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هدش رازگرب ياه رانیبو

لوحت و دشر دنیآرف رد یتخانش يداینب تراهم11 اب ییانشآ

Theory Driven or Data Driven Cognitive Games?

یپاتراتسا ریسم

لاسنایم تیعمج هرمزور یگدنز رد یتخانش ياه يزاب شقن

یتینوی يزاس يزاب روتوم تاناکما یسررب

يزاب یحارط رد رنه ینابم

یتخانش يزاب یحارط

راذگ هیامرس هب هئارا و لدم سنیزیب رب يرصتخم

؟میشاب هتشاد(Pitch Deck)رثؤم هئارا هیامرس بذج يارب هنوگچ

هناروانف وهناروآونینیرفآراک اب ییانشآ

؟مینک هئارا رثؤم يا هنوگ هب ار دوخ یتخانش پاتراتسا هنوگچ

)هبرجت لاقتنا ياه هاگراک هلسلس( ؟مینک ادیپ ار لوصحم کی نیبطاخم هنوگچ

 یتخانش هدنهدباتش نیلوا ،COGNOTECH یتخانش هدنهدباتش یفرعم
ناریا رد

 نمجنا يراکمه اب نهذ و زغم رانیبو( یتخانش ياه يروانف و اه يژولونکت
)اسانش یملع

 ابنهذ و زغم رانیبو( یتخانش مولع رد يزاجم تیعقاو يژولونکت دربراک
)اسانش یملع نمجنا يراکمه

 و یتیبرت مولع هاگشناد يراکمه اب( لوصحم ات هاگشناد زا یتخانش مولع
)زیربت هاگشناد یسانشناور

 هچ ات مئالع زا :يدنملاس نارود رد هظفاح تالالتخا و رمیازلآ اب ییانشآ
 و یلچلچ پاتراتسا يراکمه اب :يدنملاس هظفاح گیل هاگراک( ؟درک دیاب

)نارهت يرادرهش تمالس لک هرادا

 :يدنملاس هظفاح گیل هاگراک( یگدنز هنازور ياه تیلاعف رد هظفاح تیمها
)نارهت يرادرهش تمالس لک هرادا و یلچلچ پاتراتسا يراکمه اب

 لاقتنا ياه هاگراک هلسلس( اه پاتراتسا رد رثوم يزاس میت یلمع ياهراکهار
)هبرجت

ياه هاگراک هلسلس( هیامرس بذج يارب اهپاتراتساياهدیابن واهدیاب
)هبرجت لاقتنا

 ؟دنشاب هتشاد زاین نآ هب اعقاو نایرتشم هک مینک یحارط یلوصحم هنوگچ
)هبرجت لاقتنا ياه هاگراک هلسلس(



يروضح ياهدادیور

؟میشاب راودیما یتخانش ياه پاتراتسا هب دیاب ارچ : يروضح دادیور

" يزاب یحارط و یتخانش هیامرس" یپاتراتسا دادیور شیپ

NBIC ارگمه ياه يروانف كراپ هفاک

"يزاب یحارط و یتخانش هیامرس" شلاچ یهدباتش شیپ هرود هیماتتخا

نادنملاس یتخانش تامدخ و تالوصحم ،يروانف هعسوت یپاتراتسا دادیور شیپ

نادنملاس یتخانش تامدخ و تالوصحم ،يروانف هعسوت شلاچ یهدباتش شیپ هرود هیماتتخا

يزاب بابسا یلم هراونشج نیمشش یصصخت ياه تسشن
) یتخانش ياه يزاب درکیور اب یتخانش مولع و يزاب بابسا یصصخت تسشن (

 تالالتخا اب ناکدوک هژیو یتخانش تامدخ و تالوصحم ،يروانف هعسوت یپاتراتسا دادیور شیپ
يدشر بصع

 يرادرهش تمالس لک هرادا و یلچلچ پاتراتسا يراکمه اب( يدنملاس هظفاح گیل هیحاتتفا
)نارهت

هژیو یتخانش تامدخ و تالوصحم ،يروانف هعسوت شلاچ یهدباتش شیپ هرود هیماتتخا
يدشر بصع تالالتخا اب ناکدوک

COGNOTECH یتخانش هدنهدباتش یهدباتش لوا لکیس تالوصحم زا ییامنور

 تمالس لک هرادا و یلچلچ پاتراتسا يراکمه اب( نارهت رهش يدنملاس هظفاح گیل لانیف
)نارهت يرادرهش



اه هرگنک و اه هاگشیامن رد روضح

1399 ینیلاب و هیاپ باصعا مولع هرگنک

1400نالیگ ییوجشناد هرگنک

1401 یتخانش مولع هرگنک

1401سکتونیا هاگشیامن

یتخانش مولع و يروانف هعسوت داتس یتخانش تالوصحم هاگشیامن
1401



یلیلحت شرازگ

هدش رازگرب ياه شلاچ



 و یتخانش هیامرس شلاچ
يزاب یحارط

1398

 ،يروانف هعسوت شلاچ
 تامدخ و تالوصحم
نادنملاس یتخانش

1399

 ،يروانف هعسوت شلاچ
 تامدخ و تالوصحم
 اب ناکدوک هژیو یتخانش
يدشر بصع تالالتخا

1400

یهاگشناد هتشر38 و هاگشناد55 زا،هدیا143 بذج

 و يژولورون شلاچ
 یکشزپناور

1401



51 :شلاچ هب يدورو ياه میت دادعت•

 هلحرم هب دورو يارب هدش شریذپ ياه میت دادعت•

25 :یهدباتش شیپ
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روشک ياه هاگشناد زا هدننک تکراشم دارفا دادعت







شلاچ رد هدش هئارا تامدخ تعاس نازیم

نامز  هدش هئارا تامدخ

تعاس98

یجنسزاین تاسلج

یتخانش گنیروتنم

ینف گنیروتنم

راک و بسک گنیروتنم

هبرجت لاقتنا ياه هاگراک

هئارا شیپ



ام ناراکمه

 هعسوت داتس
 يروانف و مولع
یتخانش ياه

 یملع تنواعم
 يروانف و
 تسایر
يروهمج

 مولع هاگشناد
ناریا یکشزپ

 قودنص
 و يروآون
ییافوکش

 مولع نمجنا
ناریا باصعا

 هدنهدباتش
ناورین

 یلم داینب
 ياه يزاب
يا هنایار

 يوتیتسینا
 يزاب یلم

يزاس
اسانش تکرش

 هدنهد باتش
پآ گیرت

 هدنهد باتش
زمیگاوآ



تمساهروتنم و دیتاسا یگداوناخ مان و مان

ییابطابط همالع هاگشناد یتخانش مولع يرتکداسپ رگشهوژپیمتسر دمحم رتکد

ناهفصا یکشزپ مولع هاگشناد يرتایکیاسورون داتسانیتکرب دیجم رتکد

نارهت یکشزپ مولع هاگشناد بصعا و زغم ياه يرامیب رایداتسایباهو ارهز رتکد

دهشم یسودرف هاگشناد یتخانش یسانشناور داتسایحلاص داوج رتکد

 یتخانش مولع هدکشهوژپ یتخانش مولع یصصخت يرتکدیمرک هیدهم رتکد

فیرش رازفا نف سسوم مه و يراجت ریدميرفعج شرآ

راک و بسک هدنهد هعسوتاسرذآ دمحا سدنهم

زمیگاوآ لماعریدم و راذگناینبیعورزم نیسح

درف يدزی هواک سدنهم
دئوس گنیپوش نیل هاگشنادMBA هتشر دشرا یسانشراک
يروآون يژتارتسا رواشم

