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شیوه نامه اولین جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

  مقدمـــــــه

یکــی از مهم تریــن عوامــل پیشــرفت و توســعه کشــورها اســتفاده صحیــح از نیــروی انســانی و اســتعدادهای نهفتــه در وجــود 
آنهاســت. عصــر حاضــر، عصــر رقابــت کشــورهای جهــان بــرای بهبــود و توســعه اقتصــادی بــر مبنــای خالقیــت، نــوآوری و 
کارآفرینــی اســت. توســعه ســریع کشــورهایی ماننــد ژاپــن، کره جنوبــی، مالــزی، ســنگاپور و برخــی کشــورهای دیگــر بــه 
دلیــل توجــه بــه ایــن مهــم اســت.  عــالوه آن تغییــرات ســریع نیازهــای انســان، کمیابــی منابــع در جهــان و روش هــای جدید 
کاهــش مصــرف انــرژی و ســرانجام، تغییــرات ســریع در تکنولــوژی، بیوشــیمی و... در توجــه بــه اهمیــت خالقیــت، نــوآوری و 
کارآفرینــی به طــور فزاینــده ای نقــش داشــته اند. بنابرایــن بــرای اینکــه خــود را مطابــق بــا تغییــرات و دگرگونی هــای ژرف 
جهانــی آمــاده ســازیم بایــد آموزش هــای الزم در زمینــه تفکــر خــالق و انتقــادی بــرای کلیــه افــراد جامعــه ارائــه شــود تــا هر 

فــرد بــا ایده پــردازی متناســب شــغل خــود و عملــی ســاختن آن ایده هــا ارزش هــای نــو پدیــد آورد.

ــری، آینده نگــری،  ــه آینــده، خطرپذی ــردازی، خوش بینــی ب ــرورش ویژگی هایــی نظیــر خالقیــت و ایده پ در ایــن مســیر، پ
ــی  ــد مهارت هــای کارآفرینــی را در نســل های آت ــی می توان ــی رهبــری و اســتقالل طلبی از ســنین کودکــی و نوجوان توانای
نهادینــه کــرده و آینــده درخشــان تری را بــرای فرزنــدان ایــن ســرزمین رقــم بزنــد. جشــنواره ملــی خالقیت، نــوآوری و 
کارآفرینــی گامــی اســت مؤثــر در راســتای شناســایی و فراهــم آوردن زمینــه رشــد و هدایت اســتعدادها و پــرورش خالقیت 

فــردی و گروهــی دانش آمــوزان و تســریع در نــوآوری و هدایــت آنــان بــه ســمت کارآفرینــی.

مفاهیم اصلی آغازین این جشنواره؛ »خالقیت« و »نوآوری« است.

خالقیــت به کارگیــری توانایی هــای ذهنــی بــرای ایجــاد یــک ایــده یــا مفهــوم جدیــد اســت و نــوآوری فرایند پــرورش ایده 
ناشــی از خالقیــت و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش هــای جدید عملیاتــی. خالقیت بستر رشد و پیدایــش نوآوريهاست 
و کارآفرینــی، خالقیــت و نــوآوری را از طریــق یــک فراینــد ســازمان یافته و منظــم بــه نیازهــا و فرصت هــای بــازار پیونــد 

ــد.  می ده

  
 ضرورت برگزاری جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

1. پــرورش دانش آمــوزان پژوهنــده، خــالق، نــوآور و دارای روحیــه کارآفرینــی از مهم تریــن اهــداف ســند تحــول بنیادیــن 
)فصــل دوم: بندهــای 5، 6، 7، 13، 24 و 25، فصــل چهــارم: مدرســه در افــق چشــم انداز 1404، فصــل پنجــم: بنــد 1، فصــل 
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ششــم: بندهــای 6، 7، 14 و 15، فصــل هفتــم: بندهــای 1، 6، 7، 8، 15، 17، 18، 21 و 23(، اهــداف مدرســه ایــده آل در ســند 
چشــم انداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 1404)بندهــای 2، 7، 8 و 10(، برنامــه زیرنظــام راهبــری و مدیریــت نظــام 
تعلیــم و تربیــت )اهــداف 6، 8، 18 و 21( و برنامــه درســی ملــی و نیــاز اساســی کشــور بــرای پیشــرفت و توســعه اســت و 

برگــزاری ایــن جشــنواره گامــی مؤثــر در تحقــق ایــن اهــداف.

2. لــزوم توجــه بــه فلســفه برگــزاری جشــنواره های دانش آمــوزی مبنــی بــر فراهــم آوردن شــرایط بــه کارگیــری آموخته های 
کتــب درســی توســط طیــف وســیعی از دانش آمــوزان به گونــه ای کــه بتواننــد بــا قیدوبنــد کمتــر و بــا دســتی بــاز قــوه ی 
خالقــه ی خــود را بــرای ایده پــردازی بــه کار گیرنــد و  بــا اســتفاده از محصــول فکــر و اندیشــه خــود بــه ســمت کارآفرینــی و 
تولیــد قــدم بردارنــد.  جشــنواره های فعلــی دانش آمــوزی طیــف محــدودی از فراگیــران را در حــوزه پژوهــش و ایده پــردازی 
ــردی  ــه، کارب ــردازی و ایده هــای کارآفرینان ــه ایده پ ــدون توجــه ب ــرار می دهــد. آموزش هــای مدرســه ای ب تحــت پوشــش ق

نخواهنــد بــود و قــادر بــه حــل مشــکالت روزمــره ی زندگــی دانش آمــوزان و بــه تبــع مشــکالت جامعــه نیســتند.

ــز  ــوزان و نی ــای دانش آم ــی ایده ه ــی در جهت ده ــی و محل ــای بوم ــور و نیازه ــی کش ــای اساس ــه نیازه ــه ب ــزوم توج 3. ل
توجــه بــه الگــوی اقتصــاد مقاومتــی. دانش آمــوزان مســتعد و عالقه منــد زیــادی بــا به کارگیــری امکانــات و صــرف بودجــه ی 
خانواده هــا و مــدارس اقــدام بــه پژوهــش، طراحــی و ســاخت می کننــد کــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق ایــن طرح هــا غیراصولــی، 

تکــراری، فاقــد صرفــه ی اقتصــادی و قابلیــت تجاری ســازی و کارآفرینــی هســتند!

