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برای دانش   صورتبه    دانو رویداد   گردد. این رویداد در گام نخست برای  برگزار می   دوازدهم تا    هفتممقاطع  آموزان  اختصاصی 

 . آغاز گردید  ۱۴۰۱آذر   ۲۸مدارس مفید در روز   متوسطه اول آموزان دانش

 مسیر دانو

متوسطه اول مفید )دخترانه، یادگار امام،    آموزاندانش روز    ۱۷  ، شد. از تاریخ اعالم شدهآذر آغاز    ۲۸فراخوان در    فراخوان:  ماعال

های  ، ایمیل یا شبکه اعالم شده  نامثبتصوتی و متنی خود را از طریق لینک    ، تصویری  های  قلهک و قیطریه( فرصت دارند تا فایل  

)نام و نام خانوادگی، مقطع تحصیلی،    آموزدانشمعرفی    ؛ بخش ها شاملارسال کنند. این فایل   برای دبیرخانه رویداد  اجتماعی



 

چارچوب    وکار کسب . موضوع  است  وکارکسبیک    خلق کسب درآمد و یا    ایده از    زآموداستان ذهنی دانش مدرسه و ...( و بیان  

 .، باشد های روزمره و یا توانایی یا مهارتی که به آن تسلط دارند تواند از اتفاقات و نیازمندی خاصی ندارد و می 

 

ها انجام شده و سپس به همراه داوران حوزه  آن  یبند و طبقه   یبند آثار، جمع  افتیدر  ند یپس از اعالم اتمام فرا  :ارزیابی اولیه

انتخاب م کسب نفرات موفق  افراد برگز  ی برا  یت یقسمت محدود  نی . در اشوند ی وکار و نوجوانان  آثار  ده یتعداد  که    ی وجود ندارد. 

 .شوندی مرحله م  ن یباشند، موفق به گذر از ا ته ارائه را داش  وهیو ش  ت یحداقل ابتکار، خالق

 

و در این دوره چندروزه با جدیت    شدهدعوت    وکارکسببوت کمپ توسعه  موفق در مرحله اول به    آموزان دانش   :کمپ خالقیت

های  آموزه   ای تعریف و پروژه  کمپ. در پایان  شوند ی مآشنا    وکار کسب و شروع توسعه     ، خالقیت، تفکر طراحی پردازیبیشتری با ایده 

شود. جزئیات و شیوه برگزاری این کمپ در زمان مقرر اعالم  می   یسازه ی شبآموزان  دانش   های شخصیاین دوره فشرده با پروژه 

 . گرددمی

 

پروژه برتر با ارزیابی داوران در روز    ۱۰با یکدیگر رقابت کرده و حداکثر  آموزان  کمپ پروژه دانش   در پایان  : پمکارزیابی پروژه  

 یابند. پایانی به فینال راه می 

 

به مرحله نهایی تا زمان برگزاری فینال جهت ارائه بهتر توسط مربیان برگزیده توانمندسازی    افته یراههای  پروژه   :توانمندسازی

 خواهند شد.

 

  وکار کسب ای حوزه  مشابه رویدادهای رقابتی استارتاپی در یک روز کامل توسط داوران حرفه   کامالًفینال رویداد دانو    :فینال دانو

 شوند.معرفی می رتر برگزار شده و در همان روز نفرات ب نوجوانان

 



 

. برنده اصلی این دوره  همه با هم یاد بگیریم  که  رسیدن به این هدف استبرای    چندماههاین رویداد یک دوره    :مسیر نوآوری

کنند. در مسیر نوآوری  در این فراخوان شرکت و مسیر نوآوری را آغاز می   نفساعتمادبه هستند که با جسارت و    ی آموزاندانشهمه  

 .یادگیری قرار دارند مسیر  در  عدم موفقیت معنا ندارد و همه

 

 : یبندزمان  جدول

 زمان مرحله 
۲۸  

 آذر

پایان 

 دی

نیمه اول 

 بهمن

پایان 

 بهمن

نیمه اول 

 اسفند

      آغاز 

      اعالن فراخوان 

      ارزیابی اولیه

      کمپ خالقیت

      کمپ  ارزیابی پروژه

      توانمندسازی 

      فینال دانو 
 

 

 

 

 یک مرکز نوآوری   مدرسههر  

 هر دانش آموز یک نوآور 
 


