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 zobdehgan.comاز طریق:    ثبت نام

 محل برگزاری:  تهران، خیابان انقالب، دانشگاه تهران، 

 خیابان قدس، نبش کوچه دکتر زرین کوب  

 خانه خالق و نوآوری آینده سازان 

 



امروزه ثابت شده است که خالقیت یک ویژگی صرفا ذاتی نیست، بلکه همه انسان ها از این توانایی برخوردار هستند و  
عال دارند،  را  استعداد  این  از  گوناگونی  درجات  انعطاف  وهمه  پذیری،  آموزش  یابی،  مهارت  چون  هم  عواملی  این  بر  ه 

آموزان    و آگاهی، خطرپذیری، نترسیدن از اشتباه و شکست نیز در میزان خالقیت و نوآوری دانش  پذیری، سطح دانش
 تاثیر فراوانی دارند.

لذا الزم است بکوشیم    زنند های ارزشمند جامعه اند و توسعه و بالندگی فردای جامعه را رقم میآموزان گنجینهدانش 
 دهیم.  کر و آینده ساز را پرورشتا افرادی خالق و مبت

، هنر  هدف پرورش و شکوفایی خالقیت دانش آموزان در جهت تبدیل شدن به کارآفرینان  آیندهما در این بوت کمپ با  
طراحی  سفالگری را انتخاب کردیم تا ضمن کشف و پرورش خالقیت دانش آموزان، مهارتهایی چون ، نوآوری در محصول،  

تیم سازی و کار تیمی ، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال و مدل کسب و کار را به آنها منتقل کنیم و در واقع تفاوت  محصول،  
 ری در همین هاست. این بوت کمپ با کالسهای آموزش سفالگ

 

 

 :  منتورهای بوت کمپ آینده آپ  •
 سفالگری  –منتور صنایع دستی حسینی:   زهره -1

  میکا کارشناس ارشد صنایع دستی گرایش سفال و سر   ، کارآفرین 

 منتور طراحی: صادقی احمد -2
 ایده پرداز ،کارشناس ارشد گرافیک 

 دیجیتال  منتور بازاریابیشورابی:    الهام -3
 ها کمپین بازایابی آنالین و آفالین استارتاپهای هنر و صنایع دستی  100 ، طراح ایران  ایسوسمدیر سابق مارکتینگ 

 منتور تولید محتوا علیحسینی:   ابراهیم -4
 استارتاپ آهوگعکاسی صنعتی و  مدیر تولید محتوا

 منتور کسب و کار فروغی:   مسعود -5
 موسس و مدیر اولین شتابدهنده صنایع خالق کشور، مدیر خانه خالق و نوآوری آینده سازان

 

 

 



 نمایشگاه محصوالت:  •

 1401شهریور    30 تا    15   

کسب درامد از محصوالتی که توسط دانش آموزان ساخته شده و دعوت از افراد مهم  
 برای بازدید و فروش محصوالت. 

 جذب و پذیرش   •

دانش   پس از اتمام بوتکمپ در خانه خالق و نوآوری منتخب دانش آموزان خالق
 آموزی به صورت تیمی پذیرش و مورد حمایت و سرمایه گذاری قرار خواهند گرفت 

 بوت کمپ   و شهریه   بندی   زمان  •
 )ریال( شهریه  پسران دختران  تاریخ  رده سنی  

 )با دست(    سال  9تا 7 1
خرداد   16از 

 تیر  1تا 

گ
1 

 روزهای زوج  
 11تا  9

 روزهای زوج 
 11تا  9 

3.000.000 
گ
2 

 روزهای زوج  
 13تا  11

 روزهای زوج  
 13تا  11

گ
3 

 روزهای زوج  
 17تا  15 

 روزهای زوج  
 17تا  15 

 )با دست(  سال  9تا 7 2
  20تیر تا  4از 

 تیر 
 3.000.000 11تا  9روزهای زوج  11تا  9روزهای زوج 

 )با دست(  سال   13تا  10  3
  20تا تیر  4از 

 تیر 
 000.000. 5 16تا  14روزهای زوج  13تا  11روزهای زوج 

 )با دست(  سال 17تا  14 4
  21تیر تا  5از 

 تیر 
 7.000.000 14تا  11روزهای فرد  11تا  9روزهای فرد 

 سال )با  چرخ(   9تا 7 5
تیر تا   22از 

 مرداد  5
 000.000. 5 11تا  9روزهای زوج  11تا  9روزهای زوج 

 سال )با  چرخ(   13تا  10  6
تیر تا   22از 

 مرداد  5
 000.000. 7 16تا  14روزهای زوج  13تا  11روزهای زوج 

 سال )با  چرخ(  17تا  14 7
تیر تا   23از 

 مرداد  6
 000.000. 9 14تا  11روزهای فرد  11تا  9روزهای فرد 

8 
 سال  17تا  14

 )نقاشی زیر لعابی( 
مرداد تا    8از 

 مرداد  13
 12.000.000 13تا  11روزهای زوج  11تا  9روزهای زوج 

9 
 سال  17تا  14

 )لعاب( 
مرداد تا   10 از 

 شهریور 3
 15.000.000  13تا  11روزهای زوج   11تا  9روزهای زوج 

 



 

 ظرفیت:  •

نفره و رعایت   4نفره با گروه های تا  12  های آموزشی این بوت کمپ حداکثر کارگاه
 . پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد 

 

 تخفیف:  •

درصد    50شامل  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبلغ شهریه  با حمایت  
 . می باشدخرداد  1تا تاریخ ثبت نام زودهنگام  تخفیف

  70 شامل  انجمن های اسالمی دانش آموزی دانش آموزان عضو اتحادیه  •
 تخفیف میباشند.  درصد

 ................... تماس حاصل فرمایید. جهت دریافت کد تخفیف با شماره  

 

 1401خرداد    1مهلت ثبت نام زودهنگام :   •
 1401خرداد    15 مهلت ثبت نام عادی بدون تخفیف:   •

 
 ه: جی دور خرو  •

 تها مهار  ده سنی ر 

 زایی و هم اف کار تیمی  ،صولتبدیل تخیل به مح، و تفکر خالق پرورش خالقیت    سال  9تا 7

   سال   13تا  10 
تیم سازی و  طراحی محصول، نوآوری در محصول، ، و تفکر خالق پرورش خالقیت 

 کار تیمی ، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال 

   سال 17تا  14
تیم سازی و  طراحی محصول، نوآوری در محصول، ، و تفکر خالق پرورش خالقیت 

 تاپ استار یرش ذپو   و مدل کسب و کار  کار تیمی ، تولید محتوا، بازاریابی دیجیتال

 


