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 بسمه تعالی

 لیگ علمی پایا نهاییمرحله  -دستورالعمل رشته کارآفرینی 

 و بهاند، ا موفقیت پشت سر گذاشتهپایا را ب هایی که مراحل اول و دوم لیگ کارآفرینیتیمتمامی تبریک به سالم و با عرض 

 اند.راه یافتهعلمی پایا مرحله نهایی لیگ 

تصمیم کمیته علمی لیگ شما عزیزان،  های زمانتحصیلی جدید و محدودیت با توجه به شروع سالآموزان کارآفرین، دانش

بارای   عیار دریافت امتیااز مدر این مرحله  لذا نیز تغییراتی ایجاد نماید. گلیکارآفرینی پایا بر این شد که در مرحله نهایی 

، دوره آموزشی هایینرحله های راه یافته به متیمالزم است باشد. میآن مختلف ابعاد تشریح و  ارائه هر چه بهتر ایده ،هاتیم

خاود را  وجود دارد، با دقت مالحظه نماوده و   http://paya.pishtazlms.irرا که در سایت  "ارائه هارتمتقویت "ط به مربو

 آماده نمایند.آنالین به صورت ویدئوکنفرانس برای ارائه 

 :به شرح زیر است ها انجام گرفته،ایدهدر خصوص  پایاکارآفرینی ا این مرحله از لیگ تاقداماتی که 

 ؛های مشابهنمونهبررسی و تحلیل  .1

 ؛تدوین و ارائه بوم ناب .2

 ؛یا اپلیکیشن وایر فریم سایتطراحی  .3

 هنددقرار  رد تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق، مواین مرحلهتا خود را اقدامات ها تیماست  مالزر این مرحله، موفقیت دبرای 

و نتاای    ماوده نتا این مرحله برطار   را ها و مسائل مطرح شده در خصوص ایده چالشهای مربی خود، با کمک راهنماییو 

این به  ارائه نمایند.و جهت داوری در مرحله نهایی اعمال نموده به هر یک  های مربوطر فایلدهای خود را و بررسیمطالعات 

در  عزیاز  آموزان کاارآفرین دانش سب و کارهایکاندازی راهو بستر تر شده و زمینه تر و سازمان یافتهها غنیایدهامید که 

 آینده فراهم شود.

 رحله نهایی تنظیم شود:مبرای باید  هک های فایل ارائهسرفصل

بار اساا     هاا، است کلیه تایم الزم  ولیقیق قرار گرفت. در مرحله دوم مورد بررسی د ،هامامی تیمت ا و مستنداتهایلف

را نیاز داشاته   های زیر سرفصل باید هایمتارائه فایل  .خود ایجاد نمایندپاورپوینت تی را در فایل الحااص های زیرسرفصل

 باشد:

  ؛مختصر ایدهمعرفی 

 ؛نهای مشتریاگروه دقیق معرفی 

  ؛ورد نظرممسئله یا مسائل بیان 

 ؛عه مشتریان به اپ یا سایت شمادالیل مراج یانب 

  ؛های مشتریانمزایای ویژه اپ یا سایت شما برای گروهبیان 

  ؛های مشتریانمشارکت گروه شما برای افزایش میزانراهکارهای بیان 

  ؛برای جذب مشتریانشما  هایکنیکتبیان 

  ؛و کیفیت عملکرد تیمایده سنجش میزان پیشرفت روش 

 ؛اپ یا سایت شما های درآمدیجریان یانب 

ولای  ، ندموارد ضروری نیسات  ءجزه در این مرحلو ...  طراحی لوگو و تیزر تبلیغاتی از قبیلمواردی داشته باشید توجه * 

 توانند لوگو و تیزر نیز طراحی نمایند.برای کسب امتیاز بیشتر می هاتیم

http://paya.pishtazlms.ir/course/view.php?id=81
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ها در مرحله دوم وجاود  ارائه تیمفایل های فوق در سرفصلتکمیل اطالعات مورد نیاز برای از  خشیبالزم به ذکر است، * 

 توان از بخشی از همان اطالعات استفاده کرد.لذا میدارد، 

 ها در مرحله نهایی لیگ پایا عبارتند از:معیارهای داوری ایده

  ؛نوآوری و خالقیت ایدهمیزان 

 ؛میزان عملیاتی بودن ایده 

 ؛بوم ناب طراحی شده 

 ؛وایرفریم طراحی شده 

 ؛های مورد نظربر اسا  سرفصل طراحی شدهینت پاورپو 

  ؛ایل پاورپوینتفارائه شده در محتوای 

  ؛در ویدئوکنفرانستوسط داوران  های مطرح شدهاعضای تیم به سواالت و چالشمیزان پاسخگویی 

  ؛تسلط اعضای تیم به ابعاد مختلف ایدهمیزان 

 تذکرات مهم:

 راه یافته باه   هایتیم، رشته کارآفرینی آزمون علمی ندارد و نیز از لیگ پایا سومدر مرحله ید که توجه داشته باش

 مرحله نهایی آماده نمایند.برای داوری های خود را ایده، دستورالعمل مربوطهبایستی پس از مطالعه  مرحله سوم

  در  05/08/99روز دوشانبه، تااری    پایاان  تا خود را  پاورپوینت ارائه باید فایل ید کهها توجه داشته باشتیمتمامی

 بارگزاری نمایند. http://paya.pishtazlms.irپروفایل خود در سایت 

تماامی  ، بوم ناب و وایرفاریم  فایل ودایستی پس از اعمال اصالحات در بنت، یعالوه بر فایل پاورپو هامامی تیمت* 

روفایل خود در ساایت  در پفایل پاورپوینت ارائه  مراهه ها را بهآنتبدیل کرده و  rarو یا  zip فایلیک ها را به فایل

http://paya.pishtazlms.ir .بارگزاری نمایند 

، فایال  هاای دیگار  ایلفبه همراه باید دارند، جهت کسب امتیاز بیشتر صد ارائه تیزر تبلیغاتی و ... هایی که قتیم* 

 تیزر تبلیغاتی را نیز بارگزاری نمایند.

  ار خواهد شد.زبرگ 08/08/99تاری   ،ز پن  شنبهروهای مرحله نهایی انسرکنفویدئوتوجه کارآفرینان عزیز، قابل 

 از طریق  07/08/99تاری   ،روز چهارشنبه، هاهر یک از تیم های مرحله نهاییبرگزاری ویدئوکنفرانسدقیق  ساعت

 گردد.اعالم می t.me/payaleague پایا به آدر  و کانال تلگرامی paya.pishtazlms.ir سایت

  مرحله نهایی از طریق نرم افزار ویدئوکنفرانس به ذکر است که الزمadobe connect   انجام خواهد شد؛ بناابراین

 .شد اعالم خواهدای در دستورالعمل جداگانهنحوه نصب و استفاده از این نرم افزار توجه داشته باشید 

  باا شاماره  ( 17-9)شانبه در سااعات کااری    ساه  زرووق، فا  ماوارد در رابطه با  هر گونه سوالداشتن در صورت 

 تما  بگیرید. 147داخلی  021 -66129284

 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون
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