
 
1 صفحه 3از 

 

 

وکار باید درباره شیوه خلق ارزش و اندازی یک کسبپیش از اقدام به راه

بدانیم چگونه خلق ارزش  بیاندیشیم. به عبارت دیگر، بایدبرداری از آن بهره

و چگونه از این خلق  ؛رسانیمارزش را به دست مشتری میچگونه  ؛کنیممی

توانیم برای خلق و ارائه ارزش و چگونه می ؛کنیمارائه ارزش منفعت کسب می

ها اجزای تشکیل دهنده همان با کارآمدی بیشتری عمل کنیم. این پرسش

 آید.وکار از آن صحبت به میان میفهومی هستند که تحت عنوان مدل کسبم

آشنا وکار مدل کسببا مفهوم  کارگاه آموزشی تخصصی نیکنندگان در اشرکت

 انیبا ب کارگاه نی. به عالوه، در اآموزندیم وکار راطراحی مدل کسبو  شوندیم

 المللیهای بینو شرکت رانیوکار اکسب یاز فضا متعدد یهاها و نمونهمثال

اصول تفکر و  میپردازیم وکارآفرینی در مدل کسبانواع الگوهای ارزشبه 

رسش کلیدی تا بتوانیم به این پ میکنیم حیتشر وکارطراحی را در مدل کسب

وکار طراحی مدل کسبیک مان برای ایدهتوانیم پاسخ دهیم که: چگونه می

 ریم.کنیم و آن را به مرحله اجرا درآو

 

 :کارگاهمخاطبان 

ها و آپاستارت های نوپا،مدیره شرکتگذاران و اعضای هیئت، بنیانمدیران

 وکارهای توسعه کسبتیم

آپوکار و استارتهای توسعه کسبپردازان و اعضای تیمایده 

 کارگاه تخصصی

خلق مدل 

 وکارکسب



 
2 صفحه 3از 

 

 سرفصل کارگاه

  وکار مدل کسبمفهوم 

 وکار تشریح اجزای مدل کسب 

 وکار کسبوکار با طرح  تفاوت مدل کسب 

 

 وکار تشریح بوم مدل کسب 

 طراحی ارزش پیشنهادی 

 های مشتری گیری درباره بخش تصمیم 

 ها گیری درباره کانال تصمیم 

 گیری درباره ارتباط با مشتری تصمیم 

 گیری درباره منابع کلیدی تصمیم 

 های کلیدی گیری درباره فعالیت تصمیم 

 های کلیدی گیری درباره مشارکت تصمیم 

  استراتژی جریان درآمدیتعیین 

 ها تعیین استراتژی ساختار هزینه 

 

 وکار آفرینی در مدل کسب الگوهای ارزش 

 الگوی تفکیکی 

 دار الگوی دنباله 

 الگوی چندوجهی 

 الگوی رایگان 

 الگوی فریمیوم 

 الگوی طعمه و شکار 

 الگوی باز 
 

 وکار تفکر طراحی در مدل کسب 

 



 
3 صفحه 3از 

 

 
 مدرسمعرفی 

 جاللی حسین دکتر سید

تهران دانشگاه مدیریت دانشکده استراتژیک، مدیریت دکتری 

المللیبین شدهصالحیت تایید مدیریت مشاور (CMC) 

آریانا صنعتی پژوهشی گروه مدیریت، مشاوره هایمدیر پروژه 

گذاریسرمایه بندرعباس، نفت پاالیش :هایشرکت در استراتژی و طراحی ساختار مشاور 
 گاز تجهیزات ساخت پتران، تحقیقات، جهاد مادیران، مارون، عمران مهندسین نفت، صنعت
 انرژی، و آب مشاور مهندسی تایکو، مهندسی آرین، گستر تابماه پرفراتور، پارس تامکار،

 اتیسم انجمن شکوفایی، و نوآوری صندوق آزما، افزار خودرو، سردساز خودرو،ایران محورسازان
 پدرام و ... مهندسی گروه ایران،

پژوهشی گروه تهران، دانشگاه مدیریت دانشکده در سازمانی ساختار طراحی و استراتژی مدرس 
 اقتصاد دنیای آموزش مرکز و آریانا صنعتی

مدیره اکسلریتعضو هیئت 

ایران مدیریت مشاوران انجمن عضو 

آریاناقلم انتشارات استراتژیست، ذهن کتاب مولف 

(آریاناقلم انتشارات) برد بازی ،(آریاناقلم انتشارات) استراتژی به رسیدن استراتژی: کتب مترجم، 
 (آریاناقلم انتشارات) رقابتی مزیت نهایت

نشریات در مقاله 15 از بیش المللی،بین انگلیسی نشریات در مقاله 10 از بیش انتشار و چاپ 
 المللیبین و ملی هایکنفرانس در مقاله 30 از بیش ارائه و پژوهشی علمی

 برگزاری کارگاهشرایط 

 گردد.سازمانی برگزار میآموزشی به طور اختصاصی و دروناین کارگاه 

سازی خواهد شد.ویژه های شرکت متقاضیمحتوای کارگاه بر حسب ویژگی 

:برای اطالع از شرایط برگزاری کارگاه، درخواست خود را به ایمیل ذیل ارسال نمائید 

Jalali.SHossein@gmail.com 

 


