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بِ ًام خذا
رويداد جهاني استارت آپ ويكند سبس تهراى
استاست آپ ٍیکٌذ یک سٍیذاد آهَصشی -تجشبی ( )Experiential Educationاست کِ دس سشاسش دًیا دس  3سٍص
هتَالی (دس اًتْای ّفتِ) بشگضاس هی شَد .دس ایي سٍیذاد ششکت کٌٌذگاى بااًگیضُای اػن اص داًشجَیاى ،بشًاهًَِیساى ،هذیشاى
تجاسی ،ػاشقاى استاستاپ ،باصاسیاباى ٍ طشاحاى گشافیک گشد ّن هی آیٌذ تا طی  54ساػت ایذُ ّایشاى سا هطشح ٍ دس اجشا ٍ پیادُ
ساصی آًْا دس قالب تینّای ً 10فشی بِ سقابت بٌشیٌٌذ .بٌیاًگزاس جْاًی ایي سٍیذاد ،یکی اصساصهاًْای هشدم ًْاد( )NGOصیش
هجوَػِ گَگل ٍ دس ایشاى ،ساصهاى هشدم ًْاد "کاًَى کاسآفشیٌی ایشاى" هی باشذ .استاست آپ ٍیکٌذ سبض کِ یک سٍیذاد
استاست آپی دس حَصُ هحیط صیست ٍ با هحَسیت هحیط صیست ،هٌابغ طبیؼی ٍ اًشطی ّای پاک هی باشذ ،فشصتی است بشای
ّذایت کاس آفشیٌاى دس جْت حل هشکالت صیست هحیطی کشَس .بذیْی است ایي جشیاى بِ ایجاد اًگیضُ بشای ششٍع کسب ٍ
کاس دس حَصُ هحیط صیست ٍ آشٌایی فؼاالى هحیط صیستی با هباحث کاسآفشیٌی ٍ کسب ٍ کاس هٌتج خَاّذ شذ.

سٍیذاد استاست آپ ٍیکٌذ سبض تْشاى (اسدٍی کاسآفشیٌی کشَس) با هحَسیت هحیط صیست ،هٌابغ طبیؼی ٍ اًشطی ّای
پاک ،دس تاسیخ  94/8/27لغایت  94/8/29تَسط اًجوي ػلوی هذیشیت فٌاٍسی اطالػات داًشگاُ تشبیت هذسس با ّوکاسی
ساصهاى حفاظت هحیط صیست ٍ با حوایت هشکض شتابذّی ًَآٍسی پاسک فٌاٍسی پشدیس ،هؼاًٍت فشٌّگی ٍ اجتواػی داًشگاُ
تشبیت هذسس ٍ پاسک ػلن ٍ فٌاٍسی هذسس بشگضاس شذ ٍ بِ دلیل ّوضهاًی تاسیخ بشگضاسی آى(ًَ 20- 18اهبش) با ّفتِ جْاًی کاس
آفشیٌی(ًَ 23-16اهبش) بِ ػٌَاى یک رويداد جهاني( )GSBقلوذاد شذ ٍ  3تین بشتش ایي سقابت ػالٍُ بش ساّیابی بِ سقابت هلی،
شاًس حضَس دس سقابت جْاًی دس هقابل دیگش بشًذگاى استاستآپّای بشگضاس شذُ دس ّفتِ جْاًی دس سشاسش جْاى سا یافتٌذ.
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ّوچٌیي ایي سٍیذاد کاسآفشیٌی ،فشصتی اسصشوٌذ ٍ فتح بابی بشای آشٌایی ٍ ٍسٍد ایذُ پشداصاى ٍ خالقاى دس حَصُ هشکالت
صیست هحیطی ٍ ایجاد اًگیضُ بشای خلق کسب ٍ کاسّای هحیط صیستی بَد.
