
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهی واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی با هدف حمایت از ایجاد و توسعه مرکز رشد نوآوری و شتاب

دهی اندازی شده است. مرکز رشد نوآوری و شتاببنیان و تولید ثروت از علم راههای دانششرکت

با هدف حمایت و هدایت  ۱۳۹۴رایی خود را از سال واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی فعالیت اج

های نوآورانه و فناورانه داشته و امکانات الزم جهت بنیانی که ایدههای کوچک و نوپا دانششرکت

ی واسط میان دولت، صنعت و دانشگاه به توسعه عملیاتی نمودن آن را ندارند، آغاز کرد و به عنوان حلقه

 .یتا تبدیل علم به ثروت در کشور ایفای نقش کرده استاقتصاد مبتنی بر دانش و نها
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کارگاه آموزشی 

رویدادهای 

 استارتاپی

 تماس با ما

 

 مرکز رشد واحدهای فناور

 



 

 

 

 تاری    خ دانشکده

 29/11/98 هنر و معماری
 04/12/98 مدیریت

 05/12/98 شییم
 05/12/98 علوم زیست  

 06/12/98 فتر و مهندیس
 10/12/98 علوم مایل

 11/12/98 اقتصاد

 

 دانشکده تاری    خ برگزاری

یک و ریاضر  12/12/98 ر  فن 
 علوم انسانر و ادبیات 18/01/99

 تربیت بدنر  23/01/98
 حقوق و علوم سیایس 24/01/98
 ایسنشروان 25/01/98

ر  25/01/98  علوم زمی 
 

 

 

 معرفی رویداد( 1

طی این معرفی، تالش شده است توضیحی کوچک از رویداد حاضر، 

اهداف آن، تسهیالتی که به دانشجویان اعطا خواهد شد و مزایای شرکت در 

 رویداد، ارائه شود.

 

  معرفی مرکز رشد( 2

رائه خواهد شد و اای مختصر از مرکز رشد در این بخش، تاریخچه

های مستقر، نحوه استقرار ها و تیمهمچنین امکانات و فضای کاری، شرکت

 .های سازمان، بیان خواهد شداندازو پذیرش دانشجو و اهداف و چشم

 ایده تا کسب و کار( 3

سازی، پردازی، پرورش ایده، تیمکلی از ایدهدر این بخش به طرح مسائل 

 شود.جذب سرمایه و ... پرداخته می

های فناورانه کشور در زمینه تخصصی هر دانشکده در انتها طرح اولویت

تن طرح اولیه برای ان شده و به دانشجویان در جهت نوشتوسط اساتید بی

 .شودمی هایی دادهسازی ایده خود، راهنماییپیاده

 تاریخ برگزاری رویدادها
 

 محتوای برنامه

 


