروکنینامتحان

:تو این درس موارد زیر رو باهم یاد می گیریم

مقدمه ای بر بازاریابی
بازاریابی در عمل

اصول و مبانی برند
نقش ارتباطات
آشنایی با برند

15س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



تالبازاریابیدیجی

دارن،تاریرفچهافرادمی گذره،چیوبدنیایتویبفهمیدتامی دیمیادروهاییتکنیکواصولبهتوندیجیتالبازاریابیدرستوی
.باشیمداشتهبهتریبازاریابیتاکنیماستفادهازشمی تونیمچطوریماومی کننسرچبیشترروچیزهاییچه

:سرفصل هایی که توی این درس می خونیم

مفاهیم اصلی بازاریابی دیجیتال

بازاریابی عملکردی

بازاریابی محتوایی

بازاریابی رسانه های اجتماعی

هک رشد و گیمیفیکیشن

استراتژی؛ کمپین؛ اندازه گیری

16س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



رمسائلحقوقیکسبوکا

اولشایدشبشید؟استخدامعالقتونموردشرکتتویاکنید؟اندازیراهروخودتونکاروکسبکهافتادیدفکراینبهبه حالتا
ازهرکدومایبر کهاتفاقاتی.میادوجودبهدرشتیوریزحقوقیمسائلمسیرایندرکهبدونیدبایدولیبرنپیشسادگیبهکارها

رعایت.می کنیمآشناچالش هااینباروشماکار،وکسبحقوقیمسائلدرستوما.باشیدآمادهقانونیوحقوقیلحاظازبایداونا
.نشیدمواجهمشکلباآیندهدرمیشهباعثراهابتدایازموارداین

:چه سرفصل هایی رو در این درس می خونیم
حقوق مالکیت معنوی

قراردادها و اصول آنها

انواع و ارکان شرکت ها

قرارداد سهامداران

خطرات تهدید کننده ی کسب و کارهای نوپا

قرارداد کار و بندهای آن

17س جلسات و سرفصل های استارت باک
بازگشت به فهرست



فروش

روشفبامرتبطهایمهارتباداریمنیازکنیم،میکارکهبازاریومنطقهوسنهردرباشیم،کهکاروکسبازایمرحلههردرما
.باشیمتهداشتریموفقکاروکسبدرآمد،افزایشباتامیشهباعثفروشمهارتتوسعه.بگیریمکاربهرواونهاوباشیمآشنا

:میگیریمیاددرسایندرکهسرفصلهایی

مهارت های فروشنده حرفه ای

تشریح مراحل فروش

تکنیک های فروش حرفه ای

مهارت های ارتباطی در فروش

انواع مدل های فروش

مدیریت ارتباط با مشتری در فروش

18س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



بورسوبازارهایمالی

همرومعنیشحتیمردماززیادیتعدادولیگذاریهسرمایهصندوق هایازحرفوقت هاخیلیبهاداراوراقبورستومی دونستید
؟گذارهاستسرمایهازسرییهمناسبکدومشهروداره؟مختلفانواعگذاریسرمایههایصندوقمی دونستیدمثالنمی دونن؟

.یدکنکسبدرستیدرآمدطریق،اینازبتونیدتامی دیمیادرومالیبازارهایبهورودبرایالزمدانشبهتوندورهاینتویما

:سرفصلهایایندرسشامل

شناسايی محيط اقتصادی

شناخت انواع بازارها

مفهوم سرمايه گذاری

گزينه های مختلف سرمايه گذاری در ايران

مفهوم و تاريخچه بورس اوراق بهادار

آشنايی با انواع بورس های اوراق بهادار و کاالیی

19س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



یفروشتلفن

ه یکی از فروش تلفنی یکی از کاربردی ترین روش های بازاریابیه و به دلیل امکان فعالیت به صورت دورکاری و فریلنسری، می تون
خش زمینه های درآمدزایی برای عالقمندان باشه اما متاسفانه به دلیل عدم وجود آموزش های درست در این حوزه، اکثر افراد فعال در ب

در حالیکه . نبازاریابی تلفنی فاقد مهارت های الزم هستن و به همین دلیل نتایج مناسبی نگرفته و خیلی زود از این حوزه دلسرد میش
.با یادگیری اصول و مهارت های موثر در فروش تلفنی می تونیداز این مسیر به رشد بسیار خوبی در کسب وکار برسید

