شیوه نامه ی ثبت نام در لیگ ملی طراحی کسب و کار نوجوانان سال 98
شرکت در لیگ طراحی کسب و کار نوجوانان کامال رایگان بوده و به همت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
مشهد شامل سه روز اقامت نوجوانان با سرپرست ،ایاب و ذهاب به مشهد و پذیرایی نهار و صبحانه برای  ۳۰تیم فینالیست به
صورت کامال رایگان برنامه ریزی شده است و فرصتی بسیار عالی در آخر سال  ۹۸تدارک دیده شده که همه نوجوانان متولدین
سالهای  ۱۳۸۶الی  ۱۳۷۹را برای شرکت در این رخداد ارزشمند دعوت می کند.
در این رویداد سه روزه ۳۰ ،تیم سه نفره از بین متقاضیان نوجوان از سرتاسر کشور پذیرش خواهند شد .هر تیم جهت پذیرش،
یک مسأله به همراه یک راه حل را شناسایی نموده و در قالب یک ویدئوی کوتاه یک دقیقه ای ارسال می نماید تا در سطح
ملی با دیگر نوجوانان رقابت نماید .تیم های منتخب در این رویداد ،طی یک فرایند رقابتی ،آموزش می بینند تا ایده های خود
را به یک کسب و کار نوآفرین تبدیل نمایند.

جدول زمانبندی برنامه ها
مخاطبان :کلیه نوجوانان در بازه سنی  12الی  19ساله ( متولدین سالهای  86الی ) 79
تاریخ

رویداد

توضیحات

 6بهمن ماه 98

شروع ثبت نام از تیم ها و آغاز

سایت ثبت نام و دریافت محتواهای تکمیلی
http://league.mccima.com

آخرین مهلت ثبت نام و آپلود

تیم ها تنها به صورت سه نفره و با یک جنسیت

ویدئو

پذیرش می شوند.

اعالم نتایج و معرفی  30تیم

بررسی تیمها و ارزیابی فیلم ها و مستندات

فراخوان و پذیرش در سایت
 25بهمن ماه 98
 30بهمن ماه 98

منتخب
اول لغایت سوم

هماهنگی های الزم جهت تهیه

پذیرش تیم های فینالیست در هتل (برای غیر

اسفند ماه 98

بلیط و حضور نوجوانان منتخب

مشهدی ها) با حضور یک نفرسرپرست قابل انجام

در مشهد

است.

 5و  6و  7اسفند

برگزاری لیگ ملی طراحی کسب

همزمان با همایش ملی بهبود کسب و کار همراه با

ماه 98

و کار نوجوانان در سه روز

اهدای جوایز توسط رییس محترم اتاق ایران

افتتاحیه :دوشنبه  5اسفند از

مکان :مشهد مقدس ،اتاق بازرگانی صنایع و معادن

ساعت 15:30

کشاورزی استان خراسان رضوی

راهنمای تهیه کلیپ  60ثانیه ای
نوجوانان عزیز شرکت کننده در لیگ لطفا به موارد زیر توجه کنید :

)۱
)2
)۳
)4
)5

برای تهیه کلیپ از ساده ترین روشها و در دسترس ترین ابزارها مثل موبایل استفاده کنید
حجم فیلم نباید از  ۱۰۰مگابایت بیشتر باشد .اکیداً سعی کنید زمان فیلم بیشتر از شصت ثانیه نشود ( .در صورتی
که کمتر از شصت ثانیه شد مشکلی نخواهد داشت).
درابتدا و یا انتهای فیلم حتم ًا به لیگ ملی طراحی کسب و کار نوجوانان اشاره کنید .بعالوه در  ۶۰ثانیه خود ابتدا به
مسأله و سپس به راه حل و در نهایت اسم ایده بپردازید .
ارائه کلیپ حتماً توسط خود اعضای تیم انجام شود(.الزامی وجود ندارد که حتماً هر سه عضو در کلیپ دیده شوند).
برای پیدا کردن مسأله می توانید در یکی از  ۱5محور اصلی لیگ عمیق شوید و یکی از مسائل آن حوزه را انتخاب
کنید( .کشاورزی و دام ،بازرگانی و صادرات ،ای سی تی و فناوری اطالعات ،حمل و نقل ،انرژی ،معدن ،صنعت،
خدمات آموزشی ،گردشگری و سوغات ،سالمت و پزشکی ،صنعت بازی ،خدمات مالی و فین تک ،خدمات رسانه ای،
صنعت بالکچین و سایر)

