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 دکتر فتوحی
مدل شایستگی رهبران سرآمد در مدیریت کسب 

 و کار
24/6/99  2 دوشنبه 

31/6/99 های فناورهطرح کسب و کار در بنگا دکتر فتوحی  3 دوشنبه 

7/7/99 مدیریت مالی و سرمایه گذاری خطر پذیر دکتر فتوحی  4 دوشنبه 

 دکتر فتوحی
های رهبری در خالقیت نوآوری و تجاری مهارت

 سازی
14/7/99  5 دوشنبه 

 دکتر فتوحی
مراحل مختلف تأسیس شرکت و دانش بنیان 

 شدن
21/7/99  6 دوشنبه 

 دکتر فتوحی
های تولید تجهیزات مسئولیت فنی در کارخانه

 پزشکی
28/7/99  7 دوشنبه 

5/8/99 و مذاکره در کسب و کار ارتباطات مؤثر دکتر فتوحی  8 دوشنبه 

12/8/99 میان ترمزمان برگزاری آزمون     دوشنبه 

19/8/99 نوآورانه یهایحفاظت از فناور یبرا یپتنت ابزار دکتر رضاپور  9 دوشنبه 

26/8/99 انواع و اجزا پتنت دکتر رضاپور 01 دوشنبه   

26/8/99 مراحل ثبت پتنت دکتر رضاپور 11 دوشنبه   

رضاپوردکتر  10/9/99 جستجوی پتنت  21 دوشنبه   

حسین زادهدکتر   
فازهای تحقیقاتی و ارزیابی پیش کلینیکی و 

 کلینیکی
17/9/99 31 دوشنبه   

حسین زادهدکتر  24/9/99 کردن FDA approvedقوانین حاکم برای   41 دوشنبه   

حسین زادهدکتر  Qurantine 1/10/99و  AMPاصول   51 دوشنبه   

حسین زاده دکتر  
ایمنی محصول نهایی  اصول ذخیره سازی، تست

 برای استریلیزاسیون و اندوتوکسین
8/10/99 61 دوشنبه   

 شیوه ارزیابی: امتحان پایان ترم به صورت تشریحی و ارائه سمینار
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