
آیندهسلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل

معاونت آموزش وکارآفرینی

تاورسدگردیسی مفهوم شغل  در دنیای م: موضوع نشست

1401/04/07سه شنبه مورخ : زمان

11الی 10ساعت 

مهندس عظیم ربیع زاده: سخنران

1



یمعاونت آموزش و کارآفرین

:تاریخ برگزاری:                          موضوع نشست سلسله نشست های علمی آینده مشاغل و مشاغل آینده

2

تکنولوژی و تخریب خالق
عامل نوآوری و از بین بردن ساختار های قدیمی
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کردیم؟در عصر اینترنت چه تغییراتی را تجربه
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Job title : Game economy designer

A degree in Game Design, Economics, Finance, Mathematics.

You create and operate an open in game and blockchain economy
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