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تبلیغات و تاسیسات رو تجربه کردم ولی به هیچ عنوان  
پالش جانب زحمت من رو نمیدند. همینطوار بوه دلیو  
نینکه پدرم زمین زیاد دنشت بوه ههنور رسوید کوه یوه 
مرغدنری با مرغ محلی بوننر. توا رینتورین یرنینودهای 
نجرنییش رو هر طرنحی کرده بادم نما پودرم بوا تن ون 

تا نین همه درس خاندی تای رش ه نورم نیوننر ” جمله 
 مخالنت کرد.“ دنری بننی؟ که بری مرغ

در مقطع لیسانسر یا کار ترجمه قبال موی کوردم و یوا 
طرنحی سایت برنی دننشجاها ننجام می دندم. سابقه کار 

شرکت سروش سیما و کارتننری آتاه رو دنش ر و  2در 
یهمیدم که نصالً روحیاتر به کوار کارمنودی نمیخواره. 
یکر می کنر نین مهر ترین عاملی شد برنی نین که بوه 
کارآیرین شد  یکر کنر و تحصی  در رش ه کارآیرینوی 

 رن نن خاب کنر تا به دنش ه هام نضایه بشه. 
به نظرم نول نز همه کارآیرین باید تخصص خوادش رو 
در مارد کاری که می خاند شروع کنه باال بوبره. بورنی 
همین من وق ی خانس ر نولین سای ر رو با ماضاع نرنئه 
خدمات نقاشی دیجی ال به مش ری های خارج نز کوشار 
طرنحی کنر، به مدت یک ماه تحقیق کردم تا به مسائ  

 و یرصت های نو  بازنر آتاه شدم.
خب تقریبا در خانانده هیچکسی نز رنه نندنزی کوسب و 
کار تاسط من حمایت نمی کرد و تنکور غالوب پودر و 
مادرم کارمند شد  باد. یقط خانهرم باد کوه بوه مون 
نع ماد می کرد و سرمایه حدنقلی مارد نیواز مون رو در 

 تذنشت. نخ یارم می

 دننش آماخ ه، 7631بهنند صادقی هس ر، م الد سال
مقطع نرشد و دننشجای دک ری دننشکده کارآیرینوی 
دننشگاه تهرن  و لیسانس مهندسی نرم نیوننر دنرم و 
یه مدت برنامه نایسی وب هور ننجوام دندم. مون نز 

کردم م ناوت نز دیگرن  ری ار کنور.  بچگی سعی می
نول رنهنمایی که بادم نز رودخانه روسو ای مادریور 
بچه خرچنگ می تری ر و به بچه هوای کالسوما  
می یروخ ر. بعود نز نینکوه هنرسو ا  رو در رشو ه 
مهندسی نرم نیننر تمام کردم می  بوه خالقیوت در 
طرنحی محصال در وجادم م بلار شد و برنی همیون 
ری ر سمت یادتیری نرم نیننرهای طرنحوی صونع ی 
مث  رنینا و تری دی مکس. بعد نز نو  هر به طوار 

مند به رنه نندنزی کسب و کار شدم و دوره  کلی عالقه
 های آمازش کارآیرینی شرکت کردم. 

در دورن  تحصی  بیش ر به نایسندتی عالقه دنش ر  
و ح ی یه تئاتر طنن هر در نیشابار نجرن کوردیر کوه 
خیلی نس قبال شد. در نو  زما  خیلی بوه کامییاتور 
هر عالقه دنش ر و طرنحی ترنییکی سه بعدی ننجام 
می دندم و برنامه نایسی هر موی کوردم. نموا شواید 
نولین منبع درآمدی من نز ترجمه م ا  زبا  ننگلیسی 
باد که در کاردننی ننجام می دندم. ولی خب نیون هوا 

خیلی زحمت دنشت و پالش برنی من رنضوی کننوده 
 نباد.

زمانی کوه در مقطوع کواردننی در رشو ه نورم نیوننر 
کردم نین نحساس در من به وجواد نومود  تحصی  می

که باید مس ق  بشر تا حوریر در خوانانده و جامعوه 
بیش ر خریدنر دنش ه باشه. برنی همین نول نز بازنریابی 
شروع کردم. بازنریابی نورم نیوننر، نموای سواخ ما ، 
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هوننر نونور نز  76حاضر کانال کایس ا  تانسو وه 
دننشجایا ، کارمندن  و نساتید دننشگاه تهرن  رو یکجا 

هر در جشنانره سرنسری نشریات  63جمع کنه و سال 
دننشجایی مایق به کسب مقام نول در بین تومواموی 
کانال های دننشجایی کشار شدم. همچنین در حوال 
حاضر با مرکن یناوری نطالعات دننشگاه تهورن  هور 
همکاری دنرم و به من پیشنهاد رنه نندنزی کسب و کار 

 در مجماعه دننشگاه تهرن  دنده شده.
در حال حاضر مجددن سایت کایس ا  رو رنه ننودنزی 
کردم تا ب انر خدمات کایس ا  رو تس رش بودم. دو 
خدمت جدید هر برنی دننشجایا  دننشگاه تهرن  رنه 

 نندنزی کردم در نین سایت:
نول سامانه جس جای نشیای تر شوده در دننشوگواه 
تهرن  که تمامی دننشجایا  می انن نتر چینی پویودن 
کرد  نونجا ثب ش کنن و ما در کانال نطالع رسوانوی 

