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کار  چ یپوالد پ یکاربرد یمرکز آموزش علم استیسخنان ر  

هادی خانی دکتر  جناب آقای   

 

 

 

گفت : تالش کردیم رویکرد پژوهش  آقای دکتر خانی ریاست محترم مرکز آموزش علمی کاربردی پوالد پیچ کار 

ا کیفی نمودن آموزش محور فعالیت هایمان در سال جاری باشد و در این  محوری در مرکز پوالد پیچ کار همراه ب

بر مرکز نوآوری پیچ ، مهره و   کشاورزی نوین عالوه راستا با توجه به پتانسیل های منطقه ای و ایجاد مرکز نوآوری

ای  یکی از اولویت هصنایع نیز بعنوان حتی در حوزه هوشمندسازی مدیریت با ماموریت های متفاوت  اتصاالت

. کار فعالیت نماییم د پیچ دیریت محترم شرکت پوالم  

راستای ارتباط رشته های مهارتی جامعه فعالیت  این مرکز فعالیت همه جانبه ای را در  تا در برآن شدیم ون ر از ای

و تشویق دانشجویان   یبرداریم و هدف اصلی ما ضمن اشتغال زایی ، حمایت از ایده پردازدانشگاه علمی کاربردی 

به مقوله پژوهش و نوآوری است. ق پیشرو و خال   
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 سخنان ریاست واحد پژوهش استان تهران شرق 

نی کتاآقای مهندس سیروس  جناب   

 

 

در پیشرو بودن  اربردی پوالد پیچ کار ،آموزش علمی ک   رئیس مرکزنی دکتر خاآقای مهندس کتانی ضمن تشکر از 

واحد فناور در استان تهران شرق مشغول بکار شدند   80و   یرویداد استارت آپ 26پژوهشی بیان کرد :  فعالیت های

  ءجز،  ، مرکز پوالد پیچ کار است که با رعایت بیشتر استانداردها ها و در واقع یکی از بهترین های این استارت آپ

ستقرار هسته های نوآور و  و ا  بمناسوجی با خر نسته استمیباشد که توادر کشور  های برتر  اولین استارت آپ

  فروش و بازاریابی و مارکتینگ ود به حوزهون با ور و اکن ایده ها صورت پذیردزم به تحقق کمک ال  واحدهای فناور

   .دنمای و ثبت شرکت نموده شده را تجاری سازی   تولیدتا تولید محصول 
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   سخنان مدیرعامل شرکت پوالد پیچ کار

نی حسیندس آقای مهجناب   

 

آقای مهندس حسینی مدیرعامل شرکت پوالد پیچ کار بعنوان یک متخصص فروش بین الملل با اشاره به خوشنامی  

ن نمودند : نگرش دراز  لی هر شرکت را نکته مثبتی در بازاریابی دانستند و عنواکشرکت پوالد پیچ کار ، برتری  

در بازاریابی  م قلمداد کرده و گفتند : انتظار نتیجه کوتاه مدت مدت به بحث بازار و پرهیز از سطحی نگری را مه

و تداوم و پیوستگی را رمز بقا و نقطه پیروزی هر شرکت دانستند   استعیب یک   

شرکت دانسته و   جدید ستراتژیو پتروشیمی را ا.مهندس حسینی در ادامه خروج از تک محصولی در عرصه نفت 

و اعتماد و اعتبار محصوالت را مهم خواندند.  دانسته بر زمانتوسعه بازار را   

  استقبالاز ورود دانشجویان و اساتید به مقوله تجاری سازی در شرکت پوالد پیچ کار پوالد پیچ کار مدیرعامل 

آشنایی به نوع مذاکره و   ایشانرایگان خواهد بود. آموزش تکنیک های نوین بازاریابی به عالقمندان و گفتندنمودند 

و معرفی صحیح شرکت و محصول را موجب اعتمادسازی در بین مشتریان   هبرقراری ارتباط موثر را مهم خواند

با بیان اینکه در  .ویرمز موفقیت شرکت است هوشمندی مدیریت و انجام دقیق تعهدات :  تاکید نمودند  دانسته و

بسیار مهم است و توانمندی ، روابط عمومی و بیان باال ،   اننظر گرفتن دقیق خواسته های مشتری از سوی بازاریاب

و تجربه و اطالعات عمومی و پاسخ منطقی به  ه، فنون مذاکره را مقدمه معرفی موفق دانست شناخت نوع ارتباط موثر

