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 مقدمه:
 جـامع  نقشـه  از محولـه  مأموریت سازي اجرایی هدف با آموختگان دانش اشتغال و فناوري سازي تجاري سازمان

 بـا  فنـاوري  و علـم  موفـق  الگوهـاي  ترویج و خودباوري روحیه و کارآفرینی فرهنگ ارتقا( نهاد این بر کشور علمی

 و تولیـد  امسـال  شـعار "  مقـاومتی  اقتصاد اهداف تحقق راستاي در همچنین و) کشور دانشگاهی جامعه بر تأکید

 بینـی  پـیش  خـود  توسعه ششم پنجساله برنامه در را کشور سراسر در کارآفرینی رویداد 600 برگزاري"  اشتغال

  .است نموده

 سـه  طـی  و شـده  آغاز نهاد این گیري شکل روزهاي نخستین از دانشگاهی درجهاد فرهنگی فعالیت دیگر سوي از

 بـر  دانشـگاهی  جهـاد  ابتدا همان از. شد فراهم مؤثر و بدیع هاي برنامه و ها طرح از درخشانی کارنامه، فعالیت دهه

 تـرین  گسترده عنوان به را ها دانشگاه در فرهنگی مند نظام کوشش اساسنامه ادمف به عنایت با و خود اهداف مبناي

، گزینـی  سرفصـل  مطـابق ، دانشـجویی  هـاي  محـیط  در را خـود  اصـلی  مخاطـب  و برگزید خود هاي فعالیت حوزه

 طریـق  از هـا  درفعالیت تخصصی رویکرد بر عالوه نهاد این. است  کرده جستجو دار دامنه ریزي برنامه و گزاري هدف

 برنامـه  و جشـنواره  هـا  ده ابـداع  و طراحـی  افتخـار ، جـاري  هـاي  فعالیت رشد به رو روند حفظ و ویژه مراکز ایجاد

، تربیتـی  و فرهنگـی  ریزي برنامه، اسالمی هنر و فرهنگ ترویج و تبلیغ. است کرده کسب را المللی بین و سراسري

 دانشـجویان  و آموزان دانش بخصوص، جوان قشر در سیاسی و دینی بینش و دانش افزایش و فکري آمادگی ایجاد

 و اساسـی  رویکـرد ، کشـور  فرهنگـی  هـاي  سیاست چارچوب در فرهنگی انحرافات و زدگی غرب با مقابله منظور به

  .است جهاددانشگاهی براي فرهنگی انقالب عالی شوراي سوي از شده  تعیین

 آموختگـان  دانش اشتغال و فناوري سازي تجاري سازمان مابین فی  نامه تفاهم اجراي راستاي در و منظور همین به

 سـمت  بـه  آموختگـان  دانش و جویان دانش هدایت و توانمندسازي، آشناسازي هدف با و فرهنگ و علم دانشگاه و

 در بیشمار پردازي ایده و شغلی هاي فرصت و جذابیت به توجه با نیز و نوپا کارهاي و کسب اندازي راه و کارآفرینی

 از یکـی  کـه  آن بـه  وابسـته  هـاي  فنـاوري  و لبـاس  طراحـی  و مد الخصوص علی و فرهنگی نرم هاي فناوري حوزه

  همکـاري  بـا  سـازمان  این، رسد می نظر به جوانان و کارآفرینان، گذاران  سرمایه براي جذاب و پرچالش هاي حوزه

 فنـاوري  و مـد  کارآفرینی رویداد اجراي و ریزي برنامه به اقدام  فرهنگ و علم دانشگاه لباس و پارچه طراحی گروه

  .  نمود دانشگاهی جهاد کارآفرینی رویدادهاي مجموعه از
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 و فرهنگ و علم دانشگاه در کشور ساز¬هویت و نرم هاي فناوري و علم  پارك اولین افتتاح آستانه در رویداد این

 سال ماه اردیبهشت 27 الی 25 تاریخ در، کار پوشاك و منسوجات در نوآوري لیم کنفرانس اولین با همزمان

 توسط فرهنگ و علم دانشگاه دانشگاهی جهاد شهداي تاالر و آشتیانی کاظمی دکتر کنفرانس سالن در جاري