4. ضــرورت دسترســی آســان دانش آمــوزان، دبیــران، مدیــران و اولیــا بــه ســامانه آموزشــی حرفــه ای بــرای آمــوزش نگــرش و 
مهارت هــای خالقیــت و ایده پــردازی، نــوآوری و کارآفرینــی.

5. ضــرورت پــر کــردن خــأ موجــود در نظــام تعلیــم و تربیــت دانش آمــوزان مبنــی بــر عــدم ارائــه آموزشــی مفیــد بــرای 
مســئله یابی در زندگــی روزمــره و ارائــه راه حــل بــرای ایــن مســائل.

ــا همگــرا نمــودن وزارت آمــوزش و  ــوآور ب ــده و ن ــزوم تشــکیل زنجیــره حمایتــی ســتادی از دانش آمــوزان صاحــب ای 6. ل
پــرورش بــا  وزارتخانه هــا، دســتگاه ها و ســازمان های ذی ربــط ماننــد وزارتخانه هــای تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و صنعــت، 

معــدن و تجــارت، ســازمان آموزش هــای فنــی و حرفــه ای، معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، بخــش خصوصــی و... .

7. ضــرورت آماده ســازی ذهنــی اولیــا و دبیــران در راســتای بسترســازی تقویــت مهارت هــای خلــق ایــده و کارآفرینــی در 
ــوزان. دانش آم

  اهداف

 شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادها و خالقیت های دانش آموزان؛

 همیاری جهت تقویت و تکمیل ایده ها؛
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 ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی دانش آموزان؛

 تقویت توان ارائه مطالب و یافته ها در مجامع و رقابت های علمی در سطوح مختلف ملی و بین المللی؛

 بهره گیری از ایده های ناب در حل مسائل و مشکالت موجود و ایجاد ارتباط میان ایده پردازان و بازار مصرف ایده؛

 آشــنایی دانش آمــوزان بــا برخــی از مشــکالت پیــِش روی صنعــت و مســائل ملــی چــون بحــران آب و آلودگی محیط زیســت 
و تــالش برای ارائــه ی راهکارهای مناســب؛ 

ــم )اقتصــاد  ــر عل ــی ب ــه ی مبتن ــری از ایده هــای خالقان ــا بهره گی ــی ب ــه ســمت کارآفرین ــوزان خــالق ب ــت دانش آم  هدای
دانش بنیــان(؛

 پرورش حس اعتمادبه نفس و خودباوری میان دانش آموزان و سوق دادن آنان به استفاده از ظرفیت های ذهن خود؛

 ایجاد زمینه برای دانش آموزان در کاربردی نمودن آموزش های مبتنی بر کتب درسی در زندگی روزمره؛

 ایجــاد انگیــزه و بســتر مناســب بــرای بــروز ایده هــای خالقانــه ی اولیــا و دبیــران و هماهنگــی ذهنــی آنــان در کمــک بــه 
ــوزان. ــردازی دانش آم ایده پ

   پیشینه ی جشنواره

ــه ابتــکار پژوهش ســرای دانش آمــوزی  ــر دانش آمــوزی از ســال تحصیلــی 94 ـ 1393 ب ــه جشــنواره ایده هــای برت دبیرخان
بصیــرت واحــد دختــران ناحیــه دو شــهرری در ســطح شهرســتان های اســتان تهــران فعالیــت خــود را آغــاز نمــود. ایــن 
ــه برگــزاری ســه دوره از جشــنواره  ــل توجــه دانش آمــوزان و اولیــا تاکنــون موفــق ب ــه اســتقبال قاب ــا توجــه ب ــه ب دبیرخان
ایده هــای برتــر دانش آمــوزی گردیــده اســت. از ســال تحصیلــی جــاری بــا توجــه بــه ضرورت هــا و اهــداف پیش بینی شــده، 
ایــن جشــنواره بــا عنــوان »جشــنواره ملــی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی« در ســطح کشــوری بــه فعالیــت خــود 

ادامــه خواهــد داد.

 دبیرخانــه جشــنواره ایده هــای برتــر دانش آمــوزی در طــول ســه دوره برگــزاری، ارتبــاط خــود را بــا برگزیــدگان جشــنواره 
حفــظ نمــوده و در حــد تــوان، حمایــت علمــی و مالــی از ایده هــای برتــر جهــت تبدیــل آنهــا بــه طــرح، ســاخت و حتی ثبت 

اختــراع نیــز در دســتور کار خــود قــرار داده اســت..

  حامیان جشنواره 

 بانک ملی ایران

 کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی
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 وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی )دفتر توسعه کارآفرینی(

 معاونت علمی ریاست جمهوری )ستاد توسعه فرهنگ اقتصاد دانش بنیان(

   باشگاه کارآفرینان نوجوان، ویژه برگزیدگان جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

ــا  ــوآور کشــور« کــه ب ــراي تربیــت »نســل آینــده ی کارآفرینــان ن ــز ب باشــگاه کارآفرینــان نوجــوان دوره اي اســت متمای
تــالش جمعــي »دفتــر توســعه ی کارآفرینــي وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي«  ، »ســازمان آموزش هــاي فني و حرفــه اي 
کشــور«، » وزارت آمــوزش و پــرورش« و »دبیرخانــه جشــنواره ملــی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی« تشــکیل گردیــده 

اســت . 

   باشگاه کارآفرینان نوجوان، یک ضرورت مّلي

ــا  ــکن، تنه ــوآور و خط ش ــان ن ــه کارآفرین ــد ک ــان مي ده ــعه نش ــوزه ی توس ــم در ح ــیار مه ــات بس ــدي مطالع جمع بن
کســاني هســتند کــه مي تواننــد موجــب توســعه کشــورهاي توســعه نیافته شــوند. ایــن مطالعــات، کارآفریــن را خالــق بنگاه 
ــه،  ــد و نوآوران ــاي جدی ــري الگوه ــم و به کارگی ــول و عامه فه ــاي معم ــارج شــدن از رویه ه ــا خ ــه ب ــد ک ــدي مي دان جدی
علیرغــم مقاومــت شــدید محیــط و خــرد رایـــ، بــا ورود بــه بــازار، اقــدام بــه حــذف »بنگاه هــاي حافــظ وضــع موجــود و 
کمتــر نوآورانــه« مي کنــد کــه ایــن اقــدام وی منجــر بــه رشــد اقتصــادي مي شــود. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، کارآفرینــي 
و نــوآوري، تفــاوت زیــادي بــا صــرِف تأســیِس یــک بنــگاه جدیــد دارد و از همیــن رو، آموزش هــاي بسترســازِ آن نیــز تفاوت 
زیــادي بــا آموزش هــاي رایـــ در کشــور، چــه در ســطح آمــوزش و پــرورش )کــه غالبــاً مبتنــي بــر محفوظــات و کســب 
نمــره اســت( و چــه در ســطح دانشــگاه ها )کــه عمدتــاً متمرکــز بــر صــرِف تأســیِس بنــگاه جدیــد اســت( دارد . جمع بنــدي 
مطالعــات مهــم نشــان مي دهــد کــه فــرد بــراي تبدیــل شــدن بــه یــک کارآفریــن نــوآور، نیــاز بــه تقویــت مهارت هایــي 

