
 

 

 جشنوره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی  : برنامه های ویژه هفته جهانی کارآفرینی

 پژوهش سرای دانش آموزی بصیرت واحد دختران 

 یزی آموزشی و بانک ملی ایران با همکاری و مشارکت سازمان پژوهش و برنامه ر        

   "، چگونه یک محصول عالی در کالس جهانی بسازیمصول نابخلق مح "همایش علمی تخصصی  .1

 فرهنگیان،  دوره اول و دوم متوسطه   شرکت کنندگان: دانش آموزان

 22الی  20:30از ساعت  99 زمان: شنبه اول آذر

 https://b2n.ir/13990901ثبت نام از طریق لینک: 

 99آبان  30مهلت ثبت نام: جمعه 

 هزینه: رایگان 

 افتتاحیه فعالیت مجازی باشگاه کارآفرینان نوجوان  .2

 نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش م متوسطهش آموزان دوره اول و دونشرکت کنندگان: دا

 ادامه دوره قبل ثبت نام: 

 آذر 2یکشنبه مهلت ثبت نام: 

 جلسه افتتاحیه رایگان  هزینه: 

   "از مدرسه تا بازار"دانش آموزی رگاه  و کانشست  .3

 ، متوسطه دوم نظری، فنی و حرفه ای و کاردانشمتوسطه اولنش آموزان شرکت کنندگان: دا

 https://b2n.ir/13990904ثبت نام از طریق لینک: 

 آذر 2مهلت ثبت نام: یکشنبه 

 هزینه: رایگان 

 : چه می شد اگر... مسابقه تولد یک ایده .4

 کلیه دانش آموزان شرکت کنندگان: 

 99آذر  7مهلت ثبت نام و ارسال اثر: 

 https://b2n.ir/515704ثبت نام از طریق لینک: 

 هزینه: رایگان 
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 ده یا کی تولد   شیوه نامه مسابقه

 ی نیکار آفرجهانی  مناسبت هفته    به

تونن   یجهاان رو چطور م نکاهیفکر کردن باه ا یرو برا  یادیاکاه زماان ز  نینو آور و موفق افراد  یناایآفر  کاار

اطرا  خودشااون    یایکنند و با توجه به دن یکنن، اونا وضاام موجود رو تحمل نم  یبدن صاار   م  رییتغ

 :پرسن که یمختلف م یتهایسوال رو در موقع نیدائم ا

  شد اگر.............؟ یم یچ“

  شاهیو پاسا  اون انجام م  یساوال نیبراسااس چن  که  ییتهایباشاه و  فعال  دهیا کیتونه  نقطه تولد    یم نیا

فرصات شاماسات، به   نیخوش فکر االن ا  یبشاه. دانش آموزا  ینوآورانه منته  ینیکار آفر  کیتونه به    یم

اگر  شااد   یم  یو با ساااختار چ چ   د یو مشااکالر رو بشااناساا ازهاین  د یتوجه کن  قیاطرافتون دق  یایدن

 3نو آورانه باشان، هر دانش آموز   یها  ینیمنشاا  کار آفر  د که بتوانن  د یرو طرح کن ییها .............؟”پرساش

از خودتون    لیبا موبا  یکه بصااورر افق  یا  هیثان  ۵0حداکثر    یدئویو  در یکنه طرح کنه،  تو  یپرسااش م

  یادگ نام و نام خانو  دئویو یدر ابتدا  د،یکن انیو پرشاور و احسااس ب ییبایپرساشاهاتون  رو به ز  د،یریگ  یم

 یرو برا  دئویو نیکه ا  د یو اشااره کن  د یخود را بگ   ی، نام اساتان، شاهرساتان و مدرساه    یلیتحصا  هی،پا

 د یکن یارسال م ینیو کار آفر ینو آور تیخالق یجشنواره مل

و به پرسش  می شوند   یان معرفرگ به نام پرسش stideas.irجشنواره    تیپرسش منتخب در وبسا ۱00

 .شهیم میتقد   یزینو آورانه به انتخاب داوران جوا ینیکار آفر یموثر و الهام بخش برا یها

گران و  با حضمو  پرسمش  زیجواموثر و الهام بخش و اهداء   یها  شپرسم  لیو تحل یمعرف  مراسم 

 .شهیبرگزا  م متعاقبا اعالم و نیآنال نا یبصو ت وب ینیو کا آفر یپرداز ده یکا شناسان  ا

 میو موثرتون هست زیانگ  جانیه یپرسشها منتظر

 

 

 دبیرخانه جشنواره ملی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی            


