
 «بسمه تعالی»

مجموعه کارآفرینی دانشگاا  در نرر دارد در راتگیام مفرفی چر ه تریر چهگیه چام کارآفرینی ش ر گرش آر گمو کام ی ا               

تصگاشیر مصصگو ش  گاتو تو مر  گر ش نصو ش رشنر ش  گرل ففا مآ کارآفرینام ش چمانمئ اراوه ر شمه ش توانایی چام چهگیه چام  

جمع آشرم کرد  ش ته عنوام اراوه ام رتگگمی ا  ففا مآ چام تما    دانشگگاا   مجموعه کارآفرینی ش مرکز ر گگرمهگگی ر در   فناشر

تخصصی اتیفاد  نمایر.  ذا ا  تما  چهیه چام کارآفرینی   ش  در تایآ دانشاا  ش جرآ اراوه ته مجموعه چام صنفیی  مجموعه چا

یر اراوه کام ی ا   گرل ففا مآ شادر ش ر گر مهگی ر در کارها  چا ش دفاتر کارآفرینی ش ر گر درتواتگآ می  گود ند  تنر چام  

تود را در اتیمار مجموعه کارآفرینی دانشگگاا  ارار دچنر. ارتگگاو ر شمه چا ترام تما  شادرچام کارآفرینی ش چهگگیه چام ر گگر 

 مهی ر در مجموعه کارآفرینی ش مرکز ر ر دانشاا  ا زا  آشر اتآ.

 

 )ارائه شناسنامه ای از خودتان( -1

 گما در تا ار کار    ییمررک  گناتگا  ته عنوام” که CVتود تا عنوام “  یش  گل  ی متگوات  تصصگ   ااراوه یک صگفصه کام    

ی ش کارم  گما را تویگمم ممرچر. که ممدایهگآ  گام  موارد   متصصگ  ای  یع م  مچا ش دتگیاشردچا  آمصگحد. ایئ صگفصه  اتگآ

  یر تا ر.

a. ته عحش  یک تصویر )آشاتار( ا   رر  نا  ش نا  تانوادهیش ر یه ش م طع تصصم ی 

b.   گمار  تما،ش آدر، ایمم  ش آم دم صگفصه کارم در فیگام مجا م )را  چام ارتداج مجموعه 

 تود تا تا ار کار(

c.   ش  ش کیاب ش م ا ه چام نو گگگیه  گگگر  مهگگگیی ا  تاریخاه م ففا مآ چام ع میش آکادممکاراوه 

 تا ذکر تاریخ ففا مآتا ارهام چا ش نرادچا  تا ار کار تخصو تود ش چمکارم چام  اتو  چمانمئ

d.  مفرفی کوتاچی ا  مرارش چام تخصگصگی ش فردم  گام  تهگ   تر نر  افزارچام تخصگصگیش مرارش

 چام تاص دو   کارم ش  تام چام تارجی مه   تا ذکر ممزام مرارش تا درصر

 

 )ارائه شناسنامه ای از کسب و کارتان( -2

تویگمصاتی در جرآ چر ه تریر  گناتیه  ش اراوه   تطی( 5)در اا ب دراکثر دش پاراهراف    کارها  گرل کام ی ا  ففا مآ چام  

  رم کهب ش کار تود ته مشیریانی که ا  صفصاش  ما تا دیر ممکننر.

 

 3نمونه ش چر نمونه در اکثر  5اراوه مجموعه ام ا  تصگاشیر  گاتو تریئ مصصگو ش یا ترماش تو مر  گر  )در اکثر  -3

 .کرا  ا  مصصو ش چمرا  تویمصاتی در مورد چر( ته تصویر

 

تگه  گگگمگار   ا  نری  شاتس اپ   1401/10/6 تگگگه  گگگندگه  موارد اراوگه  گگگر  در تگا  در اگا گب یگک فگایگ  ش رد دگراکثر تگا تگاریخ

فرتگگیاد   گگود. اراوه ر شمه در اا ب مفرفی   (آاام کمام آرا) pj.payam@gmail.comش یا آدر، ایمم   09035266484

 یه چام فناشر ش ر ر مهی ر در مجموعه کارآفرینی دانشاا  ا زامی اتآ. ر  ترام تمامی چه


