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 به نام خدای مهربان

 فراخوان سومین رویداد ایده آزاد

سومین کودکان و نوجوانان،  یکانون پرورش فکر یاانهیرا یهایسازنده و باز یهایاداره کل سرگرم

اندکاران، دست دکنندگان،یطراحان، تول ییگردهمامنظور  بهرا  یبازاسباب آزاددهیا ملی دادیرو

چهارباغ با همکاری موسسه  1399 در بهار سال یفرهنگ -یاقتصاد ۀمندان حوزنظران و عالقهصاحب

 یبازاسباب ۀعرص پردازاندهیاست تا طراحان و ا یابهانه آزاددهیاملی  دادیبرگزار خواهد کرد. رو

در کشور  شیاز پ شیرا ب یبازصنعت اسباب ییایر رشد و پوتعامل سازنده، بست کیبتوانند در 

 یدبخشیام یهاگام رانیبزرگ در ا یصنعت فرهنگ نیا یبالندگ یفراهم کنند و برا ران،یا زمانیعز

 بردارند.

های جوانان و کمک به رشد و هدایت و با هدف شناسایی استعدادها و خالقیتآزاد ایدهرویداد 

 شود.برگزار میبازی های نو در صنعت نوپای اسبابایدهها و نمایاندن قابلیت

بازی های رومیزی، اسبابهای متفاوتی در حوزه بازیآزاد کانون دارای بخشسومین رویداد ملی ایده

 و کاال پردازی )مرچندایزینگ( خواهد بود.

 ثبت نامنحوه 

در بازه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند ایران مناسبت به پردازان و طراحان ایده

آزاد و مطالعه شرایط ایده ملی مراجعه به وبگاه رویدادبا  1398اسفند  15تا  1398بهمن  15زمانی 

های مربوطه را پر کنند و تصاویر الزم طراحان باید فرم خواهند کرد.  ثبت نامپیش عمومی اقدام به 

 .تمدید نخواهد شددر نظر گرفته شده این بازه زمانی بارگذاری کنند. در تارهای رویداد را 

 - های فرهنگیدر محل مرکز آفرینش 1398اه ماسفند 20 در جلسه توجیهی مورخ طراحانحضور 

شرکت کنندگان عدم حضور  و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان )حجاب( الزامی است

 . شد صراف از ادامه مسیر رویداد تلقی خواهدمنزله ان به
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 ،نامهشیوه ،های این رویدادصورت مسئلهدرباره کنندگان داوران، مربیان و شرکت ،در جلسه توجیهی

رسانی اطالعآزادهای گذشته  گذاران و مسیر تجربه ایدهنحوه تعامل طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه

 .و راهنمایی خواهند کرد

 هاایدهگزینش 

 20تا  98اسفند ماه  20بارگذاری شده در تارنمای رویداد از تاریخ های در این مرحله از میان ایده

 ،داشته باشند را و ارائه به بازارتکمیل  ،ءقابلیت ارتقا ،هایی که از نظر هیئت انتخابایده 99فروردین 

کم چهل  های رسیده دستاز میان ایدهرود انتظار می انتخاب شده و به مرحله بعد راه خواهند یافت.

 داور 5 بازی،اسباب بر نظارت شورای داوران از متشکل علمی کمیتهایده به مرحله بعد راه پیداکنند. 

 انتخاب داوری جلسه یک در را برگزیده هایایده ،ایران بازیاسباب تولیدکنندگان برخی و تخصصی

گذاران نزدیکی ایده به بازار هدف از نظر سرمایهترین عامل موفقیت هر ایده د. مهمکر خواهند

توانید در ها را میری اولیه ایدهگهای درنظر گرفته شده برای غربالوتولیدکنندگان است که مؤلفه

 مطالعه کنید. هاایده گزینش بخش نمایش جزئیات

 هاو ارتقای ایده افزایی صاحبان ایدهتوان

ک ماه در مرکز بازی به مدت یاسباب آزاد ایدهملی رویداد  سومینپردازان منتخب ایدهبرای 

