
 
 
 

 Start-up Financeگاه آموزشی الکترونیکی اطالعات کار 1صفحِ 

ْحم  ِحيِ ِبْسِم هللِا الرَّ  ِن الرَّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات کارگاه آموزشی
 ( جلغِ اٍل: هباًی ٍ چالؼ ّای تأهیي هٌابع هالی ؽزکت ّای ًَپاStart-up) 

 هیش ٌایی با عزهایِ گذاری هخاطزُ آجلغِ دٍم: آؽ(Venture Capitalدر حَسُ فٌاٍری ) 

  :رٍػ ّای تأهیي هٌابع هالی ؽزکت ّای ًَپا در باسار آهزیکاجلغِ عَم 

 )رزومه به پیوست( محترم مدرس

 دکتزی  دٍرُ داًؾجَیFinance ایالت هاعاچَعت اًؾگاُ بَعتَىد در 

 الولل درداًؼ آهَختِ دٍرُ تأهیي هالی بیي Levin Institute ًیَیَرک 

 تحلیلگز ارؽذ هالی ؽزکت Turquois Partners 

 عضَ تین پزٍصُ هؾاٍرُ ؽزکت John Hancock آهزیکا 

 کارؽٌاط هزکش هطالعات تکٌَلَصیک داًؾگاُ صٌعتی ؽزیف 

 ... ٍ 

 های مهمتاریخ
 30/5/93 :هْلت ثبت ًام 

 10عاعت  30/5/93 هَرخپٌج ؽٌبِ  : تغت آًالیي ًزم افشار 

 12الی  9عاعت  2/6/93هَرخ یکؾٌبِ : کارگاُ آهَسؽی جلغِ اٍل 

 12الی  9عاعت  3/6/93هَرخ دٍؽٌبِ : کارگاُ آهَسؽی جلغِ دٍم 

 12الی  9عاعت  4/6/93هَرخ  عِ ؽٌبِ :کارگاُ آهَسؽی جلغِ عَم 

 نحوه ثبت نام
 تکویل ٍ ارعال ًوائیذ.هزاجعِ ًوَدُ ٍ فزم آًالیي ثبت ًام را  www.qomstp.irجْت ثبت ًام بِ عایت 

 در کارگاه آموزشی الکترونیکی هسینه شرکت



 
 
 

 Start-up Financeگاه آموزشی الکترونیکی اطالعات کار 2صفحِ 

  :ریال 200000000آساد 

  :ریال 100000000با تخفیف 
 (ّا ٍ هزاکش رؽذ ٍ ًْادّای علوی ٍ پضٍّؾیَ پارکٍاحذّای فٌاٍر عضهذیزاى ٍ پزعٌل عتادی ٍ هذیزاى ٍ اعضاء هحتزم  ٍیضُ)

 

 شماره حساب
2172053501005 

 شماره شبا
IR110170000002172053501005 

 پارک علن ٍ فٌاٍری قن )باًک هلی( توزکش ٍجَُ درآهذ اختصاصیبِ ًام 
 

 نکات مهم
 ّای دیگزی تَاًٌذ در سهاىهی کٌٌذگاىؽزکتؽَد ٍ بِ طَر کاهل ضبط هی 0جلغات آهَسؽی الکتزًٍیکی آًالیي

 ٍارد کالط ؽذُ ٍ اس کالط ضبط ؽذُ اعتفادُ ًوایٌذ.

 اس طزف پارک علن ٍ فٌاٍری  الکتزًٍیکی کارگاُ آهَسؽی بِ ؽزکت کٌٌذگاى هحتزم گَاّیٌاهِ حضَر در در پایاى

 گزدد.قن ارائِ هی

  علن ٍ  پارکفایل راٌّوای اعتفادُ اس کالط هجاسی رٍی عایت

ثبت ًام کٌٌذگاى بِ ّای السم بِ قن هَجَد ٍ راٌّوایی فٌاٍری

 دادُ خَاّذ ؽذ. آًالیيهجاسی ٍ صَرت 

  ُهَسؽی0 فقط کافی اعت ؽوارُ فیؼ آپظ اس پزداخت ّشیٌِ کارگا

 ٍاریشی را در فزم ثبت ًام آًالیي ٍارد ًوائیذ.

   0جْت کغب اطالعات بیؾتز با کارؽٌاط اهَر فٌی ٍ تخصصی

 آقای فیاضی تواط حاصل فزهائیذ:

 107داخلی  28-02532812125

info@qomstp.ir 
www.qomstp.ir@gmail.com 

 
 


