
ــان  ــا بی ــر ب ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
واکسیناســیون  مــا  اصلــی  اینکــه دغدغــه 
دانشــجویان اســت، گفــت: بــا هماهنگــی وزارت 
بهداشــت واکسیناســیون دانشــجویان دانشــگاه از 

نیمه شهریورماه آغاز شده است.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر ســید احمــد معتمــدی 
ــا هرچــه زودتــر تمامــی  گفــت: در تــاش هســتیم ت
دانشــجویان دانشــگاه را واکســینه کنیــم تــا بتوانیم زمینه 

حضور دانشجویان در دانشگاه را فراهم کنیم.
ــدان دانشــگاه  ــاتید و کارمن ــی اس ــزود: تمام وی اف
واکســینه شــدند و ایــن امــر موجــب شــد تــا بــرای 

بازگشایی دانشگاه آماده تر باشیم.
رونــد  در  داشــت:  اظهــار  معتمــدی  دکتــر 
واکسیناســیون، دانشــجویان خوابگاهــی و تحصیــات 

تکمیلی در اولویت تزریق قرار دارند.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا واکسیناســیون 
ــجویان در  ــور دانش ــه حض ــم زمین ــجویان بتوانی دانش
دانشــگاه را فراهــم کنیــم البتــه بــه نحــوی برنامه ریزی 
خواهــد شــد کــه تجمــع در دانشــگاه صــورت نگیــرد 
ــور  ــت حض ــت اولوی ــن اس ــال ممک ــور مث ــه ط ب

ــع  ــا مقط ــی و ی ــال تحصیل ــاس س ــجویان براس دانش
تحصیلی متفاوت باشد.

رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر گفــت: در 
ــود  ــر ش ــا بهت ــک کرون ــت پی ــه وضعی ــی ک صورت
امیدواریــم بتوانیــم بســتری فراهــم کنیم تا دانشــجویان 
جدیــد الــورود بتواننــد با دانشــکده هــا و اســاتید خود 

به صورت حضوری آشنا شوند.
در  اســکان  کــرد:  عنــوان  معتمــدی  دکتــر 
خوابگاه هــای دانشــگاه نیــز بایــد شــناور شــود و یــک 
ــه در  ــد البت ــه یــک نفــر اختصــاص نیاب ــا ب ــاق تنه ات
جابجایــی افــراد ضدعفونــی کــردن خوابــگاه هــا بــه 

طور کامل انجام می شود. 
وی بــا اشــاره بــه رعایــت ســختگیرانه پروتــکل هــا 
در خوابــگاه هــای دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، گفــت: 
خوشــبختانه باوجــود بیماری کرونــا در خوابــگاه های 

دانشگاه با مشکل همه گیری مواجه نبودیم.
رئیــس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر خاطرنشــان کرد: 
درحــال حاضــر اولویــت آمــوزش براســاس فعالیــت 
ــم دروس  ــم بتوانی ــه داری ــا برنام ــت ام ــازی اس مج
عملــی را در زمــان هایــی حضــوری برگــزار کنیــم. در 

درجــه اول ســعی داریــم آزمایشــگاه هــا، کارگاه هــا و 
پــروژه هــای مقاطــع مختلــف بخصــوص دوره دکتری 
را بــرای دانشــجویان حضــوری برگــزار کنیــم امــا اگر 
مجــدد شــاهد پیــک کرونــا باشــیم تمــام تصمیمــات 

متاثر از آن خواهد شد.
آغاز فعالیت

 پارک علم و فناوری دانشگاه 
ــه  ــا اشــاره ب ــر ب ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
رشــد نــوآوری و فنــاوری در ایــن دانشــگاه افــزود: در 
ســال جــاری مصوبــه ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری 
دانشــگاه را دریافــت کردیــم و براســاس مصوبــه 
ــز  ــه ای نی ــف بودج ــامی ردی ــورای اس ــس ش مجل
بــرای ایــن پــارک تعییــن شــده اســت کــه بــه زودی و 
بــا آغــاز ســال تحصیلــی ایــن پــارک فعالیــت خــود را 

آغاز خواهد کرد.
دکتــر معتمــدی عنــوان کــرد: صنــدوق پژوهــش و 
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــا س ــز ب ــگاه نی ــاوری دانش فن
ــدوق  ــای صن ــت ه ــگاه و حمای ــی و دانش خصوص
ــن  ــه ای ــوآوری و شــکوفایی ایجــاد شــده اســت ک ن

ــی  ــال تحصیل ــود را از س ــت خ ــز فعالی ــدوق نی صن
جدید آغاز خواهد کرد.

