برنامه زمانبندی نخستین جشنواره کسب و کارهای نوپا در حوزه صنعت و معدن
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افتتاحیه ( 94/12/10ساعت  9:30الی )11

برنامه افتتاحیه شامل :تالوت آیاتی از کالم ا ...مجید و سرود ملی ،سخنرانی دبیر جشنواره ( 15دقیقه) ،سخنرانی رییس دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در مورد دانشگاه و جشنواره ( 15دقیقه) ،سخنرانی رئیس بانک صنعت و معدن در مورد بانک و جشنواره ( 15دقیقه) ،سخنرانی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ( 45دقیقه) ،افتتاح نمایشگاه
نمایشگاه فناوران کارآفرین و سرمایه گذاران کارآفرین 94/12/10-12
2
این جشنواره از یک سو عرصهای است برای ارائه دستاوردهای فنی -پژوهشی دانشجویان ،دانشآموختگان ،اساتید دانشگاه ها ،کارآفرینان،
صاحبان ایده های کسب و کار و از سوی دیگر فضایی است برای طرح نیازمندیهای صنعت ،که نهایت ًا فرصتی را برای همکاری موثر و
نظاممند صنعت و دانشگاه فراهم میآورد.
در طی مراحل این جشنواره ،شرکتکنندگان ضمن معرفی دستاوردهای پژوهشی بر مبنای ایدهی محوری و فناورانه خود ،در یک محیط
رقابتی نسبت به آمادهسازی طرح خود جهت ارائه به نهادها و اشخاص سرمایهگذار اقدام مینمایند .خروجی نهایی این جشنواره ،طرحهای
برتری است که ضمن برخورداری از خدمات حمایتی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری و سایر نهادهای حامی ،امکان سرمایه گذاری
سرمایهگذاران خطرپذیر به منظور تجاری شدن طرح و تولید محصول مربوطه را خواهند داشت.
زمینهسازی جهت مذاکره و عقد تفاهم نامه سه جانبه جهت جلب سرمایهگذاری مشترک بین سرمایهگذاران ،دانشگاه و کسبوکارهای نوپا،
جمعآوری ایدههای کسب و کار و ارائه آنها در قالب یک نمایشگاه ،حمایت مادی و معنوی از طرحها و ایدههای برتر به ویژه در حوزه فناوری
از دیگر اهداف برگزاری این رویداد است.
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رویداد ایده بازار 94/12/11

طرح های شرکت کنند گان که در بخش نمایشگاهی با معیارها و شاخص های از قبل تعیین شده مورد داوری و ارزیابی قرار گرفته و
برگزیدگان آن در رویداد ایده بازار به سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری معرفی می شوند .از بین حدود  30شرکت کننده در بخش
نمایشگاهی 8 ،تیم انتخاب شده و پس از طی آموزش که در رابطه با چگونگی ارائه طرحها به سرمایهگذاران به آنها داده می شود ،در این
برنامه شرکت می نمایند.
هر شرکت کننده طرح خود را در مدت  15دقیقه به حاضرین در جلسه ارائه می نماید و از بین آنها سه نفر انتخاب می گردند.
برگزیدگان از جوایزی همچون جوایز نقدی ،تسهیالت و امکان استقرار در مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بهره مند خواهند شد .ضمناً
امکان سرمایه گذاری در طرح های برگزیده نیز وجود دارد.
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اختتامیه 94/12/12

برنامه اختتامیه شامل ارائه گزارش در مورد چگونگی برگزاری جشنواره

