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 ثبت نام
 

های ثبت نام در آزمون را در همان های باید در همایش رایگان طرح ملی کاپ شرکت نموده و فرمثبت نام در دورهای بر

 رمایید.محل تکمیل ف

 آزمون ورودی

خواهد  یرساناطالع انیام به متقاضشده در فرم ثبت ندرج یهاشماره قیاعالم شده و از طر آزمون متعاقباً یزمان برگزار

 شد. 

از آزمون  شیپ یمطالعه یبرا یخاص یها،  مواد درسحضور در دوره یها و سنجش آمادگآزمون یژگی: به جهت و1 یهنکت

 .ندیدر آن شرکت نما یقبل یبدون کسب آمادگ انیو در نظر است متقاض گرددیاعالم نم

 الزم خواهد بود. یداشتن مداد مشک هگردد. لذا همرایبرگزار م یانهیصورت تست چهارگزه : آزمون ب2 یهنکت

 خواهد بود. یالزام یمتقاض یشرکت در آزمون همراه داشتن اصل کارت مل ی: برا3 یهنکت
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  KBS معرفی
 

KBS تنها یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه. است رانیا دانشگاه نیاول در وکارکسب یدانشگاه یهمدرس اولین 

 . درخشدیم جهان علم یهکننددیتول دانشگاه کصدی انیم در نامش که است رانیا دانشگاه

 یهارشته در...  و ارشد کارشناسان و کارشناشان پرورش صرفاً یآموزش یهامجموعه گرید خالف بر KBS لیتشک از هدف

 .است جامعه در ارذرگیتأث و موفق افراد و نانیکارآفر ران،یمد پرورش مشخص، طور به بلکه ستین مختلف

گرفته  اریدانشگاه را در اخت تیتمام امکانات و ظرف (KBS) یطوس نیرالدیخواجه نص یوکار دانشگاه صنعتکسب یمدرسه

 موفق را بنا نهد. یاو به کار خواهد بست تا عالوه بر پرورش افراد موفق، جامعه

 ها افتخار کند.است که جامعه ما به وجود آن یموفق یهاپرورش انسان KBSهدف  

شکل به  نیسودآور، به بهتر یهاتا با خلق روش رندیگیفرا م یخود را به خوب یراه حل مسائل زندگ ها،یرینص خواجه

 خود خدمت کنند. یجامعه

است. « بازار و صنعت»و « دانش و تخصص» انیم یمفقوده یحلقه جادیا یدر پ یطوس نیالدریخواجه نص یصنعت دانشگاه

 یازسنجیو ن یابیگرفته و عارضهصورت قیدق یهایو کارشناس قاتیمقصود، متخصصان ما با تحق نیبه ا لین یدر راستا

 یدر طراح ییهاشده در کشور، به مدلاز امکانات کمتر استفاده یریگهبا بهر زیوکار مختلف، و نو کسب یصدها واحد صنعت

 یبه اقتصاد مقاومت یابیو به دور از شعار دست یها را تنها راهکار عملآن یریکه بکارگ اندافتهیدست  یآموزش یهاهدور

 د کرد.ناز آن دفاع خواه یو به طور جد دندانیم

 :یرفتار اهداف

هاست. به طور مشخص هدف اثربخش بودن آن یطوس نیالدریخواجه نص یدانشگاه صنعت یهاآموزش یژگیو نیترمهم

 است که: نیما ا

 حاصل شود. ریینگرش افراد تغ در 

 رندیقرار گ یرشد و تعال ریکرده و در مس رییتغ رانیپذدانش یزندگ سبک. 

 یطوس نیالدریخواجه نص یشاد، تندرست و موفق خواهد بود. دانشگاه صنعت یمتشکل از افراد (KBS) رانیپذدانش انجمن

 نیقدرتمند از ا یارتباط یشبکه کی جادیو با ا بنددیکار مرا به یالمللنیو ب یاهداف تمام امکانات مل نیبه ا لین یر راستاد

متخصصان  گذاران،هیسرما یرندهیما، دربرگ یارتباط یخلق خواهد کرد. شبکه ایپو یاقتصاد ستمیاکوس کی ران،یپذدانش
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 یبرا دیهزاران فرصت جد نیمرتبط خواهد بود، و بنابرا یهامتفاوت و سازمان یاستعدادها یمختلف ، افراد دارا یهارشته