نــرم و بنیادیــن در خــود دارد کــه ایــن کار اساســاَ مي بایســت از ســنین کودکــي و نوجوانــي آغــاز گــردد.

بــر ایــن اســاس بــه منظــور تکمیــل زنجیــره خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی، دانش آمــوزان مســتعد و ایده پــرداز پــس از 
ــد. ــرم کارآفرینــی قــرار می گیرن ــه ایده هــای خــود رهــا نمی شــوند و تحــت آموزش هــای ن ارائ

 
   باشگاه کارآفرینان نوجوان

 توانمندسازی دانش آموزان خالق و ایده پرداز در جهت دستیابی به تجربه عملی کارآفرینی در مقیاس کوچک؛

 کمک به دانش آموزان جهت تقویت خودباوری و واکاوی و کشف خالقیت خود از طریق سعی و خطا؛

 کمک به بهبود مهارت های اساسی مانند: تصمیم گیری، توانایی کار گروهی، حل مسئله و شبکه سازی؛

 تقویت نگرش کارآفرینانه نوجوانان و افزایش خالقیت و نوآوری، عزت نفس و میل به موفقیت؛
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 تغییر روش های تدریس متناسب با مبانی کارآفرینی با هدف افزایش توانایی های کارآفرینانه دانش آموزان؛

ــواده در تربیــت  ــری از محیــط خان ــه منظــور بهــره گی ــی ب ــا مباحــث کارآفرین ــوزان ب ــای دانش آم  آشــنا نمــودن اولی
ــه. ــای کارآفرینان ــا توانایی ه ــی ب ــودکان و نوجوانان ک

 
   ویژگی های باشگاه کارآفرینان نوجوان

محیطــی گــرم و صمیمــی کــه در آن مربیــان ضمــن برقــراری ارتباطــی دوســتانه و تعاملــی بــا دانش آمــوزان بــه آمــوزش 

ــد.  ــان می پردازن ــه آن ــی ب ــای کارآفرین مهارت ه

ــوآوری و کارآفرینــی در  ســه ســطح مدرســه،  ــدگان جشــنواره ملــی خالقیــت، ن ــگاه: برگزی ــرکت کنندگان در باش ش

منطقــه، اســتان، )دختــران و پســرانی در رده هــای ســنی 12 تــا 15 ســال و 16 تــا 18 ســال(.

 فعالیــت در باشــگاه کارآفرینــان دانش آمــوزی دوره ای 18 ماهــه اســت کــه بــا یــک اردوی دو روزه آغــاز می شــود و پــس  از 

آن دانش آمــوزان در گروه هــای 6 تــا 8 نفــری تقســیم و هــر گــروه بــا یــک رهیــار همــراه می شــود. گروه هــای دانش آمــوزی 

هــر دو تــا ســه هفتــه یکبــار در مکانــی اعالمــی از ســوی باشــگاه گــرد هــم می آیند و بــه یادگیــری مهــارت هــای کارآفرینی 

می پردازنــد. ارتبــاط دانش آمــوزان پــس از دوره هــای باشــگاه و حتــی پــس از ورود بــه دانشــگاه و دســتیابی بــه موقعیت هــای 

شــغلی ادامــه خواهــد یافت.

  اردوی آموزشــی بــه صــورت مجــزا و توســط مربیــان خانــم ویــژه اردوی دختــران و مربیــان آقــا ویــژه اردوی پســران برگــزار 

می شود.

ــر پایــه فعالیت هــای فــردی و جمعــی تدویــن گردیــده و توســط اســاتید کارآفرینــی مرکــز    ایــن دوره فراگیرمحــور و ب

ــردد. ــرا می گ ــور اج ــه ای کش ــوزش فنی و حرف ــازمان آم ــی س تربیت مرب

ــر پایــه فعالیت هایــی شــامل ورزش هــای ذهنــی، تمرین  هــای انگیزشــی و خــالق، حــل معمــا،    آمــوزش در ایــن دوره ب

ارائــه مباحــث توســط فراگیــران، یادگیــری در خــالل داســتان های افــراد موفــق، بازدیــد از صنایــع و کســب و کارهــای موفــق  

صــورت مــی گیــرد.

 
   پس از پایان فرایند جشنواره خالقیت، نوآوری و کارآفرینی با نوجوانی روبه رو خواهیم بود که:

ــۀ  ــه ایده هــای نوآوران ــد ب ــوآور اســت کــه می توان ــی خــود از دریچــه ای دیگــر می نگــرد، فــردی ن ــه محیــط پیرامون 1. ب
متعــدد دســت یابــد. 

2. بــه ســرعت هــر آنچــه را کــه بــرای موفقیــت خــود الزم اســت یــاد می گیــرد؛ چــه از طریــق قــدم برداشــتن رو بــه جلــو، 
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و چــه از طریــق یادگیــری از شــبکه ی بــا کیفیــت و متنــوع و گســترده ای کــه پیرامــون خود ســاخته اســت.

ــده ی خــود متصــل  ــه ای ــی الزم را فراهــم ســازد، ایده هــای دیگــران را ب ــع مال ــردآورد، مناب ــی خــوب گ ــد تیم 3. می توان
نمایــد )و آن را غنی تــر کنــد(، بــازار مناســبی بــرای ایــدۀ نوآورانــۀ خــود بیابــد )یــا حتــی خلــق کنــد(، ذی نفعــان الزم و 

حیاتــی را بــا خــود همــراه ســازد، و ایــدۀ نوآورانــۀ خــود را تــا مرحلــه ی اجــرا و شــکوفایی بــه پیــش بــرد.