فروش و بازاریابی

بازاریاب تلفنی به چه کسی گفته می شود؟

اصول بازاریابی تلفنی

AIDAS&LOCATEمدل 

موارد ترغیب در مشتری بالقوه

نحوه فروش در بازاریابی تلفنی

20س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



اخالق حرفه ای در کسب وکار

فرهنگتواون هااهمیتمورددرطورهمینمی گیریم،یادروکاروکسبدرحرفه ایاخالقاتیکت هایومبانیدرساینتو
چطوریمی کنیمتمرینهمباومی دیمآموزششمابهروایحرفهاخالقمدیریتابزارهای.می کنیمصحبتشرکتسازمانی

.کنیمحلکارتورواخالقیمشکالتوتعارضات

:یمسرفصل هایی که توی این درس یاد می گیر

مدیریتاخالقحرفهایوضرورتآندرکسبوکار

حلمسائلوتعارضاتاخالقی

ابزارهایمدیریتاخالقحرفهای

اخالقحرفهایدرتطبیقبافرهنگسازمانی

اصولرفتارحرفهایدرقبالهمکارانومربیگری

اتیکتهایرفتاریدردنیایکسبوکار

21س جلسات و سرفصل های استارت باک

تبازگشت به فهرس



فکریکارآفرین بهاگه.بشهزیادیخیلیضررهایبهمنتجرمی تونهکافی،دانشبدونکارآفرینیدنیایبهورود
ضرورت هایازیکیمهارت هامجموعهاینبی تردیدکنید،راه اندازیرونو خودتکاروکسبداریدقصدومی کنید
.می شهمحسوبشماآموزشی

مهارتهایکارآفرینی
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نیمبانیکارآفری

ررسی باهم ب. در دوره ی مبانی کارآفرینی قراره از مفاهیم پایه کارآفرینی بگیم و سبک های کسب درآمد رو بهتون معرفی کنیم
می کنیم که چرا کارآفرینی مهمه و اصال هرکس که دلش بخواد میتونه کارآفرین بشه یا نه؟ 

:سرفصل هایی که توی این درس یاد می گیریم هم این هاس

مفاهیمپایهکارآفرینی

تعریفواهمیتکارآفرینی

ویژگیهاشخصیتیکارآفرینان

رویکردرفتاریومهارتهایموردنیازکارآفرین

نقشهیراهکارآفرینی

ایدهوفرصتوآشناییبااکوسیستمکارآفرینی
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مدلکسبوکار

برایارزشیچهکارتونوکسباینکهمثلسوال هاازبعضیپاسخ.جدیدهنسبتااصطالحیه(مدلبیزینس)کاروکسبمدلاصطالح
.میکنهتعریفروکاروکسبمدلمیدید؟انجامدرآمدکسببرایداریدکاریچهاینکهیاکنه؟میایجادمشتری

روودتونختواناییبتونیدوبشناسیدخوبیبهرومختلفشهایبخشوچطوریهکاروکسبمدلیکطراحیبدونیدمیخوایناگه
.باشیدهمراهکاروکسبمدلدرستومابابدید،افزایشکاروکسبمدلتحلیلدر

تعریف استارتاپ و بیزنس مدل استارتاپی

مسئله و مشتری

ارزش پیشنهادی، راه حل و کانال ها

جریانهای درآمدی و هزینه

دلسنجه های کلیدی، مزیت ناعادالنه، اشتباهات بیزنس م

مثال های کاربردی و مروری بر پیش بینی مالی
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راهاندازیاستارتاپ

شروعایدبکجاازمیدونننهمیدونن،رواستارتاپدرستتعریفنهاماهستن،خودشوناستارتاپاندازیراهفکربهخیلیاروزااین
صل هایسرفکمکبهاستارتاپ،اندازیراهدرستوچیه؟استارتاپیکشکستدالیلوموفقیتعواملنمیدوننطورهمینکنن،

.داریماستارتاپیمقدماتوتعاریفبهکلینگاهمازیر

مفاهیم استارتاپی
اعتبارسنجی

MVP
طراحی محصول

جذب سرمایه
ارائه به سرمایه گذاران
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روشهاینوینکسبدرآمد

