رویداد ملی فرصت
تقویم ،شرح فرآیند و دستورالعملها
بهــــــــــار 1400

سالم!
اول از همه جا داره که از تاخیر پیش او مده ،پوزش بخوایم و علت هایی که منجر به وقفه در فرآیند رویداد شدن رو بگیم:

o

ابتالی تیم اجرایی رویداد ملی فرصــت بو ویسوک وسو ا و تعطیلی شرررکت مج ر رویداد اکاشررب )وبی به ج ت
قرنطینه شدن پرسنل و کارمندان شرکت

o
 oعدم اجرار کامل تع دات مجسی پنل ویا سرررامانه رویداد که قطعا در م طع شرررکت در وبینارها ،شررراهد نواق

و ضعیت قرمز تهران و تعطیلی هار ک ونایی که باعث شد ارتباط رسمی تیم اجرایی با ن اد هار دولتی قطع بشه.
رری در

عملکرد پنل رویداد بودین.

خالصه که خیرررلی خیرررلی عذرخواهیم و تمام تالشمونو می کنیم تا
جبران نواقص گذشته با پشتیبانی بی ن ص در آینده اتفاق بیفته.

خب قضیو این فایل چیو؟
این فایل قراره پاسخگور بیشتر سؤاالتون باشه .پس تا آخرش باهامون همراه باشین!
اول این فایل ،ت ویم رویداد رو براتون آ ماده کردیم تا بتونین ز مانب ندر دقی ی داشرر ته باشررین و برنا مه هاتون رو با هاش
هماهنگ کنین .دیگه این ت ویم ن ایی هست و نمیزاریم ابر و باد و مه و خورشید و فلک تغییرش بدناان شاءهللا .
عالوه بر ت ویم ،توضیحات کاملی دربارۀ کل فرآیندهار رویداد دادیم تا بدونین تور رویداد دقی ا چه اتفاقایی قراره بیوفته .که
کم و بیش هم در جریان اش هستین.
به دنبالش ،همۀ دسررتورالعمل هار الزم ،مثل نحوۀ ارائه پ وپوزال هار )راحی مف ومی و اولیه رو هم در اختیارتون میذاریم تا
خیالتون از این بابت راحت شه.
در آخر ،برار مرحلۀ سررراخت ،که جزو تیم برنده ببینمتون  ،یه سرر ر گزارش باید )راحی کنین .حاال واسررره این وقت هسرررت .و
خیالتون راحت باشه چون ما نحوۀ ارائه اون گزارشها رو هم براتون توضیح دادیم!
 5تا گ وه تلگرامی هم تشکیل دادیم برار  5موضوع و مح ول ،از این به بعد که متمرکز تر میشیم سواالتونو تو گ وه بپرسین تا
بیشتر از این شرمنده تون نشیم!
روابط عمومی رویداد ملی فرصت

بر امو زمانبندی
مرحلو

شسوع

پایان

مرحلۀ مقدماتی

 1/7اشنبه

 1/17اسهشنبه

افتتاحیو

فعالیتها
مربو)ه

 1/18اچ ارشنبه

طراحی مفهومی ایده

 -تحویل پ وژۀ )راحی مف ومی موضوع

 2/11اشنبه

 3/21اجمعه

 3/22اشنبه

 3/25اسهشنبه

 3/26اچ ارشنبه

 5/8اجمعه

ارزیابی فاز دوم

 5/9اشنبه

 5/14اپنجشنبه

ساخت محصول (فاز سوم)

 5/16اشنبه

 7/24اشنبه

(فاز اول)

 -دریافت وبینارهار تخ

*

ارزیابی فاز اول

مربو)ه

 اعالم نتایج فاز اول اعتراض به نتایج-

طراحی اولیو محصول
(فاز دوم)

ی موضوعات

*

تخ

ویدیو دورۀ )راحی م ندسی+وبینار
ی موضوع مربو)ه

 -ویدیو دورۀ کسب و کار

 تحویل پ وژۀ )راحی اولیه موضوع مربو)ه تحویل تمرین از دورۀ کسب و کار -تعامل با منتور