4. هــر جــا کــه پــا بگــذارد، بــا نــگاه متفــاوت خــود، عامــل تغییــر محیــط خواهــد بــود: چــه در بخــش کســب وکار، چــه در 

بخــش دولتــی، و چــه در حــوزه ی اجتماعــی.

5. می توانــد عــالوه بــر ایجــاد پیشــرفت در ســطح زندگــی خــود و دســتیابی بــه موقعیــت اجتماعــی، زندگــی بســیاری 

دیگــر را نیــز تغییــر دهــد و حتــی موجــب توســعه ی کشــور شــود.
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شیوه نامه اجرایی جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی
   محورهای جشنواره

  - محورهای ویژه دانش آموزان
ایده هاي خالقانه مبتنی بر حل مسئله یا مشکل یا بهبود وضعیت و کیفیت در یکي از محورهاي زیر:

الف( علوم پایه) فیزیک، شیمي، ریاضي(
ب( علوم فني و مهندسي و فناوري

ج( زیست شناسي ،علوم پزشکي و محیط زیست
د(  محور ویژه بانک ملی ایران ) سواد مالی و مسئولیت اجتماعی(

هـ(  علوم شناختي و علوم میان رشته اي
و(  علوم انساني 

ز(  آفرینش های هنری
ح( علوم رایانه
ط( محور آزاد

ی( صنعت بیمه

-  محور ویژه اولیاء
 بهبود  وضعیت تحصیلی ، تربیتی ، روانی و اجتماعی دانش آموزان در محیط مدرسه ، خانواده یا جامعه

- محورهای ویژه مربیان ) مخصوص ایده پردازي  معلمان، هنرآموزان، مدیران و کادر آموزشي و اجرایي مدرسه(

الف- بهبود محتوای آموزشی درسی )محتوای کتاب های درسی، شیوه های تدریس، انواع بسته های کمک آموزشی(

ب- بهبود وضعیت تحصیلی ، تربیتی، ورزشی، روانی و اجتماعی دانش آموزان در جامعه، مدرسه و خانواده 

نکتــه 1: ایــده هــای مبتنــی بــر نیازهــا و ضــرورت هــای کشــور در محورهــای مختلــف و نیازهــا و مشــکالت بومــی ) براســاس نیــاز 
ســنجی ایــده پــرداز از صنایــع و مجموعــه هــای مختلــف یــا نمونــه هایــی کــه به تدریـــ در ســامانه جشــنواره اطــالع رســانی خواهد 

شــد.( از اولویــت ویــژه ای برخوردارنــد.
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نکتــه2: ایــده هــای ارائــه شــده مــی تواننــد ســاخته شــده باشــند، پژوهشــی باشــند و یــا فقــط راه حلــی بــرای یــک مســئله  را در 
ســطوح مختلــف ارائــه دهند.

    شرکت کنندگان واجد شرایط

1- دانش آموزان دوره اول متوسطه

2- دانش آموزان دوره دوم متوسطه )نظری، فنی حرفه ای، کار دانش(

3- کلیه اولیای دانش آموزان، مدیران و کادر آموزشی و اجرایی مدارس کشور

نکته 1: داوری هر دوره به صورت جداگانه  در دو بخش انفرادی و گروهی انجام می گردد.

نکتــه 2: دانــش آمــوزان مــدارس ایرانــی خــارج از کشــور و مــدارس بــا نیازهــای ویــژه )اســتثنایی( امــکان شــرکت در این جشــنواره 
را دارنــد.

   سامانه آموزشی

بــه منظــور آمــوزش   مفهــوم خالقیــت و نــوآوری، تکنیــک های ایــده پــردازی و کارآفرینــی و روند برگــزاری جشــنواره ، بطور 
مســتمر محتواهــای  جــذاب آموزشــی مبتنــی بر آخرین دســتاوردهای علوم شــناختی تهیه و در ســامانه آموزشــی جشــنواره 
stideas.ir بارگــذاری خواهــد شــد. توصیــه مــی شــود پیــش از ثبــت ایــده در ســامانه، محتوای آموزشــی دریافــت و در 

اختیــار دانــش آمــوزان قــرار گیرد. 

   اطالعات مورد نیاز برای ثبت ایده:

1- عنوان ایده 

2- زمینه علمی ایده

3- وضعیــت مالکیــت معنــوی ایــده )ثبــت اختــراع، درحــال ثبــت اختــراع، نمونــه ســازی شــده ولــی ثبت نشــده، پژوهشــی، 
فقــط ایــده خــام ( 

4- درج شماره اظهارنامه ثبت اختراع یا شماره اختراع ثبت شده )اختیا ری(

5- چکیــده ایــده، شــامل:  هــدف، بیــان مســئله یا مشــکل، راه حل، شــیوه عملیاتی نمــودن راه حل پیشــنهادی، دســتاوردها 
و کاربــرد )حداکثــر 500 کلمه(

6- نقشه علمی و فنی ایده

7- آیا ایده در مسابقه دیگری ارائه شده است؟ )عنوان مسابقه و رتبه کسب شده(

توجــه: ایده هــای خالقانــه و نوآورانــه ای کــه بــرای اولیــن بــار در جشــنواره خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی ارائــه می شــوند، از امتیاز 
بیشــتری برخوردار خواهند شــد.

 ایــده هایــی کــه در جشــنواره هــای معتبــر کشــوری موفــق بــه کســب رتبــه اول تــا ســوم شــده باشــند امــکان شــرکت در ایــن 
ــد. جشــنواره را ندارن

8- آیــا ایــده شــما بــرای اولیــن بــار  )در ســطح ایــران و جهــان( ارائــه مــی شــود؟ وجــوه تمایــز و برتــری ایــده شــما نســبت 
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بــه ایده هــای مشــابه داخلــی و خارجــی چیســت؟

9-  استفاده کنندگان نهایی از ایده شما چه کسانی هستند؟

توجــه 1: در صــورت نیــاز بــه توضیحــات بیشــتر، فایــل ضمیمــه به صــورت متــن و تصویــر و فیلــم می توانــد بارگــذاری شــود. حجــم 
فایــل هــای ضمیمــه در قالــب یــک فایــل زیــپ از 20 مگابایــت بیشــتر نباشــد. توضیحــات بیشــتر برحســب موضــوع و نوع ایــده می 
توانــد شــامل: ضــرورت، روش اجــرا، نقشــه علمــی و فنــی ایــده، پیــش بینــی زمــان اجــرا، بــرآورد هزینــه، نتایـــ آزمایش ها، مقایســه 
دقیــق علمــی و تخصصــی ایــده بــا نمونــه هــای مشــابه داخلــی و خارجــی، تاییدیــه هــای علمــی و فنــی در صــورت وجــود، کدهــای 
برنامــه و نمونــه کامپایــل شــده ی ایــده هــای حــوزه نــرم افــزار، پرســش نامه هــا و مصاحبــه هــا در ایــده هــای حــوزه علــوم انســانی، 

مســتندات مربــوط بــه نمونــه ســازی و عملیاتی نمــودن و... باشــد.

