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 المللی حرکت بین ۀسیزدهمین جشنوار

 «شوایده»بخش ویژۀ 

  

 

 معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
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 مقدمه:

و با  بنیاناقتصاد دانشدر راستای و المللی حرکت بین ۀجشنوار یندوزادهم درهایی است که از جمله بخش شوایده 

 ۀبه ساختار جشنوار ، تحقیقات و فناوریکل فرهنگی وزارت علومهمت اداره بههای علمی گذاری نسل جدید انجمنهدف

دانشجویان ی دستاوردهاو ها زی ایدهساسازی و تجاریدر راستای شناسایی، توانمندافزوده شد.  حرکتالمللی بین

با و ، تحقیقات و فناوری وزارت علوممعاونت فرهنگی و اجتماعی  توسط شوایده بخش ویژۀ، های سراسر کشوردانشگاه

گذاری ارزشهدف اصلی از برگزاری این بخش . شودمیبرگزار  همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

 است. نوآوردر راستای تحقق اهداف دانشگاه  و ندانشجویا کارودستاوردهای مرتبط با کسبو اهمیت بخشیدن به 

 

 :به شرح ذیل است «شوایده» بخش ویژۀاهداف 

های بوم نوآوری انجمنل زیستو تشکیها انشجویان دانشگاهگسترش فرهنگ خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در بین د -1

 دانشجویی کشور.علمی 

های مرتبط با نوآوری و کارآفرینی و همچنین ایجاد بستر دانشجویان در فعالیت ۀافزایش مشارکت کارگروهی و داوطلبان -2

 .بنیان و خالق کشورهای دانشر با مراکز خدماتی، صنعتی و شرکتممناسب برای ارتباط و همکاری گسترده و مست

در  های نوآورواحدهای فناور و هسته ار و نوآوری دانشجویان در قالب تشکیلسازی بروز خالقیت، ابتکزمینه -3

 .کشورسراسرهای دانشگاه

کارآفرینی با هدایت نوآوران و فناوران به سمت ایجاد واحدهای فناور و نوآور و ایجاد بستری مناسب جهت  ۀتوسع -4

 های علم و فناوری.مراکز نوآوری و پارک دانشجویی در مراکز رشد،های علمیهای نوآوری انجمنپذیرش تیم

 

 تعاریف( 1مادۀ 

 است. منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت:  -1-1

 است. منظور معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت: -1-2

 است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زیرمجموعۀهای دانشگاه ۀمنظور کلی دانشگاه:-1-3

ها و منظور از مراکز ها یا مراکز استانعلم و فناوری مستقر در دانشگاه هایپارک پارکاز منظور  :مراکز رشد پارک و-1-4

 رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی است. مراکزرشد 
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جدید را دارد و اغلب  هایخدمات و یا فرایند کاال،له که قابلیت تبدیل شدن به ئمنظور حل مسفعالیت ذهنی به ایده:-1-5

 .له )با ارزش( استئجدید، خالقانه و مبتنی بر حل مس هایشامل ویژگی

ها و ها، کاستیبا مسائل، ضعف با توجه به های جدیدایده ها وفرضیه، نظرات ورزی در جهت طرحاندیشهخالقیت:  -1-6

 شود. یافته می فرایندها یا بهبودو های جدید روش یا منجر به ایجاد محصوالت وخالءهای موجود که در نهایت 

ث بهبود محصول یا فرآیندی است که ایده را به محصول یا خدمات با کارایی خاص تبدیل می نماید و باع نوآوری: -1-7

 شود.خدمات موجود می

و  عالقمند به مشارکت داوطلبانه دانشجوییهای علمیانجمن یا همکاران اعضاای متشکل از مجموعهنوآور:  هایتیم-1-8

 است.  دانشگاهی ۀرشتدر یک یا چند های نوآورانه و فناورانه بر مبنای ایده سازیتیم

 

 «شوایده» بخش ویژۀ( محورهای 2مادۀ 

 :وکارهای نوپا دانشجوییدانشگاه و کسب ( 2-1

 گیری فرهنگ کارآفرینی بین دانشجویان و اعضای هیات علمی با دانشگاه و شکل های مرتبطایده -

 های مرتبط با تبدیل فرصت کارآموزی دانشجویان به اشتغال پایدارایده -

 ها و مراکز نوآوری های علمی دانشجویی در پارکری بستر حضور انجمنگیهای مرتبط با شکلایده -

