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روسای محترم دانشکده ها 

روسای محترم مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

روسای محترم مراکز رشد دانشگاه 

مدیران محترم شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه 

با سالم 

    احتراماً به استحضار می رساند، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان 
در نظر دارد به منظور ایجاد ارتباط مطلوب میان جامعه دانشگاهی و دنیای استارتاپی رویداد" بوت 
کمپ کارآفرینی" را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار نماید. مخاطبان این رویداد دانشجویان و اعضای هیات علمی، استارتاپ های مستقر 
در شتاب دهنده ها، مراکز رشد، کارآفرینان و فناورانی که دارای ایده هستند، یا موفق به ایجاد نمونه 
اولیه محصول خود شده اند و نیاز به هرگونه فرآیند تسهیل گری برای رشد کسب و کار خود دارند 
می باشند. این رویداد طی دو هفته برگزار خواهد شد، هفته اول در تاریخ ١٥-١٣ تیرماه خواهد بود که 
شامل آموزش های عمومی حوزه کسب و کار و هفته دوم که در تاریخ ٢٢-٢٠ تیر ماه برگزار می 
گردد. که شامل آموزش های تخصصی گروه هاو افراد برگزیده می باشد. روز آخر بوت کمپ روز 
ارائه خواهد بود که افراد و تیم های برگزیده، ایده و برنامه خود را در حضور سرمایه گذاران و 
مدیران صنایع ارائه خواهند نمود، عالقمندان می توانند تا ٦ تیر ماه سال جاری در این رویداد ثبت نام 
نمایند. ارسال کاربرگ١ برای کسانی که نمونه اولیه دارند و کاربرگ ٢ برای کسانی که ایده دارند برای 

شرکت در این رویداد الزامی است.

لینک دانلود کاربرگ ها:
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https://www.technopark.ir/userfiles/karbarg1.docx : کاربرگ ١

 https://www.technopark.ir/userfiles/karbarg2.docx :کاربرگ٢

  event.rahpa@gmail.com عالقه مندان می توانند کاربرگ های تکمیل شده خود را به آدرس
ارسال نمایند. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن دبیرخانه رویداد 
٠۹٣٦٠٠۸٦۴۸۷ و یا سرکار خانم رستم خانی مدیر روابط عمومی پارک علم و فناوری ٣٣١٥٥٠٠١ 
تماس حاصل نمایید. با توجه به محدودیت های موجود اولویت با کسانی است که کاربرگ خود را 

سریعتر ارسال نمایند. مراتب جهت اطالع رسانی مناسب به حضور ارسال می گردد. 

دکتر مجید امین زارع 

مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه
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