توجــه 2: امــکان ارســال و بارگــذاری فیلــم حــد اکثــر 3 دقیقــه ای بــا روایــت ایــده پــرداز کــه در آن مراحــل ایــده پــردازی، طراحی، 
ســاخت، آزمایــش ،  نتایـــ و... همــراه مســتندات وجــود خواهــد داشت.اســتفاده از نــرم افزارهــای ارائــه و کنفرانــس به منظــور توضیح 

بیشــتر موثــر خواهــد بــود. )بدیهی اســت مســتندات کامــل تــر امــکان داوری دقیق تــر را فراهــم خواهــد آورد.(

توجــه 3: بــه منظــور حفــظ مالکیــت فکــری و فراهــم نمــودن امــکان ثبــت اختــراع پــس از ارزیابــی ایــده هــا، مراحــل ثبــت 
اظهارنامــه اختــراع در ســامانه جشــنواره یــه آدرس stideas-src.medu.ir آمــوزش داده مــی شــود. ایــده پــردازان عزیــز مــی 
تواننــد در صــورت تمایــل قبــل از ثبــت ایــده خــود، بــه راحتــی و بــا حداقــل هزینــه )یــک هزارتومــان( اظهارنامــه اختــراع خــود را 
در ســامانه مرکــز مالکیــت معنــوی بــه آدرس  http://iripo.ssaa.ir ثبــت و شــماره اظهارنامــه را در فــرم ثبــت نــام درج 

نماینــد. )ثبــت اظهارنامــه اجبــاری نیســت (

تذکــر: پیشــنهاد مــی شــود بــرای اطمینــان از تکــراری نبــودن ایــده، از بانــک هــای اطالعاتی ســامانه مرکــز مالکیت معنوی و ســایر 
بانــک هــای اطالعاتی ثبــت اختــراع اســتعالم گردد.

   معیارهای ارزیابی ایده ها

خالقیــت و نــوآوری، مســئله محــور بودن،مبتنــی برنیــاز هــای کشــور و بومــی بــودن، داشــتن ارزش علمی، فنــی و تخصصی، 
مستندســازی علمــی، ســاده و کاربــردی بــودن، ســهولت اجــرا، محصــول ذهــن فــرد ایــده  پــرداز بودن

   شیوه ثبت نام

کلیــه مراحــل ثبت نــام و ثبــت ایــده به صــورت اینترنتــی در پرتــال همــگام بــه آدرس hamgam.medu.ir و یــا لینــک موجــود 
در ســایت جشــنواره بــه آدرس stideas-src.medu.ir  از طریــق مــاژول مربوطه )جشــنوارهملی خالقیت، نــوآوری و کارآفرینی( 
در صفحــه شــخصی دانــش آمــوزان، کادر آموزشــی و اجرایــی مــدارس و اولیــای دانــش آمــوزان انجــام مــی گــردد.  دانــش 
آمــوزان،  دبیــران و اولیــای دانــش آمــوزان  بــا مراجعــه بــه مدیــر مدرســه مــی تواننــد نــام کاربــری و رمــز عبــور ورود بــه 

صفحــه شــخصی را دریافــت  نمایند.

محتــوای آموزشــی و نحــوه ثبــت نــام   در ســایت تخصصــی جشــنواره  بــه آدرس Stideas-src.medu.ir   بارگــذاری 
خواهــد شــد.
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پــس از ثبــت نــام بــه هــر دانش آمــوز یــک پنــل کاربــری اختصــاص داده می شــود کــه می توانــد از طریــق آن ایــده هــای 
جدیــد خــود را ثبــت نمایــد.

نکات:

  ثبت نام و ثبت ایده در جشنواره رایگان و به دوصورت انفرادی و گروهی انجام می گیرد. 

 هردانش آمــوز مجــاز بــه ثبــت حداکثــر3  ایــده انفــرادی و یــک ایــده گروهــی )گــروه دو یــا ســه نفــره( می باشــد. )نکتــه: 
ایــده گروهــی  بایــد ضرورتــا خالقانــه و پیچیــده تــر بــوده و تقســیم تخصــص هــای الزم برای حل مســئله یا ســاخت وســیله 
بیــن اعضــای گــروه در آن مشــهود باشــد.(. داوری ایــده هــای انفــرادی و  گروهــی در هــر دوره بصــورت  مجــزا انجــام مــی 

. گیرد

  ایــده هــر دانش آمــوز در تاریــخ و ســاعت معیــن در بانــک داده ســامانه جشــنواره ثبــت می شــود و در پنــل کاربــری او قابــل 
مشــاهده است.

  ثبت ایده در این جشنواره مانع شرکت در سایر مسابقات و جشنواره ها نیست.

  کلیــه ثبــت نــام کننــدگان در جشــنواره ملــی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی از طریــق لینــک مربوطــه در فــرم ثبــت نــام 
اقــدام بــه عضویــت در کانــون جوانــه هــای بانــک ملــی ایــران مــی نماینــد و از مزایــای عضویــت در آن بهــره منــد خواهنــد 
شــد. همچنیــن در راســتای آمــوزش هــای  جشــنواره  )ســواد مالــی، پــس انــداز، مدیریــت مالــی( شــرکت کنندگان حســاب 

پــس انــدازی در بانــک ملــی ایــران افتتــاح خواهنــد  نمــود.

  امکان ویرایش ایده های ثبت شده تا قبل از پایان مهلت ثبت نام وجود دارد.