 هایی در نظر گرفته شده است.هنری کانون در خیابان حجاب تهران آموزش -های فرهنگیآفرینش

ادامه خواهد داشت. در این ماه  آغاز و تا بیستم اردیبهشت 1399ه م فروردین مااسیاز  این دوره

زیرنظر  های خود رابازی آزمایی طرحمراحل و ایده  فرایند تکمیل ،پردازان و طراحانایده ،دوره

 بازی طی خواهند کرد.مربیان و تولیدکنندگان اسباب

کار تجاری، ارائه و کسب، مالکیت فکری، نگارش طرحیک دورۀ آموزشی در چهار سرفصل 

برگزار خواهد شد. جزئیات و نیز ها برای برگزیدگان مرحلۀ گزینش ایده تصویریو ارائه  شفاهی

مشاهده تارنمای رویداد  های آموزشیکالس های آموزشی را می توانید از طریق صفحهسرفصل

دریافت خواهد شد که مبنای کنندگان کنید. در پایان دوره آموزشی یک ارائه خالصه از شرکت

 خواهد بود. مرحله بعدایده برتر  بیست ،انتخاب

http://ideaazad.ir/choice
http://ideaazad.ir/Courses
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در 1399سال ه اردیبهشت ما پردازان منتخب دریدهآزاد ویژه اایدهملی  های آموزشی رویدادکارگاه

 شد. خواهد هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان برگزار  -های فرهنگی مرکز آفرینش

 آزمایی رویداد و در فضای بازیصرفاً ایده  10ایده منتخب برای ارائه در روز رویداد  در پایان، بیست

 انتخاب خواهد شد. ارانذگصورت شفاهی در حضور تولیدکنندگان و سرمایهبه دیگر ایده10

 رویداد برگزاری

ر بخش ارائه آزمایی و ارائه شفاهی خواهد بود. دبازیبخش  در دودر روز رویداد  پردازانارائه ایده

 در سالن ارائه خواهند کرد. نارضاهای خود را برای حطرح، سه مرحلهپردازان در ایده ،شفاهی

دقیقه است که در این زمان، صاحب ایده  6ارائه شفاهی صاحب ایده: مدت زمان این بخش  الف(* 

باید با استفاده از فایل ارائه شده به دبیرخانه، ایده خود را ارائه کند. صاحب ایده باید در ارائه خود، 

برای کردن کلیات ایده برای حاضران و داوران، طرح توجیهی اقتصادی مناسبی افزون بر مشخص

پیگیری  روز رویداد از طریق صفحهمی توانند جزئیات این مراسم را عالقه مندان ایده خود ارائه دهد. 

 د.نکن

دقیقه فقط به  6صاحب ایده در مدت زمان  ،: در این بخششرکت کنندگانپرسش و پاسخ  ب(*

دهد. مدیریت زمان این بخش بر عهده صاحب ایده رویداد پاسخ میدر شرکت کنندگان سه سوال 

 است.

های دقیقه باید به پرسش 6صاحب ایده در مدت زمان  ،پرسش و پاسخ داوران: در این بخش ج(*

 داوران و تولیدکنندگان اسباب بازی پاسخ دهد.

ها از صاحبان ایده هد شد.خوامعرفی توسط داوران وز برگزاری رویداد ایده منتخب در ر 10در نهایت 

 به عمل خواهد آمد.تقدیر 
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 تولید و تجاری سازی

های ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایدههای رایانههای سازنده و بازیاداره کل سرگرمی 

های برگزیده شورای تولید، بررسی و در صورت دارا بودن شرایط، اقدام به تولید ایده درمنتخب را 

 خواهد کرد.

ایجاد و  های کانون، ضمن عقد قراردادپس از برگزاری رویداد و تعیین اولویتتوانند طراحان می

های سازنده زیر نظر های خود را در مرکز سرگرمیسازی ایدهیند تجاریافر، فضای مشارکت

 کارشناسان این مرکز سپری کنند.

 

 دبیرخانه سومین رویداد ملی ایده آزاد                                                                      


