بهنامخدا
فراخوان ثبتنام و آغاز به کار فرایند

چهارمین رویداد ملی ایدهآزاد اسباببازی کانون
اداره کل سرررریرمی های سررراه ده و باهی های رایا های کا ون پرورش فکری کودکان و وجوا ان در جایگاه یک مرکز وآوری ،چهارمین رویداد ملی ایدهآهاد
اسبابباهی را بهمنظور یردهمایی طراحان ،تولیدکنندیان ،دستا دکاران ،صاحب ظران و عالقهمندان این حوهۀ اقتصادی -فرهنگی در بهار و تابستان سال  1400بریزار
میکند .رویداد ایدهآهاد بها های است تا طراحان و ایدهپرداهان عرصۀ اسبابباهی بتوا ند در یک تعامل ساه ده ،بستر رشد و پویایی صنعت اسبابباهی را بیش اه پیش در
کشور عزیزمان ایران ،فراهم کنند و برای بالندیی این صنعت فرهنگی بزرگ در ایران یامهای امیدبخشی بردار د .این رویداد در پنج یام بهد بال به ثمر شستن ا دیشه و
کار جوا ان خالق ایرا ی در حوهه اسبابباهی و سریرمی ،معرفی ایشان و ایدههایشان به صنعت اسبابباهی و یام مؤثری در تجاریساهی این ایدهها است.
گام نخ ست :ثبت نام  /ایدهپرداهان و طراحان در باهه هما ی ثبت ام اه  23اسرردند 1399تا اول اردیبهشررت ،1400ضررمن مراجعه به وبگاه رویداد ایدهآهاد به
شا ی  ideaazad.irو مطالعه شرایط عمومی شرکت در رویداد اقدام به ثبت ام و باریزاری ایده اولیه خود خواهند کرد .قابل ذکر است کاریاههای آموهشی و شستهای
تخصصی مجاهی این حوهه اه آغاه فرایند ثبت ام شروع خواهد شد و تا پایان فرایند ادامه خواهد داشت که متعاقبا اه طریق وبگاه رویداد اطالعرسا ی خواهد شد.
ایدهپرداهان مسرررت برررر باشرررند چهارمین رویداد ملی ایدهآهاد کا ون بر م ور و مسررریر مشرررخصررری در حوهه باهیهای رومیزی ،اسررربابباهی و کاالپرداهی
(مرچندایزینگ) با تأکید بر اسبابباهیهای شناختی قدم برخواهد داشت.
گام دوم گزینش ایدهها  /در این مرحله اه میان ایدههای رسررریده به دبیرخا ه رویداد ،ایدههایی که اه ظر هیئت ا تخاب قابلیت ارتقا ،تکمیل و ارائه به باهار داشرررته
با شند ا تخاب شده و به مرحله بعد راه خواهند یافت .ا تظار میرود اه میان ایدههای ر سیده د ست کم چهل ایده به مرحله بعد راه پیدا کنند .کمیته داوری (مت شکل اه چهار داور
تخصصی در حوهههای تعلیم و تربیت ،روا شناسی،طراحی ،یرافیک و تصویرساهی و داوران ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی) ایدههای بریزیده را در یک جلسه داوری و
ا تخاب خواهند کرد .مهمترین عامل موفقیت هر ایده زدیکی ایده به باهار هدف اه ظر سرمایهیذاران وتولیدکنندیان و داشتن شاخص های فرهنگ ایرا ی است .مؤلدههای در ظر
یرفته شده برای غربالگری اولیه ایدهها را میتوا ید در وبگاه رویداد و بخش مایش جزئیات یزینش ایدهها مطالعه کنید.
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گام سوم :فرایند منتورینگ ایدهها  /در ادامه ایدهپرداهان منتخب در جلسرره توجیهی مور  15اردیبهشررت 1400که بهصررورت آ الین بریزار خواهد شررد،
دربارۀ وۀ اجرای بر امه ،شررایط حبرور در ایدهآهاد ،مراحل پیششرتابدهی و شرتابدهی طر ها و همچنین مسرائل حقوقی این فرایند آشرنا خواهند شرد .عدم ح بور
ایدهپرداه یا مایندۀ ایشان در این جلسه بهمنزله ا صراف اه ادامه مسیر رویداد تلقی خواهدشد.
در جلسرره توجیهی ابعاد مورد تأکید و مؤلدههای مطر در این رویداد ،شرریوه امه وۀ تعامل طراحان با کا ون ،تولیدکنندیان و سرررمایهیذاران و مسرریر تجربه
رویدادهای یذشته توسط مربیان ،داوران و شرکتکنندیان دورههای قبل بیان خواهد شد.
پس اه جلسه توجیهی ایدههایی که هسته قابل توسعه دار د در طی کاریاهها و شستهایی با حبور متخصصان مختلف داخلی و خارجی در حوهه اسبابباهی
مورد برر سی قرار میییر د و مربیان و راهنمایان ،پی شنهادات خود را در خ صوص تجاری ساهی این ایدهها در اختیار ایدهپرداهان قرار میدهند .در این مرحله پنج منتور با
هدف راهنمایی هدفمند در کنار ایدهپرداهان خواهند بود و در توسررعه ایده ،فرایندهای تولید ،مکا یک باهی و مو هسرراهی ،م اسرربات توجیهی اقتصررادی ایدهپرداهان را
همراهی میکنند.
گام چهارم :ارائه ایدههای منتخب  /در این مرحله ایدههایی که مراحل منتورینگ را به اتمام رسا دها د و آماده فرایند تجاریساهی و تولید هستند به طرق مختلف
حبوری در روه رویداد ،سخنرا ی و ارائه سریع یا مکتوب در کتاب رویداد درحبور تولیدکنندیان و سرمایهیذارن ارائه خواهند شد و مورد تقدیر و حمایت قرار خواهند یرفت.
گام پنجم :تجاریسازی ایدههای منتخب
ایدههای منتخبی که به طرق مختلف توا سررتها د اه بسررترهای ارائه این رویداد ملی اسررتداده کنند و به تولیدکنندیان ،سرررمایهیذاران و حامیان ارائه شررو د و
حمایت الهم را برای تجاری ساهی و تولید دریافت کنند؛ فرایند تولید و جذب سرمایه را هیر ظر متخ ص صان ادارهکل سریرمیهای ساه ده و باهیهای رایا های تا ح صول
تیجه و ورود به باهار طی خواهند کرد.
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نکات کلیدی








