ﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در
اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز  - ۹۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۶
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده ،اﯾﻦ روﯾﺪاد اﻣﺴﺎل ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان در آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص
دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ارﺳﺎل ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ،از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ
ﺷﺪه ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻠﺐ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﻪ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه )ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻦ اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
اﻟﮑﺎﻣﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر ،ﺗﻐﺮاﺗﯽ در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز  ،96ﻣﺪﻟﻬﺎی
اراﺋﻪ اﯾﺪه و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﺤﻮه داوری ﭘﯿﺮو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﻪ ﻣﺪل و ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه ﺑﺮای اﻣﺴﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮد.
در ﻣﺪل اول اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ ﻃﺮح و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮای داوران و ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾﻦ روش  50ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ ﻣﺪل ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ  100ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﯾﺰی اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻫﺎ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ .داوران اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻄﺮ ﭘﺬﯾﺮ  VCﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ 500ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ اراﺋﻪ اﯾﺪه و ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﻪ داوران ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه داور ﻗﺮار ﻣﯽ

ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﻌﺪادی از ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ را ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ داوری اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز  96در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی  8و  9ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺮود ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و  workshopﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ در ﺳﺎﻟﻦ اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﻬﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران

اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ دوم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم

ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﻞ داﯾﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