وی ادامــه داد: درحــال حاضــر 9 مرکــز نــوآوری و 
فنــاوری در دانشــکده هــای دانشــگاه راه انــدازی شــده 
ــز  ــن مراک ــد ای ــی جدی ــال تحصیل ــه درس ــت ک اس

افزایش خواهند یافت.
ــدازی  ــر از راه ان ــی امیرکبی ــس دانشــگاه صنعت رئی
ــال  ــاز س ــگاه در آغ ــاوری دانش ــماره 2 فن ــرج ش ب
تحصیلــی خبــرداد و گفــت: بــا همــکاری شــهرداری 
منطقــه ،  دو طبقــه ایــن بــرج بــه شــرکت هــای دانش 
ــد  ــاص خواه ــهری اختص ــور ش ــال در ام ــان فع بنی
ــه  ــز ب ــرج نی ــن ب ــه از ای ــک طبق ــن ی ــت. همچنی یاف
صنــدوق پژوهــش و فنــاوری و یــک طبقــه نیــز بــه 

ابررایانه امیرکبیر)سیمرغ( اختصاص داده می شود.
دکتــر معتمــدی اظهــار داشــت: دانشــگاه بــه لحــاظ 
شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارت آپ هــا درمیان 
ــا بیــش از  دانشــگاه هــای کشــور مقــام نخســت را ب

320 شرکت دانش بنیان و واحد فناور دارد.

هفتهنامه
خبــری

شماره ۲59- 15 شهریور ماه 1400

واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه  از نیمه شهریورماه

19 شهریورماه سالروز رحلت آیت ا... طالقانی -اولین امام جمعه تهران

او برای اسالم به منزله ابوذربود، 
زبان گویای او چون شمشیر مالک اشتر بود.

برنده و کوبنده.....     امام خمینی)ره(

مدیر آموزش دانشگاه خبرداد:

برگزاری کالس های نودانشجویان از ابتدای مهر

ــر  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــوزش دانش ــر آم مدی
گفــت: پیــش بینــی مــی کنیــم ثبــت نــام 
دانشــجویان جدیــد الــورود دانشــگاه در اواخــر 
ــورت  ــه ص ــا ب ــام و کاس ه ــهریورماه انج ش

مجازی از ابتدای مهرماه آغاز شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر عبــاس احمــدی 
درخصــوص نحــوه بازگشــایی دانشــگاه صنعتی 
ــت:  ــد گف ــی جدی ــال تحصیل ــر در س امیرکبی
باتوجــه بــه میــزان شــیوع بیمــاری کرونــا 
برنامه ریــزی هــای صــورت گرفتــه بــه نحــوی 
اســت کــه دروس نظــری بــه صــورت مجــازی 
و دروس عملــی نیــز بــه دو صــورت حضــوری 
ــوری(  ــازی و حض ــی )مج ــا ترکیب ــرده ی فش

برگزار شود.

وی افــزود: بــرای ســال تحصیلــی آتــی، ثبت 
نــام اولیــه بــرای دانشــجویان ورودی 99 و 
ــون 5  ــه تاکن ــت ک ــده اس ــام ش ــل آن انج ماقب
هــزار دانشــجو در ایــن مرحلــه ثبــت نــام 

کرده اند.
ــر  ــی امیرکبی ــر آموزشــی دانشــگاه صنعت مدی
عنــوان کــرد: در هــر تــرم تحصیلــی ثبــت نــام 
ــام  ــت ن ــه، ثب ــام اولی ــت ن ــه ثب ــه مرحل در س

تکمیلی و حذف و اضافه انجام می شود.
دکتــر احمــدی تاکیــد کــرد:  ثبــت نــام 
تکمیلــی نیــز هفتــه چهــارم شــهریورماه انجــام 
ــال  ــا س ــده ت ــزی ش ــه ری ــود و برنام ــی ش م

تحصیلی جدید از 27 شهریورماه آغاز شود. 
وی اظهــار داشــت: باتوجــه بــه اینکه ســازمان 
ســنجش نتایــج آزمون سراســری را ســریع تر از 
ســال گذشــته اعــام کــرد بنابرایــن پیــش بینــی 
ــجویان ورودی  ــام از دانش ــت ن ــود ثب ــی ش م
جدیــد در اواخــر شــهریورماه انجــام و از اوائــل 
ــن دانشــجویان  ــز ســال تحصیلــی ای ــاه نی مهرم