راهنمای تکمیل فرم ثبت نام و ثبت رزومه ی شرکت کنندگان
-1
-2

-3
-4

سرگروه وارد سایت شده و روی دکمه ثبت نام کلیک می کند و کد ملی خود به همراه شماره موبایل خویش را وارد
نموده و پس از آن کد تاییدی که پیامک می گردد باید وارد شود.
حاال سرگروه به پنل کاربری خود هدایت می شود و کد ملی خود را در قسمت نام کاربری وارد کرده و یک پسورد
در قسمت پسورد وار د می کند .پس نام کاربری تیم شما کد ملی سرگروه و پسوردی است که ایشان انتخاب کرده و
تا پایان اعالم نتایج باید در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
سرگروه باید اطالعات اعضای تیم را شامل نام و نام خانوادگی ،کد ملی ،تاریخ تولد و شماره موبایل و ثابت عضو تیم
و ولی نوجوان و سایر اطالعات را وارد نماید.
سرگروه باید توضیحات مربوط به ایده و بارگزاری ویدئو را انجام دهد.

 -5دقت کنید در قسمتی که از مهم ترین موفقیت ها و مهارت های شما سوال شده است :

منظور ما از موفقیت ها ،دستاوردهای شما شامل شرکت در جشنواره های معتبر (خوارزمی ،جابربن حیان و )...یا
کسب مقام های خاص در المپیادها یا مسابقات ورزشی یا هنری می باشد .در صورتی که یک یا چند مورد از موارد
فوق را احراز کرید ذکر نمایید منظور ما از مهارت ها شامل مواردی است که شما بنا به عالقه ی شخصی پیگیر
یادگیری آن بوده اید مثل مهارتهای فنی (گرافیک ،برنامه نویسی ،بازاریابی و فروش ،تدوین ویدیو ،کار با نرم
افزارهای مختلف ،مهارتهای دیجیتال مارکتینگ و غیره) و سایر مهارت ها ( از قبیل مهارتهای تسلط بر زبان
انگلیسی ،آشپزی ،مهارتهای تعمیر موبایل ،وسایل خانه ،خودرو ،عکاسی حرفه ای ،موسیقی و غیره  )....می باشد.

آدرس سایت جهت ثبت نام و بارگزاری ویدئو :
https:// league.mccima.com
➢
➢
➢
➢
➢

دبیرخانه لیگ همه روزه جز ایام تعطیل از ساعت  ۹صبح الی  ۱4آماده ی پاسخگویی سواالت شما می باشد.
اگر در رابطه با لیگ نیاز به اطالعات بیشتر دارید با شماره  ۰5۱۳۸۸42۹۳۱داخلی  ۱۷خانم کمالی تماس بگیرید.
اگر در ثبت نام یا بارگزاری اطالعات دچار مشکل شدید با شماره  ۰5۱۳22۱۶۰۰۰داخلی  2۳5آقای صفازاده
تماس بگیرید.
شما می توانید از طریق واتس آپ یا تلگرام هم با دبیرخانه به شماره  ۰۹۱5۰۸۸2۰۳۱طی ساعت های  ۹صبح الی
 2۰ارتباط بگیرید.
جهت دریافت اطالعیه ها و اخبار لحظه ای لیگ شبکه های اجتماعی ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.
League_mccima

