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توجه کنید که قرار است یک راه حل نوآورانه برای یک مسئله ی واقیعِ اجتامعی ارائه بدهید.

پـــس بد نیســـت اول توجه بیشـــری به شـــناخت مســـئله، راه حل نوآورانه و نســـبت خودتـــان با آن دو پیـــدا کنید.
گر خواســـتید - یم توانید در ســـه وبینار رایگان شـــرکت کنید که به  بـــه همـــن منظور، در طوِل مهلـــِت ثبت نام - ا

ترتیب، ارائه هـــایی درباره ی:
»مســـئولیت اجتامعی«، »شناخت محیط و مســـئله« و »آشـــنایی با ادبیات و فضای نوآوری« در آن خواهید دید. اطالع 
رســـاین دربـــاره ی تاریخ و جزئیـــات این وبینارها از طریق شـــبکه هـــای اجتامعی و ســـایت مبتدا   صـــورت یم پذیرد؛

 آهنا را دنبال کنید.

برای ثبت نام عجلــــــه نکنید

1
 برگـزاری وبینارها 

در بـازه ی ثبت نام
18 مرداد تا   13
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بـــرای ثبـــت نـــام،  یـــک فـــرمِ چنـــد مرحلـــه ای را در ســـایت مبتـــدا
پُـــر خواهید کـــرد که بعد از مشـــخصات خودتـــان، به معـــریف ایده، 
گر  وضعیـــت رشـــدِ آن، همکارهـــا و هـــم تیمی هـــا و... یم پـــردازد. ا
این فـــرم را بـــا دقت پر کنیـــد، بخش زیادی از مســـر شـــناخت ایده 
تان، پیموده شـــده اســـت. در مقاطِع مختلف، راهنامهـــایی برای پر 
کردن فرم تعبیه شـــده اســـت کـــه یم توانیـــد از آهنا اســـتفاده کنید. 
عـــالوه بر آن، امکاِن »تکمیل فرم در طول چند روز« پیش بیین شـــده 
اســـت؛ یعین هرجا به ســـؤال یا مشـــکیل برخوردید که بـــه زمان نیاز 
داشـــت، یم توانید تا هامنجـــا را ذخره کرده و بعـــد از آمادیگِ مجدد، 

دهید. ادامه  را  روال 

یک فــــرِم ســـــــاده را 

با دقت ُپر   می کنید!

Mobtada.org
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 بـازه ی ثبت نام

22 مرداد تا   9
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در صـــوریت که درخشـــان بودن ایـــده ثبت شـــده را متوجه بشـــویم، چند روز 
بعد از اتـــامم مهلت ثبت نام، برای مصاحبه با شـــام تـــامس خواهیم گرفت. 
ایـــن مصاحبـــه ها بـــرای رفـــِع نواقص احتـــامیل فرم و آشـــنایی هبر بـــا ایده ها 
صـــورت یم پذیـــرد و بـــه صورت غـــر حضـــوری و مجـــازی انجام یم شـــود.

کنار هـــم گذاشـــن فرم ها و مصاحبه هـــا، ما را بـــه نقطـــه ی خداحافظی با 
بعیض ثبـــت نام کننـــدگان و ادامه ی مســـر با بقیه آهنا یم ســـاند.

از  مرحلـــه،  هـــر  در  بعـــد  بـــه  اینجـــا  از  کســـانیکه  بگوئیـــم  بایـــد  همینجـــا 

ادامـــه ی مســـر بـــاز مـــی ماننـــد، می تواننـــد در ایـــده هـــای دیگـــران بعنـــوان 

بپیوندنـــد. جدیـــد  هـــای  تیـــم  بـــه  و  کـــرده  کمـــک  آنهـــا  بـــه  همـــکار 