آغاز شود.
ــر  ــی امیرکبی ــر آموزشــی دانشــگاه صنعت مدی

عنــوان کــرد: هرســاله دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
حــدود هــزار و 400 دانشــجوی ورودی جدیــد 

دارد.
دکتــر احمــدی گفــت: براســاس برنامــه 
ریــزی هــای صــورت گرفتــه دورس نظــری بــه 
صــورت مجــازی و دروس عملــی نیــز بــه 
صــورت حضــوری فشــرده یــا ترکیبی)مجــازی 

و حضوری( برگزار می شود.
وی ادامــه داد: برنامــه ریــزی هــای آموزشــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــوی انج ــه نح ــگاه ب دانش
ــر  ــا و تغیی ــاری کرون ــش بیم ــورت کاه درص
رنــگ بنــدی کرونایــی بتوانیم بخشــی از دروس 

را به صورت حضوری برگزار کنیم.
ــر  ــی امیرکبی ــر آموزشــی دانشــگاه صنعت مدی
درخصــوص  تاکنــون  کــرد:  خاطرنشــان 
امتحانــات تصمیــم گیــری نشــده و اگــر شــرایط 
فراهــم باشــد امتحانــات حضــوری و درصورت 
ــد  ــات مانن ــرایط الزم امتحان ــود ش ــدم وج ع
گذشــته بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد 

شد.

برگزاری برخط مدرسه تابستانی دانشگاه
ــور  ــا حض ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــتانی دانش ــه تابس مدرس
اســاتید داخلــی و خارجــی بــه صــورت برخط)آنالیــن( از 10 

الی 31 شهریورماه برگزار می شود.
بــه گــزارش امیرکبیــر، مدرســه تابســتانی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
در زمینــه هــای ســلول خورشــیدی، نفــت و گاز و پتروشــیمی، رباتیک، 
بایوتکنولــوژی، تکتونیــک و کانــه زایــی، تســت نرم افــزار در ماهــواره، 
ــزار  ــا برگ ــتارتاپ ه ــتاب دهی اس ــورژی و ش ــواد و متال ــی م مهندس

می شود. 
در ایــن مدرســه تابســتانی اســاتید و پژوهشــگران جــوان و مطــرح 
بین المللــی بــا قــرار گرفتــن در کنــار اســاتید دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 

به ارائه تجربیات خود خواهند پرداخت.
مــدارس تابســتانی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه زبــان انگلیســی و 

به صورت کاما آناین و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
در انتهــای هــر مدرســه، گواهی حضــور در دوره به شــرکت کنندگان 
اعطــا خواهــد شــد. ثبت نــام، حضــور و دریافــت گواهــی به صــورت 

رایگان است.
ــرای شــرکت در مــدارس تابســتانی دانشــگاه صنعتــی  متقاضیــان ب

امیرکبیر می توانند به نشانی 
ــواالت  ــد. س ــه کنن  https://summerschools.aut.ac.ir مراجع
منقاضیــان از طریق ایمیــل summerschools@aut.ac.ir پاســخ داده 

می شود.
ــی ــام تلگرام ــات ثبت ن ــام، رب ــهولت در ثبت ن ــرای س ــن ب همچنی

 eventsxbot@ آماده دریافت اطاعات ثبت نامی است.

دکتر »محمدرضا اسالمی خوزانی«آسمانی شد
دکتــر »محمدرضــا اســامی خوزانی« اســتاد گــروه 
زبان هــای خارجــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر؛ بــر 

اثر کرونا درگذشت و به دیدار معبود شتافت.. 
اســتاد ارجمنــدی کــه متعهدانــه و دلســوزانه، در راه 
تعلیــم و تربیت دانشــجویان گرامی، از هیچ کوششــی 

فروگذار نکرد. 
ــرم  ــواده محت ــه خان ــار را ب ــه اندوه ب ــن ضایع ای
ــلیت  ــر تس ــی امیرکبی ــگاهیان صنعت ــان و دانش ایش

عرض می کنیم.
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        واکسیناسیون دانشگاهیان