 .آوردیمخاطبان ما به ارمغان م

 طیشرا نیترکه در سخت یدارد. افراد اجیشاد، تندرست و موفق احت یبه افراد یگرید زیاز هر چ شیما ب یجامعه امروز

و، موجب ن یزده و با خلق راهکارها وندیجامعه پ تیخود را به موفق تیفراوان موفق یزهیو انگ یکشور، با انرژ یاقتصاد

 و توسعه کشور گردند. ییشکوفا

 :دیاسات یهایژگیو

 علم یدکنندهیتول دانشگاه درصد کی جزء و روزآمد یدانشگاه ،یطوس نیرالدینص خواجه یصنعت دانشگاه که جاآن از

 :ما دیاسات نیبنابرا است، جهان

 اند،شده انتخاب روزبه دانش و باال یعلم یاستانداردها با .1

 هستند، میمفاه انتقال در توانمند و یقو انیب فن یدارا .2

 مندند،بهره سیتدر حوزه در تیفعال یکاف یهتجرب از .3

 .هوشمنداند و موفق ییهاانسان ،یزندگ و کار ریمس در .4

 .داشت خواهند یریگچشم ریثأت خود رانیپذدانش تیموفق در فوق یهایژگیو با یدیاساتشک بی
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طرح ملی کاپ معرفی  

 

 

 کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار است.  ،ملی ه عنوان طرحیهدف از طرح ملی کاپ ب

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این طرح:

مجرب  دینظر اسات ریخود را ز وکارکسب ،ینیکارآفر یعال یکمک خواهد کرد تا با حضور در دوره نانیبه کارآفر .1

 کنند. یاندازوکار راهو منطق کسب حیاصول صح یو بر مبنا

 یهاتیاز دانش روزآمد، ظرف یریگمختلف کمک خواهد کرد تا با بهره هایوکارو کسب عیبه صاحبان صنا .2

 وکار خود را رشد و توسعه دهند.کسب  KBSقدرتمند  یارتباط یدانشگاه و شبکه

 یخود را بشناسند و در راستا قیتر از همه عالو استعدادها و مهم هاییخواهد کرد تا توانا یاریکار را  یایافراد جو .3

 گردند. ینیکارآفر یهادر بازار کار و طرح تیفعال یالزم را کسب کنند و آماده یهاآن، مهارت

 ،خود را رشد داده یشغل گاهیجا ،یو تخصص یفرد یهامهارت شیبه افراد شاغل کمک خواهد کرد تا با افزا .4

 خود آشکار کنند. رانیمد یخود را برا یهااستعدادها و مهارت
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هادوره معرفی  

 

 ی عالی کارآفرینیدوره

 الزم است: ینیکارآفر یچه براآن یمهه

 نیاست. ا زیموجود در کشور متما یهابا تمام دوره یباالست که به طور اساس یبا اثر بخش یادوره ینیکارآفر یعال یدوره

 .باشدی( مداریو اشتغال پا ینیکاپ )کارآفر یاز طرح مل یدوره در واقع بخش

 .سازدیم ایدارند مه ازین ینیکارآفر یچه را که افراد براآن یهمه ینیکارآفر یعال یهادر دوره ریخواجه نص دانشگاه

آن آموزش  یاجرا یکرده و در راستا لیمجرب، آن را تکم دیاسات ییخود، با راهنما یدهیها افراد پس از خلق ادوره نیا در

 هیبه سرما ازیدر صورت ن یو حت کنندیم یسازمیت ران،یپذ. سپس با استفاده از امکانات دانشگاه و انجمن دانشنندیبیم

 .رندیگیهره مب KBSدر بستر  گذارانهیحضور سرما فرصتوکار خود، از کسب یاندازراه یبرا

وکار خود هستند کسب یاندازدر حال راه ل،یزمان با تحصو افراد هم شودمیهر فرد ارائه  یدهیدوره متناسب با ا یمحتوا

در تمام مراحل  ریکار مورد نظر خواهد بود. دانشگاه خواجه نصودوره، فعال شدن کسب یدر انتها یلیالتحصو شرط فارغ

دوره، آموزش  نیخود خواهد بود. هدف از ا رانیپذدر کنار دانش یاندازراه و یگذارهیتا سرما دهیبه ا یابیاعم از دست

کار وکسب یاندازو راه ینی، کارآفریدرون یبلکه به دنبال کشف استعدادها ستیصرف و انباشت اطالعات در ذهن افراد ن

