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 مقطع متوسط اول و دوم

 

 

منجر به   آنسازی انرژی یا مدیریت هدررفت طراحی وسیله یا سیستمی است که با بهینه »این مرحله  چالش

فرض  .تبدیل شود کارا و اجرا قابل کار و کسب مدل یک به باید  ایده این «.شودانرژی از استفاده ذخیره یا 

 یمبتکرانه ایده یک از حمایت به تمایل که بالقوه گذارانسرمایه از گروه یک به را خودی ایده خواهیدکنید می

 .دهید ارائه، دارند کار و کسب

 

وارد زیر است. پایا هستند، شامل مهایی که شرط الزم برای گذراندن مرحله دوم لیگ علمی کارآفرینی فعالیت

 بایست آماده شوند.این موارد در پاسخ به چالش فوق می

 

 خالصه طرح تجاریتکمیل  .1

 ئو کنفرانسدو ارائه آن از طریق ویتهیه فیلم  .2

 ساز یا دیجیتال()تصویردست یک مدل نمونه از محصول یا ایده تجاری .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب تهیه این مفاد به شرح زیر است:
 

 خالصه طرح تجاری .1

 دهید.  تحویلدر روز آزمون صفحه  2حداکثر در  خود را رح تجاریخالصه ط

 فیلم .2

خود در قالب  از طرحدهیم گزارشی شما قرار بگیریم؛ بنابراین به شما فرصت می طرح تجاریخواهیم در جریان ما می

دریافت طرح تجاری،  پس از آپلود فایل وای ارایه دهید. دقیقه 15ای و حداکثر دقیقه 5یک فیلم کوتاه مستند حداقل 

زمان ارائه برای شما تنظیم خواهد شد. همه اعضای گروه در روز ارائه باید آمادگی  داوران طرح شما را بررسی کرده و

 گویی به سواالت داوران را داشته باشند.پاسخ

ماه از طریق سامانه آموزش مجازی اردیبهشت 24روز توجه: مستند تهیه شده خود را بایستی تا 

paya.pishtazlms.ir .با استفاده از کد ملی سرگروه به عنوان رمز عبور و نام کاربری بارگذاری نمایید 
 

 . زمان ارائه متعاقبا اعالم خواهد شد.به صورت ویدئو کنفرانس است که ارائه 

حتما باید  add-inافزار شوید. نرم /http://paya.pishtazlms.ir که برای ارائه باید وارد سایت توجه داشته باشید

میکروفون نیاز دارید. قبل از شروع، از نصب و  و یک   webcamروی سیستم شما نصب شده باشد. برای ارائه به یک 

 اعالم خواهد شد.باشد که نحوه انجام ان پذیر میهای دیگر نیر امکانارائه از طریق روشها مطمئن شوید. درستی کار آن

 ساز یا دیجیتال()تصویردست یک مدل نمونه از محصول یا ایده تجاری .3

یا تصاویری از طرح تجاری خود را در روز ارائه به همراه داشته باشید و به ساز یا پاورپوینت نمونه دست الزم است شما

 نمایش بگذارید.

 نقش سرپرست و راهنمای تیم

تواند آموزان است. سرپرست میزرگسال داشته باشد که مسئول مشارکت و امنیت دانشسرپرست بیک بایست هر تیم می

 .داشته باشدی روز ارائه تیم شرکت هاتواند در بحثتیم را تشویق کند یا به تیم انگیزه دهد، اما نمی

 معیارهای داوری

طرح تجاری، ارائه و  شوند. ارزیابیی میکارآفرینی توسط داوران ارزیابالمللی لیگ بینکننده در چالش های رقابتتیم

 شود. مطابق با معیارهای زیر انجام می سازهدست

 نوآوری و خالقیت (1

 تولید و مالی امور (2

 تحقیق بازار و بازاریابی (3

 ارتباطات( 4

http://paya.pishtazlms.ir/