شماره ۲59- 15 شهریور ماه 1400

»دانشگاه اثرگذار در برنامه ریزی درسی آموزش عالی ایران«
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از ســوی وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری بــه عنــوان »دانشــگاه اثرگــذار در 
برنامــه ریــزی درســی آمــوزش عالــی ایــران« معرفــی 

شد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، دکتــر منصــور غامــی وزیــر 
ــگاه  ــای دانش ــاش ه ــه ای از ت ــوم در نام ــابق عل س
صنعتــی امیرکبیــر درخصــوص برنامــه ریــزی درســی 

تقدیر و تشکر کرد.
در ایــن نامــه کــه بــه تاریــخ دوم شــهریورماه و بــا 
امضــا دکتــر منصــور غامی، وزیــر علــوم، تحقیقات و 

فناوری سابق صادر شده، آمده است:
»بــدون تردیــد، توســعه و پیشــرفت علــم و فناوری 
ــران مرهــون کوشــش جامعــه  جمهــوری اســامی ای
ــن مســیر دشــوار و  ــزرگ دانشــگاهی کشــور در ای ب
ــمند  ــاعی ارزش ــن مس ــوران ای ــت. در ک ــی اس طوالن
جمعــی، آنچــه راه نیــل بــه آرمــان مشــترک را همــوار 
ــوز و  ــتادان دلس ــارکت اس ــور و مش ــازد حض می س
همــکاران دانشــمندی اســت کــه از بــذل خالصانــه 
ــای  ــرای اعت ــود ب ــص خ ــه و تخص ــوان، اندیش ت

آموزش عالی کشور دریغ نمی ورزند.
اکنــون ایــن فرصــت مغتنــم فراهــم آمــده اســت تا 
ــان  ــی و کارشناس ــأت علم ــای هی ــران، اعض از مدی
ذی ربــط آن دانشــگاه کــه بــا هــدف ارتقــای کیفیــت 
آمــوزش کارآمــد، تقاضامحــور و روزآمــد از طریــق 
»تدویــن و بازنگــری برنامه هــای درســی«، همــکاری 
ــن  ــه ای ــم. در نتیج ــی کن ــکر و قدردان ــد تش می کنن
کوشــش و همکاری هــا بــا کمــال مســرت آن 
دانشــگاه به عنــوان »دانشــگاه اثرگــذار در برنامه ریــزی 
ــران« در طــول ســال های  ــی ای ــوزش عال درســی آم
ــد  ــود. امی ــی می ش ــی و معرف ــا ۱400 ارزیاب ۱39۶ ت
دارم آثــار پربرکــت و ارزشــمند این جایــگاه در زمینه 
تدویــن و بازنگــری برنامه هــای درســی در ســال های 

آینده نیز مستدام و شکوفا باقی بماند.
از خداونــد بــزرگ پیشــگامی و اســتمرار حضــور 
مؤثــر آن دانشــگاه را در صحنــه پویای آمــوزش عالی 

کشور خواهانم«.
دکتــر معتمــدی رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
در ایــن خصــوص گفــت: ایــن دانشــگاه بیــش از ســه 
ــی  ــای آموزش ــه ه ــری برنام ــه بازنگ ــال در زمین س
ــتاوردهای  ــه دس ــه ب ــن زمین ــت و در ای ــت داش فعالی

بسیار خوبی رسیده است.
ــی کار  ــای آموزش ــه ه ــری برنام ــزود: بازنگ وی اف
بســیار زمــان بر و ســختی اســت امــا دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیــر تمــام تــاش خــود را انجــام داد تــا بتوانــد 

برنامه های درسی را بازنگری کند.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر اظهــار داشــت: 
ــی  ــگاه صنعت ــه دانش ــد ک ــی ده ــان م ــر نش ــن ام ای
ــی  ــرده و در تمام ــل نک ــدی عم ــک بع ــر ی امیرکبی
حوزه هــا از جملــه آمــوزش، مقــاالت، نــوآوری، 
فنــاوری و قراردادهــای صنعتــی فعالیــت هــای مهــم و 

موثری داشته است.

ارائه روشی برای شناخت و پیشرفت سرطان 
ــگاه صنعتی  ــان دانش محقق
ــه  ــه ارائ ــق ب ــر موف امیرکبی
روشــی برای شــناخت عمیق 
ــرفت  ــه پیش ــبت ب ــری نس ت
ســرطان و نقــش عوامــل 
پیشــرفت  در  مکانیکــی 
ســرطان شــدند کــه در آینده 
ــی  ــرای طراح ــج آن ب از نتای
روش هــای درمــان ایــن 

بیماری بهره برد.