 .میهست دهیدآموزش نانیتوسط کارآفر

خالق است  نیکارآفر رانیپرورش مد ازمندین زیاز هر چ شیرشد و توسعه، ب یما برا یعه، جامیفعل یاقتصاد تیوضع در

 اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. یخود چرخه یهامهارت یتا با توسعه

 مخاطبان دوره

 خواهند کارآفرینی کنند؛کارآفرینان یا کسانی که می 

 خواهند مدیریت کنند؛مدیران یا کسانی که می 

 های استارتاپی دارند.ها یا کسانی که ایدهاستارتاپ 
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 شرایط ثبت نام

  سال تمام  22حداقل سن 

 ( ینیو استعداد کارآفر یتیشخص یهایژگیو ه،یو مصاحبه ) جهت سنجش روح یدر آزمون ورود رشیپذ 

 کار به همراه حداقل دوسال سابقه پلمید ایو  سانسیمدرک ل 

 یسیزبان انگل   

لب داوط یآموزش یبه دوره ازینشیبه عنوان پ یسابقه کار ممکن است دروس ایو  یصورت نبود شرط سن: در تبصره

 اضافه گردد.
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 MBAی دوره

بر اساس  یعلم یهاهیگونه که نظرکه، همانآن حیدانست. توض تیریبه مد یعلم کردیحاصل رو توانیرا م MBAدانش 

 بر اساس تجارب زین MBAدانش  ابند،ییتوسعه م شرفتیو پ شوندیم حیتصح رند،یگیتجربه و آزمون و خطا شکل م

 است.  شرفتیو پ رییروز در حال تغوکارها شکل گرفته و روزبهکسب

درآورد و سپس در قالب  هیها را نخست به صورت نظروکارهاست تا آنکسب تیدانش، کشف رموز موفق نیا هدف

ها قرار آن رانیوکارها و مدکسب ریسا اریشده است، توسعه داده و در اختها ثابتآن یکه اثربخش یایتیریمد یهامهارت

 دهد. 

 یهابهتجر نیها مطابق با آخردوره یکرده است که محتوا یطراح یارا به گونه MBA ی، دورهKBSفوق،  دگاهیاساس د بر

وکارهاست. کسب ازیکه مورد ن تاس تیریاز دانش مد ییهاشامل بخش زیو ن رانیو بازار ا صنعتوکارها و متناسب با کسب

ر رشد و د ییباال ییدهد که از توانامیرا پرورش  یمتهور و کارآمد «رانیمد»بلکه  «تیریمد انکارشناس»نه این دوره، 

 ،یفرد یهامهارت یبا توسعه ،ییافزادوره، عالوه بر دانش نیا رانیپذدانشباشند.  مندهرهوکار خود بکسب یتوسعه

 یاپشتوانه نیامندند و حوزه بهره نیدر ا یکه از دانش کاف شوندیکارآمد بدل م یرانیخود، به مد یوکارو کسب یتیریمد

   .سازدیم زیمتما نیریها را از ساموضوع، آن نیدارند. همتر گام برخود، محکم ریخواهد بود تا در مس

 دهند.یکار خود را رشد داده و توسعه موکسب  KBSقدرتمند  یارتباط یاز شبکه یریگبا بهره رانیمد هادوره نیدر ا

 مخاطبان دوره

 خواهند مدیریت کنند.مدیران یا کسانی که می 

 

 شرایط ثبت نام

 به همراه حداقل دوسال سابقه کار پلمید ایو  سانسیل یدانشجو ای سانسیمدرک ل 

 یدر آزمون ورود یقبول 

 یسیزبان انگل 
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 DBAی دوره

 یوکارهاکسب یایدن در که هستند یمسائل آن، یهاپژوهش موضوع که است یکاربرد-یپژوهش یدوره کی DBA یدوره

 حل که دارند یسؤاالت و هاچالش خود، وکارکسب در که هستند یمحققان-ریمد دوره، نیا رانیپذدانش. دارند وجود یواقع

 کی و یعلم یمسئله کی به لیتبد هاچالش نیا ابتدا ،DBA یدوره در. است یعلم و مدون پژوهش کی ازمندین هاآن

 تحت و آوردیم دست به دوره نیا در که ییابزارها کمک با ریپذدانش دوره، طول در سپس شوند،یم یقاتیتحق موضوع