 اعالم نتایج فاز دوم -اعتراض به نتایج

 -ویدیو دورۀ کسب و کار

 حضور در قطبهار صنعتی -تحویل کارگاه به تیمها

 -ارائه دستورالعمل خرج گرنت

 تحویل تمرین از دورۀ کسب و کار -گزارش عملکرد

دمودی )(Demo Day

هفتۀ دوم آبان

اختتامیو

هفتۀ دوم آبان

آغاز فرآیندهای پسینی

هفتۀ آخر آبان

* پ وژه هار )راحی اولیه و )راحی مف ومی میبایست براساس دستورالعمل هایی که در ادامه آورده شده است ،ارائه گردد.

شرح فرآیند

مرحلۀ م دماتی :در این مرحله ،رویداد ملی فرصت ت میم بر این دارد که بخشی از وبینارهار تخ

ی

موضوع مربو)ه و ویدیوهار دورۀ )راحی م ندسی را پیش از افتتاحیه ،در اختیار شرکنندگان قرار دهد .الزم
به ذکر است که باقی ویدیوها و وبینارها ،در فاز اول در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد.
افتتاحیه و آغاز رسمی مساب ه :در قالب یک جلسه ابه صورت ارائه مجازر توضیحات تکمیلی از موضوع ،روند
برگزارر ،حامیان برگزارر رویداد و ....برار تمامی افراد ثبتنامکننده ارائه میگردد .همچنین در این مرحله
جلسه پرسش و پاسخی با حضور اعضار دبیرخانه در مورد مراحل و فرایندهار مساب ه به صورت مجازر
برگزار خواهدشد.
)راحی مف ومی افاز اول ) :ی این فاز ،گ وههار شرکتکننده  6هفته م لت دارند) ،رح مف ومی ایده اولیه
خود را ب ورت مخت ر شامل شرح ایده ر حل مسئله و ب رسی ابعاد فنی و اقت ادر آن در قالب مدنظر

دبیرخانه ،که پس از افتتاحیه در اختیار تیمهار شرکت کننده در هر موضوع قرار خواهد گرفت ،ارائه کنند.
همچنین در ویدئو یا جلسات برخط راهبران اصلی ،موضوعات برار تیمها تشریح خواهد شد.

ارزیابی فاز اول :قضاوت تیم ها در این مرحله بر ع ده تیم ارزیاب دبیرخانه است؛ این قضاوت بر مبنار
)رحهار مف ومی اخذشده از گ وهها صورت میگیرد .متناسب با این ارزیابی  20تیم برتر در هر حوزه برار
ادامه مساب ه در فاز دوم فراخوان میشوند.
)راحی اولیه افاز دوم  :در این مرحله گ وهها موظفند )رح اولیه خود را در )ی  6هفته تکمیل نمایند،
جزئیات فنی و اقت ادر )رح خود ب رسی و اجزار مح ول خود را ناظر به ساخت) ،راحی کنند و مطابق
الگور مدنظر دبیرخانه )بق زمانبندر و قوانین مساب ه ،ارائه دهند.
ارزیابی فاز دوم) :رحهار اولیه دریافت شده از گ وههار شرکتکننده توسط تیم ارزیاب دبیرخانه ،ب رسی و
ارزیابی شده و )ی آن در هر موضوع حداکثر  10تیم برتر برار تکمیل و اصالح )رحشان و حضور در منا)ق
میزبان دعوت میشوند تا )ی یک برنامه  3روزه )رح ایده خود را به همراه جزئیات مربوط به ابعاد فنی آن
برار دفاع م ابل کارگ وه داورر مساب ه آماده سازند .در انت ار این مرحله ،گ وههار شرکتکننده توسط

داوران و راهبران ارزیابی میشوند و تیم هار برتر مشمول دریافت گرنت ساخت خواهندشد.