ــی  ــر، ســید محمــد طباطبائ ــزارش امیرکبی ــه گ  ب
دانــش آموختــه  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و مجری 
طــرح » تحلیــل رفتــار مکانیکــی ســلول در تهاجــم 
ــر  ــت: ب ــلولی« گف ــاختار س ــای س ــر مبن ــرطان ب س
اســاس تحقیقــات منتشــر شــده، بیمــاری ســرطان به 
عنــوان یکــی از مرگبــار تریــن بیمــاری هــا در ســطح 

جهان شناخته شده است. 
وی ادامــه داد: محققــان علــوم زیســتی و بالینــی در 
ــن  ــق ای ــور دقی ــه ط ــته ب ــای گذش ــه ه ــول ده ط
ــمندی  ــات ارزش ــرده و اطاع ــد ک ــاری را رص بیم
ــر  ــد، منتش ــی جدی ــای درمان ــه روش ه ــت ارائ جه
کــرده انــد؛ امــا در دو دهــه گذشــته محققــان بــه ایــن 
مهــم دســت یافتــه انــد کــه عــاوه بــر تغییــرات و 
تحــوالت زیســت و بالینــی، مشــخصه هــای فیزیکی 
مهمــی وجــود دارنــد کــه بــه صــورت معنــاداری در 

روند ایجاد و پیشرفت سرطان تغییر می کنند. 
افــزود:  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه  محقــق 
مطالعــات گســترده در ایــن حــوزه نشــان داده اســت 
کــه ایــن مشــخصه هــای فیزیکــی حتــی مــی تواننــد 
ــخیص  ــتی، در تش ــانگر زیس ــک نش ــوان ی ــه عن ب
ســرطان و یــا حتــی تعییــن درجــه پیشــرفت بــه کار 
آینــد. از مهــم تریــن ایــن نشــان گــر هــای زیســتی 
مــی تــوان بــه خــواص مکانیکــی) پروتئین/ســلول/ 
ــدازه، شــکل  بافــت( و مشــخصه هــای ظاهــری )ان
آرایــش فضایــی اجــزای تشــکیل دهنــده و ..( اشــاره 

کرد.
ــروژه  ــن پ ــه هــدف از اجــرای ای ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــت آورده ــن دس ــی تری ــی از اصل ــت: یک گف
ــواص  ــرات خ ــی تغیی ــق، ارزیاب ــن تحقی ــی ای علم
ــطح  ــم در س ــرطانی ه ــای س ــلول ه ــی س مکانیک
ســلول و هــم در ســطح پروتئیــن بــه صــورت بــرون 

تنی بوده است. 
ــق نشــان داد  ــن تحقی ــج ای ــزود: نتای ــی اف طباطبای
ــورت  ــه ص ــه ب ــلول چگون ــی س ــواص مکانیک خ

کمی با ساختار اسکلت سلولی در ارتباط است. 
وی تاکیــد کــرد: دو جــزء اصلی اســکلت ســلولی 

یعنــی پروتئیــن هــای اکتیــن و میکروتوبول بــا ایجاد 
ــور و  ــزان حض ــاظ می ــم آن از لح ــرطان و تهاج س
آرایــش فضایــی رشــته هــا دچــار تغییــرات اساســی 
ــار  ــر موجــب شــده کــه رفت ــن ام ــد کــه ای شــده ان
االســتیک و ویسکواالســتیک ســلول هــای ســرطانی 

نیز تغییرات اساسی و معناداری داشته باشد.
ــه  ــد ک ــخص ش ــه مش ــرد: در ادام ــه ک وی اضاف
تغییــرات ایجــاد شــده در رشــته هــای اکتیــن بســیار 

بیشتر از میکروتوبول ها است.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن تحقیــق از یــک مــدل 
مکانیــک ســلولی بــه نــام مــدل تنســگریتی اســتفاده 
ــج  ــدل و نتای ــن  م ــا اســتفاده از ای ــوان ب ــا بت شــد ت
آزمایشــگاهی، تغییــرات خواص مکانیکی رشــته های 
ــد تهاجــم ســرطان  اکتیــن و میکروتوبــول را در رون
ارزیابــی کــرد، افــزود: نتایــج ایــن تحقیــق نشــان داد 
ــروی   ــم نی ــر تهاج ــرطانی پ ــای س ــلول ه ــه س ک
ــه ســلول ها وارد  ــه بقی ــری نســبت ب ترکشــن زیادت

