بسمٍ تعالی

شیًٌ وامٍ اجـرائی
سًمیه ديرٌ استارتاپ يیکىذ سما اردبیل با ريیکرد وًآيری در طراحی بازی ي اسباب بازی
برگسار کىىذٌ  :مذیریت پژيَشی ي باشگاٌ پژيَشگران جًان ي وخبگان سما اردبیل

با تَجِ بِ هٌَیات هقام هعظن رّبزی(هذ ظلِ العالی)در خصَص اّویت ٍ ارسش تَلیذ هلی ٍ ًیشتأکیذات ساسهاى سوا در
خصَص کارآفزیٌی ٍ تزبیت ًیزٍّای هاّز آچار بِ دست ،آهَسشکذُ سوا اردبیل در ًظز دارد اقذام بِ بزگشاری سَهیي
استارتاپ ٍیکٌذ با رٍیکزد ًَآٍری در طزاحی باسی ٍ اسباب باسی با سیزهحَرّای تخصصی ًوایذ .ایي بزًاهِ یک رٍیذاد سِ
رٍسُ است کِ سعی دارد ایذُ ّای شزکتکٌٌذگاى را تبذیل بِ هحصَل کزدُ ٍ آًاى را با سزهایِگذاراى ّوزاُ کٌذ.

 ایي ثرًبهِ ثب رٍیکرد خاللیت  ،ایذُ پردازی ٍ ًَآٍری ٍ ثب حضَر داًطجَیبى ٍ داًص آهَزاى دٍرُ اٍل ٍ دٍم هتَسطِ
ٍ ّوچٌیي ضرکت کٌٌذگبى آزاد ثرگسار هی ضَد.
 ضرکت کٌٌذگبى در ایي ثرًبهِ هی تَاًٌذ آثبر خَد را هطبثك ثب الوبًْبی هرتجط (ثرق ٍ الکترًٍیک ,هکبًیک،چَة ,فلس,
ٍ  ٍ)...در ثخص ٍیژُ ،ایذُ ثرای ثبزیْبی رایبًِای (کبهپیَتر ٍ هَثبیل) ارائِ دٌّذ .ایذُ پردازی در راستبی ثبزیْبی رایبًِ
ای ترجیحب ثْتر است در راستبی تمَیت هفبّین آهَزضی کتت درسی ثبضٌذ.
 ضرکت در ایي رٍیذاد فمط ثِ صَرت اًفزادی هجبز هی ثبضذ.
 در توبهی هراحل ،ایذُ ّب ثر اسبس فرم ارزیبثی سبزهبى سوب تَسط داٍراى هتخصص اهتیبزثٌذی هی ضًَذ.
 ضرکت در ایي استبرتبح ثرای ػوَم آزاد است.
 داًطجَیبى ٍ داًص آهَزاى سوب یی ٍ داًطگبُ آزاد ٍ ّوچٌیي اػضبی ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى ٍ فرزًذاى کبرکٌبى ٍ
اسبتیذ سوب ٍ داًطگبُ آزاد از تسْیالت در ًظر گرفتِ ضذُ ثْرُ هٌذ خَاٌّذ ضذ.
ٍ الذیي هی تَاًٌذ ثب ثجت ًبم در استبرتبح فرزً ذاى خَد را ّوراّی کٌٌذ .ایي ثجت ًبم صرفب جْت حضَر در ثرًبهِ هی
ثبضذ ٍ اٍلیبی هحترم اهکبى ضرکت در کبرّبی گرٍّی ٍ یب اػوبل ًظر در اهَر را ًخَاٌّذ داضت.

خالصٍ شیًٌ وامٍ سًمیه استارتاپ يیکىذ سما اردبیل
عىًان

سًمیه استارتاپ يیکىذ سما اردبیل

شرح مختصر

افراد ػاللوٌذ ثِ ضرکت در ایي ثرًبهِ هی تَاًٌذ ثب طرح ایذُ در زهیٌِ ًَآٍری در طراحی ثبزی ٍ اسجبة ثبزی ٍ تَلیذ آى در ایي
استبرتبح ضرکت ًوبیٌذ.

اَذاف
برگساری

.1ترٍیج فرٌّگ ًَآٍری ،خاللیت ٍ کبرآفریٌی
.2تمَیت تَاى ارائِ ایذُّبی خَة ٍ ضکستي سذ هحبفظِکبری در خاللیت
.3تَسؼِ ًمص سبزهبى سوب ثِ ػٌَاى حبهی داًطجَیبى ٍ افراد خالق ٍ فٌبٍر کطَر
.4ایجبد فرصت ضکلگیری کستٍکبرّبی ًَپبی لبثل اجرا ثب لحبظکردى ثخص داٍری تخصصی ٍ التصبدی
.5تجذیل ایذُ ثِ ثرٍت ثب تَجِ ثِ اصل 44لبًَى اسبسی
-1ثجت ًبم ثرای ػوَم آزاد است(حذالل سي ثرای ضرکت کٌٌذگبى دٍرُ اٍل هتَسطِ هی ثبضذ) .

