
 

 

 کارگاه نوآوری و کار آفرینی

ی            ریالگوپذ-2ی تیو ترب یچالش یانجام کارها-1منابع افزایش خود کار آمدی را بنویسید؟ -1

گرانید دییو تأ تیحما-4 (یاحساس یها زشی)انگ یمسائل روان شناخت-3  

 

عزم راسخ-3 ابتکار عمل-2ی شیمثبت اند-1اجزای نگرش مثبت ما می توانیم را بنویسید؟ -2  

پذیری،تعهد و التزام تیمسئول -5 ها تیدر قبال مسئول ییپاسخ گو-4  

 

به بهبود کار  ندهیبا نگاه به چشم انداز آ -1 راهبرد های غلبه بر شرایط سخت شدن کار را بنویسید؟-3

.دیمربوط به کار شما را در خود حل کند، به کار ادامه ده یها یکه سخت دیاجازه نده -2. میفکر کن  

.دینگرش مثبت داشته باش شهیهم -3  

 

و توسعه  شرفتیتواند به پ یکه م ندیگو یم ییها تیو موقع طیفرصت به شرا فرصت چیست؟-4

 یزیچ یاجرا ایانجام  رشیپذ ایهدف  کی یمطلوب برا طیشرا ایمنجر شود. فرصت به عنوان زمان 

.شده است فیتعر  

 

قرار  شیمورد آزما دهیا دیمرحله ابتدا با نیدر ا آزمایش ایده در تجاری سازی فناوری را بنویسید؟-5

از محصول  هیاول ۀاز محصول ساخته شود، چرا که اگر نمون هیاول ۀنمون کی دیمنظور با نیا ی. براردیگ

.توان درباره اش اظهار نظر کرد یوجود نداشته باشد، نم  



 

 

 

نام اختراع-3 اختراع ای دهیاز ا یخالصه ا -2 عنوان -1برگه ثبت اختراع شامل چه مواردی است؟ -6  

یتجار یشماره ها و کدها -6 انتشار خیتار -5 نام صاحب اختراع -4  

 

است  دهیا یساز یمرحله از مراحل تجار نیبازار، سوم یابیارز ارزیابی بازار محصول را توضیح دهید؟-7

 دیبالقوه تان پاسخ ده انیآن و مشتر ۀدر مورد بازار، انداز یبه سؤاالت مختلف دیآن با یبررس یکه برا

.ریخ ایبازار وجود دارد  نیشما در ا تیامکان موفق ایتا مشخص شود آ  

 

اختراع  کیاست.  دیجد ندیفرا ایدستگاه  ب،یترک کیاختراع،  اختراع را به صورت کامل شرح دهید؟-8

 ایتواند به طور مستقل درک شده باشد و  یم ایموجود باشد و  شیاز پ ۀدیا ایمدل  کیتواند از  یم

که  یا یعبارت است از نوآور« اختراع» رانیا زمانیکشور عز نیقوان هیشده باشد. بر پا یفقط طراح

.شود یو نرم افزار نم ییداشته باشد و شامل مواد دارو یکشاورز ای یکاربرد صنعت  

 

تیم، متشکل از افرادی با مهارت ها، دانش و تجربیات  ویژگی های یک تیم کاری را بنویسید؟-9

گوناگون است که متکی به یکدیگرند و دارای تعهدی دسته جمعی در رسیدن به اهداف تیم هستند. 

.اعتماد، اطمینان، تعهد، انسجام و هماهنگی یک تیم بیشتر از یک گروه است ۀدرج  

 

قدرت چانه زنی تامین کنندگان-2تهدید ورود کاالی جایگزین -1نیروی رقابتی پور تر چیست؟  5 -11  

رقابت بین رقبای فعلی-5قدرت چانه زنی خریداران  -4تهدید ورود رقبای جدید -3  



 

 

 

 

قیمت-4نشان)برند( -3طراحی -2تازگی -1های پیشنهادی را نام ببرید؟  راه های توسعه ارزش-11  

عملکرد -8سفارشی سازی -7کاهش خطر  -6قابلیت دسترسی -5  

 

مدل کسب و کار و هزینه محور یعنی چه؟ مدل های کسب و کار که محورند بر کاهش دادن -12

با قیمت کمتر به مشتری ارائه هزینه ها تمرکز دارند.در واقع می خواهند یک ارزش پیشنهادی را 

 دهند.

 

مدل کسب و کار و ارزش محور یعنی چه؟برخی مدل های کسب و کار کمتر به هزینه توجه       -13

می کنند،در عوض بر خلق ارزش متمرکز هستند.به دنبال ارزش پیشنهادی مرغوب و خدمات اختصاصی 

 سطح باال برای مشتریان هستند.

 

عامل  4محصول به  کی یموفق برا یابیبازار محصول به چند اصل است؟ بازار یابی موفق یک-14

 میدار میکه تصم ییجا -4 کردن آن ینحوه معرف -3 متیق -2 خود محصول -1:دارد یبستگ یاصل

میمحصولمان را بفروش  

 

لحظه  جاناتیبر اساس ه متیق نییتع روانی:-1 انواع روش های قیمت گذاری را توضیح دهید؟-15

ی.مشتر یا  



 

 

سود حاصل  .دیبفروش محصوالت ریو آن را در کنار سا دیدرست کن جیهر محصول پک یبرا بسته ای:-2

.است شتریجداجدا فروختن محصوالت بسود  کار از نیاز ا  

 دیآن منطقه محصول تول یازهایمتناسب با ن ییایمختلف جغراف یها تیموقع یبرا جغرافیایی:-3

 یمتفاوت یها متیمحصوالتتان ق یساکنان آن مناطق برا یو بعد با توجه به بضاعت مال دیکن

.دیکن نییتع  

 

 یفرد( فروخته م ایمحصوالت اول به واسطه )شرکت  فروش از طریق واسطه را توضیح دهید؟-16

رساند و بعد عمده فروش به خرده فروش و در  یشود، سپس، واسطه آنها را به دست عمده فروش م

.فروشد یم یخرده فروش به مشتر تینها  

 

تان را مشخص  ینشان تجار تیشخص -1چهار قدم نشان تجاری کیفیت محصول را بنویسید؟ -17

ربه بازا ینشان تجار یمعرف -4ی ظاهر یها یژگیساخت و -3 شناخت از مصرف کننده -2. دیکن  

 

 یصنعت تیکل مالک ۀدر حال حاضر ادار برای ثبت اختراع و نشان تجاری به کجا باید مراجعه کرد؟-18

است و شما  یتجار یوابسته به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مسئول ثبت اختراعات و نشان ها

مجموعه مراجعه و اظهارنامه پر  نیا تیبه وب سا دیخدمات خود با ایکاال  یثبت نشان تجار یبرا

.دیکن  

 

:گردد یم یسته بندبعد د 5در  یدر سطح کالن نوآورنو آوری به چند بعد دسته بندی می شود؟ -19  



 

 

به  یابیدست -4 دیجد یبازارها شیگشا -3 دیتول دیجد یروش ها -2 دیخدمت جد ایمحصول  -1

دیجد یسازمانده یروش ها -5 نینو یتکنولوژ ای هیمواد اول  

 

بنگاه های کوچک شامل چه کارکردهای منحصر به فردی هستند؟-21  

ییاشتغال زا -1  

ه ثروت در جامع عیتوز -2  

ی ا هیتوسعه مناطق حاش -3  

اکشوره ازیمورد ن داتیتول نیتأم -4  

...بزرگ و یو بنگاه ها عیصنا ازیمورد ن یانسان یروین تیترب -5  


