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 فراخوان

 پ ویکند کانون دانشجویان زرتشتیااستارت رویداد نخستین

( KDZ StartUp Weekend) 

 

 کوچکترین افکار، بزرگترین اعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۴۰۰فروردین 



 نیافکار، بزرگتر نیکوچکتررا با شعار،  کندیپ وادوره از مسابقات استارت نینخست یزرتشت انیکانون دانشجو 

قابل ذکر  .ندکیبرگزار م ی، به صورت مجاز۱۳۹۹ماه فروردین  ۲۰و  ۱۹و  ۱۸مورخ  یپدریروز پ ۳در  اعمال

 هزار تومان است.۳۰است، ورودی این رویداد 

منتورها  نظر تحتسه روز،  نیکه شما با پرورش آن در ا خورد؛یو خام رقم م هیاول دهیا کیمسابقه تنها با  نیا آغاز

 یکینزد ندهیدر آ دیتوانیگذاران، مهیبه سرما وستنیکردن افراد ماهر و پ دایپ ،و در ادامه یآموزش یهاو کارگاه

 .دیندازیب و کار خود را راه کسب

 

 مسابقه نیا یاهداف برگزار

 کسب و کار نهیدر زم یعلم یدادهایبا رو یجامعه زرتشت ییآشنا .۱ 

  هیاول دهیو ارائه ا انیب یریادگی .۲ 

  یزرتشت انیجوانان و دانشجو نیدر ب یپروش مهارت کارگروه .۳ 

 لیدر امر تشک یخاص و اصطالحات تخصص یکردهایبا رو یزرتشت انیجوانان و دانشجو ییآشنا .۴ 

 ...(و لگری، منتور، تسهMVPبوم کسب و کار، )کسب و کار کی

 گوناگون در سطح جامعه یهامهارت انیم یپل ارتباط کی جادیا.۵ 

و  ینیکارآفر نهیدر زم رونیبا افراد موفق در جامعه ب یجامعه زرتشت شتریهرچه ب یی.آشنا۶ 

 پااستارت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :مراحل ثبت نام

خود را در  دهیا دیبا ده،یصاحب ا کنندگانشرکت ،اسفند ماه ۱۵بهمن تا  ۲۷ خیاز تارمرحله  نیادر مرحله اول: 

  یزرتشت انیتلگرام کانون دانشجو یدیآ یاست؛ برا دهیا انیخود و ب یمعرف یکه حاو یاقهیدق ۱ ویدیو کیقالب 

@kdz_id دیارسال نما. 

 ۱۰اسفند تا  ۱۵ خیاز تار؛ کندرا تجربه  کندیپ وتااستار دادیکه بخواهد رو یمرحله هر فرد نیدر ادوم :  مرحله

 گردد، اقدام کند.از طریق لینک سایتی که در آینده اعالم می تواندیماه م فروردین

 

 نامقوانین ثبت

 شرکت  دادیرو نیدر ا تواندیکه دارد م یسطح تخصص، دانش و اطالعات ت،یبا هر سن، جنس یهر فرد

 نرها،یزاید سان،ینو: برنامهشوندیم دهید شتریافراد ب نیا کندهایطور معمول در استارتاپ واما به ؛کند

کانون  توانید از طریق تارنمای رسمی؛ همچنین عالقمندان مینگیمارکت نیمتخصص پردازان،دهیا

 ۲ یهاگروه )یگروه ایو  یصورت انفراد به فروردین ۱۰اسفند تا  ۲۷از تاریخ و  دانشجویان زرتشتی

 د.نام کنیثبت ( نفره ۴ یال

  یمکاناز هر  دیتوانیم دادیدر هنگام شروع روشد و  پ ویکند بصورت کامال آنالین برگزار خواهداستارتااین 

 .دیشو دادیوارد رو دیدار یدسترس نترنتیکه به ا

  خودتان  ریبا نام و تصورا  ایده خودتوانید ، میینیصورت ع هب دهیبهتر ا حیتوض یبرا نیآنال این رویداددر

دقیقه در قالب فیلم  ۱توانید ایده خود را در حد پس می .ردیتر صورت بگانتقال مفهوم راحت تا کنیدثبت 

 نامی ارسال بکنید.برای ما در بازه ثبت

 یکاف کروفونیم کیبا  نترنتیمتصل به ا وتریکامپ ای تاپلپ کی نیآنال کندیشرکت در استارتاپ و یبرا 

 دهیدهنده ا. اگر ارائهدیباشته خود داش میبا ت یریارتباط تصو دیتوانیم دی. اگر وبکم هم داشته باشستا

 .دیده هارائ یریخود را به صورت تصو دهیتا ا دیباش بهتر است وبکم داشته دیهست

 است. بهتر  دادیشرکت در رو یبرا طیمح نیبهتر یپرتآرام و بدون عوامل حواس طیمح در آخر این که

تر و بدون مزاحمت باشد در از محل کار که آرام یدر قسمت د،یتوانینمو چنانچه  دیاست در منزل باش

باشند  نداشته یربرنامه با شما کا یکه در مدت اجرا دیاطالع بده انیبه اطراف؛ دیکن دایحضور پ دادیرو

 .دیببر نیآنال دادیحداکثر استفاده را از زمان رو دیتا بتوان

 

https://kdz.ir/fa/
https://kdz.ir/fa/
https://kdz.ir/fa/


 هستیم. در حیطه کسب و کار و کارآفرینیهمچنین محوریت این برنامه آزاد بوده و پذیرای هرگونه ایده :  ۱تبصره

 دتواننی در دیگر سنین میتمند زرتشتمرکز این برنامه بر روی قشر جوان جامعه هست ولی افراد عالقه: ۲تبصره

 در این برنامه شرکت کنند.

، دایرکت اینستاگرام کانون دانشجویان  kdz_idدی تلگرامی کانون،  آیتوانید به برای کسب اطالعات بیشتر می

 مراجعه فرمایید. kdzirزرتشتی به آدرس 

 

  یابیمراحل پیشنهادی ایده

 :شودمی پیشنهاد زیر بخش چهار شامل کلی روند یک محتوا تهیه برای

 آن نیازهای و مشکالت از لیستی تا کنندمی انتخاب را هاییهحوز ابتدا تیم هر بخش دراین :نیازسنجی 

 به تواندمی،  ...و و بررسی تحقیق میدانی، مشاهدات مربوطه، افراد از پرسش نظیر هاییروششود.  تهیه

 .کند کمک لیست این تهیه

 تعیین با سپس .شوندمی بندیدسته منطقی روشی به مشکالت ابتدا بخش این در :مشکالت بندیدسته 

 .گیرندمی اولویت قرار در مهم نیاز چند ... و اهمیت سطح هدف، جامعه نظیر معیارهایی

 با سپس. شودیم پرداخته نیاز رفع در اولیه هایایده تمام بیان به بخش این در :اولیه راهکارهای ارائه 

 .شودمی انتخاب برتر حلراه ...و نهایی محصول هزینه موردنیاز، فنی دانش چون معیارهایی تعیین

 و خود راهکار نهایی ساختار دهندهارائه تیم است. نوآورانه راهکار معرفی شامل بخش ننهایی: ای طراحی 

 توانمی بخش این ادامه در .کنندمی بیان را شوند نظرگرفته در طراحی خصوص در باید که تمهیداتی

 .پرداخت ...و رقبا مشتریان، محصول، دورنمای تولید نظیر وکار کسب مدل یک مراحل شرح و بررسی به

 

 

 

 

 

 کانون دانشجویان زرتشتی