 .گردید برگزار آموختگان دانش اشتغال و فناوري سازي تجاري سازمان
  

 فناوريمد و  کارآفرینی رویدادف برگزاري اهدا
 

هاي مرتبط با مد، طراحی پارچه و لباس و  و کارآفرینی میان دانشجویان رشته خالقیت ،فرهنگ نوآوري ترویج.1

  هاي مرتبط با آن فناوري

 فرایندهاي تجاري سازي فناوري هاي نرم فرهنگی. ترویج 2

 کاري در خالقیت هاي خوب و شکستن سد محافظه تقویت توان ارائه ایده. 3

در حوزه  حامی دانشجویان خالق و فناور کشورنشگاهی کارآفرین و داعنوان  بهعلم و فرهنگ توسعه نقش دانشگاه . 4

 هاي نرم و فرهنگی فناوري

  کردن بخش داوري تخصصی و اقتصاديوکارهاي نوپاي قابل اجرا با لحاظ گیري کسبایجاد فرصت شکل. 5

  قانون اساسی 44. تبدیل ایده به ثروت با توجه به اصل 6

  

 محورهاي رویداد

  اسالمی – بازآفرینی طرح هاي اصیل البسه ایرانی 

 اسالمی – هاي برگرفته از نقوش ایرانی  اریابی و تقویت فروش طراحیبرندسازي، باز 

 نوآوري در طراحی و تولید ملزومات البسه و پوشاك 

 نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه صنعت پوشاك 
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 :رویداد مخاطبین

 3 از یکـی  بـا  . افـراد بـود  پذیر امکان تحصیلی مدرك هر با و سنی اقشار همه در افراد همه براي رویداد این در شرکت

  :نمودند شرکت رویداداین  در ذیل نقش

اي  ورانـه و خالقانـه  هاي نوآ منسوجات و ... داراي ایدههاي مرتبط با  در زمینه مد، طراحی لباس، فناوري که افرادي -1

  .داشتند

 ایـده  شـدن  اجرایـی  براي را ابزارهایی، خود تخصص از استفاده با که IT زمینه در متخصص افراد و نویسان برنامه -2

  .داشتند تولید و طراحی

 طراحـی  زمینه در بتوانند، خود دانش به توجه با تا شدند حاضر رویداد این در که بودند دیگري دسته، ها گرافیست -3

اطالعـات  ، دارد نیـاز  زمینـه  ایـن  در نوپـا  کار و کسب یک آنچه هر و سایت گرافیکی طراحی، ویزیت کارت لوگو، ،آرم

  کسب کنند و اطالعات بدهند.

 هاي رویداد براي شرکت کنندگان:دستاورد

  ایده خلق کنند.چندین می توانند   گونهچ شد کهکنندگان آموزش داده  در این رویداد خلق ایده به شرکت - 1

و شناخت نسبی نسیبت به  شدهو میزان استعداد کارآفرینانه خود آشنا  هاي فردي و اجتماعی با توانمنديتا حدودي  - 2

 .کردندمیزان روحیه کار تیمی و کارآفرینانه خود پیدا 

با فعاالن و عالقمندان به حوزه  وموخته آانجام کار تیمی را سازي، شبکه سازي و  مهارت تیمتا حدودي  - 3

 .شدندکسب و کار آشنا 

هاي اعتبار سنجی ایده،  مهارتتا حدودي و  شدندآشنا  در عملنوپا کسب و کار یک راه اندازي  با شیوه - 4

 .گرفتندرا فرا مشکل و نیاز بازار بازارسنجی، بازاریابی، کشف مشتري و شناخت 

و آموختگان  هاي برتر رویداد به کانون رشد و شکوفایی سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش تیم  - 5

  . گردیدندمعرفی خابرات مرکز رشد پیشرفته م
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 هاي اجرایی رویدادفعالیت
  

 برگزاري جلسه توجیهی(پیش رویداد) الف): 
اردیبهشت ماه در دانشکده هنر  11روز دوشنبه  فناوري و مد اپی استارت رویداد توجیهی جلسه و رویداد پیش اولین

 گرافیک طراحان و عالقمند دانشجویاننفر از  80و حدود  اساتید از جمعی حضور با و معماري دانشگاه علم و فرهنگ

   .گردید برگزار فرهنگ و علم دانشگاه معماري و هنر دانشکده در

یک کسب  اندازي راه فرایند تشریح ضمن؛ که گردید غازآ بیجندي دکتر قايآ جناب انگیزشی سخنرانی با جلسه این

