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مقدمه
•
ایده شو رویدادی اسو ه شوكه هنندگان در آن ت انمندی خ د را در ایده پكدازی ،بیان ایده و انتقال آن ب دیگكان در محیطی دوسوتان مح
میزنند .در ایده شو هك شوكه هننده ی فکك یا ایده ای دارد ه با تمام شو ر و اشوتیاب ب ت ضوی آن بكای شوكه هنندگان و داوران در ایده شو
می پكدازد و فضای مناسبی بكای مح
شكایط شكه در رویداد :

زدن  ،ارتقا ،بهین سازی و آشنا شدن با نقاط ق ت و ضعف آنها بكای مسیك آینده زندگی می باشد.

مخاطبان
•
دانش آم زان دبیكستان های مت سط دوره اول و دوم
دانشج یان دانشگاه ها

•
•
•

امکان ثب نام همزمان ی

•

محور های برگزاری رویداد

تعداد اعضا هك تیم شكه هننده  1 :یا  2نفك
م ض عات ارائ ایده فعال آزاد می باشد و پس از داوری اولی  ،ایده های منتخب بكای داوری نهایی دست بندی می ش ند.
دانش آم ز و ی

دانشج وج د ندارد.

 )1محور ژول ورن (ویژه دانش آموزان)
این بخش با هدف پكورش خالقی دانش آم زان در نظك گكفت شده و نشدنی تكین و جذاب تكین ایده های نشدنی در قالب چندرسان
ای (پ سوتك ،فیمم  ،پاورپ ین  ..... ،در مكحم نهایی شوكه خ اهند هكد .البت یکی از اصومی تكین دددد ها در خوو ا این ایده ها
این اسو ه بت انند در آینده بخشوی از مشوکالت را حن هنند ولی با شوكایط فعمی امکان پذیك نباشوند از مهم تكین ماال های در این
ح زه می ت ان ب داستانهای سفك ب اعماب زمین و سفك ب ماه از ن یسنده معكوف «ژول ورن» اشاره هكد
 )2محور دغدغه ها (ویژه دانش آموزان)
این بخش بكای آن دست از دانش آم زانی اس ه مت ج وج د ی مسال یا مشکن اساسی در ی ساختار فنی ،اجتماعی  ،اقتوادی
یا هك ح زه دیگكی شوده اند ولی راه حمی بكای آن ندارند ركاحی شوده  ،بكای این بخش ی سوكی سوخنكانی شوبی الگ ی  TEDدر
روز بكگزاری نهایی با حض ر دیگك شكه هنندگان ایده ش و اولیا و صاحب نظكان ح زه های تخووی در نظك گكفت ایم.

 )3محور ایده پردازی کسب و کار (ویژه دانش آموزان و دانشجویان)
این بخش بكای آن دسوت از شوكه هنندگانی اسو ه ایده ای دارند ه فکك می هنند یا از هم اهن ن می ت انند آن را پیاده سوازی و
تجاری سوازی هنند یا با همی راهنمایی اسواتید هسوب و هار  ،ایده آنها ب ی هسوب وهار م فب تبدین می شو د در نظك گكفت شوده
اس .
 )4محور ویژه  :ایده های حوزه مدیریت  ،بهینه ساازی و ارتقا ساامانه ها و مراح متلف بازیافت دورریتلنی ها
و پسماندهای شهری (ویژه دانش آموزان و دانشجویان)
سوازمان مدیكی پسوماند شوهكداری اصوفهان ب عن ان حامی وییه این مح ر بكگزاری م ضو عات اصومی زیك را پیشونهاد داده اسو ولی
چنانچ ایده ای در ح زه های مكتبط ( بازیاف  ،انكژی ،دفن هم دارید ارسال هنید تا داوران در مكحم نهایی تومیم گیكی نمایند:
 1فكهنگ سازی بكای شهكوندان با هدف عدم ت لید و هاهش ت لید زبال
 2فكهنگ سازی اجتماعی بكای استفاده مجدد از دورریختنی ها (ب ر ر ماال استفاده مجدد از نایم ن خكید می ه
 3ایده های ح زه مدیكی پسماند با س رویکكد اجتناب؛ هاهش و استفاده مجدد و ه شمند سازی
 4ارتقا فناوری و بهین سازی سامان های مدیكی پسماند
 5آم زش و فكهنگ سازی در ح زه مدیكی پسماند

•

مراحل اجرایی ایده شو

مرحفه  )1سمینارهای مجازی اشنایی با ایده شو  25 ( :تا  30بهمن )1399
تالش می هنیم تا پایان بهمن ماه در چند بكنام دیكحض ری در قالب پیش رویداد مباحث م رد نیاز بكای ارائ ی ایده مناسب را مكور نماییم .
با شكه در دورهمی و گپ و گفتگ ی صمیمان با صاحبان و اساتید ح زه هسب و هار و استارت ها با واقعی های دنیای ایده پكدازی و هسب و
هار بیشتك آشنا ش یم.
مرحفه  )2مهفت ثبت نام و ارسال ایده ها ( 1تا  15اسفند  ()1399سایت اینلرنلی)) http://www.iaush.ac.ir
مرحفه  )3اعالم اسامی برگزیدگان (تا  30فروردین )1400
مرحفه  )4برگزاری جفسات منلورینگ و مشاوره تیم های برگزیده ( 1تا  25اردیبهشت )1400
مرحفه  )5شرکت در مسابقه نهایی (چهارشنبه و پنجشنبه  29و  30اردیبهشت )1400

