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تعداد شرکت کنندگان:
100 تـا 120  نفـر از دانشـجویان دانشـگاه های منطقه 

یـک وزارت علـوم، تحقیقـات و فناوری 

مزایای رویداد برای شرکت کنندگان:
تمرین و تقویت کار گروهی  ��
فرصـــت بهره گیـــری از فضـــای مربیگـــری و ��

منتورینـــگ توســـط افـــراد خبـــره در زمینه هـــای 
ــب و کار،  ــدل کسـ ــی، مـ ــرح توجیهـ ــن طـ تدویـ
ــروش و  ــی و فـ ــاوری، بازاریابـ ــذاری فنـ ارزش گـ

نحـــوه ارائـــه طـــرح بـــه ســـرمایه گـــذاران

جوایز تیم های برتر
ــوح �� ــدی، ل ــزه نق ــال جای ــون ری ــم اول 50 میلی تی

ــداد ــس روی ــر، تندی تقدی
ــوح �� ــدی، ل ــزه نق ــال جای ــون ری ــم دوم 30 میلی تی

ــداد ــس روی ــر، تندی تقدی
ــوح �� ــدی، ل ــزه نق ــال جای ــون ری ــم ســوم 20 میلی تی

ــداد ــس روی ــر، تندی تقدی
ــور  ــازمان ام ــوی س ــداد از س ــدگان در روی ــرکت کنن ــه ش ب
ــت  ــاوری و معاون ــات و فن ــوم، تحقیق ــجویان وزارت عل دانش
ــتارتاپ  ــرکت در اس ــی ش ــران گواه ــگاه ته ــجویی دانش دانش

ــد. ــد ش ــا خواه ــک اعط ــامت روان الکترونی ــد س ویکن

زمان برگزاری رویداد:
1 الی 3 اسفند ماه 1397

مکان برگزاری رویداد:
کارگر شمالی، خیابان شانزدهم، پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران

آدرس و شماره تماس دبیرخانه:
خیابان انقاب، خیابان 16 آذر، خیابان 
پروفسور ادوارد براون، پاک 13 و 15

تلفن: 66480366   فکس: 66416130
Email :counseling@ut.ac.ir

آدرس سایت ثبت نام:
http//:evand.com/events/

swmeh

اولین رویداد
اســـتارتاپ ویکنـــد
سالمت روان الکترونیک
بـا همـکاری: مراکز مشـاوره دانشـگاه های منطقه یک

ويژه دانشجويان
دانشگاه هاي منطقه يك

معاونــت دانشجویــی
مرکز مشـاوره دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دفرت مشاوره و سالمت

لطفـــاً QR کـــد را اســـکن کنیـــد
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اهــداف برگــزاری اســتارتاپ ویکنــد ســامت روان 
لکترونیک ا

ــواد �� ــه ای جهـــت افزایـــش ســـطح سـ ــاد زمینـ ایجـ
ــجویان. ــان دانشـ ــامت روان در میـ سـ

ایجـــاد نشـــاط و ســـامت اجتماعـــی در بیـــن ��
دانشـــجویان.

ترویج فرهنگ  خاقیت، کار تیمی و کارآفرینی. ��
ــای �� ــا نوآوری ه ــگاه ب ــتم دانش ــدن سیس ــم گام ش ه

ــجویان.  ــه دانش ــک ب ــات الکترونی ــاء خدم ــاوری و ارتق فن
ــجویان �� ــی دانشـ ــرای گرد هم آیـ ــه ای بـ ــاد زمینـ ایجـ

ـــی  ـــات ، روانشناس ـــاوری اطاع ـــف فن ـــته های مختل رش
ـــای  ـــی مدل ه ـــردازی و طراح ـــت ایده پ ـــد آن جه و مانن
ـــناختی. ـــات روانش ـــه خدم ـــت ارائ ـــک جه ـــن الکترونی نوی

ایجـــاد زمینـــه ای جهـــت آشـــنایی دانشـــجویان ��
بـــا مدلهـــای نویـــن کســـب و کار تـــا زمینـــه هـــای 

