
 

 

 

 

  زیست دانشگاه پیام نورکرسی یونسکو در آموزش محیط

 

 

 ی پ ا استارت رویداد کارآفرینی    ن ی نخست   ی برگزار 

   ی ر ی ادگ ی   ی ها   ی تکنولوژ   د ی و تول   ی طراح 

 پسماند   ت ی ر ی آموزش مد   کرد ی با رو 
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 پوستر رویداد
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 رگزارکنندهب 

 نور  امیدانشگاه پ ستزیط یدر آموزش مح  ونسکو ی یکرس 

 

 همکاران 

 کشور ی فناور دانشگاه ها یو مراکز رشد واحد ها ی علم و فناور یتهران ، پارکها ی پسماند شهردار تیریسازمان مد  

 

 دادیهدف رو 

پسماند  ت یریتوسط سازمان مد  یق ی اقالم تشو د یو خر ه یته یو سامانده ی استاندارد آموزش  ی رسانه ها د یو تول یطراح

 تهران  یشهردار

 

 دادیرو تیاهم

ارائه دهد که از همه   یرا به گونه ا  ی ریادگ ی ط یشرا ی طراح یتواند راه حل الزم برا ی م یآموزش  ی که تکنولوژ یی از آنجا

و بر   د یرا خودگردان نما ی ریادگ یتواند  ی م یو از طرف  د یالزم بعمل آ ی ریانسان بهره گ ی ریادگی  عتیروش ها با توجه به طب

  ی از کاربرد یکی، امروزه  یآموزش  یمخاطبان را ارتقا بخشد. لذا استفاده از رسانه ها ییو توانا د یافزا یب یر یادگیعمق و وسعت 

 رود.  یآن به شمار م لیو تسه  یر یادگیابزارها در امر  ن یو موثرتر نیتر

  ی و برنامه ها ل یبلکه تمام روش ها، ابزارها، وسا ستین و یپوستر و راد  د، یاسال لم،یاز ف ی رگیفقط بهره  ی آموزش  یتکنولوژ 

  یفرد   اجاتیو متناسب نمودن آنها با احت  یآموزش   یبرنامه ها   یاجرا  یمحل و زمان مناسب برا  نیی تع  ی و حت  رانیفراگ  یآموزش 

  یرا مد نظر قرار م   ند ینما  یم  لیرا تسه  یری شود و فراگ  یآموزش، موثر واقع م  شبردیدر پ  که   یاقدامات  ه یو باالخره کل  رانیفراگ

 دهد.

چون   یبا استفاده از علوم  یابینظام مند، اجرا و ارزش  یعبارت است از طراح ی آموزش  ی آموزش  ی براون تکنولوژ مزینظر ج از

 . رهیو غ یارتباطات، هنر و روانشناس 

  انیبوجود آمده است که متول  ی تیموقع  ،یجهان  یآنها از فرهنگ ها  ی ریرپذ یامعه و تأثدر ج  یآموزش   نینو   یها  ی ورود فناور  با

توانند    یکه م  یی. از جمله بخش هاند یخود برگز  یزمان برا  یازهایرا متناسب با ن  ین ینو  یهستند تا کارکردها  ری امر آموزش ناگز

 باشند، استارت آپ ها هستند.   رگذاریتاث  ریمس ن یدر ا  تیجهت حصول موفق
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فضا روز به روز   نیمختلف جامعه به ا  یقشرها از ین ،یمجاز یایو سرعت روز افزون استفاده از دن ی با توجه به رشد تکنولوژ 

پر   ی ها یگذار هی ورود به سرما یعرصه راه را برا  نیو تبادل اطالعات در ا ازهاین نیبرطرف نمودن ا یشود. از طرف ی م شتریب

 ده هموار کرده است.باز

توانسته    ، ی مجاز  ی فضا  ی فرصت و استفاده از تکنولوژ  نیاز ا  ی رینوپا و تازه شکل گرفته با بهره گ  یشرکت ها   ر یاخ  ی سالها  در

به کسب    یکارگروه   کی روز، از    ی خود با فناور  د یجد   دهیا  ق یکه با تلف  ییبرسند. شرکت ها  یقابل مالحظه ا   یی ایاند به رشد و پو

  ده یا  یبه فرصت  لیتبد   یفعل  ط یرو استارت آپ ها در شرا  نیاند. از ا  دهیرس   ی مردم  ی ها  فین طیب  ت یسودآور و محبوب  ی و کارها

 شده اند.   ی اقتصاد  یها ی گذار ه یسرما ی آل برا

را   ی استارت آپکه   یوکار است شخصکسب   ک ی یاندازو خم راه   چیو بزرگ تنها آغاز راه پر پ  د یجد  یده یا کی داشتن

 آن قبال در بازار وجود نداشته است.  یکه نمونه  کند ی م  یرا معرف ی د یخدمات جد  ایمحصول   یعنی د ینمایم  یاندازراه

