
 
 

 دفتـر  مشـاركت  با و دانشگاه كارآفريني گروه توسط روستا كارآفريني رويداد عنوان با اصفهان هنر دانشگاه كارآفريني رويداد سومين
 روستا هر" شعار با اصفهان استان روستايي هاي تعاوني اتحاديه و بازرگاني اتاق اصفهان، استانداري شوراهاي امور و روستايي توسعه

  .شد برگزار روستايي و دانشگاهي جامعه گسترده استقبال با "برند يك روستا هر محصول، يك
 بـا  روسـتا  كـارآفريني  رويداد اصفهان استانداري روستايي توسعه دفتر همراهي و اصفهان هنر دانشگاه كارآفريني كميته مصوبه پيرو

 بـه  دانشـگاه،  هنر عالي پژوهشهاي دانشكده گردشگري و موزه گروه سرپرست و آموزشي معاونت  شفيعي زاهد دكتر آقاي  مديريت
 و بخشـداران  دهياران، آموختگان، دانش دانشجويان، از نفر 400 پرشور استقبال با اصفهان بازرگاني اتاق محل در رويداد دبير عنوان
  .شد برگزار روستا حوزه به مندان عالقه

 ظرفيـت  و هـا  پتانسيل به ايشان و خورد، كليد دانشگاه فناوري و پژوهش  معاون ثقفي دكتر آقاي سخنراني با رويداد اين افتتاحيه 
 كارآفريني توسعه زمينه در كارآفريني و گردشگري معماري، دستي، صنايع هاي حوزه الخصوص علي اصفهان هنر دانشگاه ويژه هاي

 توسـعه  بـه  جانبه همه توجه اهميت اسالمي شوراي مجلس در اصفهان  نماينده عابدي دكتر آقاي ايشان از پس پرداختند، روستايي
 آقـاي  ادامـه  در. نمودنـد  تاكيـد  راستا اين در اصفهان هنر دانشگاه ويژه به و ها دانشگاه مالحظه قابل نقش و روستاها در كارآفريني

 منظـور  بـه  اصـفهان  هنر دانشگاه دانشجويان و مسئوالن از تشكر با اصفهان استانداري روستايي توسعه دفتر كل مدير انصاري دكتر
 روسـتاهاي  توسـعه  اصـلي  اركـان  از يكـي  عنـوان  به را روستايي هاي استارتاپ رشد كاربردي، و محور مسئله رويداد چنين برگزاري
  .بردند نام استان

 روسـتايي  امـور  دفتـر  و اصـفهان  هنـر  دانشـگاه  اسـاتيد  مشـاركت  بـا  روستايي كارآفريني توسعه كارگروه گيري شكل به همچنين 
 از بعـدي  سـخنران  عنوان به گردشگري و دستي صنايع فرهنگي، ميراث  كل مدير الهياري دكتر آقاي. پرداختند اصفهان استانداري

 بـوم  هـاي  اقامتگـاه  در اصفهان استان يك رتبه و استان، روستاهاي در گردشگري باالي هاي ظرفيت و دستي صنايع توسعه اهميت
 بـا  كشـور  هاي دهياري و ها شهرداري سازمان هاي دهياري امور  معاون جندقيان دكتر آقاي نهايت در و پرداختند كشور در گردي
 مقدار اين حاليكه در بود روستاها دست ملي ناخالص توليد درصد 25 گذشته سال 30 در كه نمودند عنوان اقتصادي وضعيت هشدار
 دانشجويان اساتيد، فعاالنه مشاركت با كارآفرينانه و خالق هاي استارتاپ گيري شكل ضرورت و است رسيده درصد 10 زير به امروزه

 سپاسگزاري زمينه اين در شدن پيشگام منظور به اصفهان هنر دانشگاه از و است اهميت قابل پيش از بيش روستاها در كارآفرينان و
  .نمودند



 بدينگونه شد، آغاز روستا كارآفريني رويداد كارآفرينانه و تخصصي مشاوره و آموزش ساعت 36 ها سخنراني و افتتاحيه شدن تمام با 
 ايـده  پايـدار،  توسـعه  محـور  خـالق  روستاي هاي كارگاه شامل كارآفريني محور مهارت و توانمندساز كارگاه 5 شامل فرآيند اين كه

 خـدمت / محصـول  بازاريـابي  و برندسـازي  نهايتا و كار و كسب طرح تدوين و طراحي كار، و كسب بوم طراحي سازي، تيم و پردازي
 تـيم  40 برنـد  يـك  روسـتا  هـر  محصول، يك روستا هر رويداد شعار محوريت با تيم تشكيل و پردازي ايده كارگاه از پس. بود برنده