گرنت ساخت شامل کمک هزینه ن در و تأمین برخی از زیرساختهار معنور و فیزیکی مورد نیاز تیمهار
برتر برار ساخت خواهد بود.
ساخت مح ول افاز سوم  :در این مدت تیم راهبران تخ

ی رویداد امنتورها در قالب کارگاهها و

بازدیدهار صنعتی به توانمندسازر و آمادهسازر تیمها برار ساخت میپردازند.

تیمها با گذراندن دوره توانمندسازر در منا)ق ،در این فاز به ت یه نمونه اولیه مح ول خود میپردازند .هر
تیم در این مرحله برار ت یه مح ول ،راهب ر امنتورر میشوند .الزم به ذکر است )ی فرآیند ساخت ،تیمها

موظباند به صورت دورهار گزارش عملکرد خود را به برگزارکننده در الگویی مشخص ارائه دهند.

ارائه مح ول و جذب سرمایه ا : Demo Dayنمونه ساخته شده توسط هر تیم که الزامات خواستهشده

مساب ه را دارا باشد در این مرحله به سرمایهگذاران ارائه میشود .در قالب این رویداد که در محل برگزارر
اختتامیه برگزار خواهدشد ،برار تیمهار برتر متناسب با مذاکراتی که تیمها با سرمایهگذاران دارند ،جذب

سرمایه صورت میگیرد.

اختتامیه :در این مرحله با معرفی تیمهار برتر و ت دیر از آنها مساب ه به پایان میرسد.
آغاز فرآیندهار پسینی :اقدامات الزم برار اعطار تس یالت و شتابدهی تیم برتر برار توسعه مح ول و ایجاد
شرکت دانشبنیان حول موضوعات مساب ه در این مرحله انجام میپذیرد.

دستورالعمل ارائو طراحی مفهومی ایده
در بخش اول مسررراب ه ،تیمهار شررررکتکننده باید در م لت م ر پس از آخرین تمدید م لت آمادهسرررازر
گزارش )رح مف ومی ،با رعایت موارد ذیل )رح خود را ت یه و از )ریق پیشرررخوان تیم در سرررایت رویداد برار
دبیرخانه ارسال کنند:

الف -فرمت گزارشات
حجم گزارش
حجم گزارش )رح مف ومی بایسرررتی در حدود  20صرررفحه قطع ا A4باشرررد .در صرررورتی که کارگ وه ارزیابی
تخ

ی ذیربط ،حجم گزارشی را که کمتر یا بی شتر از حد تعیین شده است کافی بداند ،گزارش قابل ب رسی

خواهد بود.

فرم ظاه ر گزارش
گزارش باید در صررفحات  A4با حاشرریه  2/5سررانتی متر راسررت و چ
ا Zarیا  B Zarشماره  13تای

و  3سررانتی متر از باال و پایین و با قلم زر

شود .فا صله سطرها حدود  1/2تنظیم گردد .ابرار تنظیم فا صله خطوط از

منور  Paragraphاستفاده کنید.
 تیمها باید مشخ ات اصلی تیم و )رح خود را شامل موارد زیر ،در صفحه ابتدایی منظور نمایند:
 oعنوان گزارش امثال" :گزارش )رح مف ومی"
 oعنوان فرصت انتخابی امثال" :فرصت )راحی و ساخت دستگاه چیپسساز خانگی"
 oنام تیم
 oنام سرگ وه
 oا)العات اعضار تیم
 oتاریخ ارائه گزارش
ب-ف رست عناوین محتوار گزارشات
 -1ف رست مطالب ادر صورت ض ورت تیمها میتوانند ف رست جداول ،عکسها و ...را اضافه نماید.