 درصــورت عــدم دسترســی دانــش آمــوزان بــه ســامانه اینترنتــی جشــنواره، فــرم ضمیمــه را تکمیــل و همراه 
بــا ســایر مســتندات قبــل از پایــان مهلــت مقــرر بــه آدرس دبیرخانــه جشــنواره از طریــق پســت و یــا ایمیــل جشــنواره بــه 

ــردد. ــال گ آدرس topideas@chmail.ir ارس

 ایــده ارائــه شــده بایــد نتیجــه تفکــر خــالق دانــش آمــوز باشــد، امــکان اســتفاده از دبیــر راهنمــا )دبیران مــدارس، اســاتید و 
صاحــب نظــران و یــا یکــی از اولیــای دانــش آمــوز( بــرای مشــورت و پختگــی ایــده وجــود دارد

   تقویم اجرایی

زمان اجراشرح فعالیتردیف
1stideas-src.medu.ir اسفند ماه 98آغاز فعالیت سامانه آموزشی جشنواره به آدرس
2hamgam.medu.ir آغاز ثبت نام و ثبت ایده در سامانه همگام

stideas-src.medu.ir و لینک موجود در سایت جشنواره

26 اسفند ماه 98

پایان تیر ماه99آخرین مهلت ثبت ایده3
تابستان 99اعالم نتایـ مرحله درون استانی4
متعاقبا اعالم خواهد شدمراسم اختتامیه و اعالم نتایـ نهایی5
متعاقبا اعالم خواهد شد.آغاز فعالیت باشگاه کارآفرینان نوجوان ویژه برگزیدگان6
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   روند اجرایی و اعالم نتایج

داوری ایــده هــای ارســالی در ســه ســطح  منطقــه، اســتان و کشــور بــه طــور دقیق توســط داوران متخصــص از طریق ســامانه 
اینترنتــی صــورت خواهــد گرفــت. هر ســطح دو مرحلــه داوری خواهد داشــت.

الف( مرحله درون استانی

 رتبــه هــای اول، دوم و ســوم هــر یــک از محورهــای جشــنواره در مدرســه، منطقــه و اســتان در دو دوره تحصیلــی متوســطه 
اول ومتوســطه دوم )نظــری، فنــی و حرفــه ای و کاردانــش(،  مشــخص و ایــده هــای برتــر هر اســتان  بــه مرحله نهایــی داوری 

)کشــوری( راه خواهنــد یافت. 

از هــر اســتان یــک مدیــر پژوهــش ســرا، یــک مدیــر مدرســه و یــک دبیــر راهنمــای برتــر بــر اســاس تعــداد ایــده و رتبــه 
دانــش آموزانشــان انتخــاب و بــه مرحلــه کشــوری راه خواهنــد یافــت.

محــور  ســوم  تــا  اول  هــای  رتبــه  و  اولیــا  ویــژه    محــور  ســوم  تــا  اول  هــای  رتبــه  اســتان  هــر  از 
یافــت. خواهنــد  راه  کشــوری  مرحلــه   داوری  بــه  جداگانــه   طــور  بــه  مربیــان  ویــژه   هــای 

توجه: مجموعه مدارس ایرانی خارج از کشور یک استان محسوب می شوند.

ب( مرحله کشوری:

 ایــده هــای راه یافتــه بــه مرحلــه کشــوری براســاس کســب حــد نصــاب امتیــاز الزم، محــور علمــی، دوره تحصیلــی و انفــرادی یــا 
گروهــی بــودن، بــه ســه دســته ایــده هــای طالیــی، نقــره ای و برنــزی تقســیم خواهنــد شــد. )مرحلــه نهایــی داوری(

نکتــه 1: فقــط ایــده هایــي کــه موفــق بــه کســب امتیــاز الزم شــوند در ایــن ســطوح معرفــي مــي گردنــد. بــه طــور مثــال اگــر در 
محــور علــوم انســانی دوره اول متوســطه ایــده ای حــد نصــاب الزم بــرای کســب عنــوان طالیــی را کســب نکــرده باشــد، ایــن عنــوان 

بــدون نماینــده خواهــد ماند.

نکتــه 2: محدودیتــي از نظــر تعــداد بــراي معرفــي  ایــده هــاي طالیــي ، نقــره اي و برنــزي وجــود نــدارد و کامــال بســتگي به کیفیت 
ایــده هاي رســیده بــه جشــنواره دارد.

نکته 3: تعدادي از ایده ها شایسته تقدیر شناخته خواهند شد.

   جوایـز

1- بــه ایــده هــای برگزیــده نهایــی کشــوری مطابــق جــدول زیــر عــالوه بــر لــوح تقدیــر، جایــزه کمــک هزینــه پژوهشــی یــا 
کمــک هزینــه تبدیــل ایــده بــه نــوآوری و کارآفرینــی تعلــق خواهــد گرفــت. 50 درصــد کمــک هزینه بصــورت جایــزه نقدی 
در مراســم اختتامیــه جشــنواره ملــی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی بــه برگزیــدگان نهایــی تقدیــم خواهــد شــد. 50 درصد 
باقیمانــده براســاس طــرح توجیهــی  ارائــه شــده و بــرای عملیاتــی شــدن ایــده بــا نظــارت کارشناســان جشــنواره و براســاس 

مســتندات ارائــه شــده پرداخــت خواهد شــد.

ایده ي طالیي: یک میلیون  تومان

ایده ي نقره اي: 800 هزار تومان

ایده ي برنزي : 600 هزار تومان
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ایده ي شایسته ي تقدیر : 300 هزار تومان

2- اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز طالیــی، نقــره ای و برنــزی بــه  ایــده هــای منتخــب بخــش اولیــا و کادر آموزشــی و اجرایــی 
مــدارس کــه حــد نصــاب امتیــاز الزم را کســب نمــوده باشــند.

 جوایز ویژه:

1- دو ایــده بــه عنــوان ایــده هــاي ویــژه جشــنواره انتخــاب گردیــده و بــه هــر ایــده مبلــغ  3 میلیــون تومــان بــا لحــاظ بنــد 
یــک جوایــز، تقدیــم مــي گــردد. 

2.  جایــزه ویــژه جایگزیــن بنــد 1: ســفر علمــی صاحبــان دو ایــده ویــژه بنــد 1 بــه سرپرســتی نماینده آمــوزش و پــرورش به 
یکــی از کشــورهای عضوســازمان کنفرانــس اســالمی در صــورت کســب مجوزهــای الزم از وزارت آمــوزش و پرورش.