 می کنیر تا صاحبش پیدن بشه.
و دوم دی رچه تلنن آنالین دننشگاه تهرن  هست کوه 
شماره تماس تمامی کارمندن  دننشوگواه توهورن  رو 

 دننشجایا  می تانن سرچ کنند.
بنرت رین نک ه نی که من می انر به دیگرن  نرنئه بودم 
نین هست که یقط و یقط به دنبال یادتیری تخصوص 
باشن و نصال به یرصت ها و نیده هایی که نز هر زمینه 
غیر مرتبطی به ههنشا  میاد یکر نکنون. شوموا بوا 
یادتیری یک تخصص یا کارمند خاب، یا مدیر خاب و 

 یا یک کارآیرین خاب میشید!

عام  دیگر مش اق شد  من به رنه ننودنزی کوسب و 
کار شخصی، بحث نع ماد به نیرند باده و هست. نیون 
چالش باعث شده که مون بیوش ر شخوصیت خایوش 
یرمایی دنش ه باشر و همین طار بسیاری نز تخوصص 
ها رو خادم میرم دنبالشا  و یواد موی تویرم توا بوه 

 دیگرن  نیاز ندنش ه باشر.
به نظر من بنرت رین چالشر عجال بادنور هسوت و 
م أسنانه وق ی کار طی نو  مدت به ن یجه نمی رسوه 
باعث سرد شدنر میشه و نیون کواموالً موخوالو  
خصاصیات یک کارآیرین هست. یکی دیگه نز نیون 
چالش ها نتکای خیلی زیاد من به خالقیت بواده کوه 
نلب ه با نیننیش تجربه من و همین طار سنر بوه نیون 
ن یجه رسیدم که خالقیت خیلی نهمی ی ندنره و موهور 

 تر نز نو  پش کار هست.
آخرین کارم که مایق هور بواده و در دننشوکوده  

کارآیرینی کلید خارد، نیجاد یک سوایوت بوه نسور 
کایس ا  برنی دننشجاهای دننشگاه تهورن  بواد توا 
ب انن به صارت رنیگا  آتهی ها و نیازمونودی هوای 
خادشا  رو در نو  ثبت کنند. نک ه مهر نین باد کوه 
من باید یه کار پاره وقت نیجاد می کردم که بو وانور 
درسر رو هر ببرم جلا و نز طرف دیگه با تواجوه بوه 
نینکه خادم برنامه نایسی بلد بادم هیچ ریسک مالوی 
م قب  نمی شدم. پس کار رو نس ارت زدم و سوایوت 
کایس ا  رن باال آوردم. پس نز مدتی که سایت شوروع 
به یعالیت کرد م أسنانه نونجاری که نن ظوار دنشو ور 
مایق نباد. تصمیر تری ر که برنی پیشبورد کوارم و 
تبلیغات به ر برنی سای ر، یک کانال هور بوه نسور 
کایس ا  رنه نندنزی کنر. در نب دن یقط آتهی هایی که 
در سایت ثبت می شد رو در کانالر قرنر می دندم نموا 
خب نو  هر زیاد مارد تاجه ونقع نشد. مجددن مسویور 
رو عاض کردم و ری ر سمت تالید مح وان در موارد 
مقاله نایسی و پایا  نامه نایسی که به درد دننشجاها 
بخاره. نین سری خیلی به ر شد و مون توانسو ور 
مخاطب بیش ری جذب کنر نما مشک  نساسی نین باد 
که یقط مخاطبی که مد نظر من باد یعنی دننشجایا  
دننشگاه تهرن  به کانالر نضایه نمیشد  و تقریبوا هور 
دننشجایی نز هر دننشگاهی که مطالب من رو میخاند 
ونرد کانال میشد. پس مجددن مسیر تالید موحو وان رو 
تغییر دندم و باالخره رسیدم به یک مدل ثابت توالویود 
مح ان و نو  پاشش رویدندها و نخبار کای دننشگاه و 

مجماعه دننشگاه تهرن  باد. با تاجه به نس قبال خابی 
که نز مح انی کانال شد من کر کر مودل کسوب و 
کارم رو عاض کردم و به کلی سایت کوایسو وا  رو 
تعطی  کردم. در طال نین مسیر ری ه ری ه مسئالویون 
دننشگاه هر با کانال من آشنا شدند بوه طواری کوه 
تبدی  شدم به یک هاب مرکنی در دننشگاه تهرن  که 
تمامی دبیرن  ننجمن ها برنی پاشش برنامه هاشا  با 
من در تماس بادند. یکی نز چالش هایی که مون در 
نین مسیر باهاش روبرو شدم نین باد که بوعو وی نز 
مح انهایی که در کانال قرنر دنده می شد مارد پسونود 

تریت و با یه تذکر جدی به  مسئالین دننشگاه قرنر نمی
من تن ه شد که باید کانال رو  نصالح یا حذف کونور! 
بعد نز ننجام نصالحات، نع ماد مسئالین دننشگاه هور 
جلب شد و نو  ها هر برنی نطالع رسانی رویودندهوا 
کمک کردند. بعد نز یک سال و نیر یعالیت در حوال 

 زادهخانی، مجید حسینتهیه کنندگان: محمد حسین
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