 -2چکیده )رح احداکثر  250کلمه
 -3م دمه اشامل  :تعریب مسئله و ض ورت آن ،اهداف )رح ،تبیین جایگاه مسئله در علوم و فناوررها و
ب رسی نیاز صنعت و ابعاد و تاریخچه آن ،به صورت مخت ر و اجمالی و با رویکرد آشنایی کالن
 -4شرح )رح مف ومی ایده مدنظر
 -5نتیجهگی ر

 -6منابع و مآخذ
 -7ضمائم و پیوستها

پ-پارامترهار ارزیابی )رح
)رحهار مف ومی دریافت شده ،مطابق الگور زیر ارزیابی میگردد:
پارامتر هار ارزیابی گزارش )رح مف ومی

درصد وزنی

ب رسی جامع مف وم مسئله و استخراج مدل هار متفاوت حل مسئله

10

ب رسی جامعه هدف و توجیه نیاز برار ورود

10

ارائه ماتریس م ایسات زوجی AHP

10

ارائه لیست وزن دهی شده نیازهار جامعه هدف

5

ارائه لیست الزامات مح ول

10

ارائه جدول تکمیل شده  HOQاز فرایند QFD

10

مشخص کردن لیست وزن دهی شده ویژگیهار فنی مح ول

5

لیست تناقضات تکنیکی احتمالی و راه حل آنها با استفاده از اصول ابداعی

10

ارائه ایده هار مختلب برار مح ول و م ایسه وزن دهیشده آنها

15

انتخاب ایده حل مسئله و ذکر دالیل این انتخاب

10

رعایت الگور ارائه گزارش

5

دستورالعمل ارائو طراحی اولیو محصول
در بخش دوم مسررراب ه تیمهار شررررکتکننده باید در م لت م ر پس از آخرین تمدید م لت آمادهسرررازر
گزارش )رح اولیه ایده ،با رعایت موارد ذیل )رح خود را ت یه و از )ریق پیشررخوان تیم در سررایت رویداد برار
دبیرخانه ارسال کنند:

الف -فرمت گزارشات
حجم گزارش
حجم گزارش )رح اولیه بایستی در حدود  40صفحه قطع ا A4باشد .در صورتی که کارگ وه ارزیابی تخ

ی

ذیربط ،حجم گزارشی را که کمتر یا بیشتر از حد تعیین شده است کافی بداند ،گزارش قابل ب رسی خواهد بود.

فرم ظاه ر گزارش
گزارش باید در صفحات  A4با حاشیه  2/5سانتی متر راست و چ
 13تای

و  3سانتی متر از باال و پایین و با قلم زر ا Zarیا  B Zarشماره

شود .فاصله سطرها حدود  1/2تنظیم گردد .ابرار تنظیم فاصله خطوط از منور  Paragraphاستفاده کنید.

 تیمها باید مشخ ات اصلی تیم و )رح خود را شامل موارد زیر ،در صفحه ابتدایی منظور نمایند:
 oعنوان گزارشامثال" :گزارش )رح اولیه"
 oعنوان فرصت انتخابیامثال" :فرصت )راحی و ساخت دستگاه چیپسساز خانگی"
 oنام تیم
 oنام سرگ وه
 oا)العات اعضار تیم
 oتاریخ ارائه گزارش
ب-ف رست عناوین محتوار گزارشات
 -1ف رست مطالبادر صورت ض ورت تیم میتواند ف رست جداول ،عکسها و ...را اضافه نماید.
 -2چکیده )رح احداکثر  250کلمه
 -3م دمه اشامل  :تعریب مسئله و ض ورت آن ،اهداف )رح ،تبیین جایگاه مسئله در علوم و فناوررها و
ب رسی نیاز صنعت و ابعاد و تاریخچه آن ،به صورت مخت ر و اجمالی و با رویکرد آشنایی کالن

 -4شرح )رح مف ومی ایده مدنظر به صورت خالصه
 -5بیان جزئیات فنی و م ندسی )رح
 -6م حاسبات ابیان محاسبات انجام شده برار تکمیل جزئیات فنی و م ندسی )رح
 -7مدل سه بعدر )رح و ن شه ساخت
 -8نتیجهگی ر

 -9منابع و مآخذ

 -10ضمائم و پیوستها

پ-پارامترهار ارزیابی )رح
)رحهار اولیه دریافت شده ،مطابق الگور زیر ارزیابی میگردد:
پارامتر هار ارزیابی گزارش )رح اولیه