•

معیارهای رتبه بندی مرحله نهایی رویداد

 )1محور ژول ورن
تیم های شكه هننده در این بخش الزم اس  ،ایده خ د را با هم گكفتن از روش های چندرسان ای مانند فیمم ،پ ستك و  ...ارائ نمایند.
معیار های داوری این بخش عبارتند از :
 1تکكاری نب دن (در هیچ فیمم و رمانی مشاب این ایده مطكح نشده باشد
 2ت صیف وییگی ها (شکن ،نح ه ب هارگیكی و....
 3هارآمدی (چ مشکمی را حن می هند
 4حدس زدن و شكح فناوری ها و عم م الزم بكای ساخ آن
 5روش ارائ

 )2محور دغدغه ها

تیم هوای پوذیكفتو شوووده در بخش ددوددو هوا بوایود در مكحمو نهوایی ایوده خ د را در یو
هنندگان در رویداد و داوران این بخش ت ضی دهند.
معیار های داوری این بخش عبارتند از :
 1شكح اهمی دددد  ،چكا نگكانی ارائ شده اهمی دارد؟
 2شكح هامن عمن ایجاد مشکن
 3بیان راه حن های شکس خ رده و عمن شکس
 4میزان همی ب دن ارالعات ارای شده (دق آمار و منابع
 5شی ه ی ارای

زموان  5دقیقو ای و بوا الگ ی  TEDبكای دیگك شوووكهو

 )3محور ایده های کسب و کار
در این بخش از رویداد ،در ابتدا تیم های شوكه هننده در ر ل فقط سو دقیق  ،ایده خ دشوان را ت ضوی می دهند  ،سوسس داوران نظكات خ د را
در خوو ا ایده در دو دقیق ارائ خ اهند هكد  .سوسس با ت ج ب امتیازات هسوب شوده تیم ها  ،در مكحم اخك بكنام ایده های بكتك در ی بازه
پنج دقیق ای بكای هك هدام ب ص رت پكسش و پاسخ با داوران عالوه بك استفاده از نظكات داوران سنجش نهایی خ اهند شد .
معیارهای داوری بخش ایده های هسب و هار و تجاری سازی ب شكح زیك می باشد:
 1چ مشکمی را حن میکنید(نیاز
 2شكح دقیب راه حن و امکانات الزم
 3محو ل جدید اس یا رقیب دارد؟
 4آیا بكتكی مطمب نسب ب رقبا دارید و ب ر ر همی بكتكی های این محو ل نسب ب رقبا چیس ؟
 5چ هسانی از شما میخكند و از چ ركیقی ب آنها ارالع رسانی می هنید؟(بازاریابی و تبمیغات
 6ارائ هزین ها و درآمدهای تخمینی ركح ب تفکی مناسب و در ی بازه مشخص زمانی
 7روش ارای
)4محور ویژه حوزه مدیریت پسماند
تیم های پذیكفت شوده در این بخش باید بت انند در ی زمان  5دقیق ای ه ب دو بخش ت ضوی ایده و مذاهكه با داوران تقسویم شوده باید بت انند
ب س االت زیك در ایده اولی خ د پاسخ دهند :
 1چ مشکمی را حن میکنید(نیاز
 2شكح دقیب راه حن و امکانات الزم
 3محو ل جدید اس یا رقیب دارد؟
 4آیا بكتكی مطمب نسب ب رقبا دارید و ب ر ر همی بكتكی های این محو ل نسب ب رقبا چیس ؟
 5ارائ هزین ها و درآمدهای تخمینی ركح ب تفکی مناسب و در ی بازه مشخص زمانی
 6روش ارای

•

جوایز و هدایای تیم های برتر
جوایز تیم های دانش آموزی
 3تیم بكتك در هك مح ر در دو گكوه دوره اول و دوم دبیكستان  :مبمغ  150هزار ت مان
معكفی تیم های بكتك مح ر هسب و هار ب مكهز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهكضا
معكفی تیم های بكتك مح ر هسب و هار ب مدیكی ن آوری و تجاری سازی واحد پیوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
جوایز تیم های دانشجویی(محور کسب و کار)
معكفی تیم های بكتك مح ر هسب و هار ب مكهز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهكضا
معكفی تیم های بكتك مح ر هسب و هار ب مدیكی ن آوری و تجاری سازی واحد پیوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
تیم اول  500 :هزار ت مان  ،تیم دوم  300هزار ت مان و تیم س م  200هزار ت مان
جوایز محور ویژه مدیریت پسماند
معكفی ب سازمان مدیكی پسماند شهكداری استان اصفهان بكای پیگیكی ایده بكای دستیابی ب مكاحن اجكایی
تیم اول  500 :هزار ت مان  ،تیم دوم  300هزار ت مان و تیم س م  200هزار ت مان

•

هزینه های شرکت در رویداد
هزینه ثبت نام و ارسال ایده
(شرکت در مرحله داوری اولیه)

 15هزار ت مان

هزینه ثبت نام و شرکت در مرحله نهایی

 30هزار ت مان

برای کسب اطالعات بیشتر  ،ثبت نام و طی مراحل مختلف رویداد
به سایت  www.iaush.ac.irمراجعه نمایید
کانال اطالع رساین رویداد در پیام رسان های بله و تلگرام :
@idaeshow1400
دبیرخانه  :شهرضا  ،انتهای بلوار پاسداران  ،دانشگاه آزاد اسالم