شایاى رکش است دس ایي سٍیذاد  54ساػتِ بیش اص ً 100فش ششکت کٌٌذُ ػالقوٌذ اص فاسؽالتحصیالى داًشگاّی ٍ
داًشجَیاى داخلي و خارجي(فرانسه وآلواى) دس سشتِ ّای هختلف (فٌی ،ػلَم پایٌِّ ،شی ،اًساًی ،صیست هحیطی ٍ )...دس قالب
 12تین -ایذُ هٌتخب اص هیاى  60ایذُ صیست هحیطی هطشح شذُ ،بِ سقابت پشداختٌذ .دس ایي ساستا تین ّای هزکَس هتشکل اص
تخصص ّای هختلف هَسد ًیاص ،با گزساًذى کاسگاُّای آهَصشی تخصصی صیش ًظش هشبیاى با تجشبِ دس ایي حَصُ ،بِ طشاحی ٍ پیادُ
کشدى ایذُ ّای خَد بش اساس بَم هذل کسب ٍ کاس ٍ آفشیٌش هذلی جذیذ ٍ سَدآٍس دس جْت سفغ یا پیشگیشی اص ٍقَع هشکالت
صیست هحیطی کشَس پشداختذ ٍ ًْایتا با اسائِ  5دقیقِ ای کاس خَد هَسد قضاٍت داٍساى حَصُ کسب ٍ کاس قشاس گشفتٌذ.
برگساری هراسن افتتاحیه استارت آپ سبس تهراى -49/8/ 72 -سازهاى حفاظت هحیط زيست

 بخش اٍل  :سخٌشاًاى کلیذی بخش دٍم :تَضیحات تسْیلگش :آقای حویذ سضا احوذی بخش سَم :اسائِ ایذُ ّا بخش چْاسم :سای گیشی ٍ شبکِ ساصی بخش ششن :اػالم ایذُ ّای بشتش -بخش ّفتن :تشکیل تین ّا ،صشف شام
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برگساری اردوی استارت آپ سبس تهراى 78 -لغايت  74آباى  -49دانشگاه تربیت هدرس
 بشگضاسی جلسات کاسگاُ آهَصشی بشای آشٌایی ششکت کٌٌذگاى با هفاّین کسب ٍ کاس ششٍع فؼالیت تین ّا بشای پیادُ ساصی بَم هذل کسب ٍ کاس صیش ًظش هشبیاى هشاسن اختتاهیِ (هشتول بش اسائِ  5دقیقِ ای ّش یک اص تین ّا ،داٍسی ٍ هؼشفی سِ تین بشتش) oستبِ یک :تین "بیل پر" با هَضَع حزف سسیذ خشیذ کاغزی دس فشٍشگاّْا ٍ جایگضیٌی آى با سسیذ الکتشًٍیکی
با استفادُ اص سیستن  ٍ nsfاسسال اطالػات هشبَطِ دس قالب پیاهک بِ تلفي ّوشاُ خشیذاساى.
 oستبِ دٍم :تین "بده ببرين" با ایذُ ساُ اًذاصی یک سیستن ایٌتشًتی اسسال دسٍى شْشی بستِ ّا با استفادُ اص اپلیکیشي
هَبایل اسسال کٌٌذُ بِ هقصذ هَسد ًظش تَسط ًضدیک تشیي خَدسٍّا یا هَتَسّا بِ هَقؼیت هکاًی اسسال کٌٌذُ.
 oستبِ سَم" :تین نهال ايده هردم ايراى"(ناها) با ایذُ ساُاًذاصی ٍبسایت خذهات تْیِ ٍ اسسال ّذیِ کاشت
دسخت دس کلیِ هٌاسبت ّای شاد ٍ هاتن با ّذف ایجاد بستش فشٌّگی ٍ تْیِ ساص ٍکاس تاهیي اػتباس اًجام پشٍطُ ّای
جٌگلکاسی دٍلتی با هشاسکتْای هشدهی.
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