يزاس يزاب یلم وتیتسینا رنه نامتراپد ریدميرهاط ناسحا

نایدنره داریه
BONDA يروآون زکرم رد تراجت هعسوت ریدم
FIFA ياه يزاب زا ناونعدنچ هدننک هیهت
رووکنو ملیف هدکشناد سردم

یباروش ربجنر اضریلع
 تشگيزاب هدننکدیلوت و"تکرح و رون" يزاس يزاب يویدتسا لماعریدم
سیلپ

Unity Certified Developerداژن یلیلج دیمح

یقیقح رهاوج رحس رتکد
اداناک وتنروت هاگشناد زا کیرتکلاویب يرتکد
اد نب يروآون زکرم هعسوت و قیقحت ریدم

شناد یضترم
ایاراک شیدنا کین ناراذگ هیامرس هورگ ییارجا تایه وضع
راگن هفرط يروآون زکرم ریدم

یبیبح هدیمح
وگنار سسوم و راک و بسک رواشم
پانف يروآون و راک و بسک هعسوت قباس ریدم

 يزاب یحارط و یتخانش هیامرس شلاچ ياهروتنم و دیتاسا هکبش

تمساهروتنم و دیتاسا یگداوناخ مان و مان

ییاتغج یقتدمحم رتکد
روما رد یتخانش ياه يروانف و مولع هعسوت داتس یلاع رواشم
شزومآ

یتخانش باصعا مولع صصختم و کشزپیکرانب یمرخ اتیهانآ رتکد

یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم یملع تئیه وضعروپاضر ارات رتکد

یتخانش مولع یلاع شزومآ هسسوم زا یتخانش مولع يرتکد اسپیباخلت دومحمرتکد

نارهت هاگشناد رتویپماک و قرب هدکشناد یملع تئیه وضعراوزبس يدارم يداه رتکد

ناریا یکشزپ مولع هاگشناد زا یکشزپناور تندیزریهانپ اضر رتکد

دازریش روصنم رتکد
 عبانم هعسوت رواشم و ینامزاس یتخانش بصع رگشهوژپ
ینامزاس يربهر و یناسنا



 شلاچ یجورخ

:لوا میت
ریزو ،دزد ،هاش يزاب•

یعراز دمحم و یمیحراقآ اضر ،میقتسم بارهس :میت ياضعا

:مود ياه میت

دنلورون يزاب•

دنرپ مرکا رتکد و تدوم زانیاس رتکد ،دنسپ شامق نیسحریما ،یباروش ربجنر اضریلع ،راشفا زرواشک الیل ،ریپ اضریلع :میت ياضعا

WayZomb يزاب•
دازکین ایروپ و روپلالج نموه ،یناهارف ینیهمرف الیل :میت ياضعا

:موس ياه میت

نادنملاس يارب روحم يزاب ي هناگود فیلاکت یحارط يزاب•

ینامیلس اضر و یثایغ دمحمریما ،یکرانا یبارت نیسحریما ،یناشنورف یمارص هبیسن ،یتسار داوجرتکد :میت ياضعا

ودنک يزاب•

یمحرادخ ارهز و یمحرادخ انیبم ،يدمحم یلع داجس :میت ياضعا

:مراهچ ياه میت

نادنملاس یتخانش یکیزیف يزاب•

داقتعا قیدص دیعس و ینیسح هاش دحا ،ولرامع اضردیمح :میت ياضعا

شار یتخانش رارف قاتا يزاب•

نایرفعج اضردمحم و یبوبحم دوعسم ،یسابلک نیمث ،يریلد دیعسدمحم ،میهف رایاشخ ،یمحرادخ يدهمدمحم :میت ياضعا



:دنلورون

1399 لاس هامریت رد یناینب شناد ناونع ذخا•

رازاب هفاک رد بصن رازه7 زا شیب•

ناتسبد مشش ات مود یشزومآ ياه باتک ي هنیزمر هب دورو•

نالیگ يروانف و شهوژپ قودنص زا هیامرس تفایرد•

يالومآ تکرش زا قالخ لوصحم ناونع بسک•

 هاملاس رد يا هنایار ياه يزاب یلم داینب يزاب نویسیمک و يا هنایار ماظن یفنص نامزاس یمسر تیوضع•

1399

 هاگشناد و-یشزومآ يژولونکت هورگ-یمزراوخ هاگشناد نایوجشناد طسوت همان نایاپ ناونع ود شراگن•

 یشزومآ يژولونکت هورگ-نایگنهرف

شرورپ و شزومآ اب يراکمه دادرارق داقعنا•

:ودنک يزاب

یلپ لگوگ رد بصن رازه هد زا شیب و رازاب هفاک رد لاعف بصن رازه ود زا شیب•

:شار یتخانش رارف قاتا

 نیدلاو هب یتخانش ي همانراک ي هئارا و رارف قاتا کی بلاق رد ناناوجون یتخانش ياه هفلوم یبایزرا•

یتخانش ياه ییاناوت ياقترا و دوبهب تهج

1400 لاس يدج ياه يزاب ي هزیاج نیمجنپ رد يدج یمرگرس شخب رد هزیاج تفایرد•

يا هنایار ياه يزاب یلم داینب يدج يزاب ي هژیو ي هزیاج تفایرد•

اشگزار ي هراونشج رد رترب تارفن هزیاج بسک و رترب راثآ وزج باختنا•

هیامرس بذج لاح رد و کتونگاک یتخانش ي هدنهدباتش رد رقتسم پاتراتسا•

:ریزو دزد هاش يزاب

رادیاپ هجوت و يراک ي هظفاح ندیشک شلاچ هب فده اب یتخانش میگدرب•

 دشرا یسانشراک عطقم رد ملعم تیبرت هاگشناد يراکمه اب هک یشهوژپ رد الاب یشخبرثا نداد ناشن•