می کند. 
ــه در  ــان نام ــن پای ــرد: درای ــان ک ــر نش وی خاط
حــوزه مکانیــک ســلولی تعریــف شــد و بــه منظــور 
ــر اجــزای  ــرات خــواص مکانیکــی زی ــی تغیی ارزیاب
ســلول در فرآینــد ایجــاد و تهاجــم ســرطان در بافت 
ــای  ــی، از روش ه ــرون تن ــورت ب ــه ص ــتان ب پس
آزمایشــگاهی و  مدلســازی در حــوزه مکانیــک 

سلولی بهره برده شد. 
وی خاطــر نشــان کــرد: نتایــج ایــن تحقیــق 
شــناخت عمیــق تــری نســبت بــه پیشــرفت ســرطان 
ــرطان  ــرفت س ــی در پیش ــل مکانیک ــش عوام و نق
ایجــاد مــی کنــد و امیــد اســت کــه در آینــده بتــوان 
در طراحــی روش هــای درمــان بیمــاران ســرطانی از 

این قبیل نتایج استفاده کرد.
گفتنــی اســت :اســاتید راهنمــای  ایــن طــرح دکتر 
ــتان  ــدی بس ــر مه ــادپور، دکت ــی ش ــد تفضل محم
ــی  ــی دانشــگاه صنعت ــات علم ــیرین اعضــای هی ش

امیرکبیر بوده اند.

توسط باشگاه مهارت اشتغال دانشگاه؛ 

کمپ استارت آپ
کمــپ اســتارت آپ توســط باشــگاه مهــارت و اشــتغال 
ــا همــکاری مدیریــت امــور  دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ب

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. 
ــدف  ــا ه ــتارتاپ ب ــپ اس ــر، کم ــزارش امیرکبی ــه گ ب
آمــوزش گام هــای اصولــی راه  انــدازی اســتارتاپ و آمــاده 
ســازی دانشــجویان بــرای ورود بــه دنیــای جــذاب کســب 

 وکارهای نوپا 2۶ تیر ماه تا 4 مرداد ماه برگزار شد.
ایــن رویــداد بــا تکیــه بــر تجــارب اســتارتاپ های موفق 
در ایــران و بــا بهره گیــری از اســاتید مجــرب، بــا محوریــت 
ــا، در ۶  ــتارتاپ ه ــدازی اس ــا صــد راه ان ــر ت ــوزش صف آم

کارگاه آموزشی و یک پنل انتقال تجربه برگزار شد. 
در ایــن کمــپ کارگاه هایــی بــا محوریــت آشــنایی بــا 
اســتارتاپ و اکوسیســتم کارآفرینــی، خلــق و اعتبارســنجی 
ــی ارزش  ــا )طراح ــفان ط ــب و کار، کاش ــای کس ایده ه
ــرای ایجــاد و  ــی ب ــای عمل ــی(، راهکاره پیشــنهادی طای
نگهــداری تیــم موثــر اســتارتاپی، خلــق بــوم مــدل کســب 
 وکار و کلیدی تریــن نــکات حقوقــی اســتارتاپ ها بــه 
صورت مجازی برگزار شد که 35 نفر در آنها شرکت کرده اند.

شــرکت کننــدگان در کمــپ آموزشــی اســتارتاپ، در روز نخســت تشــکیل تیــم داده و  در تمامی مراحــل کارگاه 
با یکدیگر مشارکت داشتند.

شــرکت کننــدگان ایــن کمــپ آموزشــی، پــس از گذرانــدن 7 روز آمــوزش مفیــد، در روز هشــتم در پنــل انتقــال 
تجربــه شــرکت کردنــد کــه ایــن پنــل بــا حضــور 5 نفــر از فعــاالن حــوزه  اســتارتاپ و بــا هــدف آشــنایی شــرکت 

کنندگان با تجربه ی استارتاپ های موفق در ایران برگزار شد.
همچنیــن، در پایــان ایــن دوره بــه شــرکت کننــدگان حاضــر در ایــن کمــپ، مــدرک معتبری از ســوی  دانشــگاه 

صنعتی امیرکبیر اعطا شد.