 دانشجویان تا است مناسبی فرصت رویداد این در شرکت داشتند اظهار رویداد برگزارينحوه  و )اپ استارتو کار نوپا(

 شرکايسازي با  شبکه و سازي تیم مهارت ،کار و کسب دنیاي به ورود براي رویدادها قبیل این ماهیتبا  عالقمند

 ادامه چندینایشان در  .دهند پرورش را خود خام ایده و آشنا شده همدیگر تجربیات از گیري بهره و یندهآ تجاري

 در انگیزشی سخنرانی ایراد به فروزنده مهندس قايآ رویداد پیش ادامه در. نمودند معرفی را موفق نوپا کار  و کسب

 سواالت به پاسخ و هاي کارآفرینیرویداد در شرکت اهمیت و یندهآ شغلی زندگی زمینه در گیري تصمیم خصوص

  .پرداختند دانشجویان
  

 کنندگان شرکت از نام ثبت ): ب

دانشـگاه علـم و   کنفرانس ملی منسوجات و پوشاك کار ثبت نام از شرکت کنندگان از طریق سامانه ایوند و نیز سایت 

  کنندگان در رویداد به قرار ذیل تعیین گردید: نقش و ترکیب شرکت فرهنگ انجام شد.

خواهند نقـش کـارآفرین را در ایـن رویـداد      می و که توانایی و عالقه کار با بازار (مردم) رادارند افرادي خلق ایده:  -1

  کنندگان) % شرکت60تمرین کنند. (

تبلیغ نویسی، سئو یـا کـار بـا     بازاریابی، خواهند نقش میکه بازاریابی محتوایی  در زمینه سابقه افرادي بارسانه:   -2

  ندگان)کن % شرکت10را در این رویداد بر عهده بگیرند. ( یم استارت اپ هاي اجتماعی شبکه

خواهنـد نقـش    مـی  هسـتند و نویسـی تحـت وب، موبایـل     سابقه برنامه افرادي که داراي تجربه و نویسی: برنامه  -3

  کنندگان) % شرکت10را در این رویداد بر عهده بگیرند. ( یک استارت آپ نویس برنامه
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ت وب، پوسـتر، صـفحا   سـازمانی،  طراحـی آرم، هویـت   افرادي کـه داراي تجربـه و تخصـص در زمینـه     گرافیک:  -4

% 20را در ایــن رویـداد بــر عهــده بگیرنــد. (  خواهنــد نقــش طـراح و گرافیســت  پاورپوینـت یــا انیمیشــن دارن و. مـی  

  کنندگان) شرکت

  

 هاي تبلیغاتشیوهج): 

  دانشکده هنر و يچاپ پوستر و بنر در دانشگاه علم و فرهنگ ساختمان مرکزتبلیغات محیطی از طریق ،

  اد هنر، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانجهنشگاه امعماري، د

 و ایجاد کانال  انجمن طراحی پارچه و لباس  هاي تخصصی)، (کانالاعیمهاي اجت تبلیغات از طریق شبکه

 رویداد اختصاصی

 درج آگهی تبلیغاتی در هفته نامه بازار کار و ماهنامه بازار کار نوین  

 در سایت ایوند رویداد بتتبلیغات از طریق ث 

 

  

 بنر درج شده در سایت ایوند  
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 اردیبهشت 27-25برگزاري رویداد  د):
 رویداد افتتاحیه مراسم 

به عنوان  آقاي دکتر بیجندي الم ا... مجید، خانم دکتر قاسمیان ودر روز افتتاحیه پس از تالوت آیاتی چند از ک 

سازي  سازمان تجاريجهاد دانشگاهی و  هاي ها و سیاست برنامه  برگزاري رویداد،ه اهداف سخنرانان رسمی در زمین

و نیز هدف از برگزاري  در زمینه برگزاري رویدادهاي کارآفرینی آموختگان جهاد دانشگاهی فناوري و اشتغال دانش

علوي دکتر قاي ، آ(کارشناس ارشد بازاریابی و مدرس دانشگاه) خانم اخگر ی و سرکارتخصص چنین رویدادهاي

به عنوان سخنرانان  حامی هنر پارس)  شرکت رابین،گذار  بنیانعباسی (دکتر ) و خانم طراح رویداد فرآفرین(