شرایط شرکت
کىىذگان

-2هجلغ ثجت ًبم ثرای اػضبی ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى  400/000 :ریبل -داًص آهَزاى ٍ داًطجَیبى سوبیی ٍ داًطگبُ آزاد ٍ
فرزًذاى اسبتیذ ٍکبرکٌبى سوبیی ٍ داًطگبُ آزاد  500/000 :ریبل ٍ سبیر ضرکت کٌٌذُ ّب  800/000ریبل هی ثبضذ.



توبهی ضرکت کٌٌذگبى هذارس سوب ثب راثطیي پژٍّطی جْت ضرکت در ثرًبهِ ّوبٌّگ خَاٌّذ ضذ.

زمان ي مکان



ثبت وام



زهبى ثرگساری ثرًبهِ  24 ٍ 23 ٍ 22آثبى هبُ  88هی ثبضذ.

يبرگساری

وحًٌ اجرا



ثجت ًبم صرفب ثِ صَرت ایٌترًتی ثَدُ ٍ ػاللوٌذاى تب  18آثبى هبُ  88ثِ ٍثسبیت آهَزضکذُ سوب اردثیل ثِ
آدرس  www.samaard.ac.irهراجؼِ فرهبییذ.
هکبى ثرگساری ثرًبهِ هجتوغ آهَزضی سوب ٍالغ در خیبثبى حبفع هیثبضذ.

ّر ضرکت کٌٌذُ پس از ثجت ًبم اٍلیِ ثبیذ در کبرگبّْبی پیص رٍیذاد حضَر داضتِ ثبضذ .در ایي کبرگبّْبً ،کبت هْوی
آهَزش دادُ هیضَد .پس از آى دارًذگبى ایذُ ثبیذ طرح خَد را هکتَة ارائِ ًوبیٌذ .در ثیي ایذُّبی ارائِ ضذُ ٍ پس از
ثررسیّبی اٍلیِ ،ایذُّبیی کِ لبثل طرح در ثخص ًْبیی ثبضٌذ تؼییي ضذُ ٍ ثِ رٍیذاد ًْبیی ارجبع هیگردًذ.
در ایي ثخص ثِ ّر فرد هْلت دادُ هی ضَد تب ایذُ تین خَد را ثرای جوغ ثیبى کٌذ.
در پبیبى ٍ ثب ثررسی داٍراى تخصصی ،ایذُ ّبی ثرتر اًتخبة هیضًَذ.
جْت ثبت ًام ٍ دریافت کذ تخفیف:

جُت ثبت وام

داًص آهَزاى سوبیی ٍ اػضبی ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى داًص آهَزی ثِ راثط پژٍّطی هذرسِ هراجؼِ کٌٌذ.
داًطجَیبى سوبیی ٍ اػضبی ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى داًطجَیی ثِ دفتر پژٍّص (خبًن هسؼَدی)هراجؼِ کٌٌذ.
داًطجَیبى ٍ اػضبی ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى داًطگبُ آزاد اسالهی ثِ هسئَل اًجوٌْبی داًطجَیی (آلبی استبدی) هستمر
در دفتر اًجوي داًطکذُ ػلَم داًطگبُ آزاد اسالهی اردثیل (هیذاى ثسیج) هراجؼِ کٌٌذ.

مسایای بروامٍ

توبم افرادی کِ در کبرگبّْبی ایي ثرًبهِ ضرکت هیکٌٌذگَاّی ضرکت در ایي کبرگبّْب را دریبفت خَاٌّذ ًوَدّوچٌیي
توبهی افراد ضرکت کٌٌذُ در ّر سِ رٍز ایي ثرًبهِ گَاّی ضرکت در ایي رٍیذاد را دریبفت خَاٌّذ ًوَد کِ ایي گَاّی
جْت ػضَیت ٍ کست اهتیبز ثیطتر در ثبضگبُ پژٍّطگراى جَاى هَثر خَاّذ ثَد.

کذ تخفیف

تَجِّ :زگًَِ اطالع رساًی بزای سَهیي استارتاپ ٍیکٌذ سوا اردبیل اس طزیق ٍب سایت سوا اردبیل خَاّذ بَد.
www.samaard.ac.ir

