اطالعات کمپ تابستانی کارآفرینی سالمت مدلین
کمپ مدلین چیست؟
دنیای امروز ،دنیای نوآوری ،کارآفرینی و استارتآپها است .بسیاری از ما ایدههایی در سر داشتهایم و یا داریم ولی نمیدانیم آیا میتوان
از آنها یک محصول یا یک کسبوکار ایجاد کرد .از این رو ،اگر به مهارتها و توانمندیهای خود باور دارید ،کمپ تابستانی کارآفرینی
سالمت مدلین ،فرصت به عمل رساندن ایدههایتان را در اختیار شما قرار خواهد داد.
کمپ مدلین ،رویداد سه روزه ای است که با بیان مشکالت واقعی جامعه در حوزه سالمت شروع میشود .شما باید برای یکی از این
مشکالت راهکار پیشنهاد کنید و سپس همراه تیم خود ،راهکارتان را در چرخه ساخت-سنجش-یادگیری قرار دهید و براساس آنچه از
مشتریان واقعی می آموزید ،راهکار خود را بهبود بخشید .با این حال حتی اگر خودتان راهکاری ندارید میتوانید به دیگر شرکتکنندگان
کمپ مدلین بپیوندید .در پایان روز سوم ،همه گروههاراهکار نهایی خود را در مقابل داوران و سرمایهگزاران ارائه میدهند و از گروه برتر
تقدیر میشود.
این رویداد از تاریخ ۳۱تا ۳۱شهریورماه  ۷۹به مدت  ۴روز در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.
هدف ما در کمپ مدلین ،تالش برای کنکاش در میان راهکارهایی برای مشکالت سالمت کشور ،شبکهسازی و توانمندسازی فعاالن حوزه
کسبوکار سالمت است.

چه کسانی میتوانند شرکت کنند؟
اگر شما هم در یکی از گروههای زیر جای میگیرید ،میتوانیدثبتنام کنید.


دانشجویان و فارغالتحصیالن تمامی رشتهها؛ از جمله رشتههای علوم پزشکی از جمله :پزشکی ،دندانپزشکی ،داروسازی،
فناوری نوین ،پیراپزشکی ،بهداشت ،توانبخشی ،پرستاری و مامایی و ...



دانشجویان و فارغالتحصیالن سایر رشتههابهویژه مدیریت ،اقتصاد ،مهندسی نرم افزار ،IT ،و …



تمامی عالقمندان به فعالیتهایاستارتآپی و کسبوکارهای نوپا



فعاالن و صاحبان کسبوکارهای سالمت

و در مجموع ،تمامی افرادی که مشتاق به کسب تجربه در محیطی همسو با محیط واقعی کسبوکار و فراگیری عمیق و کاربردی راهاندازی
یک کسبوکار نوپا به خصوص در حوزه سالمت هستند ،میتوانند از فرصت حضور و مشارکت در کمپ تابستانی کارآفرینی سالمت
مدلینبهرهمند شوند.

چرا باید در کمپ مدلین ثبت نام کنیم؟
شما در کمپ مدلین با اصولی جدید برای راهاندازی و مدیریت یک کسبوکار نوپا به نام نوپای ناب ،آشنا خواهید شد.
مهمتریندستآوردی که شما از فراگیری این اصول بهدست خواهید آورد ،تشخیص عملی شدن ایدههایتان به صورت بهینه ،در کوتاهترین
زمان ممکن است.

در انتهای کمپ مدلین از شما انتظار میرود که بتوانید این اصول و اجزای آن را به طور عملی برای راهاندازیکسبوکاربهکار ببرید و با
جدیدترینروشهای طراحی مدل کسبوکار آشنا باشید و بتوانید کسبوکار خود را به سرمایهگذار معرفی نمایید.
شما باید با استفاده از دانش و مهارتهایشبکهسازی ،کار تیمی ،مدیریت و رهبری ،حل مساله ،در حوزه سالمت و یا کسبوکار ،تیم خود
را در مسیر رسیدن به یک کسبوکار پایدار و قابل رشد یاری نمایید.
شما برای حضور در بازار کسب و کارهای نوپا به خصوص در حوزه سالمت ،نمیتوانید چیزی را به شانس واگذار کنید .در کمپ مدلین یاد
میگیرید که چگونه رشدتان را در بازارهای بیرحم امروز حفظ کنید.