  به ارائه سخنرانی پرداختند. انگیزشی
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 سخنرانان جلسه افتتاحیه
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 )منتورهامربیان(
  نام ونام خانوادگی  تخصص

 زرگران ابراهیم  کسب و کار
 قهرمانی توحید کسب و کار
UI/UX علی صدرالدینی 

 بنی عباسی سعید گرافیک، بازاریابی صنایع دستی
 فر یمحبوبه شکوه لباس و پارچه طراح کارآفرین،
 سارا علیپور لباس و پارچه طراح کارآفرین،
IT مصطفی شاه بداغیان فناوري اطالعات  

  صادقیامیر حسین   اینترنتی بازاریابی
  سید علیرضا هاشمی  کسب و کار
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 رویداد تسهیلگر

   

 تیم اجرایی 
  ردیف  نام و نام خانوادگی  حوزه فعالیت

  1 زهرا رحمانی فر کارآفرینی
  2 مهدي علی یاري کارآفرینی
  3  امیر حسین فروزنده کارآفرینی
  4 نظییف رضا محمد کارآفرینی
  5 احد جعفري کارآفرینی
  6  هادي تقی پور کارآفرینی

IT  7  امیر نوري  
  8  پریسا عارفی  ، دانشگاه علم و فرهنگدانشکده هنر و معماريدانشجوي 

  9  شیما گلچین  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  10  راحله پروانه وار  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ

  11  یکتا فرش فروش  دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگدانشجوي 
  12  فرانک بابایی  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  13  نیلوفر رحمانی  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  14  دریا ریاضی  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  15  غزاله عزیزي  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  16  حامد افشار مهر  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
  17  مجید فقهی رضایی  دانشجوي دانشکده هنر و معماري، دانشگاه علم و فرهنگ
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  ارائه آسانسوري ایده ها
ایده "هاي  هاي خود را بر روي برگه ایدهگان کنند شرکت

 هاي خود نوشته و به ترتیب به ارائه آسانسوري ایده "من

 68مجموع از پرداختند. در  در مدت زمان یک دقیقه

 ارائه پس از ایده مطرح گردید. 45شرکت کننده 

کننده حق  هر شرکت که گیري انجام شد ، رايآسانسوري

داراي ایده  8 هایتنراي به سه ایده را داشت و در 

ها در قالب  راي به بخش بعدي راه یافته و تیمبیشترین 

در پایان روز ، و برگزار گردید قاي قهرمانیآتوسط  سازي و ضروریات آن . سپس کارگاه تیمگرفتندها شکل  این ایده

  هاي برتر به تکمیل تیم خود پرداختند. تیماول 

  

  اخذ رايو  معرفی ایدههاي  نمونه برگه
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  هاي راه یافته به مرحله بعد:اسامی تیم

  من شهر ماشین تیم - 1  تیم کارا کفش- 2
 یاسمن سوقیان  مرجان خدامی
 ارغوان کریمی  مهدیه محسنی
 فرح بانو ضیاء الحق  عاطفه غفاریان
 مینا اعتضام  مرضیه بهامن

  زهره جناب  زهرا زند
  مطهره خدري  لیال حق بین

  و بپوشن بخوا - 3  تیم کیفکا- 4
  فاطمه نصیري  زهرا عسگر نژاد

  سعیده سعیدي  مطهره احمد خانی
  مریم حسنلو  سعیده دشتبانی

  زینب دوزانی  فاطمه دولت آبادي فراهانی
  شیرین کیرصانعی  سمیه دیبافر

  سکینه باقري  صدف محمد حسین فرزاد
  فاطمه خانعلی  طیبه کمال لو

  کولفاژ تیم- 5  طراح یاب - 6
  زینب ندرلو  پورپریسا رحمت 

  سمیرا حیدري  بهنوش شهاب
  مائده آقا محمدي دهقی  فرشته افخمی زاده

  زیبا رشیدي  مهدخت آقا محمد کالهدوز
  هادي فکري  صبا کائیدي

  ساغر معظمی  فاطمه حاجی زاده کندري
  مریم سرمدي  فاطمه مقدم

  معصومه امیدي کناري  محمد علی میالنی
  تیم مدیار -7  تیم آتریا-8

 صبا موسی زاده  فضه پرمور
 ثمینه رودکی  زهرا سادات سجادي فر

 افسانه معدنی پور  مروارید درویشی
 آذر آراسته جم  محیا اسکویی
 فاطمه باقري  غزاله چراغپور
 صدف حسین زاده  نگین غفوري
 رعنا آزموده  میالد غفوري