دش ماجنا ملعم تیبرت هاگشناد يراکمه اب

یتشهب دیهش هاگشناد طسوت دشرا یسانشراک یشیامزآ شهوژپ ماجنا لاح رد•

 میگدرب شورف•

کتونگاک یتخانش ي هدنهدباتش رد رقتسم ياه میت زا•

راویزاب ینامزاس یصصخت ياه شزومآ ياه هرود هعومجم يارجا و یحارط•

 جورخ زا دعب اه میت درواتسد



40 :شلاچ هب يدورو ياه میت دادعت

 شیپ هلحرم هب دورو يارب هدش شریذپ ياه میت دادعت

21 :یهدباتش









شلاچ رد هدش هئارا تامدخ تعاس نازیم

نامز  هدش هئارا تامدخ

تعاس88

یجنسزاین تاسلج

یتخانش گنیروتنم

ینف گنیروتنم

راک و بسک گنیروتنم

هبرجت لاقتنا ياه هاگراک

هئارا شیپ



يدنملاس شلاچ ياهروتنم و دیتاسا

یگداوناخمانومان
اهروتنمودیتاسا

تمس

همالعهاگشنادیتخانشمولعيرتکداسپرگشهوژپیمتسردمحمرتکد
ییابطابط

مولعهدکشهوژپیتخانشمولعیصصختيرتکدیمرکهیدهمرتکد
یتخانش

تشریضریفطصم
يدابآ

يروآونويژولونکتتیریدمدشراسانشراک

هرواشمتکرش-هرواشمياههژورپدشراریدمدازیشاکاضریلعدیس
ایلیاتیریدم

راکوبسکهدنهدهعسوتاسرذآدمحاسدنهم

ناریایکشزپمولعهاگشنادیکشزپناورتندیزریهانپاضررتکد

نیلهاگشنادMBAهتشردشرایسانشراکدرفيدزیهواکسدنهم
يروآونيژتارتسارواشم،دئوسگنیپوش

یگداوناخمانومان
اهروتنمودیتاسا

تمس

ییاتغج یقتدمحم رتکد
ردیتخانشياهيروانفومولعهعسوتداتسیلاعرواشم
شزومآروما

یباهو ارهز رتکد
یکشزپمولعهاگشنادیملعتئیهوضعوتسیژولورون
نارهت

یبارحم ایرث رتکد
ناریایکشزپمولعهاگشنادیملعتئیهوضع

نافابلاش اضردمحم رتکد
ناریایکشزپمولعهاگشنادیملعتئیهوضعوکشزپناور

يریصن دماح رتکد
يا هنایارياه يزابیلمداینبشهوژپنواعم

یتش نسحم رتکد
سیئروناریایکشزپمولعهاگشنادیملعتئیهوضع
تشادهبترازونادنملاستمالسي هرادا

دنلهتفلدیتعنصهاگشنادزاکیناکميارتکدیملاع اضریلع رتکد



 شلاچ یجورخ

:لوامیت
یلچلچ يزاب
یساملا یفطصم رتکد و يدابآدومحم نسحم ،يزابهش شورس ،هداز یکب حرف :میت ياضعا
:مودمیت
ناروشحلس تیاور يزاب
يوسوم اضردمحم و یهیقف یلع ،یمیحراقآ اضر ،یعراز دمحم ،نایدبع داوج ،میقتسم بارهس :میت ياضعا
:موسمیت
نادنملاس یتخانش یشخبناوت رد يزاجم تیعقاو يروانف يریگ راک هب
 یئاد نابرق یلع ،دبدنفسا اضریلع ،باهش یبتجم ،یملاع ونیم رتکد ،يرادقم یلع رتکد ،يرهاط اضریلع رتکد :میت ياضعا
یسابع داجس و ینیسح ناضمردیس ،روپ
:مراهچمیت
نادنملاس یتخانش راک باتک
انرب دیهان رتکد و یتعیرش مانهب رتکد ،یلضافریم تاداس همطاف رتکد ،هداز نمؤم نیشون :میت ياضعا
:مجنپمیت
فیفخ یتخانش لالتخا اب نارامیب رد یتخانش نیرمت يارب يا هنایار يدج يزاب
 زابیرف و هدازمیظع شرایک ،بوکرز رجاه رتکد ،یبجر همطاف رتکد ،یلکوت لگهام رتکد ،نیتکرب دیجم رتکد :میت ياضعا
نایبیبط



:یلچلچ يزاب

يا هنایار ياه يزاب یلم داینب يدج ياه يزاب هراونشج رد1400 لاس رترب يدج يزاب•

نادنملاس یتخانش تامدخ و تالوصحم ،يروانف هعسوت شلاچ لوا هبتر•

روشک یگتسشنزاب قودنص هب هتسباو ،ونابص دادیور نیلوا رد رترب هدیا•

نارهت هاگشناد شهج و ییافوکش ،شیور همانرب رد هدیزگرب حرط•

یشخبرثا یشهوژپ حرط يارجا و ناریا هاگشناد هناروانف حرط رد شریذپ•

Brainvest يراذگ هیامرس یلم دادیور رد مود هبتر بسک•

نارهت رهش يدنملاس هظفاح گیل يارجا و يرادرهش تمالس هرادا اب يراکمه همان مهافت•

:رمیازیا پاتراتسا

"رم<ازیا" هدش تبث یللملا نیب دنرب اب ناینب شناد تکرش•

 یتعنص هاگشناد ناینب شناد و روانف ياهدحاو دشر زکرم ،ریبکریما گنوسماس يژولونکت زکرم رد رقتسم•

ناریا یکشزپ مولع هاگشناد و یتخانش باصعا مولع دشر زکرم ،زیربت دنهس

ریبک ریما گنوسماس يژولونکت زکرم لاتیجید تمالس مهدزای ي هرود بختنم ياه میت وزج•

تمالس ي هزوح لاعف ياه پاتراتسا زا•

NRC باصعا مولع تاقیقحت زکرم اب يراکمه ي همان مهافت داقعنا•

روشک ترازو يوس زا هعسوت  و قیقحت زوجم ياراد•

رمیازلآ يرامیب یشخبناوت و نامرد ،صیخشت يارب دنمشوه يراکهار•

:یتخانش راک باتک پاتراتسا

 ،هظفاح ياه تراهم ياقترا هب کمک تهج هدش يدنب حطس يذغاک و ملق ياه نیرمت لماش•

نابز يزاسدنمناوت و ییارجا ياهدرکراک

هلخادم رازبا ناونع هب رگنیف یناهج ي هعلاطم هب دورو•

یشخبرثا تاعلاطم ماجنا•

:يزاجم تیعقاو يزاب

1399 لاس يدج يزاب هراونشج رد هبتر بسک•

 تراهم تیوقت تهج هدش يزاس یموب و یگدنز ي هرمزور ياهزاین رب ینتبم ياه ویرانس ساسارب•

نادنملاس یتخانش ياه

XR MEDICS میت

 ياقترا فده اب ،يزاجم تیعقاو يژولونکت رتسب رب يرازفا مرن تالوصحم دیلوت هب هک يا هعومجم•

دزادرپ یم یتخانش ياهدرکراک

 کنیع رتسب رب تانیرمت ي هئارا اب یشخب اقترا و یبای تهج هلمج زا رمیازلآ يرامیب مئالع یبایزرا•