 های دکتری دانشجویان ها و رسالهنامهپایانسازی های مرتبط با تجاریایده -

 های دانشگاهی جهت اشتغال پایدارتخصصی در رشتهو  های مرتبط با تولید محتواهای علمیایده -

 وکارهای دانشجویی در فضای مجازی های مرتبط با کسبایده -

 افزایی و اشتغال دانشجویان:مهارت( 2-2

 افزایی دانشجویان در راستای اکوسیستم نوآوری ایرانهای مرتبط با افزایش مهارتایده -

 های مختلف دانشگاهی کارهای دانشجویی در رشتهوها و کسبهای استارتاپایده -

 )به ویژۀ صنایع دستی( ایرانی مند جهت فروش کاالها و خدماتزمینههای های استارتاپایده -

 کار جهت افزایش صادرات محصوالت وها و کسبهای استارتاپایده -

 صنعت و دانشگاه توسط دانشجویان وکار جهت پیوند میان جامعه،های کسبایده -

 کار آزمایشگاهی جهت تولید محصول فناور و نوآوروهای کسبایده -
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 های محیط زیست و انرژی:چالش زیرمحورهای  (2-3

   دانشگاه سبز  عرصۀهای کسب و کار در ایده -

 زیستمحیط دوستدارهای انگیزشی برای شهروندان مشوق جهت ایجاد علمی و عملی هایایده -

 مدیریت منابع آب هایچالشوکار مرتبط های کسبایده -

 و انرژی پاک های محیط زیستکید بر ارزشأهای دانشگاهی با تهای کارآفرینی در رشتهایده -

 ناپذیرکاالهای تجزیهتولید و مصرف  هایکاهش چالش کار جهتوهای کسبایده -

 کوچک )خانگی، محلی و سنتی(کارهای وزیرمحورهای خالقیت و نوآوری در کسب  (2-4

 کوچککارهای وایجاد ارزش افزوده در کسبهای مرتبط با ایده -

  کوچکوکارهای مرتبط با ایجاد بسترهای خدمات اینترنتی در کسب هایایده -

 کوچکبرای کسب وکارهای سازی و فرهنگمرتبط با تولید محتواهای آموزشی  هایایده -

 کوچککارهای وکسب کردنعملیاتیهای مرتبط با ایده -

 

 شوایده بخش ویژۀ لمراح: 3مادۀ 

 «شوایده» بخش ویژۀ متقاضینام دانشجویان ثبت (3-1

و کار وتم نوآوری، تکمیل کردن مدل کسبسیساکوکنندگان جهت آشنایی با آموزشی برای شرکت ۀدور 5برگزاری  (3-2

 ای ایدهسه دقیقه ۀارائ

 و انتخاب برگزیدگان در روز اختتامیهپایش اولیه ۀ دو مرحلدر فرآیند داوری  (3-3

 

 دانشجویان نام: شرایط ثبت4مادۀ 

نام و گروهی مجاز به ثبت های سراسر کشور در قالب فردی ودانشگاهدانشجویی های علمیاعضا و همکاران انجمن ۀکلی

 خواهند بود.  «شوایده» بخش ویژۀارسال آثار در بخش رقابتی با توجه به محورهای 

توسط  ویدیو و پوستر اینفوگرافیک ،مشاوران و مدرسانو هدایت با همکاری  ،نام و تکمیل فرم مربوطهبعد از ثبت (1-4

 . د شدنخواهارسال  برای دبیرخانهتهیه و کنندگان شرکت

سیزدهمین جشنوارۀ مجازی ایده در زمان برگزاری  ۀ، ارائایو خدمات مشاوره های آموزشیکارگاه شرکت در پس از (2-4

 صورت خواهد گرفت.صورت آنالین در حضور داوران ه، به مدت سه دقیقه بالمللی حرکتبین
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خواهد  صورتالمللی حرکت بین ۀسیزدهمین جشنوار ۀو معرفی برگزیدگان در روز اختتامینهایی نتایج داوری  (3-4

  گرفت.