3- کمک به نمونه سازی و ثبت اختراع ایده های منتخب

4- کمــک بــه تبدیــل ایــده هــای برتــر پژوهشــی بــه مقالــه علمــی و چــاپ در نشــریات معتبر علمــی و یــا ارائــه در کنفرانس 
هــای علمــی معتبر

5- کمــک بــه ایــده هــای طالیــی نمونــه ســازی یــا عملیاتــی شــده در جهــت ارتبــاط بــا شــتاب دهنــده هــا  و صاحبــان 
صنایــع و تجــاری ســازی

6- بانــک ملــی ایــران ضمــن اهــدای جوایــز بــه همــه ایــده هــای منتخــب مرحلــه نهایــی، دو جایــزه ویــژه و ارزنــده نیــز بــه 
 انتخــاب هیــات داوران بــه ایــده هــای برتــر با موضــوع ســواد مالی و اقتصــادی و مســئولیت های اجتماعــی اهدا خواهــد نمود.

   تقدیر از مدیران، دبیران راهنما و... 

1- اهــداء لــوح تقدیــر و جوایــز ارزنــده برحســب کیفیــت و کمیــت خدمــات ارائــه شــده بــه جشــنواره و دانــش آمــوزان بــه 
منتخبیــن کارشناســان پژوهــش ســراهای اســتانها، کارشناســان تکنولــوژی و گروههــای آموزشــی، مدیــران پژوهش ســراها، 
مدیــران واحــد هــای آموزشــی، دبیــران راهنمــا و روســای ادارات انجمــن اولیــاء و مربیــان اســتانها   ) در صــورت کســب امتیاز 

الزم(

2- تقدیــر از  کلیــه کارشناســان پژوهــش ســراهای اســتانها و روســای انجمــن اولیــاء و مربیــان اســتان هــا کــه در زمینــه 
مشــارکت هرچــه بیشــتر دانــش آمــوزان فعــال بــوده انــد، مدیــران پژوهــش ســراهای فعــال اســتان هــا،  مدیــران مــدارس 
ــوآوری و  ــه جشــنواره ملــی خالقیــت، ن و دبیــران راهنمــای ایــده هــای برگزیــده مرحلــه درون اســتانی از ســوی دبیرخان

کارآفرینــی

3- حمایــت مالــی از پژوهــش ســراهای برتــر هــر اســتان درصــورت برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نیــز ثبــت نــام و ثبــت 
ایــده  توســط حداقــل 15 درصــد کل دانــش آمــوزان تحــت پوشــش بــه شــرط عضویــت آنــان در کانــون جوانه هــای بانــک 

ملــی ایــران )براســاس آمــار اســتخراج شــده از ســایت ثبــت نــام و ســایت کانــون جوانــه هــای بانــک ملــی ایــران(
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   سایر جوایز و مزایای جشنواره برای برگزیدگان:

 در مراســم اختتامیــه جشــنواره، ایــده هــای طالیــی منتخــب، طــرح خــود را باحضــور صاحبــان صنایــع، ســرمایه گــذاران و 
مســئولین بانــک ملــی ایــران ارائــه خواهنــد نمــود و ســایر  ایــده هــای طالیــی، نقــره ای و برنــزی و شایســته تقدیــر بــا ارائــه 

ایــده هــای خــود بصــورت پوســتر مــورد بازدیــد صاحبــان صنایــع و ســرمایه گــذاران قــرار خواهنــد گرفــت.

 کلیــه برگزیــدگان مرحلــه نهایــی کشــوری جشــنواره ملی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی بــا 40 درصد تخفیــف در هزینه 
هــا بــه عضویــت باشــگاه کارآفرینــان نوجــوان در خواهنــد آمــد و از آمــوزش هــا و مزایــای باشــگاه بهــره منــد خواهند شــد.

 کلیــه برگزیــدگان اســتانی جشــنواره ملــی خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی  بــا 30 درصد تخفیــف در هزینه هــا به عضویت 
باشــگاه کارآفرینــان نوجــوان درخواهند آمد.

 کلیــه برگزیــدگان مرحلــه منطقــه بــا 20 درصــد و رتبــه هــای اول مــدارس بــا 10 درصــد تخفیــف بــه عضویــت باشــگاه 
کارآفرینــان منطقــه خــود در خواهنــد آمــد.

 تقدیــر از رتبــه هــای برتــر مــدارس بــه عهــده آمــوزش و پــرورش منطقــه و تقدیــر از رتبــه هــای برتــر مناطــق بــه عهــده 
ــه عضویــت در باشــگاه  ــود و رتبــه هــای برتــر پــس از غربالگــری مجــاز ب ادارات کل آمــوزش و پــرورش اســتان خواهــد ب

کارآفرینــان نوجــوان خواهنــد بــود )در صــورت کســب رتبــه هــای متعــدد باالتریــن ســطح رتبــه منظــور مــی گــردد.(

 برگزاری دوره های کارآفرینی و علمی جهت توانمند سازی دانش آموزان در راستای ایده های ارائه شده

توجــه: نمایشــگاهی از ایده هــا و دســتاوردهای دانــش آمــوزان برگزیــده در حاشــیه مراســم اختتامیــه جشــنواره برگــزار 
خواهــد شــد. )جزئیــات برگــزاری از طریــق ســایت Stideas-src.medu.ir  و یــا بخشــنامه اطــالع رســانی خواهــد 

شــد.(

   دبیرخانه جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی:

 پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت ناحیه 2 ری واحد دختران

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به سامانه های زیر مراجعه فرمایید:

                                                        Stideas-src.medu.ir :آدرس سایت ویژه ثبت نام  جشنواره 

          topideas@chmail.ir  :ایمیل دبیرخانه جشنواره 

  @Stideas   کانال خبری و آموزشی جشنواره  در شبکه های اجتماعی 

 stideas.ir :سایت آموزشی جشنواره  

 تلفن:  55906916 - 021    روزهای تماس:  شنبه تا دوشنبه 9 صبح الی 17

ــج(،  ــت صاحب الزمان)ع ــواه، بن بس ــان یزدان خ ــای خیاب ــل، انته ــوار کمی ــاز، بل ــهرری،میدان نم  آدرس: ش
ــتی: 1847933349 ــد پس ــه 2 ری، ک ــرت ناحی ــوزی بصی ــش آم ــرای دان ــاد، پژوهش س ــه ارش ــب مدرس جن
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نکات مهم:

 مســئول پیگیــری و حســن اجــرای مراحــل مختلــف جشــنواره ملــی خالقــت، نــوآوری و کارآفرینــی، مدیــرکل، معاونــت 
آمــوزش متوســطه، اداره تکنولــوژی و گروههــای آموزشــی، اداره انجمــن اولیــا و مربیــان و کارشــناس پژوهــش ســراهای هــر 
اســتان و در مناطــق:  معاونــت آمــوزش متوســطه ، کارشناســی تکنولــوژی و گروههــای آموزشــی، مدیــران پژوهــش ســرا و 

کارشناســی انجمــن اولیــا و مربیــان مــی باشــند.

