معرفی دوره:
دورهی کوتاه مدت کارآفرینی ( )Entrepreneurship Minorبرای اولین بار در کشور در دانشکده مدیریت
و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با هدف کمک به توسعه شرکت های نوآور در دانشگاه ،آموزش و آماده سازی
دانشجویان برای ایفای نقش در دنیای کسبوکارهای نوآورانه ،کمک به دانشجویان صاحب ایده برای اجرای
ایدههایشان و تأثیرگذاری مثبت در اقتصاد کشور و خلق ارزشهای مختلف تشکیل شده است .اولین دورهی
فرعی کارآفرینی ویژهی دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاههای منتخب و فارغالتحصیالن
دانشگاه صنعتی شریف از همهی رشتهها همزمان با نیم سال اول تحصیلی  97-96برگزار خواهد شد .مدت زمان
این دوره  3تا  4ترم به طول میانجامد و در آن دانشجویان ضمن یادگیری مهارت های موردنیاز برای راه اندازی
یک کسب و کار ،مسائل مربوط به کسب وکارهای جدید از جمله ایده و نوآوری ،تیمسازی ،طراحی و تولید
محصول جدید ،بازار مناسب ،مسائل مالی ،اجتماعی و حقوقی با چالشهای پیش رو در فضای کسب و کار نیز
آشنا میشوند .در این دوره عالوه بر کسب مهارتهای کارآفرینانه دانشجویان این شانس را خواهند داشت که
استارتاپ خود را با اعضای تیمشان راهاندازی کنند و پا به عرصهی کسب و کارهای نوآورانه بگذارند.
مدرسین دوره:
این دوره توسط اساتید دانشکده مدیریت و اقتصاد و برخی اساتید برجسته مدعو به همراه مربیهای()mentors
با تجربه در دنیای کسبوکار که با چالشهای پیشروی دانشجویان برای راه اندازی کسب و کارشان آشنا هستند،
در قالب کالس درس ،کارگاه ،کار تیمی و فعالیتهای خارج از کالس ارائه خواهد شد.
برنامه درسی:
دانشجویان موظفاند  25واحد آموزشی معادل  360واحد آموزشی-عملی( 24واحد) و  1واحد کارآموزی را
بگذرانند .به دانشجویان توصیه اکید میشود قبل از فارغالتحصیلی از این دوره ،به کمک اساتید و منتورها مقدمات
راهاندازی یک کسبوکار کارآفرینانه را به انجام برسانند .پس از گذراندن  25واحد از فهرست درسی مربوطه،
گواهینامه پایان دوره از طرف آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شریف ،به فارغ التحصیالن اعطا میشود.
هزینه و تسهیالت:
این دوره برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف هزینهای معادل  9,000,000تومان و برای فارغالتحصیالن
دانشگاه صنعتی شریف و دانشجویان کارشناسی دانشگاههای منتخب  12,000,000تومان در بر خواهد داشت که
در چند قسط در ابتدای هر ترم دریافت میشود .با توجه به اینکه ممکن است برخی از دانشجویان متقاضی
شرکت در این دوره استطاعت کافی پرداخت هزینههای این دوره را در این زمان نداشته باشند؛ صندوقی با کمک

بنیاد شریف برای وام به دانشجویان واجد شرایط در نظر گرفته شده است که مبلغ وام بدون بهره پس از فارغ-
التحصیلی در اقساط بلندمدت بازپرداخت خواهد شد .عالوه بر این تعداد محدودی نیز بورس خواهند شد.
همچنین در نظر گرفته شده است به دانشجویان برتر این دوره و تیمها در جهت تامین مالی برای راهاندازی

کسبوکارشان کمک شود.
نحوه ثبت نام:
دانشجویان متقاضی از تاریخ  4شهریور تا تاریخ  30شهریور  96فرصت دارند تا برای شرکت در این دوره از
طریق سایت دانشگاه صنعتی شریف پیش ثبت نام کرده و اطالعات و رزومه خود را به آدرس ایمیل
 Ent.Minor@gsme.sharif.eduارسال کنند .همچنین یک آزمون ویژگیهای رفتاری و شخصیتی در تاریخ
 28شهریور ساعت  16تا  18در دانشگاه برگزار میشود که عالقه مندان به شرکت در این دوره باید در این آزمون
شرکت کنند .عالوه بر این باید تا پایان روز  30شهریور یک ویدیوی 1دقیقه ای با عنوان "چرا دانشکده باید
ایشان را در این دوره پذیرش نماید" تهیه و به آدرس ایمیل  Ent.Minor@gsme.sharif.eduارسال کنند.
همچنین در صورت نیاز با متقاضیان مصاحبه ای خواهد شد که زمان و مکان آن متعاقبال اعالم میشود.
نحوه تخصیص نمره قبولی برای شرکت در این دوره بدین ترتیب خواهد بود:
ثبت نام و رزومه()%20
آزمون ()%20
ویدیو 1دقیقهای()%60
در صورت نیاز مصاحبه ،که نمره نهایی را رقم خواهد زد.
ویژگی ویدیوهای ارسالی:
الزم به ذکر است که مهمترین بخش ارزیابی به ویدیوهای ارسالی دانشجویان تعلق میگیرد؛ پس الزم است
ویدیوها از کیفیت خوبی برخوردار باشند و در آن تصویری از آنچه که فکر میکنید مهمتر است را به بهترین نحو
ممکن ارایه کنید.
عناصر اصلی ارزیابی که کارشناسان ارزیابی این برنامه در ویدیو به آنها توجه میکنند عبارتند از:
 آشنایی با حوزه کارآفرینی

 ویژگیهای دانشجو و تناسب با دوره

 انگیزه برای راهاندازی یک کسبوکار کارآفرینانه

 دلیل اصلی درخواست برای شرکت در این برنامه
 عالیق غیرآکادمیک و غیره

جلسه پرسش و پاسخ:
به منظور معرفی بیشتر دوره  ،آشنایی با روند ثبت نام و پاسخ به سواالت دانشجویان جلسه پرسش و پاسخی در
تاریخ  26شهریور ساعت  16تا  18در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با حضور دکتر علیرضا
فیض بخش و دکتر محمدحسین رحمتی اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.