باید طرف مذاکره را بطور منطقی قانع کرده و  وی ادامه داد :  .  سواالت مشتریان را رمز اساسی فروش موفق دانستند

. اطالعات فنی را داشته باشید ضروریست در این راستا  
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پژوهش و فناوری دانشگاه جامع  دفتر  سخنان مدیرکل  

دکتر موسی زاده جناب آقای   

 

  مرمیباشد که این ا ادلیل برگزاری پیش رویداد ها ، دریافت ایده های نو از طرف دانشجویان و استارتاپ ها در دنی

رفیت های همه مردم جهان استفاده  ظ براساس تئوری نوآوری باز انجام شده و هدفش این هست که می توانیم از 

بتوانیم مشارکت   سال راکهن طوری طراحی کنیم که یک کودک تا  ه پردازی رام ایدسیست  کنیم و ما می توانیم حتی

در این  به استارت آپ تبدیل شده است.R&Dروال در جهان تعریف شده و به همین   2013 سالری ن تئو،ایدهیم

آوری  و نومقدمه ی خالقیت  ، و عشق و عالقه به کار  هراه ، ایده نو جایگزین طرح های قدیمی و ناکارآمد شد

که نیازی را رفع کند ارزش نام دارد ، چه کوچک و چه بزرگ ، در اصل نیازها می توانند خیلی ساده  است.هرچیزی

و    ندکارآفرینی می گویرا استا به ارزش آفرینی تکراری ، اشتغال می گوییم و ارزش آفرینی جدید  باشند و در این ر

از روشی که همه استفاده می کنند ، سبک جدید و راه  . چگونه نیاز را می شود فهمید  باید خوب بدانیم که اما 

.در واقع  بوجود می آیدمتفاوت ، در واقع خلق فرصت و اولین مورد در کار آفرینی تشخیص و خلق نیاز جدید 

 هره این است کهپیچ و م برای بازاریابی مهم اصل  در این راستا کار پاسخ به نیاز با روش خالقانه و نو می باشد و ابت

 و این راهکار ساده بازاریابی است.  می انجامد مصرف پیچ و مهرهبه باید به دنبال سواالتی باشیم که پاسخ آن 
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 سخنان مشاور ارشد حوزه کسب وکارهای نوین

باطباییم طاهی براب آقای سید اجن  

 

سید ابراهیم طباطبایی ارائه کننده اصلی مبحث پیش رویداد ارتباط موثر با مشتریان را مقدمه ی یک بازاریابی موفق 

دانسته و شناخت مولفه های ارتباطی ، تیپ شخصیت افراد و مباحث هماهنگی های رفتاری را در این مقوله بسیار  

ی نوین با اشاره به اینکه اگر یک بازاریاب در راه  ضروری دانستند.مشاور ارشد حوزه نوآوری و کسب و کارها

تجاری محصول بخواهد موفق باشد ، باید عالوه بر تخصص و تجربه فنی ، دانش و مهارت های ارتباطی را بداند و  

بر فنون مذاکره در جلسات تجاری بتواند بصورت موثر از یکسو شرکت را معرفی تمرین کند و با تسلط بسیار  

وی دیگر محصوالت را پرزنت نماید.وی با بیان اینکه امروزه در دنیا همه میدانید که آی کی یو و بهره  نموده و از س

% در کامیابی موثر است و هشتاد درصد به یی کی یو یا همان هوش هیجانی بر می گردد و در 20هوشی کمتر از 

یری است.در ادامه با شرح مهارت های  راه یکی از موثرترین عوامل رمز موفقیت اجتماعی ، ریسک یا خطر پذاین 

ویژگی های ارتباط موثر ، شناخت انواع شخصیت ها و چگونگی مواجه با آنها ، زبان بدن ،    ،برقراری ارتباط 

 تمرینات اطمینان بخش در افزایش اعتماد نفس این دوره به پایان رسید. 

 

: و مهره  یابی پیچاستارت آپی بازاریو اولین پیش رویداد لینک وید   

https://vc2.abriclass.com/ppk-uast-ac 
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 پیش رویداد آتی 

 

  بازاریابی فروش با محور معرفی شرکت و محصول ، در نشست آتی ترفندهای مذاکره بادر ادامه ارتباط موثر در 

استراتژی بازاریابی به آموزش گذاشته خواهد شد.  مشتری تحت عنوان  
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