 گلنار بابایی  نیکتا حقیقت خو
  بنفشه ثابتی دهکردي  پریسا کرمی
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 ارائه یک دقیقه اي ایده (آسانسوري)
 

 صف ارائه یک دقیقه اي ایده 
 

 کارگاه تیم سازي
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 روز دوم
 دکتر کسب و کار آقاي )منتورمربی (توسط ) BMC )Business Model Convasکارگاه روز دوم ابتدا در 

هر تیم هاي مختلف بوم مدل کسب و کار و روش تکمیل آن بحث و بررسی شد. سپس  ، و بخشگردیدبرگزار زرگران 
التحریر، اینترنت و  (بوم کسب و کار، لوازم شان قرار داده شده بودو با امکاناتی که در اختیارمستقر شده  محل خوددر 
خورند از   نانچه به مشکلی بر میها چ در حین فعالیت .را آغاز نمودندي خود  اجرایی کردن ایده وتیمی  فعالیت ...)

که خود کارآفرین بودند یه صورت چرخشی به  منتورهاگرفتند.  کمک و مشاوره منتور مرتبط با مساله کمک می
روز دوم  .نمودند راهنمایی و کمکتیم ها را در راستاي تکمیل و نهایی شدن ایده ها  کردند و می ها سرکشی گروه

در زمینه اعتبار آموزشی کوتاه مدت  یک کارگاه سپري شده و در این بین هاي کارآفرینانه ایدهکامالً به اجرایی کردن 
  سنجی ایده برگزار گردید.
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 روز سوم
 دادندها را در جهت تولید نمونه اولیه محصولشان انجام  دور هم جمع شده و آخرین تالشمجددا ها  روز سوم گروه در

برگزار شد، سپس  آقاي شاهرخی کارگاه توسط مدرس متخصص اي دقیقه 5کارگاه نحوه ارائه ابتدا  در ابتداي روز
 هر تیم به 5تا  3از ساعت  پرداختند. بعد از ظهرو تکمیل بوم کسب و کار با کمک منتورها ها به ادامه کار خود  تیم

شده را رفع نموده و ارایه نهایی خود را  نواقص مطرحو پرداخته  خود در برابر منتورها و تسهیلگر ایدهارایه آزمایشی 
  .به اتمام رسید 21:30آغاز و در ساعت مراسم اختتامیه  17. در نهایت، ساعت اماده ساختند

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 pitchکارگاه 

 گروه ها در حال تکمیل بوم مدل کسب و کار بوم مدل کسب و کار

 هاجلسات مربیان (منتورها) با گروه 
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 اختتامیه رویداد: 
مراسم اختتامیه جناب آقاي مهندس کیا مدیر کل آموزشی جهاد دانشگاهی و طراح بسته آموزش کارآفرینی گام به گام و از  در

قاي دکتر بیجندي ریاست ستفا و خانم دکتر جناب آموزش و ترویج کارآفرینی، کسوتان جهاد دانشگاهی در حوزه آ شپی

 5تیم به مدت  8هر راد سخنرانی پرداختند. سپس و لباس دانشگاه علم و فرهنگ به ایراحی پارچه قاسمیان مدیر گروه ط

  دقیقه در نظر گرفته شد.  3مدت زمان پرسش و پاسخ در موضوع هر ایده  نمودنددقیقه ایده خود را ارائه 

ایده آتریا رتبه دوم و تیم هاي طراح یاب و ایده کولفاژ رتبه اول،   ارائه تیم ها و نظر هیئت داوران،نحوه با توجه به در نهایت 

  کیفکا مشترکا سوم شدند.
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  هاي منتخب تیم

  نام تیم  رتبه
 کولفاژ اول
 آتریا دوم
 طراح یاب سوم
 کیفکا سوم

 هاي برترجوایز و تسهیالت براي تیم 

 و  و برخورداري از مزایا سازمان و مرکز رشد پیشرفته مخابراتبرتر در کانون رشد و شکوفایی   استقرار تیم
  نآمعنوي  هاي حمایت