ثبت ام و طی فرایند شتابدهی ایدهها برای ایدهپرداهان اه سوی کا ون رایگان خواهد بود و این رویداد جنبه حمایت اه صاحبان ایده دارد.
این دوره اه رویداد با رویکرد اسبابباهیهای شناختی و حمایت ستاد توسعه فناوریها و علوم شناختی همراه خواهد بود .به منظور آشنایی با اصول و
مداهیم پایه اسرربابباهیهای م رک و تقویتکننده قوای شررناختی کاریاهها و دورههای ویژه بریزار خواهد شررد که متعاقبا اه طریق وبگاه این رویداد
اطالعرسا ی خواهد شد.
چهارمین رویداد ملی ایدهآهاد به عروسرررکهای ملی و بومی گاه ویژه خواهد داشرررت و در بخش اختصررراصررری به بریزاری کاریاهها ویژه با حبرررور
متخ ص صان داخلی و خارجی اهتمام میورهد .منتخبین بخش رقابتی ش شمین ج شنواره ملی ا سبابباهی میهمان این فرایند خواهند بود .امید ا ست
این گاه ویژه به عروسکهای ملی ،بومی و م لی این هنر را وارد فصل جدیدی اه حبور در باهار کند .لذا اه کلیه عروسک ساهان و عالقهمندان به این
حوهه دعوت میشود با چهارمین رویداد ملی ایدهآهاد همراه شو د.
توسعه و شتابدهی باهیهای رومیزی دارای فرایندی ویژه در این رویداد خواهند بود.
یروههای دا شجویی و دا شآموهی یز که موفق به طی مراحل اولیه این رویداد شو د اه حمایت ویژه برخوردار خواهند بود.

تاریخهای مهم






شروع ثبت ام و باریزاری ایدهها 23 :اسدندماه 1399
پایان مهلت ثبت ام و باریزاری اولیه ایدهها :اول اردیبهشت 1400
اعالم ایدههای منتخب 10:اردیبهشت 1400
جلسه توجیهی ایدهپرداهان و شروع فرایند منتورینگ 15 :اردیبهشت 1400
بریزاری روه رویداد 15 :تیرماه 1400
دبیرخانه رویداد ملی ایدهآزاد کانون
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