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حمایت مادی و معنوی ستاد  :حضَر ٍ حوبیت ستبز فٌبٍری ّبی ًزم ٍ َّیت سبس هعبًٍت علوی ٍ فٌبٍری ریبست
جوَْری اس ثزگشاری ًرستیي رٍیساز استبرتآح ٍیکٌس گززضگزی تْزاى

اهزٍسُ تَسعِ اقتصبز زاًص ثٌیبى ٍ فٌبٍری اطالعبت زٍ هفَْم زر ّن تٌیسُ هحسَة هیطًَس ٍ رٍیسازّبیی کِ اس اضتزاک ایي
هفبّین ضکل گزفتِ است ًقطی پز رًگ زر رضس اقتصبز جَاهع ثِ عْسُ زارز اس جولِ ایي رٍیساز ّب هی تَاى ثِ استبرت آح ٍیکٌس
ّب اضبرُ کزز.
استبرتآحٍیکٌسگززضگزی یک رٍیساز آهَسشی -تجزثی ) (Experiential Educationثیيالوللی است کِ طی  ۳رٍس هتَالی
(زر اًتْبی ّفتِ ) ثزگشار هی گززز .زر ایي ثزًبهِ ضـزکت کٌٌسگبى پزاًگیشُ ای ضبهل فعبالى حَسُ گززضگزیّ ،تل زاری ٍ صٌبیع
ٍاثستِ ،ثزًبهِ ًَیسبى ،هسیزاى تجبری ،عبضقبى استبرت

آح ،ثبساریبة ّب ٍ طزا حبى گزافیک گزز ّن هی آیٌس تب طی  ۵۴سبعت

ایسُّبیطبى را هطزح کٌٌس ،گزٍُ تطکیل ثسٌّس ٍ ّز گزٍُ ایسُ ای را اجزا کٌس.
استبرتآح ٍیکٌس یک ثزًبهِ جْبًیاست کِ تب ُةحبل ثیص اس یک ّشار ثبر زر ثیص اس  ۴۸۰ضْز زًیب ثزگشار گززیسُ ٍ ضجکِ
پٌْبٍری اس هطتبقبى کبرآفزیٌی را پسیس آٍرزُ است.
زر ایي ثزًبهِ ضزکت کٌٌسگبى ّوگی زر یک فضبی هطتزک قزار هی گیزًس ٍ ثب کوک هزثیبى ذجزُ کِ اس هیبى کبرآفزیٌبى هَفق
اًتربة هیگززًس ایسُ ّب را ثِ کست ٍ کبر تجسیل هی ًوبیٌس .زر پبیبى ثزًبهِ تین ّب پزٍصُ ّبی ذَز را ثِ ّیئتی اس زاٍراى کِ اس هیبى
جبهعِ سزهبیِگذار ٍ اسبتیس زاًطگبّی ٍ کبرآفزیٌبى ّستٌس ،ارائِ هی ًوبیٌس .
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روند برگسای استارت آپ:
زر ایي رٍیساز کِ زر تبرید  ۲۰الی  ۲۲آثبىهبُ ثب حوبیت ٍ ّن یبری ستبز فٌبٍری ّبی ًزم ٍ َّیت سبس زر هجوَعِ فزٌّگی-
تبریری ًیبٍراى ثزگشاری ضس ۱۰۶ ،ضزکتکٌٌسُ ۱۲ ،هزثی ۵ ،زاٍر ٍ  ۶سرٌزاى اس ثزتزیيّبی ایزاى حضَر زاضتٌس .حوبیت ٍ حضَر
ستبز ثبعث ضسُ ثَز ایي رٍیساز زر ثبالتزیي سطح تحصیالت ضزکتکٌٌسگبى زر هقبیسِ ثب رٍیسازّبی هطبثِ ثِ ذَز ثزگشار ضَز.
زر ایي هیبى  ۴۶ایسُ پیزاهَى هَضَعبت هزتجط ثب گززضگزیّ ،تل زاری ٍ صٌبیع ٍاثستِ هطزح ضس ٍ پس اس اًتربة زُ
ایسُثزتز ،تین ّب ثب راٌّوبیی ٍ ح هبیت هزثیبى ثِ رقبثت پززاذتٌس ٍ زر پبیبى رٍس جوعِ طزح ّبی ذَز را ثِ زاٍراى ارائِ کززُ ٍ زر
ًْبیت سِ تین ثزًسُ اًتربة ضسُ ٍ جَایشی ثِ ایطبى اّساء گززیس .
نقش حمایت مادی و معنوی ستاد :
 ثبسزیس اس استبرت آح زر رٍس زٍم ثزگشاری  :ثبستبة رسبًِ ای استبرت آح گززضگزی ثِ زلیل ثبسزیس جٌبة آقب ی زکتز سَرًبستبری هعبٍى علوی ٍ فٌبٍری ،هٌْسس سیس هحوسحسیي سجبزی ًیزی زثیز ستبز تَسعِ فٌبٍریّبی ًزم ٍ َّیتسبس ،
پزٍیش کزهی هطبٍر ٍ رئیس هزکش رٍاثط عوَهی ٍ اطالع رسبًی هعبًٍت علوی ٍ فٌبٍری ریبست جوَْری  ،هْسی صفبری
ًیب رییس پبرک فٌبٍری پززیس اس ًرستیي رٍیساز کبرآفزیٌی حَسُ ی گززضگزی زر هجوَعِی فزٌّگی-تبریری کبخ هَسُ
ًیبٍراى.
 تَجِ زٍلت ٍ ًْبزّبی حکَهتی ثِ هجحث کبرآفزیٌی ٍ ایسُپززاسی ذالقبًِی جَاًبى ٍ حوبیت هستقین اس فعبالى ایي حَسُ.پیشنهاد برای برگساری استارت آپ های آتی این حوزه
 -ثزگشاری ایي گًَِ استبرت آح ّب زر ضْزستبى ّبی هرتلف هرصَصب زر فصَل تَریستی ّز ضْز .