  دهیا  ی ها می ت لیتوان به تشک یشود م ی م افت یکه به وفور  رانیکرده در ا  لیخبره و تحص  ، یکار انسان ی رویتوجه به ن با

  یروشن را برا یا  ندهی بود و آ دواریآن است، ام لیتشک ی اصل یاستارت آپ ها که هسته   یراه انداز یداز و با استعداد برا پر

 ها متصور بود.  ی گذار ه ینوع سرما نیا

 

 داد یرو یاجرا یایمزا 

 ی رانیا یاز کاال تیو حما  یمل  د تولی  رونق •

 یاجتماع ییو اشتغال زا  ینی کار آفر •

 پردازان جوان  دهی از استارت آپ ها و ا تیحما •

 ی اقالم آموزش  نیدر عرصه تام یرقابت  ی فضا جادیا •

    یر یادگی  یها ی تکنولوژ د یتول نه یکشورها در زم ریموفق سا اتیتجرب ی ساز یبوم •

 ی آموزش  میانتقال مفاه نیو نو ح یصح یها وه یش  یطراح •

 

 دادیرو یآموزش  یمحورها

 پسماند د تولی کاهش •

 مواد  افتیبه حداکثر باز یابیدست •

 د یپسماندها در مبداء تول ک یتفک •
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 نیمخاطب

 دکنندگان یو تول نان یکار آفر ان، یدانش بن  یاستارت آپ ها، شرکت ها

 

 نحوه ثبت نام

 ها و کنفرانس ها شی(،هماevand.com)  وند یا تیسا قیاز طر

 

 دادیزمان رو

  وریشهر  6و    5توسط شرکت کنندگان، مرحله دوم    Demo Day  ا ی  دهیدر قالب روز ارائه ا  رماهیت   26مرحله )مرحله اول    2در  

 ارائه محصول(  یاستارت آپ  داد یماه در قالب رو

 

 دادیرو یشرح اجرا

پسماند   ت یریدر حوزه مد   یشهروند   ی آموزش ها  ن یمخاطب  قیپسماند درسطح کشور هر ساله جهت تشو  تیریمد   یسازمانها

باشد.   ی م  یو استانداردساز  یسامانده  ازمند یامر ن  نیکه ا  د ینما  یم  ریانواع لوازم التحر   رینظ  یقیاقالم تشو  عی و توز  هیاقدام به ته

معاونت    یبا هماهنگ   ستزی¬ط یدر آموزش مح  ونسکوی   یدر سطح کشور، کرس   یشهروند   یآموزشها  د یشد   ازیراستا و ن  نیدر هم

  ن یبهتر یر یو به کارگ د یتهران، برآن شد تا در جهت انتخاب، خر ی پسماند شهردار تیریسازمان مد  یو اجتماع یفرهنگ 

موضوع    نیاستارت آپ با ا   نیاول  یسنوات گذشته، نسبت به برگزار  یتکرار   ه یرو  رییاستاندارد ضمن تغ  یر یادگی  یها  یتکنولوژ 

به صورت گسترده   ی مجاز یو در فضاها وند یا تیسا ق یان ثبت نام از طرفراخو د یامر مقرر گرد نی. جهت انجام اد یاقدام نما

طرح   انیسازمان از م نیا 98اقالم سال  نیو تام ه یو ته د یذکر شده استارت آپ برگزار گرد هایخیگردد و در تار یاطالع رسان

 . ردیپذ  ی صورت م  دادیرو نیدر  ا  دهیبرگز یاه

 

 ییمراحل اجرا

 ت یریاز سازمان مد  ی ندگانیو نما ستزیط یدر آموزش مح ونسکوی یکرس  س یبا حضور رئ یاستگذاریس  ی جلسه شورا نیاول

در مرکز   01/04/98نور و شرکت کارگشا در روز شنبه مورخ  امیدانشگاه پ یاستارت آپ یدادهایپسماند، گروه برگزار کننده رو

  ی ها یهماهنگ  د یجلسه مقرر گرد نی. در ا د یتهران برگزار گرد یشهردار د پسمان تیریمد  یدائم شگاهیو نما یآموزش تخصص

  ر ینظ  یولت د  یارگان ها  یفرصت صورت گرفته و مکاتبات الزم جهت همکار  نیدر اول  دادیرو  تیپوستر و سا  یالزم جهت طراح

  ی ساز یو تجار ی نوآور رم معاونت محت ن یو همچن ی و فناور قاتیوزارت علوم، تحق  ی امور فناور یز یدفتر برنامه ر تیریمد 

فناور   یو مراکز رشد واحد ها یعلم و فن آور  ی که به طبع آن موجب جلب مشارکت پارک ها ردیصورت پذ  یجمهور استیر
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به   یاستگذاریس  ی جلسه مقرر شد که جلسات شورا انیدر پا نیحوزه انجام گردد. همچن نیدر ا انیدانش بن یو شرکت ها 