يزاجم تیعقاو ياه

:كالفا

تکیام و رازاب هفاک رد راشتنا•

یملع تنواعم رد ییامنور•

 جورخ زا دعب اه میت درواتسد



میت32 :شلاچ هب يدورو ياه میت دادعت•

شیپ هلحرم هب دورو يارب هدش شریذپ ياه میت دادعت•

میت16 :یهدباتش









شلاچ رد هدش هئارا تامدخ تعاس نازیم

نامز  هدش هئارا تامدخ

تعاس106

یجنسزاین تاسلج

یتخانش گنیروتنم

ینف گنیروتنم

راک و بسک گنیروتنم

هبرجت لاقتنا ياه هاگراک

هئارا شیپ



 و مولع هعسوت داتس
 ياه يروانف

یتخانش

 و یملع تنواعم
 تسایر يروانف

يروهمج

 مولع هدکشهوژپ
 زغم و یتخانش
 دیهش هاگشناد

یتشهب

 و يروآون قودنص
ییافوکش

 ناماگشیپ تکرش
 هیامرس نیما
)اسانش( داگراساپ

 هعسوت یلام قودنص
ناریا يژولونکت

 و شزومآ نامزاس
 ییانثتسا شرورپ

روشک

 یتسیزهب نامزاس
روشک

 باصعا مولع نمجنا
ناریا

ام ناراکمه



روتنمودیتاسایگداوناخمانومان
اه

تمس

ییاجردیهشهاگشنادرایداتسایماقمنیسحدمحمرتکد

طولبيزاسيزابویدوتساراذگناینبمهيزابهششورسسدنهم

يراذگهیامرسسانشراکدرکاضریلعسدنهم

دنلورونراذگناینبمهریپاضریلعسدنهم

مسیتانمجناشهوژپوقیقحتسانشراکيریمیلعدمحمدیس

يراذگهیامرسسانشراکییایکیلعسدنهم

راکوبسکهدنهدهعسوتاسرذآدمحاسدنهم

ییابطابطهمالعهاگشنادیتخانشمولعيرتکداسپرگشهوژپیمتسردمحمرتکد

راکوبسکهدنهدهعسوتهمسادیلع

یتکرحیتخانشرگنامردراکیناوریشزانرف

يریگدایتالالتخارگنامردوهاگشنادسردمزورفاناتسوبهثدحم

ناریایکشزپمولعهاگشنادیکشزپناورتندیزریهانپاضررتکد

رواشم،دئوسگنیپوشنیلهاگشنادMBAهتشردشرایسانشراکدرفيدزیهواکسدنهم
يروآونيژتارتسا

كدوک شلاچ ياهروتنم و دیتاسا

روتنمدیتاسایگداوناخمانومان
اه

تمس

ییاتغج یقتدمحم رتکد
ردیتخانشياهيروانفومولعهعسوتداتسیلاعرواشم
شزومآروما

یتشهبدیهشهاگشنادیملعتئیهوضعيدابآورسخ اضر رتکد

ناریايژولونکتقودنصيراذگهیامرسسانشراکولبارهس مثیم سدنهم

یفرشا اضردومحم رتکد
باصعاوزغمياهيرامیبصصختقوفوناکدوکصصختم
ناکدوک

يزاریش ماهلا رتکد
وناکدوکیکشزپناورصصختقوفناوروباصعاصصختم
ناوجون

ییوچک میرم رتکد
يژولورون(ناکدوکباصعاوزغمياه يرامیبصصختقوف
)ناکدوک

ییافوکشويروآونقودنصيراذگ هیامرسیبایزراریدمنایناوضر نیسحدمحم رتکد

 زغم و یتخانش مولع هدکشهوژپ یتخانش یسانشناور رایداتسايراتخم هراتس رتکد
یتشهب دیهش هاگشناد

ناوجونوكدوکیکشزپناورصصختقوفیخرهاش نسح رتکد

يزیزعهرینم رتکد
شرورپوشزومآنامزاسنازومآشنادياربشزومآریدم
ییانثتساناکدوک



 شلاچ یجورخ

:لوا میت
KidsLand: یمسیتوا ناکدوک یعامتجا طباور دوبهب يارب یلماعت ياه نشیمینا هعومجم 

یناسارخ ردیح /یناهارف اضر /يرابج یلع /یسیس يرفعج دالیم :میت ياضعا

:مود میت
ناوخاسر یتخانش هتسب
مانکین وزرآ/یتلود رفولین/یجان ماهلا/یتفت ناوخا زانهم رتکد/نایراقفلاوذ همطاف :میت ياضعا

:موس میت
 يزاجم تیعقاو يروانف اب ناکدوک رد یتخانش ياهدرکراک اقترا
ییافو میرم /یقاشع اضردمحم :میت ياضعا

 :مراهچ میت
 یلاعف شیب هجوت صقن لالتخا دوبهب روظنم هب يدج يا هنایار يزاب کی رب ینتبم هنایار زغم طساو کی هعسوت
هداز اتسور یلع /یحلاص اضردمحم /یتساوخ دزی ابیرف رتکد /مانهم نیما رتکد/ینیسح اسیرپ :میت ياضعا

:مجنپ میت
یناوخ اسران هب التبم نابز یسراف ناکدوک یتخانش یشخبناوت رد يزاجم تیعقاو و کیتابر يروانف يریگراک هب
یسابع داجس /یملاع ونیم /يرادقم یلع /يرهاط اضریلع/باهش یبتجم :میت ياضعا



:ناشیپ میت

هکلبهدرکيزیرحرطاررازابهبدوروياربیبسانمیبایرازابنلپاهنتهنگنیروتنمتامدختفایردزاسپمیتنیا

.دنشابیمناشیپنشیکیلپایحارطلاحردزینلاتیجیدتروصهب

:ناوخاسرمیت

ردودشابیمرازابهبدوروتهجدوخلوصحمیجنسرابتعالاحردگنیروتنمتامدختفایردزاسپمیتنیا

يراکوبسکهزوحرداصوصخدوخمیتهبرثومياضعاندرکهفاضاولوصحملیمکتهبگنیروتنمدنیآرف

.تساهدومنیحارطاردوخگنیتکرامنلپوهتخادرپ

دروخزابویسانشزابدوبهبياتسارردیلماعتنشیمینازاهدافتسا(دنلزدیکمیت

ابیمجاهتریغتروصبهرهچیفطاعتالاحلیلحتيانبمربیمسیتواناکدوکیفطاع

:)هداسمکبوزاهدافتسا

هورگنیاياربشیپزاشیباردوخلوصحم،یتخانشهزوحرداصوصخگنیروتنمتامدختفایردزاسپمیتنیا

ياهتستماجناورازابهبدوروياربدوخلوصحملیمکتلاحردرضاحلاحردوهدرکيزاسبسانم

.تساهدومنيزیرحرطگنیروتنمدنیآرفردزیناردوخیبایرازابهمانربودشابیمیجنسرابتعا

:یلاعف شیب-هجوت صقنلالتخادوبهبروظنمهبيدجيا هنایاريزابکیربینتبمهنایار-زغمطساوکیهعسوتمیت

