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سائل آشنا نمودن دانشجویان و به ویژه دانشجویان مستعد با نیازها و م
نجام ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به اجامعه و صنعت و 

برای ایجاد کسب وکار حول نیازکارگروهی

ی های کمک به شبکه سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکار
ر تسهیل ارتباط بین اجتماع نخبگانی و سایعلمی و فناورانه و 

بخش های اجتماعی و صنعتی به منظور حل مسائل کشور

د و علمی و پژوهشی در بین دانشجویان مستعپرنشاطایجاد فضای 
تعدین و نیز تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حمایت از مسبرتر 

برتر دانشگاهی در راستای حل مشکالت و مسائل جامعه و صنعت

:فرصتملیرویدادمرکزیدبیرخانهآدرس
شریف،نوآوریمنطقهآزادی،خیابانتهران،تهران،
2واحد،7پالکچهارم،بنبستصادقی،شهیدکوچه
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نیازهایاحصایمسئله،کشففرآیندتسهیلهدفباکهاستفناوریکارگزار
.استشدهدایجاصنعتیوتولیدیهایبنگاهبینتکنولوژیانتقالوفناورانه

رویدادزاریبرگبهباباییشهیدطرحقالبدرنخبگانملیبنیادهمکاریباطوبیکاشفشرکت
.ردازدمیپاست،نوآوریبازمدلهایبرمبتنیومسئلهمحوررقابتیرویدادیکهفرصتملی

هایظرفیتازمسألهمندنهادهایوشرکتهابهرهگیریبرایاسترویکردیبازنوآوری
همحورمسئلیادگیریهمچنین....ودانشگاههاونخبگانمانندسازمانیبرونفناورانه

سطحدرهموآموزشیموضوعاتسطحدرهمراکلنگریکهاستکلگرایادگیریروشیک
یکدرقرارگرفتنبایادگیرندگانروش،ایندر.میدهدقرارمدنظراجتماعیمهارتهای
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فرصت؛ مسأله محور
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 مقدمه
های بالقوه زیادی در زمینه منابع انسانی و طبیعی است که متاسفانه تاکنون  کشور پهناور ایران دارای ظرفیت

بنیان ار و افزایش تولیدات دانش وکهای کوچک اقتصادی و کسب برای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد واحد 

یاری از صنایع به دلیل نداشتن و یا  سببه صورت مدیریت شده و هدفمند اقدام اساسی شکل نگرفته است.  

های جدید و پیشرفت صنعتی دنیا، در حال از بین رفتن  ضعف ساختارهای پویای تحقیقاتی و با ظهور فناوری 

پذیری کشور  ی شدید خارجی هستند که یکی از عوامل اصلی آسیب اهدر جریان رقابت و یا مجبور به وابستگی

شرکت کاشف طوبی با همکاری بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح   .است های خارجیدر شرایط بحران و تحریم 

  رویدادها  سری   پردازد. محور است می شهید بابایی به برگزاری سری مسابقات فرصت که رویدادی رقابتی مسئله 

  های مهارت  بر  مبتنی  نخبگانی  اجتماع  توانمندسازی  به   کشور  مسائل  و  هانیاز  بر  تمرکز   با  فرصت  مسابقات  و

  باز   نوآوری   اجرایی   هایمدل   از   یکی   مسابقات  مدل  این   پردازد.می   محور مسئله   صورت  به   وکار کسب  ایجاد  زمهال

  ست.ا  محور   مسأله یادگیری  و  گراکل   مواجهه  بستر ایجاد ضمن

 رویداد   اهداف
 : کند رویدادهای رقابتی فرصت اهداف زیر را دنبال می  

 

  ؛ ایجاد فضای پرنشاط علمی و پژوهشی در بین دانشجویان مستعد و برتر 

 مسائل جامعه و صنعت؛  آشنا نمودن دانشجویان و به ویژه دانشجویان مستعد با نیازها و 

 وکار حول کسب برای ایجاد    ترغیب و توانمندسازی دانشجویان مستعد به انجام کارگروهی

 ؛ های کشورنیاز

  های علمی و فناورانه؛ سازی در اجتماع نخبگانی با هدف تقویت همکاری کمک به شبکه 

 عی و صنعتی  های اجتما کمک به ایجاد و تسهیل ارتباط بین اجتماع نخبگانی و سایر بخش

 به منظور حل مسائل کشور؛ 

  برتر دانشگاهی در راستای حل  تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حمایت از مستعدین

 مشکالت و مسائل جامعه و صنعت. 