ــام و داوری منطقــه و اســتان را  ــه موقــع مراحــل ثبــت ن  کارشــناس پژوهــش ســراهای اســتان ضــروری اســت انجــام ب
مدیریــت نمــوده در اولیــن فرصــت یــک پژوهــش ســرای فعــال اســتان را از طریــق ایمیــل بــه عنــوان پژوهــش ســرای معین 
بــه دبیرخانــه جشــنواره معرفــی نمایــد و گزارشــی از رونــد اجــرا و جــذب دانــش آمــوزان، اولیــا و کادر آموزشــی و اجرایــی 

مــدارس را حــد اکثــر دوهفتــه پــس از پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه دبیرخانــه جشــنوره ارســال نمایــد.

 در صــورت تقاضــای اســتان هــا و مناطــق، دوره هــای آموزشــی خالقیــت و ایــده پــردازی )در صــورت تامیــن اعتبــار الزم از 
ســوی اســتان( بــا برتریــن اســاتید برگــزار خواهد شــد.

 امــکان اســکان دانــش آمــوزان برگزیــده شهرســتانی) بــه جــز شــهر تهــران، شهرســتان هــای تهــران و البــرز(  شــب قبــل از 
مراســم اختتامیــه جشــنواره بــه همــراه فقــط یک مســئول همــراه وجــود دارد )در صــورت تامیــن اعتبــار الزم(.

 شایســته اســت پوســتر جشــنواره بصــورت رنگــی و  در قطــع حداقــل A3 چــاپ و بــه همــراه شــیوه نامه در محل مناســب و 
قابــل رؤیــت دانش آمــوزان نصــب گــردد و دانــش آمــوزان در تمامــی ســطوح درســی بــه شــرکت در جشــنواره ملــی خالقیت، 

نــوآوری و کارآفرینی تشــویق شــوند.

 برای شرکت در این جشنواره فقط داشتن ایده کافیست .

  اطالعات تکمیلی در سامانه همگام و سایت جشنواره  بارگذاری خواهد شد.

  بــه منظــور ســهولت ثبــت نــام، شایســته اســت ابتــدا فــرم ثبــت نــام و ثبــت ایــده پیوســت در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار 
داده شــود و ســپس فــرم ثبــت نــام ســایت تکمیــل گــردد.

  کلیــه مراحــل ثبــت نــام، داوری و اعــالم نتایـــ اولیــه بصــورت الکترونیکــی انجــام مــی گــردد )بــه جــز مــوارد خــاص در 
صــورت عــدم دسترســی بــه اینترنــت کــه در بخــش هــای قبــل توضیــح داده شــد.(

  پــس از مراســم اختتامیــه بــه منظــور دســتیابی به اهداف جشــنواره و کامل شــدن چرخــه خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینی، 
بــا هماهنگــی دفتــر توســعه کارآفرینی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و ادارات کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان ها، 
دانــش آمــوزان شــرکت کننــده در جشــنواره بــه عضویــت باشــگاه کارآفرینــان نوجــوان درآمــده و تحــت آموزش هــای نــرم 

درکارآفرینــی قــرار خواهنــد گرفت. 

 بــا توجــه بــه چــاپ چکیــده ایــده هــا در بولتــن جشــنواره، در صورتــی کــه ایــده پــردازان خواهــان عــدم چــاپ قســمتی از 
اطالعــات ایــده خــود هســتند مــی بایســت هنــگام ثبــت نــام اعــالم فرماینــد.
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شیوه نامه اولین جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی

نمونه فرم ثبت نام و ثبت ایده در جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی
کدملی:نام خانوادگی:نام:

شماره همراه پدر یا مادر:شماره همراه:تاریخ تولد:

پایه:دوره تحصیلی:تلفن منزل:

کد پستی:شهر محل تحصیل:رشته تحصیلی:

آدرس پستی منزل:

تلفن مدرسه:نام مدرسه: نوع مدرسه:

شماره همراه مدیر:نام خانوادگی مدیر:نام مدیر:

نام خانوادگی استاد راهنما:نام استاد راهنما:

 نام و نام خاوادگی مدیر پژوهش سرا:نام  پژوهش سرای منطقه:

عنوان ایده:

محور علمی ایده:

آیا ایده خود را نمونه سازی نموده اید؟

 بله             خیر  

شماره اظهارنامه اینترنتی 

آیا با این ایده در مسابقه دیگری شرکت کرده اید؟

 بله            خیر   

نام مسابقه و رتبه کسب شده را بنویسید:

وضعیت ایده:کلید واژه ایده)حداقل سه کلید واژه(:

ثبت اختراع شده     

درحال ثبت اختراع/پژوهشی  

نمونه سازی شده ولی ثبت نشده  

فقط ایده                        

)شماره اظهارنامه یا ثبت اختراع(
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چکیده ایده )حداکثر 500 کلمه( شامل هدف، بیان مسئله یا مشکل، راه حل، شیوه عملیاتی نمودن راه حل پیشنهادی، دستاوردها 
و کاربرد: 

آیــا ایــده شــما بــرای اولیــن بــار  )در ســطح ایــران و جهــان( ارائــه مــی شــود؟ وجــوه تمایــز و برتــری ایــده 
ارائــه شــده نســبت بــه ایده هــای مشــابه داخلــی و خارجــی چیســت؟

استفاده کنندگان نهایی از ایده شما چه کسانی هستند؟

 نقشه علمی و فنی ایده بطور ساده و گویا:

ایده پرداز عزیز: اطالعات تکمیلی ایده خود را در قالب عکس، فیلم می توانید بصورت فایل ضمیمه ارسال نمایید.

آیا فایل تکمیلی دارید؟  بله       خیر           
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