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  تاریخ /عنوان     1401خرداد   5 /آشنایی با کارآفرینانمیزگرد 

 محل برگزاری )برخط( یبه صورت مجاز

 پرداز پاسارگارد( نیعامل شرکت طن ری)مد یکوشکستان رایسم

(کیفن در حوزه فوتون انیعامل شرکت را ریمدمحسن کارگر )  

(یدگانید فیعامل شرکت مه فناور ظر ریمد) یدانشاهیم یمیفاطمه سل  

 مدعوین

 دبیر مریم ذوقی

 چالش ها:

 لزوم کسب مهارت در امور مالی و منابع انسانی برای مدیریت یک مجموعه  -

جذب کارکنان ماهر و در عین حال معتمد  -  

 مشکالت ناشی از نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی در تولید محصول -

 نیاز به صبر زیاد برای رسیدن به مرحله سوددهی  -

دستاوردها:برخی از   

کمک به حل مشکالت  یبرا )به طور مثال کاشت حلزون( ییحوزه شنوا یو توانبخش یصیتشخ یستمهایو ساخت س یطراح -

 (ی)خانم مهندس کوشکستان انیناشنوا

های اپتیک و لیزر متنوع در زمینه و تولید محصوالت دانش آموختگان از جمله در رشته فیزیکنفر  1000ایجاد اشتغال برای  -

 )آقای دکتر کارگر( تحقیقاتی و صنعتی

و قیمت مناسب  اغلب دانشگاه های کشور با محصوالت با کیفیت داخلی اپتیک و لیزر آموزشی ز کردن آزمایشگاه هاییجهت -

 خانم مهندس سلیمی()

 توصیه ها: 

دانشجویان رشته های علوم پایه که در آن ها تمرکز اصلی بر دانش نظری است، برای ورود بهتر به بازار کار الزم است  -

 مهارتهای عملی خود را بیشتر تقویت کنند

بهتر است افراد ابتدا  -سنگینبدون داشتن مسئولیت های  -برای آشنایی با چالش های کار و کسب تجربه در یک حوزه -

    چند سالی در یک مجموعه کار کنند و پس از توانمندی مالی و دانشی نسبی، اقدام به راه اندازی کسب و کار خود کنند.

رئوس مطالب 

شده  ارائه

 توسط مدعوین

 ی از همان بدو استخدام دارند.برخی از شرکت ها از متقاضیان کار تازه فارغ التحصیل انتظار مهارتهای غیر آکادمیک زیاد -

 به جز چالش های تولید محصوالت خاص با فناوری باال، پیدا کردن مشتری برای این محصوالت نیز دشوار است.  -

  مطلوبست که سازمان ها و شرکت ها در تعامل با دانشگاه، فرصت های بیشتری را برای کار آموزی دانشجویان فراهم کنند. -

 نظراترئوس 

 حاضرین

علیرغم چالش های موجود در کشور همچنان امکان ایجاد شرکت های موفق و ثروت آفرین وجود دارد. برای شروع یک 

کسب و کار عالوه بر دانش نیاز به مهارت های مختلف مالی، ارتباطی و ... است. دانش آموختگان دانشگاه می توانند با داشتن 

تدریج در حین تحصیل و پس از آن با اشتغال در یک سازمان یا شرکت کسب کرده و  یک برنامه مدون این مهارت ها را به

 پس با ارزیابی های دقیق و توجه به نیاز بازار، محصول یا خدمات خاص خودشان را ارائه نمایند. در این راه بهره گیری ازس

 پشتکار کلید موفقیت است. همراه با صبر و  تیم متخصص یک

 جمع بندی

 

مدعوین این جلسه در ارتباط باشند:زیر با  آدرس هایعالقه مندان می توانند از طریق   

تیوبسا   : Taninpardazco.com                     نستایا : Taninpardazpasargad.co           شرکت پواتسا      سرکار خانم مهندس کوشکستانی  ۰۹۰۵۴۱۰۸۰۴۳ : 

  ایمیل  K@mohsen.email ,    :Mohsen43@gmail.com                                           تلفن :  0۹0۲1441۷۷۳                               جناب آقای دکتر کارگر

وبسایت:         mahfanavar.ir,   mahfanavar.com        :نستایا  mahfanavar یمیسل خانم مهندسسرکار            mahfanavar@gmail.com               ایمیل :              

                

 