لاحردوهتخادرپدوخگنیکرامنلپصوصخردعماجيزیرحرطهبگنیروتنمتامدختفایردزاسپمیتنیا

یسرتسدرازابزایبسانممهسهبدنناوتبلوصحملیمکتزاسپاتدنشابیمدوخلوصحملیمکتلاحردرضاح

.دننکادیپ

:هارمه نیالنآ یتخانش تامدخ مرفتلپ میت

تفایردزاسپودشابیمیلصالوصحمناونعهبدوخپابولیمکتلاحردرضاحلاحردمیتنیا

یبسانموحنهب،دوخنایرتشمهبدناوتباتهتخادرپدوخیبایرازابحرطياقتراهبگنیروتنمتامدخ

.دیامنقیوشتتیاسنیاياهسیورسزاهدافتساهبارناشیاوهدومنهئارااردوخلوصحم

:مسیکوک میت

زاسپودزادرپیمدیوردنانابزهبدوخرازفامرنهیهتویسیونهمانربلیمکتهبمیترضاحلاحرد

رددوخيابقرزایبسانملیلحت،هدرکتیوقتاردوخگنیتکرامنلپهتسناوتگنیروتنمتامدختفایرد

.دزاسبهنیهباردوخرازابهبدوروياهيژتارتساوهدروآتسدبرازابنیا
 هب التبم نابز یسراف ناکدوک یتخانش یشخبناوت رد يزاجم تیعقاو و کیتابر يروانف يریگراک هب میت

:یناوخاسران

گنیروتنمتامدختفایردزاسپودشابیمدوخلوصحملیمکتلاحردرضاحلاحردمیتنیا

لیمکتزاسپاتهتخادرپدوخگنیکرامنلپءاقتراويزاسهنیهبهب،يراکوبسکهزوحرداصوصخ

يرتشمابدرب-دربلماعتکیهبوهدادهئاراارنکممسیورسنیرتهنیهبنایرتشمهبدنناوتبلوصحم

.دننکبادیپتسد

 جورخ زا دعب اه میت درواتسد



میت45 :شلاچ هب يدورو ياه میت دادعت•

شیپ هلحرم هب دورو يارب هدش شریذپ ياه میت دادعت•

میت20 :یهدباتش









شلاچ رد هدش هئارا تامدخ تعاس نازیم

نامز  هدش هئارا تامدخ

تعاس180

یجنسزاین تاسلج

یتخانش گنیروتنم

ینف گنیروتنم

راک و بسک گنیروتنم

هبرجت لاقتنا ياه هاگراک

هئارا شیپ



 و مولع هعسوت داتس
یتخانش ياه يروانف

 و یملع تنواعم
 تسایر يروانف

يروهمج

 و يروآون قودنص
ییافوکش

 هعسوت یلام قودنص
ناریا يژولونکت

nbic  زکرم
 يروآون زکرم
سالپدنیام

 یکشزپ مولع هاگشناد
ناریا

ام ناراکمه







 شلاچ یجورخ

:لوا میت
دنخب نم اب دنخن نم هب
هداز لیئاکیم راگن ،یمرک نیدار ،نیذآ يرغص ،يرسایرد يدمحارون امین

:مود میت
یتخانش ياهدرکلمع دوبهب يارب يزاجم تیعقاو يروانف زا هدافتسا
ییافو میرم ،یقاشع اضردمحم

:موس میت
نوبردام
یهللادبع یفطصم ،روپ یمیکح هدژم ،يدارم هبوبحم

 :مراهچ میت
ناجون
يرهاظم یلعدمحم ،یتفت حالف قداص ،يرایدنفسا سگرن ،بسن يدمحم هدیمح

:مجنپ میت
ناسر همان رتوبک كرپ
تواخس سنوی ،يدابآ لهس هیضار ،یناتسهد یلع ،یچتاردوپ اریمس ،یگرب هزئاف



پاتراتـسا تیعضو شرازگ
 زا لــصاح یتخانــش ياــه
 هدنهدباتــش ياــه شلاــچ
گتونگاک یتخانش



دنلورون پاتراتسا
لاس"يزابیحارطویتخانشيهیامرس"شلاچرددنلورونپاتراتسا•

.دششلاچنیارتربياهمیتوزجودرکتکرشیتخانشهدنهدباتش1398
تیوقتفدهابیشزومآیلیابومياه يزابهلاس8ات4ناکدوکياربدنلورون
یلیابوميزاب.دنک یمدیلوتارهجوتوهظفاحنوچمهیتخانشياه تراهم
،هجوتياه هزوحردیتیوقتنیرمت35زاشیبلماشهظحلنیااتدنلورون
ردبصنرازه7زاشیبزورماهباتلوصحمنیا.تسایضایرونابز،هظفاح
اتمودنازومآ شنادبسانمییاوتحمابنیاربهوالعوتساهتشادرازابهفاک
.تساهدششراگنباتکياه هنیزمردراولاسماهامرهمزاناتسبدمشش
تاسسوموياه تکرشتیحالصصیخشتویبایزراهورگراکياه یسررباب•

دشقفوم1399لاسریت7خیراترددنلورونارجاربتراظنوناینب شناد
.دوشناینب شناد
ردقالخیلوصحمناونعهبدشقفوم1398لاسيد4خیراترددنلورون•

.دوشهتخانشيالومآتکرش



ماظنیفنصنامزاسیمسروضع1399لاسنمهب13خیراترددنلورون•
.دشيا هنایارياه يزابیلمداینبيزابنویسیمکويا هنایار
1400و1398لاسيدجياه يزابمویزوپمسردهکيربتعمیملعتالاقم•

هکتساهدشرشتنملوصحمنیازا؛دندشهیامنIEEEردودرهوهئارا
ناونعودنونکاتهوالعهب.تسادنلورونياه يزابیشخبرثاربيا هیدییات
و-یشزومآيژولونکتهورگ-یمزراوخهاگشنادنایوجشنادطسوتهمان نایاپ
.تساشراگنتسدرد-یشزومآيژولونکتهورگ-نایگنهرفهاگشناد



رمیازیا پاتراتسا
وتالوصحميروانفهعسوت"شلاچرتربياهپاتراتسازارمیازیاپاتراتسا
1399کتونگاکیتخانشهدنهدباتشلاس"نادنملاسیتخانشتامدخ
Aizheimer("رمیازیِایللملانیبهعومجم"هکتسا International

Startup(جیکپهئارامرفتلپ،تمالسمتسیسياههنیزهشهاکدرکیوراب
،رمیازلآهبالتبازايریگشیپیلماعت-یشزومآيهدشيزاسیصخشياه
تست(صیخشت،يرمیازلآنارامیبزاتبقارمهبکمکیشزومآياهجیکپ
هبکمکتهجنیالنآيرتسبهکدشاب یم)یجنسکسیرونیالنآيرگلابرغ
هبالابءالتباکسیرابناربراکعقومهبوناسآ،عیرسصیخشتويرگلابرغ
هعومجمنیايراختفایملعنیرواشمدرُبنینچمه.دشابیمرمیازلآ
زاشیبوصصختقوفکشزپ،روسفورپ،دنمشناد30زاشیبزالکشتم

راهمراعشاب"رمیازیِا".دشابیمناهجرساترسزاصصختمکشزپ200
راکبعورش"یعونصمشوهيژولونکت"نرقهزجعماب"رمیازلآ"نرقيرامیب
Artificialهملکودزالکشتمرمیازیِاهملکوهدرک intelligenceشوه
Alzheimer'sویعونصم diseaseدنربتروصبورمیازلآيرامیب

Aizheimerتساهدشهتفرگرظنرد.



