باسمه تعالی
مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
برنامه حضور متقاضیان برنامه رویش در جلسه داوری مقدماتی  13خردادماه و دفاع  1تیرماه
جلسه داوری مقدماتی:
نکات مهم:





ارائه هر دانشجو بر اساس فایل پاورپوینت و به مدت  5دقیقه خواهد بود.
در ارائه ایده عالوه بر ذکر نکات علمی به جنبه های کسب و کار ایده (بازار دستاورد ،مشتریان ،فروش و  ) ...نیز توجه
داشته باشید.
محل برگزاری :خیابان کارگرشمالی ،خیابان شانزدهم ورودی انتشارات دانشگاه تهران ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-
ساختمان شماره یک -سالن همایش
زمان برگزاری  :روز چهارشنبه مورخ  69/31/13ساعت  6صبح

جلسه داوری نهایی:
نکات مهم:





ارائه هر دانشجو بر اساس فایل پاورپوینت و به مدت  5دقیقه خواهد بود و سپس داوران تخصصی و کسب و کار به مدت
 33دقیقه به پرسش و پاسخ می پردازند.
در ارائه ایده عالوه بر ذکر نکات علمی به جنبه های کسب و کار ایده (بازار دستاورد ،مشتریان ،فروش و  ) ...نیز توجه
داشته باشید.
محل برگزاری :خیابان کارگرشمالی ،خیابان شانزدهم ورودی انتشارات دانشگاه تهران ،پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-
ساختمان شماره یک -سالن جلسات (اتاق )311
زمان برگزاری  :روز شنبه مورخ  69/31/31ـ مطابق زمان بندی جدول پیوست

 -3زمان جلسه داوری مقدماتی رویش :روز چهارشنبه  13خرداد ماه – ساعت  9صبح

 -2جلسه داوری نهایی رویش  :روز شنبه  1تیر ماه
حوزه فناوری

علوم کشاورزی ،علوم
زیستی ،دامپزشکی و
علوم اجتماعی

علوم شیمی و
مهندسی شیمی

الکترونیک ،مکانیک
و عمران

اسامي متقاضیان طرح رویش

زمان شنبه  3تیرماه













خلیل ابخیزی
سارا عطایی نظری
حمیدرضا پویان
طوبی ندری
لیال جهانبازی
سمانه هادیان قزوینی
فاطمه حکیمیان
ونوس جاللی
علی محمودی
محسن منوچهری
احمد غالمی

ساعت 0099









سعید کریمیان
مهتاب نوروزی
حسین وجودی
سید سامان بنی جمالی
علی بنی طالبی
سجاد باویل برادری
محمد نصیری













فرداد نصراله زاده
ناصر نامدار حبشی
محمد سروش مرکانی
محمد مهدی سراجیان مقدم
شیما شفیعی احمدی
ایمان کهربایی
حامد ستوده
زهرا فالح
امید عطایی
مهدی مدنی
مهدی نادری

ساعت 11:30

ساعت03039

