
 

 هحصل  رٍیذاد استارتاپی داًشجَیی داًشجَیاى قائٌات ٍ زیرکَُ

 در داًشگاُ ّای تْراى 

تْراى  ّای داًشگاُ زیرکَُ هحصل در ٍ قائٌات داًشجَیاى داًشجَیی استارتاپی رٍیذاد

 03تا حضَر  13الی  8از ساعت فرٍردیي هاُ  03ٍ  03از عرف تٌیاد تَسعِ فرٌّگی سپْر 

. داًشجَیاى حاضر در ایي رٍیذاد در دٍ هقغع کارشٌاسی ٍ  داًشجَ ترگسار شذ

 کارشٌاسی ارشذ ٍ در رشتِ ّای هختلف هٌْذسی ٍ پسشکی هشغَل تِ تحصیل تَدُ.

 

تاکیذ اصلی ایي  استارتاج آشٌایی تا ٍاشُ استارتاج ٍ چگًَگی راُ اًذاختي یک کسة ٍ 

 کار هَفق تَد

هذیرعاهل شتاتذٌّذُ جسَراًِ هٌش ( در کٌار ّشت هٌتَر دیگر تِ راٌّوایی در ایي رٍیذاد ، دکتر کتایَى سپْری ) 

 شرکت کٌٌذکاى تِ هٌظَر تکویل تَم کسة ٍ کار پرداختٌذ.



 

ایي رٍیذاد تر خالف شیَُ هرسَم در استارتاج ٍیکٌذّا ، ٍ تا تَجِ تِ صالح دیذ کتایَى سپْری ، ایتذا  عی در

داًشجَیاى در گرٍُ ّای سِ الی شش ًفرُ ٍ تِ دلخَاُ تقسین تٌذی شذُ سپس تِ اعضای کرٍُ فرصت دادُ شذ تا از 

ک ًوایٌذُ از ّر گرٍُ ایذُ خَد را ترای سایر شرکت تیي ایذُ ّای خَد یک ایذُ را اًتخاب ًوایٌذ ٍ در هرحلِ تعذی ی

کٌٌذگاى شرح داد. ٍ تعذ از آى تا پایاى زهاى ترگساری رٍیذاد ، اعضای گرٍُ ّا تا کوک هٌتَرّا تِ تکویل تَم کسة ٍ 

 کار خَد پرداختٌذ.

 

ضثظ پستِ قایي ( ، هحوذ قائن در ایي تیي تعذادی از هٌتَر ّا از جولِ اقایاى کرین اهیي زادُ ) هذیرعاهل ترهیٌال 

پٌاُ ) هذیر عاهل استارتاج کشوَى ( ، هصغفی لغفی ) هذیرعاهل استارتاج پازلی ّا ( ، هحوذحسي هحوذی ٍ حاهذ 

داًشجَ هذرسِ ٍ خاًن فاعوِ دشتی ) داًشجَ دارٍسازی داًشگاُ تْراى ٍ اکثری ) تٌیاى گساراى استارتاج پی گام ( 

 ُ تر راٌّوایی شرکت کٌٌذگاى تِ شرح داستاى کسة ٍ کار خَد ًیس پرداختٌذ.عالٍ کارافریٌی تیَاى ( 



 

 

قاتل رکر است کِ داشٌجَیاى در ّشت تین تقسین شذُ کِ ًام ٍ ایذُ کسة ٍ کار ّر یک از اًاى تِ شرح ریل هی 

 تاشذ :

ٍاسغِ کتاب ّای دست ایجاد یک اج ٍ ٍب سایت تِ هٌظَر تثادل هستقین ٍ تی   : (Easy Bookایسی تَک ) -3

 دٍم اهَزشی تیي داًشجَیاى سراسر کشَر

 ردّای رٍستایی تِ هٌظَر افسایش گردشگر در رٍستاّای هٌاعق هحرٍمایجاد ٍ اهادُ سازی تَم گگردًٍذُ :  -1

 کوذ : اجارُ لثاس دست دٍم -0

در هقاعع تسْیل ارتثاط تیي داًش اهَزاى هتقاضی یادگیری درٍس اهَزشی ٍ اساتیذ هجرب شاگردًٍِ :  -0

 هختلف

سالی هٌذ : ایجاد ارتثاط تیي سالوٌذاى ًیازهٌذ تِ کوک ّای جسوی ٍ رٍحی ٍ هتخصیصي جَیای کار در ایي  -5

 حَزُ

 ِ هٌظَر تْثَد ٍ تسریع در اهر ترًاهِ ریسی هذارس ترای حظَر هعلویي عراحی یک سایت َّشوٌذ تتْا :  -6

 آشٌا : ترگساری تَرّای عثیعت گردی در هٌاعق هحرٍم -7

استفادُ از عوَم هردم در هٌسل ترای ثثت تخلفات راٌّوایی ٍ راًٌذگی ٍ کوک تِ ًیرٍی ) تذٍى عٌَاى ( :  -8

 اًتظاهی



ّوچٌیي در ایي رٍیذاد در اًتْا ٍ تا ًظر هٌتَرّا ، تین سالی هٌذ تِ عٌَاى ترگسیذُ اٍل ، آشٌا تِ عٌَاى ترکسیذُ دٍم ٍ 

گردیذًذ ٍ تِ رسن یاد تَد تِ ّر یک از تین ّا ًیس هثلغی تِ عٌَاى ّذیِ  گردًٍذُ تِ عٌَاى تین ترگسیذُ سَم اًتخاب

 اعغا گردیذ.

 

 

تَهاى دریافت گردیذ ٍ سایر هخارج تِ ٍسیلِ  37333قاتل رکر است کِ در ایي رٍیذاد از شرکت کٌٌذگاى تٌْا هثلغ 

 تٌیاد تَسعِ فرٌّگی سپْر تاهیي شذ.

 



 

 