  .گرفتند شكل روستا كارآفريني رويداد در رقابت جهت همياران و دهياران تركيب با كارآفرينانه
 در كننـدگان  شـركت  ديگـر  و آموختگـان  دانش دانشجويان، و نموده بيان را آن هاي ظرفيت و خود روستاي دهياران كه بدينگونه 

 طراحـي  را هـدف  روستاهاي كارآفرينانه مدل خالق تيم يك قالب در و يكدگير كمك با دانشي و فكري بازوي عنوان به هميار نقش
  .كنند

 تيم مشاوره و هدايت به كارآفريني و روستا حوزه كارشناسان و متخصصان، از متشكل منتور 20 از بيش ها، تيم گيري شكل از پس 
  . پرداختند روز دو اين طي در ها
 با بودند منتورها كمك با خود وكار كسب بوم و طرح نمودن نهايي حال در كارآفرينانه هاي تيم كه زماني و رويداد دوم روز پايان در

 طـاهري،  بيـدرام،  شـفيعي،  دكتـر  آقايان« شامل داوران هيات اسامي. شد آغاز ها طرح و ها ايده داوري فرآيند رويداد داوران حضور
 و هنـر  دانشگاه از نژاد تقوي و ملك دكتر ها خانم سركار علياري؛ پرچمي، رضوان، شورشيني، قلم، راست گندمكار، رجايي، طغرايي،
 3 مـدت  بـه  نماينـده  2 تـيم  هـر  از كه بود گونه بدين داوري فرآيند. بود»  استانداري طرف از نصيرزاده و اميرخاني مهندس آقايان
 هـاي  پرسـش  بـه  دقيقـه  2 مـدت  به و نمايند ارائه داوران هيات حضور در مستندات با همراه را خود طرح كه داشتند فرصت دقيقه
 كارآفريني هاي طرح ارزيابي هاي شاخص كاربرگ مبناي بر داوران هيات ها ارائه يافتن پايان از پس. دهند پاسخ داوران شده مطرح
 طـرح . شـدند  معرفـي  روستا كارآفريني رويداد برتر هاي طرح عنوان به طرح 6 نهايت در و شدند برتر هاي طرح انتخاب و شور وارد
  :است زير قرار به برتر هاي

  محمدي گل بازيافت  -1
  خان هفت گردشگري طرح  -2
  چوپانان قديمي حمام احياي  -3
  مصر روستاي جامع اپليكيشن  -4
  آلبالو برند و تبديلي صنايع  -5
   پيربكران گردشگري قطار  -6

  .است گرفته قرار اصفهان بازرگاني اتاق حمايت مورد برتر هاي طرح است ذكر به الزم
 منـابع  كار، اداره شامل دولتي هايارگان نمايندگان حضور با و شفيعي زاهد دكتر آقاي مديريت با پاسخ و پرسش پنل داوري از پس

 پيرامـون  خود مشكالت و مسائل مهمترين دهياران و هاتيم و شد برگزار روستايي امور دفتر و فرهنگي ميراث مسكن، بنياد طبيعي،
  .پرداختند پاسخ ارائه به كارشناسان و مطرح را كارآفرينانه هاي طرح سازي پياده براي الزم مجوزهاي

 انتخـاب  و داوري چگـونگي  توضـيح  به علياري مهندس آقاي ابتدا در شد، شروع رويداد اختتاميه پاسخ و پرسش پنل يافتن پايان با
 اتـاق  رئـيس  آبـادي  سـهل  آقاي ادامه در. نمودند معرفي را روستا كارآفريني رويداد برتر طرح/ تيم شش و پرداختند برتر هاي طرح

 اتـاق  و خـود  جانبـه  همـه  كمـك  و سـخنراني  ايـراد  بـه  رويداد ويژه سخنران عنوان به اصفهان كشاورزي و معدن صنعت، بازرگاني،
 از پايـان  در و پرداختند رويشان پيش مشكالت حل همچنين و هايشان ايده سازي عملياتي جهت دهياران و دانشجويان به بازرگاني

 رويـداد  سـومين  و آمـد  عمل به تقدير داوران و منتورها علمي، و اجرايي هاي تيم رويداد، اندركاران دست و مسئوالن برتر، هاي تيم
 جامعـه  افـزاي هـم  و فعاالنـه  مشـاركت  و همكـاري  بـر  تاكيـد  رويداد، پاياني بيانيه و رسيد پايان به اصفهان هنر دانشگاه كارآفريني
 .شد عنوان روستاها بافت در كارآفريني تفكر و نگرش تزريق و توسعه رونق، مشكالت، حل جهت روستايي جامعه با دانشگاهي



 

 



 