چهجوری باید ثبتنام کنم؟
نکات کلی ثبتنام:
ثبتنام به دو صورت فردی و تیمی انجام میشود( .شرایط ثبتنام تیمی را ادامه این مطلب مطالعه نمایید).


در مرحله اول ثبتنام باید رزومه و انگیزهنامه ()Motivation letterخود را به صورت فایل  PDFو حداکثر تا حجم ۴
مگابایت تهیه و ارسال نمایید.



برای ارسال مدارک خود در آدرس  https://evand.com/events/medlean-isfنوع بلیط فردی و تیمی را انتخاب و در
پنجرهای که باز میشود اطالعات و فایلهای درخواست شده را ارسال نمایید.



پس از انجام داوری ،وضعیت پذیرفته شدن ،انتظار یا پذیرفته نشدن به عالوه سایر مراحل ثبتنام از طریق ایمیل به اطالع شما
خواهد رسید.



نتایج داوریها در روز شنبه هر هفته از طریق ایمیل به اطالع ثبتنامکنندگان رسانده خواهد شد.



قیمت ثبتنام برای افرادی که زودتر ثبتنام کنند شامل تخفیفهای پلکانی است ،لذا باید در اسرع وقت اقدام به تکمیل
ثبتنام نمایید.



افرادی که در لیست انتظار هستند در صورتی که ظرفیت خالی وجود داشته باشد پذیرفته میشوند.

توجه :کلیه اطالعرسانیها از طریق ایمیل انجام میگیرد .در صورتی که یک هفته پس از ثبتنام ایمیل دریافت ننمودید ،پس اطمینان از
اسپم نشدن ایمیل ،موضوع را از طریق اطالعات تماس پیگیری نمایید.

شرایط ثبتنام تیمی:
شرط پذیرش ثبتنام تیمی شامل تعداد نفرات بین  ۱تا  5نفر و همچنین اثبات عضویت همه افراد معرفی شده در قالب تیم در مدت
زمانی پیش از ثبتناممیباشد .این مورد باید در رزومه و انگیزهنامه افراد تیم منعکس شده باشد.

فرم درخواست ثبتنام شامل موارد زیر است:


نام و نام خانوادگی



پست الکترونیکی



شماره تلفن همراه



جنسیت



سال تولد



رشته تحصیلی



تحصیالت



دانشگاه محل تحصیل  /سازمان



شهر سکونت



فایل رزومه فعالیتها یا CV



فایل انگیزهنامه یا Motivation Letter

مهمترین مالکها برای داوری شامل موارد زیر است:
.۳

عالقه به یادگیری و راهاندازی کسب و کار در حوزه سالمت

.2

دغدغه در زمینه مشکالت حوزه سالمت

.۱

سابقه فعالیت کارآفرینانه یا راهاندازی کسب و کار

.۴

سابقه فعالیت شغلی در خارج از دانشگاه

.5

سابقه فعالیتهای اجرایی ،آموزشی و پژوهشی

.۱

داشتن خالقیت ،تفکر نقادانه ،رویکرد حل مسئله

 .۹تواناییهای نرم که در فایلهای ارسالی منعکس شده باشند

پیشنیازهای شرکت در رویداد چیست؟
شما باید پیش از برگزاری کمپ مدلین مطالعه و دانش کافی در زمینه مباحث زیر را بهدست آورده باشید.


اصول نوپای ناب



بوم ناب



فرضیهسازی



انجام آزمون اعتبارسنجی



چگونگی مصاحبه و صحبت با مشتری

در صبح روز اول کمپ مدلین ،مطالب فوق در کارگاهی به صورت مروری بر مباحث و مطالب پایهای به شما ارائه میگردد .شرکت در این
کارگاه اختیاری میباشد.
منابع مناسب برای مطالعه به اطالع ثبتنامکنندگان رسانده خواهد شد.

نحوه ثبت نام در رویداد:

جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت tech.mui.ac.irو لینک
مراجعه شود.

https://evand.com/events/medlean-isf

