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دستورالعمل مرحله نهایی لیگ پایا  -رشته کارآفرینی

بسمه تعالی
دستورالعمل رشته کارآفرینی  -مرحله نهایی لیگ علمی پایا
با عرض سالم و تبریک به تمامی تیمهایی که مراحل اول و دوم لیگ کارآفرینی پایا را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند ،و به
مرحله نهایی لیگ علمی پایا راه یافتهاند.
دانشآموزان کارآفرین ،با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و محدودیتهای زمان شما عزیزان ،تصمیم کمیته علمی لیگ
کارآفرینی پایا بر این شد که در مرحله نهایی لیگ نیز تغییراتی ایجاد نماید .لذا در این مرحله معیار دریافت امتیااز بارای
تیمها ،ارائه هر چه بهتر ایده و تشریح ابعاد مختلف آن میباشد .الزم است تیمهای راه یافته به مرحله نهایی ،دوره آموزشی
مربوط به "تقویت مهارت ارائه" را که در سایت  http://paya.pishtazlms.irوجود دارد ،با دقت مالحظه نماوده و خاود را
برای ارائه آنالین به صورت ویدئوکنفرانس آماده نمایند.
اقداماتی که تا این مرحله از لیگ کارآفرینی پایا در خصوص ایدهها انجام گرفته ،به شرح زیر است:
بررسی و تحلیل نمونههای مشابه؛
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 .2تدوین و ارائه بوم ناب؛
 .3طراحی وایر فریم سایت یا اپلیکیشن؛
برای موفقیت در این مرحله ،الزم است تیمها اقدامات خود را تا این مرحله ،مورد تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق قرار دهند
و با کمک راهنماییهای مربی خود ،چالشها و مسائل مطرح شده در خصوص ایده را تا این مرحله برطار نماوده و نتاای
مطالعات و بررسیهای خود را در فایلهای مربوط به هر یک اعمال نموده و جهت داوری در مرحله نهایی ارائه نمایند .به این
امید که ایدهها غنیتر و سازمان یافتهتر شده و زمینه و بستر راهاندازی کسب و کارهای دانشآموزان کاارآفرین عزیاز در
آینده فراهم شود.

سرفصلهای فایل ارائه که باید برای مرحله نهایی تنظیم شود:
فایلها و مستندات تمامی تیمها ،در مرحله دوم مورد بررسی دقیق قرار گرفت .ولی الزم است کلیه تایمهاا ،بار اساا
سرفصلهای زیر اصالحاتی را در فایل پاورپوینت خود ایجاد نمایند .فایل ارائه تیمها باید سرفصلهای زیر را نیاز داشاته
باشد:
 معرفی مختصر ایده؛
 معرفی دقیق گروههای مشتریان؛
 بیان مسئله یا مسائل مورد نظر؛
 بیان دالیل مراجعه مشتریان به اپ یا سایت شما؛
 بیان مزایای ویژه اپ یا سایت شما برای گروههای مشتریان؛
 بیان راهکارهای شما برای افزایش میزان مشارکت گروههای مشتریان؛
 بیان تکنیکهای شما برای جذب مشتریان؛
 روش سنجش میزان پیشرفت ایده و کیفیت عملکرد تیم؛
 بیان جریانهای درآمدی اپ یا سایت شما؛
* توجه داشته باشید مواردی از قبیل طراحی لوگو و تیزر تبلیغاتی و  ...در این مرحله جزء موارد ضروری نیساتند ،ولای
تیمها برای کسب امتیاز بیشتر میتوانند لوگو و تیزر نیز طراحی نمایند.
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* الزم به ذکر است ،بخشی از اطالعات مورد نیاز برای تکمیل سرفصلهای فوق در فایل ارائه تیمها در مرحله دوم وجاود
دارد ،لذا میتوان از بخشی از همان اطالعات استفاده کرد.

معیارهای داوری ایدهها در مرحله نهایی لیگ پایا عبارتند از:
 میزان نوآوری و خالقیت ایده؛
 میزان عملیاتی بودن ایده؛
 بوم ناب طراحی شده؛
 وایرفریم طراحی شده؛
 پاورپوینت طراحی شده بر اسا

سرفصلهای مورد نظر؛

 محتوای ارائه شده در فایل پاورپوینت؛
 میزان پاسخگویی اعضای تیم به سواالت و چالشهای مطرح شده توسط داوران در ویدئوکنفرانس؛
 میزان تسلط اعضای تیم به ابعاد مختلف ایده؛

تذکرات مهم:
 توجه داشته باشید که در مرحله سوم از لیگ پایا نیز ،رشته کارآفرینی آزمون علمی ندارد و تیمهای راه یافته باه
مرحله سوم بایستی پس از مطالعه دستورالعمل مربوطه ،ایدههای خود را برای داوری مرحله نهایی آماده نمایند.
 تمامی تیمها توجه داشته باشید که باید فایل پاورپوینت ارائه خود را تا پایاان روز دوشانبه ،تااری  99/08/05در
پروفایل خود در سایت  http://paya.pishtazlms.irبارگزاری نمایند.
* تمامی تیمها عالوه بر فایل پاورپوینت ،بایستی پس از اعمال اصالحات در دو فایل بوم ناب و وایرفاریم ،تماامی
فایلها را به یک فایل  zipو یا  rarتبدیل کرده و آنها را به همراه فایل پاورپوینت ارائه در پروفایل خود در ساایت
 http://paya.pishtazlms.irبارگزاری نمایند.
* تیمهایی که قصد ارائه تیزر تبلیغاتی و  ...جهت کسب امتیاز بیشتر دارند ،باید به همراه فایلهاای دیگار ،فایال
تیزر تبلیغاتی را نیز بارگزاری نمایند.
 قابل توجه کارآفرینان عزیز ،ویدئوکنفرانسهای مرحله نهایی روز پن شنبه ،تاری  99/08/08برگزار خواهد شد.
 ساعت دقیق برگزاری ویدئوکنفرانسهای مرحله نهایی هر یک از تیمها ،روز چهارشنبه ،تاری  99/08/07از طریق
 t.me/payaleagueاعالم میگردد.

سایت  paya.pishtazlms.irو کانال تلگرامی پایا به آدر

 الزم به ذکر است که ویدئوکنفرانس مرحله نهایی از طریق نرم افزار  adobe connectانجام خواهد شد؛ بناابراین
توجه داشته باشید نحوه نصب و استفاده از این نرم افزار در دستورالعمل جداگانهای اعالم خواهد شد.
 در صورت داشتن هر گونه سوال در رابطه با ماوارد فاوق ،روز ساهشانبه در سااعات کااری ( )17-9باا شاماره
 021 -66129284داخلی  147تما

بگیرید.
با آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون
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