ناهوژپشناد")روانف(ناینبشنادتکرشبلاقردپاتراتسانیا
هدشتبثیللملانیبدنربابو)1935تبثدک("فشاکروآنف
راکهبعورش1398لاسزاامسر)364514:تبثدک("رِمیازیِا"
هبروشکترازويوسزاهعسوتوقیقحتزوجميارادوتساهدرک
هعومجمنیایپاتراتساوینفرتافدوهدوب17686زوجمهرامش
Samsungریبکریما-گنوسماسيژولونکتزکرمردرقتسم

AUT Tech هاگشنادناینبشنادوروانفياهدحاودشرزکرم،
هاگشنادیتخانشوباصعامولعدشرزکرموزیربتدنهسیتعنص
.دشابیمناریایکشزپمولع



پاتراتسا
یتخانش راک باتک

لماشهکنادنملاسصوصخمیتخانشراکباتکپاتراتسا
ياهتراهملصف25ردهدشيدنبحطسياهنیرمت
یماقترانابزياهيدنمناوتوییارجاياهدرکراک،هظفاح
یملعتئیهياضعازایمیتطسوتپاتراتسانیا.ده
لکشیتشهبدیهشهاگشنادوناریایکشزپمولعهاگشناد
رازباناونعهبقفومپاتراتسانیارضاحلاحرد.تفرگ
نینچمه.دوشدراورگنیفیناهجهژورپردهلخادم
ماجناتسدردیتخانشراکباتکنیایشخبرثاتاعلاطم
.تسا



هراگنا دوبرف میت
ویتخانشيهیامرس"شلاچردمیقتسمبارهستیریدمابهراگنادوبرفمیت
یتخانشتامدخوتالوصحميروانفهعسوت"شلاچردو"يزابیحارط
بیترتهبودرکتکرش"كالفا"و"ریزودزدهاشيزاب"حرطوداب"نادنملاس
ويرگباسح،هظفاحيزابکیریزودزدهاشيزاب.درکبسکارمودولواماقم
يزابشلاچردوتساهدشیحارطهراگنادوبرفمیتطسوتهکتسازکرمت
تیوهیحارطرد.تفرگرارقرتربياهمیتنایمردکتونگاکیتخانشهدنهدباتش
یخیراتياهانبویلحمياهشرفدننامیموبرصانعزايزابنیايازجاويرصب
ويراکهظفاحندیشکشلاچهبفدهابيزابنیا.تساهدشهتفرگماهلایناریا
وملعمتیبرتهاگشناديراکمهابهکیشهوژپرد.تساهدشیحارطرادیاپهجوت
ربیبوخیشخبرثاریزودزدهاش،دوبهدشماجنادشرایسانشراکعطقمرد
.تساهدشهدادناشنيراکيهظفاح



كالفا یلیابوم يزاب
ویمومعتاعالطاربینتبمیلیابومیتخانشيزابکیكالفا
ردارناربراکباذجتباقرکیردهکتساتاملکسدح
زايزمراتدنکیمراداوتاملکشواکویسانشانعميایند
هبزیندارفایمومعتاعالطايزابنیارد.دننکادیپارتاملک
یصصختمیتکیهورگنیاياضعا.دوشیمهدیشکشلاچ
ردهکدنتسهيزیمورياهيزابومیگدربدیلوتهزوحرد
لاحردودناهدرکدیلوتارییاهيزابزینیتخانشهزوح
هدرکدورولاتیجیدیتخانشياهيزابدیلوتشخبردرضاح
.دنا



ياقتراياتسارردهکتسایتخانشيزابکییلچلچ• یلچلچ
50يالابینسهورگهژیووهدشیحارطیتخانشریاخذ
تراهمربینتبمیتخانشيزابکییلچلچ.تسالاس
يرازگرببلاقرددارفانآردهکتسایگدنزهرمزورياه
یمورهبوریفلتخمیتخانشياهشلاچاب،ینامهمکی
لوازایمسرروط هبیلچلچيزابتخاسدنیآرف.دنوش
هامرویرهشردنآهیلواهخسنودشزاغآ1399نیدرورف

.دشرشتنم1400
كرادتيارباریتخانششلاچدیابربراکيزابنیارد•

.دراذگبرستشپشنانامهمزاییاریذپودوخینامهم
هدشيدنبهتسدراوشدهبهداسزاهلحرم40رديزابنیا•

یمبسکزایتمايزابرددوخدرکلمعساساربدرف.تسا
.دزادرپیمتباقرهبدوخنالاسمهابودنک



:یلچلچ ياه درواتسد•
 يدج ياه يزاب هراونشج رد1400 لاس رترب يدج يزاب•

يا هنایار ياه يزاب یلم داینب
 تامدــخ و تالوــصحم ،يرواــنف هعــسوت شلاــچ لوا هبتر•

نادنملاس یتخانش
 قودنــص هــب هتــسباو ،ونابــص دادــیور نیــلوا رد رــترب هدیا•

روشک یگتسشنزاب
 شــهج و ییافوکــش ،شــیور هــمانرب رد هدــیزگرب حرــط•

نارهت هاگشناد
 حرــط يارــجا و نارــیا هاگــشناد هناروانف حرط رد شریذپ•

یشخبرثا یشهوژپ
 يراذــگ هیامرــس یــلم دادــیور رد مود هــبتر بــسک•

Brainvest



يزاجم تیعقاو يزاب
ویعامتجاکیتابرهاگشیامزآمیتويرهاطاضریلعرتکد
هنیمزرد1392لاسزافیرشیتعنصهاگشنادیتخانش
تیعقاوياههناماسویعامتجاکیتابرياهيروانفيریگراکب
تیعقاويزاب.دننکیمتیلاعفیشخبناوتوشزومآرديزاجم
زکرمتوهجوتوهظفاحتیوقتهزوحردمیتنیايزاجم
وتالوصحم،يروانفهعسوتشلاچرددشقفومنادنملاس
زايزابنیا.دنکبسکارموسهبترنادنملاسیتخانشتامدخ
يزاسیموبویگدنزيهرمزورياهزاینربینتبمياهویرانس
رتسبربنادنملاسیتخانشياهتراهمتیوقتتهجهدش
.دنکیمهدافتسايزاجمتیعقاو
لاسيدجيزابهراونشجردماقمبسکهبقفوممیتنیا

