
 

 کاسآفشیٌی فشم ّوياسي دس اهَس

 
 هعاًٍت پژٍّشی ٍ فٌاٍسي

 هشکض کاسآفشیٌی

 بسمه تعالی
 

 عِفَُِ لَُِ اَضْعافاً کَثيشًَٓهَيْ رَالَّزي یُمشِضُ اهلل لَشْضاً حَسٌَاً فَيُضا

 (542الحسٌِ( دّذ ٍ خذا تش اٍ تِ چٌذیي تشاتش تيفضایذ )تمشُ آیِ کيست کِ خذا سا ٍام )لشض

 

 همیاری در امور کارآفرینیفرم 
 

 ّوکاساى گشاهی؛

 تا سالم؛

ٍکار ٍ اًذاسی کسببك بزرسی اًجام شذُ بیشتزیي هشکل داًشجَیاى در راُطرساًذ احتزاهاً بِ استحضار هی

( است ٍ در سزاسز جْاى seed capitalٍکار تاهیي سزهایِ اٍل )رغن ٍجَد ایذُ ٍ طزح کسبکارآفزیٌی، علی

پذیز ایي تاهیي هالی هخاطزُ بِ (angel investor) گذار ّایی تحت عٌَاى فزشتگاى سزهایِ گزٍُافزاد یا 

کٌٌذ. در داًشگاُ علَم کشاٍرسی ٍ هٌابع طبیعی گزگاى ّن ایي چالش ٍجَد دارد. ٍکارّای ًَپا الذام هی کسب

ایي هٌظَر تشکیل دّین ٍ با لذا خَاّشوٌذ است بیاییذ با تَکل بز خذا با ّوکاری جوعی، صٌذٍلی را بزای 

ًسبت بِ کوک بِ داًشجَیاى  "اس پٌج ّشار تَهاى ٍ بیشتز در هاُ "حذالل کوک بٌا بِ ٍسع ٍ کزم خَیش 

ٍکار بشتابین. ایي اهز بی تزدیذ خیز دًیا ٍ آخزت ٍ بالیات صالحات را بِ ّوزاُ دارد ٍ اًذاسی کسبهتماضی راُ

رٍ تَاًوٌذساسی کارآفزیٌاًِ است. ایي صٌذٍق  ٍ اس ایي "دادى ًِ هاّییادگیزی هاّیگیزی ٍ "هصذاق کوک بِ 

کٌذ ٍ دٌّذگاى بِ صَرتی غیزرسوی ٍلی شفاف فعالیت هیسیز ًظز هزکش کارآفزیٌی ٍ البتِ ًظارت تک تک یاری

  کٌذ.کار داًشجَیاى، بِ تٌاسب بِ آًْا کوک هی ّای کسب ٍ پس اس ارسیابی طزح

 ّای سیز اعالم فزهاییذ:همذٍر است کن ٍ کیف هساعذت ارسشوٌذ خَیش را بِ شیَُ در صَرتی کِ بزای شوا

هثلغ................... تَهاى اص حمَلن تِ صَست هاّاًِ اص تاسیخ...........تا تاسیخ........... تَسط اهَس هاالی   -

 داًشگاُ کسش گشدد ٍ تِ حساب صٌذٍق هزکَس ٍاسیض شَد.

تسْيالت ٍ اهکاًات تَليذي صیش سا جْات ٍاگازاسي تاشاي کساة ٍ کااس       ایي آهادگی سا داسم کِ -

داًشجَیاى دس خاسج داًشگاُ سا تا تَافك طشفيي فشاّن کٌن. لطفاً هشخصات اهکاًات هاَسد ًراش   

 رکش شَد...............................
 

 ........... ..................................................... خاًَادگی ًام ٍ ًام

 تاسیخ ٍ اهضاء:........................  شواسُ تلفي.........................

 لطفاً فزم تکویل شذُ را بِ هزکش کارآفزیٌی ارسال فزهاییذ. 