 استانداردها در زمان مقرر برگزار گردد.  ن یبا قدرت و باالتر ینی کارآفر داد یو رو دهصورت مرتب هر هفته برگزار ش 

  استیر ی ساز ی و تجار ی رم نوآورمعاونت محت ی همکار یکرس   می و طبق گفته ت ی ارسال مکاتبات بررس  جیجلسه دوم نتا در

. در ادامه جلسه پوستر  د یجلب گرد  یو فناور  قاتی وزارت علوم، تحق  یامور فناور   یز یدفتر برنامه ر  ت یریمد   ن یو همچن  یجمهور

و اجتناب    هی اول  یها  نهی. برآورد هزد یدانشگاه اعالم گرد  میبه ت  ییپوستر نها  هیالزم جهت ته  راتییو تغ  یبررس   دادیمربوط به رو

 . رفتیالزم صورت پذ  یر یگ می و تصم ی در جلسه سوم شورا بررس   زیو نحوه اجرا ن ریناپذ 

 

 داد یاجرا  در روز رو

در محل سالن اجتماعات مرکز آموزش    30/9راس ساعت   میت 18نفر در قالب   75مقرر با حضور  ی در روزها دادیرو نیا

 نمود.  تی ه فعالپسماند آغاز ب تیریمد   یدائم شگاهیو نما ی تخصص

پسماند شروع و پس ازآن گروه   تیریمد  یهیبا کارگاه توج رانیا ی اسالم یو سرود جمهور  میپس از قرائت قرآن کر  مراسم

 صورت گرفت.  یبند 

پسماند صورت    ت یریالزم به موضوع آموزش مد   ی خودرا به داورها اعالم نموده وجهت ده  ی ها  دهی، ا  ی بصورت خصوص  گروهها

ساعت  6حدود  ه یاول ی داور ب یترت نیخود پرداختند و به ا ده یا حیبه تشر قهیدق  20ها  م یهرکدام از ت نیانگ یگرفت بصورت م

الزم   یو آموزشها یبه جهت ده  یدر کارگاه اصل نی( همگام با حاضرMentorکننده ها ) تیاثنا هدا نی. درا د یبه طول انجام

 پرداختند.

  یاز موضوع، گروه ها شروع به طراح نیحاضر هی کل ی ، پس از آگاه ینیکارآفر داد یرو نیمحصول محور بودن ا ل یبه دل 

 قضاوت خارج شدند.  رهینداشتند از دا ستزیط یمرتبط با موضوع آموزش مح یها ده یگروه که ا 3نمودند و 

و در سالن  یبصورت علن  یاختند و داورها ومحصوالت خود پرد دهیا لیصبح گروه ها به تکم 7دوم، از ساعت   درروز 

 . د یبرگزارگرد نیحاضر هی اجتماعات با حضور کل

طرح و محصول    5آرا پرداختند و پس از آن  ی شرکت کننده، داورها به مشورت و جمع بند  ی از ارائه توسط گروه ها پس

 . دند یگرد ی بعنوان منتخب معرف

 محصوالت عبارتند از:  نیا

   یآموزش   یکاربرگ ها یطراح ✓

 پسماند  تیریکتاب کار آموزش مد  ✓

 کاهش زباله    یا انه یرا یباز ✓

 Zerowaste  یغاتیتبل جیپک ✓

 QR Codeکتاب  ✓
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 یرائیشاخص پذ یژگیو

  ی در قالب چا  یرائیزباله برگزار شد. پذ   یتن از کارکنان و شرکت کنندگان، بصورت کامأل ب   100از    شیبا حضور ب  داد یرو  نیا   

 .د یسرو گرد داریبصورت تمام وقت و نهار در ظروف پا ی نیریو ش 

 

 دادیگروه داوران رو

   نور امیدانشگاه پ یعلم ئتیو عضو ه ستزیط یدرآموزش مح  ونسکوی ی کرس  سی رئ ، یریمحمد شب د یدکترس  ✓

 مرکز رشد دانشگاه الزهرا   س یو رئ یعلم ئتی عضو ه ، یدکتر حامد مقتدر ✓

 فناور مراکز رشد   یو داور واحد ها  نورامیدانشگاه پ یعلم ئتیعضو ه ه،ید یحم رضایدکتر  عل ✓

 تهران   یپسماند شهردار تیریکارشناس ارشد سازمان مد   ا،یک  یمراد  د یدکتر سع ✓

   ستزیط یدر آموزش مح  ونسکوی یپسماند کرس  ت یریکارگروه آموزش مد  ریصحنه، مد  یدکتر مژده صابر  ✓

 پسماند ت یریسازمان مد  یو فرهنگ  یمعاون امور اجتماع ، ییسرکار خانم نرگس رجا ✓

 پسماند تیر یسازمان مد  یآموزش شهروند  ریمد  ، یمیکر  دهیدکتر سع ✓

 افن فر ندهیشرکت موج آ  یمشاور ارشد راهبرد  ،ی فیشر نیمهندس ام ✓
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 تصاویر رویداد
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