.دش1399



 و کیتابر يروانف يریگراک هب
 یشخبناوت رد يزاجم تیعقاو
التبم نابز یسراف ناکدوک یتخانش

یناوخاسران هب تابريرازفامرنشخبادتباتابرتمسقردشهوژپنیارد
تابرنیا.دوشیمیحارطناوخاسرانناکدوکياهزایناببسانتم
تمسقردتلبتکی،يدازآهجردودرسکینتشادربهوالع
ياهاجهوتاملکتالمجشیامنياربنآزاهکدرادهندبيولج
تخاسمامتازاسپ.دوشیمهدافتسافلتخمياهگنرهبهطوبرم
،یجاویهاگآدوبهبربدیکاتابیتخانشیلماعتياهيزاب،تابر
اهيزابنیاهکدوشیمهتخاسلاعفهظفاحويرادینششزادرپ
.دنوشیميزاسهدایپيزاجمتیعقاووکیتابربلاقودرد
،يروانفهعسوت"شلاچيهدیزگربياهمیتوزجپاتراتسانیا
بصعتالالتخاابناکدوکهژیویتخانشتامدخوتالوصحم
.دش"يدشر



 تیعقاو يزاب زا ییامن
يزاجم



دنلزدیک ویسانشزابدوبهبياتسارردیلماعتنشیمینازاهدافتسا
تالاحلیلحتيانبمربیمسیتواناکدوکیفطاعدروخزاب
نیاردهداسمکبوزاهدافتساابیمجاهتریغتروصبهرهچیفطاع
فلتخمیلماعتياهنشیمینابلاقردییاهناتسادهعومجمحرط
وهدننکلرتنکشقنرديرتکاراکاهنآردهکدوشیمیحارط
اببسانتمكدوکهرهچیفطاعياهدروخزابهبتبسنراگزومآ
یماداماتودهدیمناشنشنکاویلماعتتروصهبناتساددافم
اب،دهدزوربدوخزاارمزالوهطوبرمسحدناوتنكدوکهک
قیوشتهرهچیفطاعدروخزابهبتبسناروایفلتخمياهشور
.دنکیم
،يروانفهعسوت"شلاچردلواماقمبسکهبقفومدنلزدیک
بصعتالالتخاابناکدوکهژیویتخانشتامدخوتالوصحم
دش"يدشر



ودنک يزاب
یتخانشوهدننکمرگرس،ییامعميزابکیودنکيزاب
نینچمهوییاضفشوهندیشکشلاچهبفدهابهکتسا
میتطسوتيریگدایلالتخاياراددارفاهبکمک

PithGamesرديزابنیا.تساهدشدیلوتویحارط
بسکهبقفوم"يزابیحارطویتخانشهیامرسشلاچ
.دشموسهبتر



ردهکتساتخسیندرکروجتخسلزاپ،ودنکيزاب
ياههنوخندرکmatchويزاسبترمابدیابعقاو
ياربنینسمامتياربيزاب.میزاسباریلصاحرطيزاب
شوهنتاراموینهذياهتراهم،zenشمارآشیازفا
.دشاب یم



ناشیپ یتراهم هتسب هچباتک1زالکشتموشخب8لماشناشیپتراهمشیازفاهتسب
1،روحمهداوناختیروحمابراکباتک4،نشیمینا4،امنهار
تراکهعومجم4،لزاپ4،یتشگناکسورع5ویتسدکسورع
شخبراهچردو،یناجیهکسام14،ناتسادروصمياه
تساوخردوندرکتبحص/یمشچسامتتیوقت/یهاگآدوخ)
،یطابتراياهتراهمياقترافدهاب(یبایتسود/ندرک
لالتخاابدارفاردكدوک-دلاولماعتدوبهبو،یتخانش،یعامتجا
هوالعینامردکمکهتسبنیارد.تساهدشیحارطمسیتافیط
دوجوزینرازبارهزاازجمهدافتساتیلباق،ازجایگتسویپمهبرب
هنیزهوکینیلکهبدمآوتفرردهداوناخزاینلوصحمنیا.دراد
هتسبکیودهد یمشهاکارهدومزآراکیبرموکینیلکياه
.دشاب یمروحمهداوناخ



رتربياهمیتزاناشیپتراهمشیازفاهتسبمیت
یتخانشتامدخوتالوصحم،يروانفهعسوت"شلاچ
.دش"يدشربصعتالالتخاابناکدوکهژیو



هنایار-زغمطساوکیهعسوت
يا هنایاريزابکیربینتبم
لالتخادوبهبروظنمهبيدج

یلاعف شیب-هجوت صقن

روظنمهبيدجياهنایاريزابکیربینتبمهنایارزغمطساوکیهعسوت
زالکشتم،روکذميهنایارزغمطساویلاعفشیبهجوتصقنلالتخادوبهب
کبدیفوروننیرمتربینتبميدجيزابکیويزغمجاوماتبثمتسیس
شیب-هجوتصقنلالتخادوبهبروظنمهبهکتسایتخانشياه نیرمتو
نیایحارطزافده.تساهتفایهعسوتلاس12ات7ناکدوکردیلاعف
دروخزابولاعفيهظفاح،هجوتيهفلومهسردیتخانشیناوتزاب،هتسب
کیورازفاتخسکیرانکرديزابکی،هتسبنیارد.دشابیميراهم
ياربیهاگتسدرازفاتخس.دوشیمهئارالانگیسشزادرپرازفامرن
تفایردزاسپتاعالطانیا.دشابیمكدوکيزغمجاوماتبثوتفایرد
هفلوماتدوشیملاسرالانگیسشزادرپرازفامرنهبهاگتسدطسوت
تبثمدروخزابدرفهب،تاعالطاتیفیکهبهجوتحطسهدنیامنهک ییاه
يزغملانگیستیفیکزااردرفهنایارزغمطساونیا.دهدیمیفنمای
دایهاگآدوخانتروصهبزغمیهاگآنیابسکاب.دزاس یمهاگآدوخ
.دریگرارقبسانمتیعضوردودنکلرتنکاردوختیلاعفاتدریگ یم



ربینتبمهنایار-زغمطساوکیهعسوت
روظنمهبيدجيا هنایاريزابکی
یلاعف شیب-هجوت صقنلالتخادوبهب
شلاچردمراهچهبتربسکهبقفوم
تامدخوتالوصحم،يروانفهعسوت"
تالالتخاابناکدوکهژیویتخانش
دش"يدشربصع



ناوخاسر
تسایشزومآياهاوتحميهدنریگربردناوخاسریتخانشهتسب
هتسبنیارد.تساناناوخاسرانیتخانشیگژیوربینتبمهک
يهیاپیسرافباتکساساربيدیلکياههژاووابفلافورح
یشخبدوبهبياهنیرمتنینچمه.دوش یميزاسامن،ناتسبد
دریگیمرارقاهامنهژاونیارانکردیتخانشجاویهاگآيانبمرب
.دشخبدوبهبیسانشجاويهنیمزردارناکدوکنیاصقنات
يرازفامرنياهيزابهکتساهدشینیبشیپهتسبنیارد
.دوشيذغاک-دادمتانیرمتنیزگیاجيراتشون
،يروانفهعسوت"شلاچردمودهبتربسکهبقفومحرطنیا
بصعتالالتخاابناکدوکهژیویتخانشتامدخوتالوصحم
.دش"يدشر



