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با هدف ایجاد  گردد. این رویداد در گام نخست  برگزار می   معلمان شاغل در مجتمع مفید اختصاصی برای    صورت به    تینو رویداد  

 . آغاز گردید  ۱۴۰۱آذر  29در روز ارتباط هرچه بهتر معلمان و مرکز نوآوری مفید 

 تینو مسیر 

فرصت دارند تا فایل    معلمان شاغل در مدارس مفید روز    20  ، شد. از تاریخ اعالم شدهآذر آغاز    29فراخوان در  این    فراخوان:  ماعال

ارسال    برای دبیرخانه رویداد  های اجتماعی، ایمیل یا شبکه اعالم شده  نامثبت صوتی و متنی خود را از طریق لینک    ،تصویریهای  

داستان ارتباط تکنولوژی و  )نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی، مدرسه و ...( و بیان    معرفی   ؛ بخشها شاملکنند. این فایل 

مشاهده کردن مشکل و تعریف مساله    .بیان مساله توسط شرکت کنندگان در این رویداد استباشد. بیشتر تمرکز ما بر  می  آموزش 



 
مشخص کننده عمر حیات آن است. جهت اطالع بیشتردرباره  ،  در توسعه کسب و کارقدمی که  ؛  اولین قدم در مسیر نوآوری است

 . مراجعه کنید   سایت متممتوانید به تعریف مساله می

 

کمک متخصصان در  ها انجام شده و سپس به  آن   یبند و طبقه   یبند آثار، جمع  افت یدر  ند یپس از اعالم اتمام فرا  : ارزیابی اولیه

گردد. نفرات موفق  گری ) کشف مشکل( و تعریف مساله توسط شرکت کنندگان ارزیابی می دو شاخص مشاهدهحوزه کسب و کار  

وجود    توانند در دوره بوت کمپ این رویداد شرکت کنند. در این مرحله محدودیتی برای تعداد برگزیدگانبه کسب حداقل نمرات می

 ندارد.

 

، ارزیابی    بر ایده پردازی   کمپ شود. تمرکز  این کمپ برای افراد موفق در ارزیابی اول برگزار می   :اندازی کسب و کارکمپ راه

باشد. این کمپ حداکثر  های شروع توسعه کسب و کار میایده، تیم سازی، طراحی مدل کسب و کار، شیوه ارائه کسب و کار و گام

 شود.های مختلف انجام می روز به صورت حضوری و آنالین به همراه کوچینگ و منتورینگ توسط متخصصان در حوزه 5

 

  5های  گردد تا آموختهتعریف و به همه شرکت کنندگان ارائه می  در حوزه آموزش   ای پایانی کمپ پروژهدر روز    : تعریف پروژه

 روزه در کمپ ارزیابی گردد. 

 

های خود راتشکیل و به کمک کوچ و منتور  هفته تیم  3افراد شرکت کننده در کمپ موظفند تا طی   :تیم سازی و ارائه راه حل 

 . ه دبیرخانه ارسال کنند بپروژه را تکمیل و در زمان مقرر 

 

کنند و توسط داوران ارزیابی  ای باهم رقابت می به صورت کامال حرفهدر  های تشکیل شده در فینال رویداد تینو  تیم  : تینوفینال  

گردد. تیم برتر بورسیه دوره توانمندسازی معلمان در حوزه نوآوری معادل  می   وز رویداد اعالم شوند و نتیجه رویداد در پایان رمی

ها نیز از تسهیالت مرکز نوآوری مفید جهت شرکت در این  دیگر تیم،  ز کسب شدهمتیابراساس اگیرد.  ده میلیون تومان تعلق می زپان

 .خواهند شد مند بهرهها دوره

https://motamem.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87/


 

و برای زندگی بهتر و    همه با هم یاد بگیریم  که  رسیدن به این هدف استبرای    ماههسه  این رویداد یک دوره    :مسیر نوآوری

 گام در مسیر نوآوری بگذاریم. غلی ارتقای مسیر ش 
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 یک مرکز نوآوری   مدرسههر  

 هر دانش آموز یک نوآور 

 