  کنندگان در رویداد پردازان و شرکت براي کلیه ایدهگواهی شرکت در رویداد 

 سارك هاي برتر مبلغ یک میلیون ریال کمک هزینه خرید لباس از  به هر کدام از افراد تیم
)co.com-http://www.sarak (.داده شد 

  به همه افراد شرکت کننده سه ماه استفاده رایگان از آنتی ویروس هاي شرکت دورانتاش و به تیم هاي برتر
 گردید.یک سال استفاده رایگان اهدا 

 حامیان رویداد
 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  
 بازار کار  

 پارك علم و فناوري پردیس  

 سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان  

 دانشگاه علم و فرهنگ  

 شرکت برسام  

 شرکت دورانتاش  

 شرکت سارك  
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 بندي رویداد برنامه زمان
 25/2/96روز اول دوشنبه 

  عنوان فعالیت  ساعت  توضیحات
 مراسم افتتاحیه 

سخنرانی مسئوالن و کارآفرینان موفق در حضور نمایندگان 
هاي پشتیبان یا سرمایه ها و شرکتموسسات، ارگان

 . است.گذارانی که نیازهاي فعالیت آنها احصاء شده 
بنـدي آن توسـط    رویـداد و زمـان  تشریح فرآیند برگزاري 

  و معرفی منتورها تسهیلگر رویداد

  خوش امد گویی  14:00
  سرود و قران  14:15
 خانم دکتر پروانه قاسمیان –  1سخنران رسمی  14:30
 جناب آقاي دکتر بیجندي –  2سخنران رسمی  14:45
 سخنرانی خانم اخگر 15:00
  سخنرانی آقاي دکتر علوي  15:15
 عباسی فاطمه خانم سخنرانی 15:30

 اجرایی و تسهیلگرمعرفی منتورها و تیم  15:45
در  کنندگان جهت ارائه کلیات ایده خودفرصت به شرکت

  یک دقیقه
هـاي برتـر توسـط شـرکت      راي گیري جهت انتخاب ایده

  رویداد کنندگان در 
تشـکیل  راي گیري توسط تسهیلگر و تمامی منتورهـا و  

  تیم براي ایده هاي منتخب

 ارایه آسانسوري 5.30الی  4.15

 6.00الی  5.30
  ،استراحت و شبکه سازي

 ها گیري ایده راي 
 سازي کارگاه تیم 6:00
 هاي برتر اعالم تیم 6:30
 تیم سازي 7:00

 شام 8:00  

 
 26/2/96شنبه روز دوم سه

  عنوان فعالیت  ساعت  توضیحات
 صبحانه 8:00  

 BMCکارگاه  8:30  شرکت در کارگاه آشنایی با بوم کسب و کار و نحوه تکمیل آن
  کار تیم ها شروع 9:30  شروع فعالیت تیم ها با کمک منتورها

 نهار 13  
  ادامه کار تیم ها 14  

  کارگاه اعتبار سنجی  17  آشنایی با اعتبار سنجی ایده ها
  ادامه کار تیم ها  17.30  
 شام 20.30  
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 27/2/96روز سوم چهارشنبه 
  عنوان فعالیت  زمان  توضیحات

 صبحانه 8:00  
  اي  پنج دقیقه ارایه  نحوه کارگاه 8:30  شودمی  هاي بیان ایده، آموزش دادهکارگاه، نکات مهم و روشدر این 

  ادامه کار تیم ها 9:15  تکمیل بوم کسب و کار
 نهار 13:00  

 ارایه آزمایشی 14:00  ارایه ازمایشی ایده ها در حضور منتورها
  ادامه کار تیم ها 15:00  تکمیل ارائه نهایی

  آقاي مهندس کیا سخنرانی
  سحنرانی آقاي دکتر بیجندي
  ، سخنرانی خانم دگتر قاسمیان

اعالم نتایج و اعطاي ها، داوري،  اي تیم دقیقه 5ارائه 
 جوایز

  

 اختتامیه 17:00

 هادرسین کارگاهم
  نام و نام خانوادگی  کارگاه  مدت زمان

 آقاي روزبه شاهرخی  دقیقه 5ارایه ایده در   دقیقه 45
 آقاي ابراهیم زرگران بوم کسب و کار  دقیقه 60
  آقاي توحید قهرمانی  تیم سازي  دقیقه 30
  آقاي امیرحسین صادقی  اعتبارسنجی  دقیقه 30