 

 

 

 

 

 



 

2  |صفحه    و مسابقات فرصترویدادها  سری  معرفی      

 رویداد  بارز یهاویژگی

 یادگیری مسأله محور  •

ای جامعه، با قرارگرفتن در یک موقعیت  ش و مهارت الزم حل مسائل و نیازهایجاد هدف و انگیزه برای کسب دان

 گرا  و مواجهه کل 
 بنیانوکار دانش کسب •

ها تا ایجاد اشتغال  بنیان و حمایت از آن کار دانش واندازی یک کسبهای برتر طی فرآیندهای راه شتابدهی تیم 

 نافع و پایدار  

 اط با صنعت ارتب •

بی مؤثر  ارتباط  اس تسهیل  و  نخبگان  اجتماع  و سایر بخش ن  به  تعدادهای درخشان  و صنعتی  اجتماعی  های 

 منظور حل مسائل فناورانه کشور

 جذب سرمایه  •

های برتر در راستای حل مشکالت و  های مادی و معنوی از تیم تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حمایت

 مسائل جامعه و صنعت 

 رصتِ بازار ف •

تیم  نمودن  مآشنا  بازاهای  نیازهای  با  آن ستعد  توانمندسازی  و  صنعت،  و  کسبر  ایجاد  برای  حول  ها  وکار 

 های نوآورانه جامعه فرصت

 هسته فناور  •

های  ها طی مسابقه در حوزه آموزی و توانمندسازی آن های برتر، پس از مهارتهای فناور از تیم ایجاد هسته 

 وکار  تخصصی کسب 

• Design Sprint 
ایده برتهدایت  انسان،ر برای ساخت نمونه  های  با محوریت  بر تفکر طراحی  برای    اولیه در رویکردی مبتنی 

 رسیدن به طراحی مطلوب 

 اجتماع نخبگانی  •

های علمی و فناورانه  سازی و اجتماع نخبگان و استعدادهای درخشان با هدف تقویت همکاریکمک به شبکه 

 های جامعه نیاز حول 

 رویداد  هایفرصت موضوعات

  دریایی و    اتوماسیون صنعتی،  نوینورزی  کشا  ،یلوازم خانگحوزه    چهارفرصت در    ملی  دبیرخانه رویداد

های  به ترتیب عنوان   موضوع پردازد که در حال حاضر در پنج  محور می به طراحی و برگزاری مسابقاتی فرصت

طراحی و ساخت   ،ساز خانگیطراحی و ساخت چیپس ، کننده های ضدعفونی طراحی و ساخت جعبه 

  طراحی و ساخت قفس دریایی و    کاریزات ماشین سیون تجهیطراحی و ساخت اتوما،  کشتبستر آب

   ریزی است.درحال برنامه 
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 رویدادفرآیند 
 : استشده  و در ادامه شرح داده  یوی مسابقه به صورت خالصه بیان فرآیند و سنار در فلوچارت زیر 

 
 

I.  بازاریابی  های مختلف محتوایی خواهد بود که توسط تیم فراخوان اولیه در قالب   :و ثبت نام فراخوان

خواهد شد. در این فراخوان محتوایی در    و طی یک کمپین اجرا  رویداد تهیه و دیجیتال مارکتینگ  

مسابقه خواهد  مور محورهای  و  موضوع  سامانه    .بودد  این مدت  ثبت   oppevent.irضمن  نام آماده 

نام اولیه، تیم برگزارکننده اطالعات آماری نظیر پراکندگی جغرافیای  بعد از بازه ثبتبود.  ها خواهد  گروه 

به صورت  نام  ثبت  نماید.ها، رشته و مدرک تحصیلی و.... را جمع آوری و طبقه بندی می کننده شرکت

  .پذیردصورت می  نفره  5تا   1های گروه 

II. :مجازی(    چه به صورت همایش حضوری یا ارائهدر قالب یک جلسه )  افتتاحیه و آغاز رسمی مسابقه

موضو از  تکمیلی  برگزارتوضیحات  حامیان  برگزاری،  روند  افراد  ع،  تمامی  برای  و....  رویداد  ی 

انه  سش و پاسخی با حضور اعضای دبیرخهمچنین در این مرحله جلسه پر  گردد. کننده ارائه می نامثبت

 مسابقه به صورت حضوری یا مجازی برگزار خواهدشد. در مورد مراحل و فرایندهای  

III. بصورت مختصر    ایده اولیه خود را   مفهومی طرح  کننده باید  های شرکت گروه ،  فازطی این    :فاز اول

 .  کنند ارائه   در قالب مدنظر دبیرخانه  ی حل مسئلهایده  شرحشامل 

IV. :بر عهده تیم  هتیم  قضاوت   ارزیابی فاز اول بر  ؛  است  ارزیاب دبیرخانها در این مرحله  این قضاوت 

مفهومی طرح مبنای   گروه   های  از  می اخذشده  صورت  ارزیابی    . گیرد.ها  این  از  از    40بعدی  درصد 

 شوند.راخوان می های دریافت شده و برتر برای ادامه مسابقه در فاز دوم فطرح 
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V. :ها موظفند طرح اولیه خود را تکمیل نمایند، جزئیات فنی و اقتصادی  گروهدر این مرحله    فاز دوم

 ارائه دهند.   بندیطبق زمان و مطابق الگوی مدنظر دبیرخانه  بیان کنند  بررسی و طرح 

VI. :کننده توسط تیم ارزیاب دبیرخانههای شرکت های اولیه دریافت شده از گروه رح ط  ارزیابی فاز دوم ،  

 هایشاناصالح طرح و    برای تکمیلها  از طرح   %50بررسی و ارزیابی شده و طی آن حداکثر  روز،    3تا    2در  

آماده   ل کارگروه داوری مسابقه خود را برای دفاع مقاب طرح ایده روز  7الی  5تا طی  شوند فراخوان می 

 ها هستند.در این مدت تیم پشتیبان تخصصی رویداد)منتورها( آماده پاسخگویی به سواالت گروه   سازند.