 .ابدییم را تیریمد دانش بر یمبتن یِعمل یکارهاراه ،KBS دیاسات تیحما

 مخاطبان دوره

  هاسازمانمدیران میانی و ارشد 

 

 شرایط ثبت نام

  برتر کشور  یهااز دانشگاه عیصنا یمهندس ایو  تیریمد یهااز رشته یکی کارشناسی ارشدمدرک

فارغ  خیمادر کشور )تار یهااز دانشگاه یکیاز  MBA یسالهکی یمدرک دوره ایمادر( و  یها)دانشگاه

 ( 1394سال  انیتا پا تاًینها یلیالتحص

 یقبول یدانشگاه نمره نیا MBAدر آزمون جامع  یستیباال داوطلبان با طیاز شرا کیچیصورت نبود ه: در تبصره

 . ندیرا کسب نما

 یدر آزمون ورود یقبول. 

 یبنگاه اقتصاد ایسازمان  کی یانیم ایو  یسطوح عال تیریسال مد 6حداقل  یسابقه. 

  بر زبان انگلیسی.تسلط 
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 اشتغال پایداری دوره

 هستند یاریبس عیصنا و وکارهاکسب همواره اما است، باال  ما جامعه در یاقتصاد کالن عوامل به توجه با یکاریب نرخ چه اگر

 رینص واجهخ دانشگاه. هستند استاندارد طیشرا یدارا و دهیدآموزش کار یروین دنبال به خود یسازمان یهاپست یبرا که

 و هاییتوانا تا کرد خواهد کمک کار یایجو افراد به کاپ یمل طرح در خود یدانشگاه رسالت انجام یبرا یجد عزم با

 .نندیبب را الزم یهاآموزش خود یعالقه مورد شغل یراستا در و بشناسند را خود یاستعدادها

 که تاس صورت نیا در تنها. هستند آن عاشق که دهند انجام را یکار افراد، که است نیا یشغل تیموقع در تیموفق شرط

 .سازند شکوفا را شانیهاییتوانا و استعدادها و کنند رشد توانندیم

KBS آن یراستا در بشناسند، هستند آن عاشق واقعاً که را یکار تا کرد خواهد کمک افراد به یشغل مهارت یهادوره در 

 . شوند آماده آن انجام یبرا و نندیبب آموزش

 یصصتخ و یعموم ،یفرد یهامهارت شامل و گرددیم فیتعر افراد یهایمندتوان و یمندعالقه به توجه با دوره یمحتوا

 .بود خواهد فرد هر یهعالق مورد یشغل ینهیزم در

 درصا فرد یبرا نظر مورد یهرشت در رینص خواجه یصنعت دانشگاه یسو از مهارت کارت و نامهیگواه دوره انیپا در

 . گرددیم

 انتخاب ه،نیگز نیبهتر ینیکارآفر یعال یهدور در یسازمیت به یاستارتاپ و ینیکارآفر یهاطرح ازین به توجه با نیچنهم

 .بود خواهد یشغل یهامهارت یدوره رانیپذدانش انیم از افراد

 مخاطبان دوره

 هستند. اندافرادی که جویای شغل 

 

 شرایط ثبت نام

 دارا بودن مدرک دیپلم 

 اشتغال پایداری قبولی در آزمون دوره 

 



 
 

 

 

 

)کارآفرینی و اشتغال پایدار(ی ثبت نام آزمون ورودی طرح ملی کاپ دفترچه 13  13 

 های شغلیمهارتارتقاء ی دوره

را ارتقاء  مند هستند در مسیر شغلی خود رشد و پیشرفت کنند و جایگاه سازمانی خودفراد شاعلی که عالقهبرای ا دورهاین 

های فردی و تخصصی فرد طراحی های الزم جهت افزایش مهارتها و آموزشاین طرح دورهر دهند طراحی شده است. د

 گیریبهرهی خود را برای مدیران سازمانشان آشکار سازند و با مندی هاها کمک خواهد کرد توانشود و به آنو اجرا می

 دهند. ءجایگاه شغلی خود را ارتقا KBSی ارتباطی قدرتمند از شبکه

 مخاطبان دوره

 .افرادی که به دنبال ارتقاء شغلی هستند 

 

 شرایط ثبت نام

 دارا بودن مدرک دیپلم 

 های شغلیمهارتارتقاء ی قبولی در آزمون دوره 

 