درصد وزنی

شرح جزئیات فنی و تکنولوژر ایده

15

ب رسی امکان سنجی ایده

10

ب رسی و تعیین روشهار ساخت و تولید مح ول و ارائه OPC

15

ارائه مدل کامپیوت ر سه بعدر اولیه

15

ارائه  DFMEAبرار )رح اولیه

15

تدوین  Control Planمح ول ن ایی

10

تخمین هزینه ساخت مح ول اولیه
توجیه اقت ادر توجیه قیمت تمام شده ایده انتخابی در م ایسه با سایر روشهار حل مسئله
)رح

مشابه

15

برآورد هزینه برار تولید انبوه مح ول و قیمت تمام شده مح ول
رعایت الگور ارائه گزارش

5

دستورالعمل ارائو گزارش عملکرد تیم در مرحلو ساخت
در بخش سررروم مسررراب ه ،یعنی فاز سررراخت ،تیمهار شررررکتکننده باید در م لت م ر پس از آخرین تمدید
م لت آمادهسررازر گزارشررات عملکرد تیم ،با رعایت موارد ذیل گزارشررات خود را ت یه و از )ریق پیشررخوان تیم
در سایت رویداد برار دبیرخانه ارسال کنند:

الف -فرمت گزارشات
حجم گزارش
حجم گزارش عملکرد تیم بایسرررتی در حدود  20صرررف حه قطع ا A4باشرررد .در صرررورتی که کارگ وه ارز یابی
تخ

ی ذیربط ،حجم گزارشی را که کمتر یا بی شتر از حد تعیین شده است کافی بداند ،گزارش قابل ب رسی

خواهد بود.

فرم ظاه ر گزارش
گزارش باید در صررفحات  A4با حاشرریه  2/5سررانتی متر راسررت و چ
ا Zarیا  B Zarشررماره  13تای

و  3سررانتی متر از باال و پایین و با قلم زر

شررود .فاصررله سررطرها حدود  1/2تنظیم گردد .ابرار تنظیم فاصررله خطوط از

منور  Paragraphاستفاده کنید.
 تیم ها باید مشخ ات اصلی تیم و )رح خود را شامل موارد زیر ،در صفحه ابتدایی منظور نمایند:
 oعنوان گزارشامثال" :گزارش )رح مف ومی"
 oعنوان فرصت انتخابیامثال" :فرصت )راحی و ساخت دستگاه چیپسساز خانگی"
 oنام تیم
 oنام سرگ وه
 oا)العات اعضار تیم
 oتاریخ ارائه گزارش
ب-ف رست عناوین محتوار گزارشات
 -1ف رست مطالبادر صورت ض ورت تیم میتواند ف رست جداول ،عکسها و ...را اضافه نماید.

 -2چکیده )رح احداکثر  250کلمه
 -3م دمه اشامل :شرح )رح ایده مدنظر ،تعریب پ وژه ساخت و ارائه گانت چارت فرآیند ساخت
 -4شرح فعالیتها و اقدامات پ وژه ساخت
 -5شرح هزینهها

 -6ب رسی چالشها
 -7ارائه پیشن ادات
-8ب رسی اقدامات اصالحی
 -9منابع و مآخذ

 -10ضمائم و پیوستها

پ-پارامترهار ارزیابی
گزارشات )رحهار مف ومی و اولیه تیمها و گزارشات پیشرفت عملکرد تیمهار برتر در مرحله ساخت،
مطابق الگور زیر ارزیابی میگردد:
پارامتر هار ارزیابی گزارش عملکرد تیم در فاز ساخت

درصد وزنی

ارائه گانت چارت همراه با  WBSبرار فرایند ساخت

15

ارائه گزارش پیشرفت بر رور گانت چارت اولیه و م ایسه پیشرفت تئورر و عملی

25

اقدامات تکمیلی و اصالحی صورت گرفته بر رور )رح

15

هزینه هار انجام شده در پ وسه ساخت

10

ارائه راه حلهار ابتکارر در برابر چالشهایی که تیم با آنها مواجه بوده است

30

رعایت الگور مشخص ارائه گزارش

5