VII. :طرح نهایی خود به داوران  برتر فاز قبل مهلت دارند تا برای ارائه ایده و    ایهگروه در این فاز    فاز سوم

 آماده شوند.

VIII.  دقیقه مهلت دارند تا طرح    15کشی شده  قرعه ها طی زمانبندی  گروه مرحله    این  در   :هاداوری ایده

گروه و یا به    5ع نمرات داوران  دقیقه به سواالت داوران پاسخ دهند. پس از تجمی  10خود را ارائه و  

وکار متناسبا ای به عنوان کمک هزینه شروع کسب؛ هدیه گردند ایده برتر شناسایی و اعالم می   5عبارتی  

گروه  این  و  به  خواهدشد  اهدا  این  ها  توانمندسازی  فاز  که  مسابقه  سوم  فاز  در  شرکت  برای  ضمنا 

 شوند.هاست، دعوت می گروه 

IX. های با محوریت استان   حضوریبه صورت    را  رویداد داریم این بخش از    قصد  :نورکشاپ تیمی و

ک برگزار  مسابقه  تخصصی  حوزه  در  ظرفیت   نیمقطب  از  بتوان  و    هایتا  فناورانه  نوآورانه 

 بهره برد. استانی در هر حوزه  هایقطب 

  ( به بخش داورییافته  برتر بومی راه گروه    3داوری و   ه برتر بخشگرو  3شامل  )گروه برتر  6  بخش  در این

های تعاملی مهارت ساخت و  حول ایده و به صورت کارگاه توانمندسازی    و   سازیتیم   ی یک دوره ط

وکاری مبتنی بر  برای ایجاد کسب هایی توانمند  م و به صورت تی   موزند آوکار خود را میمدیریت کسب 

پذیرد  ا صورت می هسازی متناسب با ایده تیم  در ابتدای این دوره فرایند   نمایند.ریزی می ایده خود برنامه 

ها عضو داشته باشند بایستی به تکمیل تیم خود مبادرت کنند.)این گروه   4هایی که کمتر از  و گروه 

 های حذف شده فازهای قبلی مسابقه نیز استفاده کنند.( توانند از ظرفیت اعضای تیممی 

تیم  رویداد  از  بخش  این  از  برترپس  داوری  های  ادامه    بخش  به  چهارم  فاز  رویداد  ضمن 

هایی  و پروژه های فناور برای حل نیازهای  به صورت هسته   بومی  برتر   هایپردازند و تیم می

 شوند. در همان قطب مشغول و پشتیبانی می 

X. :پردازند. هر تیم در این مرحله  تیم برتر در این فاز به تهیه نمونه اولیه محصول خود می   3  فاز چهارم

است  الزم به ذکر    شوند.وکار پشتیبانی و منتوری می محصول و هم برای مدیریت کسب هم برای تهیه  

تیم  ساخت،  فرآیند  موظطی  دوره فها  به صورت  برگزارکننده اند  به  را  عملکرد خود  گزارش  در    ای 

. در این مرحله به هر تیم عالوه بر فضای مناسب کارگاهی و آزمایشگاهی ارائه دهند   الگویی مشخص 

شد که    میلیون تومان کمک هزینه اعطا خواهد   20تا    15متناسب با نیاز تیم برای ساخت محصول،  

 صول است.همراه با تضمین ارائه مح 
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XI. ارائه محصول (Demo Day ):   شده مسابقه را دارا  که الزامات خواسته   تیم   نمونه ساخته شده توسط هر

محل قطب هر    که درروزه    2ویداد  در قالب این ر  .شودمی   گذاران ارائهسرمایه در این مرحله به    باشد 

 گیرد. های برتر جذب سرمایه صورت می برای تیم ، شد ضوع برگزار خواهد مو

XII. طای تسهیالت و شتابدهی تیم برتر در این مرحله  زم برای اعاقدامات ال  :آغاز فرآیندهای پسینی

 پذیرد.توسط شرکت کاشف طوبی انجام می 

XIII.   :پس اتمام فرآیند مسابقه مستندات مسابقه تکمیل و طی یک  تکمیل مستندات و پایان مسابقه

 گردد.گزارش تفصیلی آماده می 

 

هافرصت  

 را دریاب...! 
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