ر امروزه روش های جدیدی برای کسب درآمد در حال توسعه هستن، شغل ها و جریان های درآمدی ای که قبال وجود نداشتن یا اینقدر د
ن برن یا میدونی چه تکنولوژی هایی بسترهای کسب و کار رو دارن تغییر میدن؟ چه شغل هایی قرار خیلی زود از بی. مرکز توجه نبودن

کم بشن، و چه شغل های جدیدی دارن به وجود میان؟ 

:میتونی توی این درس این موارد رو یاد بگیری

آینده کسب و کار

شخصیت و شغل

هوش مصنوعی و روش های درآمدی

اینترنت اشیا و روش های درآمدی

واقعیت مجازی و روش های درآمدی

بالک چین و روش های درآمدی
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کهمیکنیمفکرهمماازخیلی.باشیدبلدکهمیخوانازتونهرکسبوکاریبهورودبرایکهمهارتهاییههمونمهارتهااین
زهتامیخوانعملکردگزارشیهازمونومیشیمکارواردهمینکهولیبلدیمروپاورپوینتواکسلمثلمهارتهاییخوبخیلی

.نمیکردیمفکرشمحتیماکهدادانجاممهارتهاایندونستنبامیشهکارهاییچهمیفهمیم

مهارتهایتخصصی
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درسطراحیوبسایت

 های می دونی چجوری وب  سایت ایجاد کنی؟ به این فکر کردی چطور می شه بدون کدنویسی با وردپرس وب سایت طراحی کرد؟ از روش
راه اندازی هاست و دامنه چیزی می دونی؟

دازی و ما در دوره ی طراحی وب  سایت بهتون یاد می دیم چجوری در گوگل دیده بشید تا بتونید فروشگاه اینترنتی خودتون رو راه ان
.پس روی خودتون سرمایه گذاری کنید و یه تخصص و مهارت جدید یاد بگیرید. ازش کسب درآمد کنید

:سرفصل هاش هم ایناس
خریددامینوهاستوایجاددیتابیس

راهاندازیوردپرس،ایجادبرگه،پستودستهبندیها

دیزاینوبسایت،قالبهاوشخصیسازی

مسائلفنی،تنظیماتوکدهادروردپرس

اصولسئووبهینهسازیسایت

راهاندازیفروشگاهآنالین
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Wordنرمافزارورد

ارت ها و تو آشنایی با نرم افزار ورد همه تنظیمات الزم برای تولید یک سند متنی رو یاد میگیری، با نحوه استفاده از امکانات و چ
.نمودارها آشنا میشی و می تونی انواع سندها، نامه ها، مقاله ها و حتی کتاب و پایان نامه رو خودت تولید کنی

:سرفصلهایایندرس

MS Wordآشنایی با 

تنظیم صفحه و صفحه آرایی

و امکاناتشInsertمنوی 

بزارتنظیمات پیشرفته صفحه و نوارهای ا

تنظیمات چاپ

منبع دهی، فوتر و هدر

نمودار و جدول پیشرفته

امکانات وب و ایمیل
ترسیم در ورد و فلوچارت
لینک دهی و بوک مارک

نوشتن معادالت و نماد ها
خروجی گرفتن در ورد
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Execlاکسلنرمافزار

.  راه بندازهنرم افزار صفحه گسترده اکسل یکی از کاربردی ترین نرم افزارهاییه که همزمان با داشتن رابط کاربری ساده، خیلی هم کار 
کلی عدد و رقم تو گزارش هات داری؟ میخوای مدیریت هزینه ها و درآمد ها رو تو کارت داشته باشی؟ نیاز داری نمودار و چارت 

.بکشی برای ارائه کارت؟ جواب همه اینا تو اکسل هست

مقدمات و تنظیمات اکسل

الگوها و لیست ها

کلید های ترکیبی

توابع مقدماتی

فرمت ها و صفحه آرایی

توابع پیشرفته

استفاده از شروط در اکسل

ساخت چارت

توابع ترکیبی

گره بندی و محدوده گذاری

رسم نمودار و چارت

خروجی گیری در اکسل
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