
 

 

 کاپهای آموزشی مدلینسرفصل

های مدلین که در کنار مطالب تئوری و راهنمای با منتورشیپ مشاوران و متخصص کاپشما در پایان مدلین
توانید یک ایده متناسب با یک مشکل واقعی سالمت را بیابید. کنید، میگام به گام و تفصیلی دریافت می

  اندازی کسب و کار سالمت دیجیتالتان همراهی خواهیم کرد.ترین مرحله راهما شما را در این مهم

راهنمای  های تئوری شامل تدریس اساتید و مدرسین مدلین به صورت ویدئوهای ضبط شده است.آموزش
گام به گام به صورت تکالیفی عملی طراحی شده است که انجام این تکالیف شما را در مسیر یافتن ایده 

ی برگزار مجاز  کند. منتورشیپ به صورت جلسات هفتگیاندازی کسب و کارتان هدایت میمناسب راه
 .کندتان میدهد و برای مراحل بعدی راهنماییاید بازخورد میشود. منتور درباره تکالیفی که انجام دادهمی

 10 تا 5ای هفتگی قرار داده شده است که شما بتوانید با تکالیف عملی و محتوای آموزشی و دروس در برنامه
ان برسانید. دسترسی به محتوای آموزشی و تکالیف وابسته ماه به پای 2ساعت در هفته این دوره را در کمتر از 

 به زمان نیست ولی تکالیف هفتگی باید در موعد مقرر انجام شوند.

 عنوان دروس این دوره شامل موارد زیر است:

 های سالمت دیجیتالاستارتاپای بر مقدمه .1
 اندازی کنیمچگونه یک استارتاپ سالمت راه .2
 مقدمات نظام سالمت .3
 های پزشکیابت و حوزهاصول طب .4
 اعتبارسنجی ایده و مصاحبه با مشتری .5
 خالقیت و حل مسئله .6
 آشنایی با روندهای تکنولوژی و دیجیتال .7
 هوش مصنوعی و کاربردهای آن در سالمت .8
 های کالن سالمتعلم داده و تحلیل داده .9
 کاربردهای اینترنت اشیا در سالمت .10
 گذاربنیانسازی و یافتن همتیم .11
 های سالمتار برای استارتاپمدل کسب و ک .12
 طراحی کسب و کار با بوم ناب .13
 ها و ارائه آسانسوریمراحل رشد و تامین مالی استارتاپ .14
 سالمت و تحول دیجیتال .15



 

 

 های این دوره شامل موارد زیر است:عنوان تکالیف و منتورشیپ

 اندازیافتن مشکل و تعیین چشم .1
 شناخت مشتری .2
 اعتبارسنجی مشکل با مصاحبه .3
 انتخاب راهکار .4
 ارائه ایده کسب و کاری .5
  ایدقیقه 5 ویدئو ارائه .6

 

 