 ياهدرکراک ياقترا
 اب ناکدوک رد یتخانش

VR يروانف
يزابياضفردويزاجمتیعقاويروانفزاهدافتسااب،حرطنیارد
یتخانشياهدرکراکشرورپواقتراهب،كدوکيدنمناوتاببسانتم
.دوشیمهتخادرپوا
،يروانفهعسوت"شلاچردموسهبتربسکهبقفوممیتنیا
بصعتالالتخاابناکدوکهژیویتخانشتامدخوتالوصحم
شنادتکرشتبثهبقفومپاتراتسانیانینچمه.دش"يدشر
بذجيهلحرمردوتساهدشفیرشرکتبمنازادرپهدیاناینب
.دشاب یمهیامرس



 میت
xr medics

XRمیت MEDİCSياهدحاوزالکشتمتساياهعومجم
ربيرازفامرنتالوصحمدیلوتهبهکیتخانشويراکوبسک،ینف
یتخانشياهدرکراکءاقترافدهاب،يزاجمتیعقاويژولونکترتسب
تستکیکمکهبمیتنیادیدجلوصحم.دزادرپیمتیلاعف
مئالعزایکیدناوتیميزاجمتیعقاوياهکنیعرتسبربيربوان
یبایزرااردشابیمیبایتهجهبطوبرمهکرمیازلآيرامیبمهم
ردتسناوتهدیانیا.دشخباقتراهباشمتانیرمتهئاراابودنک
نادنملاسیتخانشیتامدخوتالوصحم،يروانفهعسوتشلاچ
مراهچهبتربسکهبقفوممیتنیا.دوشهدیزگربياهمیتوزج
"نادنملاسیتخانشتامدخوتالوصحميروانفهعسوت"شلاچ
دشکتونگاکیتخانشهدنهدباتشلاس



دیکورون

تسايدشربصعتالالتخاهزوحنشیکیلپاکیدیکورونپاتراتسا
کشزپ،یتخانشياهيزاب،مسیتايرگلابرغتستياهشخبزاهک
نشیکیلپانیا.تساهدشلیکشتیتاعالطاياهکنابورواشمو
نینچمهودهدیمهئاراارمسیتاهزوحيرگلابرغياهتست
يارباریعونتمیتخانشياهيزابونیالنآیشخبناوتتامدخ
.دهدیمرارقناربراکرایتخارديدشربصعتالالتخا



سکتروک

عبانمهزوحپاتراتساکیسکتروکپاتراتسا
نیالنآمرفتلپکیرتسبردهکتسایناسنا
هدرکیبایزرااریناسناعبانمیتخانشياهدرکراک
ینیرمتهمانربیعونصمشوهکیکمکهبو
.دهدیمهئارادارفایتخانشتالکشماببسانتم
ردیناسناعبانمدرکلمعاقترافدهابسکتروک
.تساهدشیحارطاهنامزاس



ام میت

COGNOTECH رد



یلکوتانیس
تروصهبهکتسایتشهبدیهشیکشزپمولعهاگشنادزارگنامردراککی
یسانشراکعطقمرد .تسالوغشممسیتافیطناکدوکیشخبناوتهبیصصخت
لیصحتلا غراف ناریایکشزپمولعهاگشنادزایشخبناوتتیریدمي هتشررددشرا
 زا ییانثتسا ناکدوک یسانشناور يرتکد يوجشناد رضاح لاح رد و تسا هدش
تخانشوزغمکینیلکتیریدمهب97لاسزانینچمه .دشاب یم نارهت هاگشناد
.دزادرپ یم

لوئسمناونعهبتیلاعفوتسادقتعمرایسبموسلسنياه نامزاسهبوا
زاغآهاگننیمهاب95لاسزاارناریامسیتانمجنایشخبناوتوشهوژپ،شزومآ
ي همانلصفریبدرسنینچمهونمجنايزیرهمانربرواشمناونعهبزورماودرک
 .دنک یمشقنيافیامسیتاياوآ

یناسناعبانموجیورت،شزومآدحاوسانشراکناونعهبیتخانشمولعهزوحرد
مولعياه هزاتي هلجمییارجاریدم،یتخانشياه يروانفومولعي هعسوتداتس
نینچمه،دنک یمتیلاعفتخانشوزغمي هلجمي هیریرحتتئیهوضعوباصعا
يرازگربردیمهمشقنسپانیسي هعومجمهریدمتئیهوضعناونعهب
یهاگآیناهجهتفهيرازگربهکهتشادیتخانشوباصعامولعهزوحياهدادیور
.تساه نآنیرت هدشهتخانشزا Brain Beeيزومآشنادهقباسموزغمزا



 درف يدزی هواک

 ریدم ناونع هب رضاح لاح رد هک تسا يروآون صصختم و ینیرفآراک یبرم کی
 و هداد نالک هزوح رد يروآون ياضف دشر لؤسم زادرپ باحس تکرش يروآون
و ،تمالس يروآون ياه هژورپ اب رواشم ناونع هب نینچمه و ،تسا یعونصم شوه
 .تسا راک هب لوغشم اپورا و ناریا رد ینامزاس ياه يروآون و ،يرهش يروآون

 يژولونکتویب زج هب و هدناوخ یمیش یسدنهم فیرش یتعنص هاگشناد رد هواک
 تکرش رد ،هدرک تفایرد دئوس Linkoping هاگشناد زا مه ار،MBA دشرا
 ریذپرطخ يراذگ هیامرس و ،وکیلوس و هلاک ییاذغ عیانص ،ییوراد فلتخم ياه
 و لیصحت لوغشم نونکا و ،تسا هتشاد راک هقباس  کتاوآ هدنهدباتش و اوآرس
.تسا یتخانش یسانشناور رب زکرمت اب ،یتخانش مولع هتشر رد شهوژپ



يربکا ایروپ

و تسا یتخانش ياه يزاب صصختم و یتخانش یشخبناوت سانشراک کی
يارب یتخانش يزاسدنمناوت ياهرازبا یحارط يور یصصخت روط هب نینچمه
 ناونع هب تخانش و زغم کینیلک رد رضاح لاح رد و تسا هدرک راک ناراکشزرو
 .تسا راک هب لوغشم هناسر ریدم و یتخانش یشخبناوت لوئسم سانشراک
 دشرا یسانشراک كردم ياراد و هدناوخ قرب یسدنهم نالیگ هاگشناد رد ایروپ
 مولع یلاع شزومآ هسسوم و یتشهب دیهش هاگشناد زا یتخانش یشخبناوت
.تسا یتخانش