ــود. ــم شـ ــا فراهـ ــدی آنهـ ــتقال و توانمنـ اسـ
کاهـش هزینه هـای خدمات سـامت روان بـا بهره گیری ��

از فناوری هـای الکترونیک.
افزایـش کیفیـت و دسـترس پذیری افـراد بـه خدمـات ��

الکترونیـک. فناوری هـای  از  بهره گیـری  بـا  سـامت روان 

مقدمه
اسـتارتاپ ویکند )startup weekend( یک رویداد کارآفرینی 
آموزشـی- تجربـی در سراسـر دنیاسـت کـه در 3 روز متوالـی 
آخـر هفتـه برگـزار می گـردد. ایـن رویـداد می تواند بـه صورت 
اختصاصـی در یک حـوزه مثل سـامت روان الکترونیک برگزار 
شـامل  پرانگیـزه ای  شـرکت کنندگان  برنامـه  ایـن  در  گـردد. 
برنامه نویسـان، مدیران تجاری، دوسـتداران اسـتارتاپ، بازاریاب 
هـا، طراحـان گرافیک و افرادی که صاحب ایده و اندیشـه های 
نـو هسـتند گـرد هم می آینـد تا طی 54 سـاعت ایده هایشـان 
را مطـرح کننـد، گروه تشـکیل دهند و هر گروه ایـده ای را اجرا 
کنـد. در اسـتارتاپ ویکنـد ایـده های زیـادی مطرح می شـوند 
امـا آنچـه در ایـن برنامـه اهمیـت فـراوان دارد فقـط سـه چیز 
اسـت. اجـرا، اجـرا و فقـط اجرا. در ایـن برنامه شـرکت کنندگان 
همگـی در یـک فضـای مشـترک قـرار می گیرنـد و بـا کمک 
مربیـان خبـره که از میـان کارآفرینان موفق انتخـاب می گردند 
ایده هـا را بـه کسـب و کار تبدیـل می نماینـد. در پایـان برنامـه 
تیـم هـا پـروژه هـای خـود را بـه هیئتـی از داوران کـه از میان 
جامعه سـرمایه گذار و اسـاتید دانشـگاهی و کارآفرینان هستند، 
ارائـه مـی نمایند. این رویداد در سـطح جهانی توسـط برندهای 
معتبـری همچـون گـوگل، مایکروسـافت، آمـازون و ... حمایت 

می گردد. تجـاری 

محورهای رویداد
سواد سامت روان و خودمراقبتی.��
آسـیب های روانـی اجتماعی )افسـردگی، خودکشـی، ��

آزار و اذیت هـای سـایبری، مصـرف مـواد و ....(.
مشاوره های الکترونیک.��
GAME  و سامت روان.��

ابزارهای پیشگیری دیجیتال در حوزه روان.��

شرایط شرکت کنندگان در رویداد:
دانشــجویان دانشــگاه هــای منطقــه 1 کــه عاقمنــد ��

و صاحــب ایــده در حــوزه ســامت روان هســتند.
ـــای �� ـــا محوره ـــط ب ـــده ای مرتب ـــه ای ـــجویانی ک دانش

رویـــداد ندارنـــد ولـــی می تواننـــد بـــا اســـتفاده از 
ـــده  ـــازی ای ـــاده س ـــان در پی ـــی مناسبش ـــی فن توانای

ـــد. ـــکاری نماین ـــران هم دیگ
ــدازی �� ــه راه انـ ــد بـ ــه عاقمنـ ــجویانی کـ دانشـ

اســـتارتاپ هســـتند امـــا ایـــده خاصـــی ندارنـــد و 
ـــک  ـــاخت ی ـــت س ـــات الزم جه ـــد ارتباط ـــد دارن قص

تیـــم کاری قدرتمنـــد را ایجـــاد کننـــد.
ــی در �� ــکان حضــور 3 روز متوال ــه ام دانشــجویانی ک

ــداد را داشــته باشــند. روی