باهم بیشرت آشنــــــا می شویم 3

 مصاحبـه تلفنـی

1 تا 10 شـهریور
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اولن قدم در ادامه مســـر، شـــرکت در دوره های آموزیش غرحضوری است که قرار است شام را 
برای جلسه پذیرش و دفاع از ایده مجهز کند. سرفصل های این دوره های کوتاه و مجازی اینهاست:

 »روش ارائه ی ایده«                 »روش طرایح نقشه کیل برای پیاده سازی ایده«
 »آشنایی با مهارت های کار گرویه و تیم سازی«                   »آشنایی با مسائل حقویق و قانوین مرتبط«

ایـــن 20 ســـاعت را حـــدوداً در  11 روز یم گذرانید. توجه کنیـــد که گوایه پایـــان دوره ها را با تطبیق شـــرائِط ایده ی 
خودتـــان و آموزش هـــایی که دیده ایـــد، دریافت یم کنید؛ یعین بـــه استانداردســـازی ارائه ایده تـــان یم پردازید، 
برایـــش نقشـــه و بـــوم یم کشـــید، راهکارهـــای توســـعه ی تیـــم و گـــروه را با شـــرایط ایـــده تطبیـــق یم دهید و 
پاســـخ های اولیـــه بـــرای چالش هـــای حقـــویق و فرصت هـــای قانـــوین ایـــده ی خودتـــان را کشـــف یم کنیـــد.

ادامه مسری برایتان آسان تر می شود
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 آموزش هـای غریحضوری

25 شـهریور 15 تا 
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ایـــده مهیاســـت. بـــرای برگـــزاری یـــک جلســـه پذیـــرش و دفـــاع از  همـــه چـــز 
یک جلسه -که آن هم غر حضوری و به صورت آنالین برگزار یم شود- خواهیم داشت 
که بعد از فرصِت ارائه به شـام، داوران سـؤاالت و اشـکاالت احتامیل را طرح خواهند کرد.

 شـــام فرصـــِت دفـــاع خواهیـــد داشـــت و پـــس از آن، جمع بنـــدی داورهـــا تعین 
خواهـــد کـــرد کـــه در مرحلـــه ی بعـــد نـــز مزبـــان شـــام خواهیـــم بـــود یـــا نـــه!

5حالا می توانیداز ایده تان دفاع کنید
ش و دفاع از ایده

 پذیـر

20 مهـــر 3 تا 
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مرحلـــه آخر، یک اردوی ســـه روزه اســـت کـــه باید بیائیـــد و ببینید. 
اما اجامالً بد نیســـت بدانیـــد که چنن برنامه ای خواهد داشـــت:
 ارائـــه هـــای گـــزارش تجربـــه و کارگاه هـــای پاالیـــش هنـــایی ایده.
 جلسه بن صاحبان ایده و صاحبان تقاضا در هنادهای مختلف 
)بـــرای هبـــره منـــدی از آن و مقدمات عقـــد قـــراردادِ پشـــتیباین و هبره بـــرداری(

 اعـــالم برگزیـــدگان هنـــایی کـــه تا ســـقف هشـــتصد میلیون لایر 
بـــرای پیاده ســـازیِ ایـــده شـــان، حامیـــت دریافت خواهنـــد کرد.

وقت اردوی نهایی است!

نکته قابل توجه این است که ما فکر می کنیم این مسر، 

فارغ از هر نتیجه ای، ارزش پیمودن دارد! 

روند را مرور کنید؛ در هر نقطه ای که

 به هر دلیلی، همراهی ادامه پیدا نکند، 

می توان فایده ای برای 

همراهی پیدا کرد.
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 اردوی اختتامیـه

2 آبان 30 مهـر تا 

جمعـه 5شـنبه  4شـنبه  3شـنبه  2شـنبه  1شـنبه  شـنبه    





025-۳۲۹۳۳۵۵۵
info@mobtada.org

قم، خیابان گلستان پالک ۱۸

@mobtada_org

Mobtada.org مرکزنوآوری های اجتماعی 