های ارائه شده باید توسط دانشجویان خلق و تولید شده باشد و کپی کردن آثار از منابع ایرانی و خارجی ممنوع ایده :1ۀ تبصر

 برخورد خواهد شد.  حقوقی گردد و مطابق مقررات می محسوبدر صورت احراز، موضوع تخلف  بوده و

 

 به دبیرخانهها : ارسال ایده5مادۀ 

در های خود را توانند ایدهمی 99اسفند  5از تاریخ انتشار فراخوان تا تاریخ کنندگان شرکت (5-1

 نمایند.  بارگذاری  http://ideashow.sbu.ac.irسایت

های تلگرامی و کانالاز طریق  ،برحسب نیاز ودر سایت  «شوایده»بخش ویژۀ های مرتبط با رسانیاطالع ۀکلی (5-2

 .صورت خواهد گرفتاگرامی نستای

کار نیز وهای کسبمدل های آموزشی آشنایی با اکوسیستم نوآوری ایران و کنندگان کارگاهنام شرکتزمان با ثبتهم( 5-3

 گیرد.کنندگان قرار میضبط و در اختیار شرکت ی آموزشیویدئوهاگردد. تمامی برگزار می

پوستر ای و ویدئو سه دقیقه 99اسفند  10تا تاریخ باید کنندگان شرکت ،وکار و منتورهابا هماهنگی مشاوران کسب( 5-4

 .  و ارسال نماینداینفوگرافیک مورد نیاز را تکمیل 

سیزدهمین در و برگزیدگان این مرحله  شد خواهداعالم  سایت از طریق 99اسفند  6تاریخ  در آثار پایش اولیۀنتایج  :1ۀ تبصر

  خواهند داشت.خود را آنالین ایده  ۀت سه دقیقه در حضور داوران ارائصورت مجازی به مدهبالمللی حرکت، بین ۀجشنوار

 در مرورگر نوشته شود. wwwباید بدون  حتماً است و ideashow.sbu.ac.ir آدرس سایت :2ۀ تبصر

 

 شوایده: فرآیند داوری 6مادۀ 

ایده از هر  متناسب باشود و ارسال میبه دبیرخانه  صورت فردی و گروهیبه های ارائه شده توسط دانشجویانایده (6-1

 ها به بهترینجهت ارائۀ آن پردازانهای الزم به ایدهآموزشارائۀ  وظیفۀ مشاور گردد.تعیین میمشاور یک  طرف دبیرخانه

ز طریق تلفن همراه هماهنگ ها توسط دانشجویان شرکت کننده اارتباط با منتور است )نحوۀشو بخش ویژه ایدهدر شکل 

 (.خواهد بود

 سایتدر  این بررسی د و نتایجشواول توسط داوران بررسی و پایش می ۀهای ارسال شده به دبیرخانه در مرحلایده( 2-6

 .اعالم خواهد شد

http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
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صورت ه)بهای آموزشی تکمیلی بایست در کارگاهشان در پایش اولیه برگزیده شده میها و یا نفراتی که ایدهتیم (6-3

المللی حرکت در بین ۀجشنوار دقیقه در زمان برگزاری زی در سهآنالین ایده در فضای مجا ۀارائشرکت و نسبت به  (مجازی

 حضور داوران و سرمایه گذاران اقدام نمایند. 

اساس امتیاز داوران  المللی حرکت، بربین ۀجشنوارسیزدهمین  ۀدر مراسم اختتامی شوایده بخش ویژۀبرگزیدگان نهایی ( 6-4 

 .خواهند شدمعرفی 

 المللی حرکت بارگذاری و قابل مشاهده خواهد بود.بین ۀبخش نمایشگاهی جشنوارها در آثار اینفوگرافیک ایده (6-5

 ار گرفته است.قر سایت مربوط به داوریاطالعات  ۀو کلی هاشاخص -ه تبصر

 

 :بخش ویژه ایده شوزمان بندی  (7مادۀ 

 5/12/1399های دانشجویان: آخرین مهلت دریافت ایده (1-7

 10/12/1399اینفوگرافیک: پوسترای و ارائه ویدئوهای سه دقیقه (2-7

المللی بین ۀزمان با برگزاری سیزدهمین جشنوارصورت مجازی: همبه برگزیدگان پایش اولیه در سه دقیقه ۀاید ۀارائ  (3-7

 حرکت 

 حرکت المللیبین ۀسیزدهمین جشنوار ۀزمان با اختتامیهم: اعالم نتایج (4-7

از  المللی حرکت، مراتبسیزدهمین جشنوارۀ بینبندی و همچنین ساعت برگزاری : در صورت هرگونه تغییر در زمانتبصره

 گردد. اعالم می سایت جشنواره طریق آدرس

 

 

 

 ایده شو دبیرخانه

ایده  دائمی ، دبیرخانهمرکز نوآوری 3آدرس: تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، طبقه منفی 

 09129342730پاسخگویی از طریق واتساپ:  021 -  29902662شو بهشتی  تلفن:

http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/
http://ideashow.sbu.ac.ir/

