پيام فرىنگي شماره 28
توسعو و گسترش فرىنگ کار آفرینی در باشگاه پژوىشگران جوان ونخبگان

در راستاي تسزيغ ّ تحمك سٌذ چشن اًذاس

 1404كشْر ّ سياست ُاي جذيذ داًشگاٍ آساد اسالهي

پژُّشگزاى جْاى ّ ًخثگاى ّ ُوچٌيي تا تْجَ تَ اُويت

ّ تاشگاٍ

تجاري ساسي تحميمات ّ طزح ُاي پژُّشي اػضاي

تاشگاٍ ،سؼي شذٍ در پيام ُاي فزٌُگي ،در خصْص ايي هْضْع تسيار هِن ،تطْر فشايٌذٍ اي پزداختَ شْد ّ شوا
ػشيشاى را تا هؼمْلَ فزٌُگي آى تيشتز آشٌا ًوايذ

 .کار آفزیٌی ّ تجاری ساسی در

سيز تکاهلی ایذٍ تَ فزآّردٍ ،

ًمشی کليذی ّ تسيار هِوي را ایفا هيکٌذ ّ تحمك آى هسلواً هستلشم فزٌُگ ساسی هٌاسة آى است  ،لذا پيا م
ُای فزٌُگی تاشگاٍ در سال تحصيلی جذیذ تَ ایي هِن اختصاص یافتَ است .
اّليي گام جِت شٌاخت ّ تثييي درست ُز هفِْم یا پذیذٍ  ،ارائَ تؼزیف رّشي اس آى هی تاشذ  .کار آفزیٌی اس ًظز
ّاژٍ شٌاسی اس ریشَ کلوَ فزاًسْی  Enter prenderتَ هؼٌای"هتؼِذ شذى " گزفتَ شذٍ است کَ تياًگز تالش ًْ
آّراًَ تزای ایجاد "ارسش" است.
کار آفزیٌی در طْل تاریخ گزچَ اتتذا اس دیذگاٍ التصادی هْرد تْجَ لزار گزفتَ اها اتؼاد رّاًشٌاختی جاهؼَ شٌاسی
ی فلسفی آى حائش اُويت فزاّاى است ّ
اخاللی ّ حت
تحکين ٌُجارُا ّ هحتزم شوزدى ارسش ُا ّ

در تَ ثوز ًشستي ًتایج آى ًمشی ارسًذٍ ایفا ًوْدٍ اًذ

.

هْاردی چْى رّاتط اًساًی اجتواػی سالن  ،رػایت هالکيت فکزی ّ

هؼٌْی اس جولَ استاًذارد ُای کارآفزیٌی هحسْب هی شًْذ  .ضوي آى کَ تمْیت اًگیشٍ شْق ّ شْر خالليت ّ ًْ
آّری ًيش هْتْر هحزکَ کار آفزیٌی هی تاشٌذ  .تَ ػثارتی تزای تْسؼَ ّ گستزش ّ حوایت اس کار آفزیٌی ّ تحمك آى
ػالٍّ تز ايجاد سهيٌَ ُای السم تفکز خالق ّ ُْشوٌذی  ،آهْسش ُای هستوز  ،مؤثز ّ هفيذ ضزّرتی اجتٌاب ًاپذیزًذ .
ساس ّ کارُای تِزٍ هٌذی درست ّ تجای هٌاتغ ّ اهکاًات تالمٍْ ّ تالفؼل ّ

تسياری هْارد دیگز ًيش در فزٌُگ کار

هتؼالة در پيام ُاي آتي ،تَ آىُا خْاُين پزداخت.
ًا
آفزیٌی لاتل تحث ّ تؼوك اًذ کَ