 داوران:
  نام و نام خانوادگی  سمت

 مهندس محمد کیا جهاد دانشگاهی یابی معاونت آموزشی پروژهمدیر کل عضو هیأت علمی و 
 مهندس حمید هاشمی ها جهاد دانشگاهی تهران برداري از طرح پروژه یابی و بهرهعضو هیأت علمی و مدیر 

 آقاي شاهرخ جعفري سلیبونداور بخش صنعت و موسس برند 
 خانم دکتر کیاوش لباسو موسس برند  دانشگاه علم و فرهنگ عضو هیأت علمی

  خانم کالنتر  لباس و موسس برندعضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ 
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 افتتاحیه و اختتامیه رویداد  سخنرانانمعرفی 
  عنوان   سخنرانی نوع  عنوان  نوع سخنرانی

 خانم دکتر قاسمیان رسمی خانم اخگر انگیزشی
 بیجندي دکتر اقاي رسمی  عباسی خانم فاطمه انگیزشی
  مهندس کیا اقاي  رسمی  آقاي مهندس علوي  انگیزشی

  
رویداد هايهزینه  ):مختلف هاي سرفصل شامل جدولی قالب در( 

  ها هزینه  عنوان  ردیف
  توضیحات  (میلیون ریال)

  31،800،000  رسانی تبلیغات و اطالع  1
 طراحی و چاپ پوستر،؛ استند، بروشور، دعوتنامه،

تبلیغات در  ها، بومهاي کسب و کار، کارتها، فرم
  هاي معتبر روزنامه، تبلیغات در سایت

2  
طراحی، اجرا و پشتیبانی از 

  وب سایت
  وب سایت کنفرانس و رویداد مشترکا طراحی شدند  22،000،000

  پوشش تصویري، عکاسی ساخت تیزرهاي تبلیغاتی  12،000،000  مالتی مدیا و مستند سازي  3
  سالن برگزاري و سالن همایش  5،000،000  زیر ساخت اینترنت  4

  63،000،000  پذیرایی  5
دو وعده صبحانه دو وعده شام و دو وعده ناهار به 

  نفر 90پارت میان وعده براي  5همرات 
  نفر جهت پشتیبانی و تیم اجرایی 17  25،500،000  دستیاران اجرایی  6
    4،000،000  ایاب و ذهاب  7

8  
هدیه براي منتورها، داوران، 
  تسهیلگر، دبیر و مدیر اجرایی

  نفر 18  60،000،000

  8،500،000  هاي جاري هزینه  9
تنخواه، اینترنت،  هاي خرد پکیج، هزینه ،لوازم تحریر

  تلفن
    231،800،000  مجموع هزینه ها
 هشتصد هزارمیلیون و  یکو  سیریال (دویست و 231،800،000هاي رویداد کارآفرینی مد و تکنولوژي، مبلغ  مجموع هزینه

  ریال) شد.
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 بازتاب خبري رویداد در رسانه ها

  خبر گزاري ایسنا
http://www.isna.ir/news/96022516285/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-
%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-
%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C 

  
  خبر گزاري ایرنا

http://www.irna.ir/fa/News/82530704/ 
  

  خبرگزاري اریانیوز
http://www.aryanews.com/News/20170515171326914/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-
%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%AF-%D9%88-
%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF 

  
  خبرگزاري ایکنا

http://iqna.ir/fa/news/3600123/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-
%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF-%D9%88-
%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-
%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF 

  
  خبرگزاري سینا

http://sinapress.ir/news/57867/-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D9%8A-%D9%85%D8%AF-%D9%88-
%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%D9%8A-
%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF 

  
  خبرگزاري شبستان

http://shabestan.ir/mobile/detail/news/628832 
  

  سایت فاوا(مرکز توانمندسازي و تسهیلگري کسب و کارهاي نوپا)
http://www.ictstartups.ir/fa/content/42849 

  
  سایت روزنامه دنیاي اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1100140 
  

  سایت ایوند
https://evand.com/events/usc-modotech 

  
  سایت جهاد دانشگاهی

http://www.acecr.ac.ir/shownews.aspx?newsid=478078 
  

  سایت اشتغال




