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 برق مهندسی دانشکده محترم روسای

 سالم با

 بصورت 1400ارديبهشت 30الي28 تاريخ از ايران برق مهندسي کنفرانس مين29 رساندمي استحضار به احتراماً

 اين شودمي برگزار دائمي کميته دبيرخانه همکاری با ايران برق مهندسي علوم انجمن توسط مجازی نيمه

 و برق صنعت در نوآورانه هایایده تشویق و شناسایی" عنوان تحت جديدی فعاليت دارد نظر در کنفرانس

  نمايد. ايجاد "مخابرات

 ترويج و برق مهندسي با مرتبط هایحوزه آموختگان دانش و دانشجويان سازی توانمند هدف با علمي رخداد اين

 هاطرح هایبرترين بخش اين در داريم بنا است شده طراحي کار و کسب هایمهارت توسعه و کارآفريني نوآوری،

 فرصتي کنفرانس از بخش اين اجرای گيرد. قرار تشويق و ارزيابي شناسايي، مورد اجرا قابل  و نو هایايده يا و

 به را خود کار و کسب طرح فعلي موقعيت تا کندمي فراهم صنعت کارشناسان و هادانشگاه دانشجويان برای

 خود، کار و کسب حوزه در بتوانند تا نموده برقرار بهتری تعامل و ارتباط همکار هایگروه با و کشيده چالش

 شود:مي بندی دسته ذيل طبق بخش اين داوری معيارهای باشند. داشته جامعه در را بهتری اثربخشي

 هایارزش زيست، محيط استانداردها، مقررات، و قوانين با کار و کسب طرح يا ايده انطباق و سازگاری ميزان 

 اجتماعي. و فرهنگي

 طرح. و ايده پذيریآسيب و پذيری رقابت ميزان 

 گذاری. سرمايه برای الزم ظرفيت و اجرا قابليت فني، پذيری امکان 

 درآمد. کسب برای شده داده تشخيص فرصت از استفاده چگونگي 

 کار مديريتي، توان مالي، توان مهارت، تجربه، تخصص، )خالقيت، طرح اجرای برای پيشنهادی گروه توان 

 و...(. اقتصادی تحليل توان و بازارشناسي اجتماعي، تعامالت و ارتباطات گروهي،

 طرح. اجرايي اندازچشم 

 شده. گرفته کار به نوآوری و ابتکار خالقيت، سطح و کار و کسب طرح يا ايده فناورانه مبنای 

 رقابتي جديد، دانش جمله از طرح کليات اول مرحله در شد. خواهد انجام ایمرحله سه بصورت هاطرح بيارزيا

 به تاييد مورد هایطرح گيردمي قرار ارزيابي مورد بازار ازني  و سرمايه ميزان زايي،اشتغال ميزان محصول، پذيری

  توایـمح و تارـساخ فناوری، و نوآوری نظر از ،اوليه شده پذيرفته هایطرح دوم مرحله در يابند.مي راه دوم مرحله
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 هایطرح و گرفت. خواهند قرار داوران کميته ارزيابي مورد ،آن در شده کارگرفته به فناوری بودن عملياتي و طرح

 دعوت متقاضيان از سوم مرحله در يابند.مي راه سوم مرحله به منتخب، طرح عنوان به مرحله اين در شده پذيرفته

 هر در شده رفتهيپذ یهاطرح از نهايت در و يمعرف را خود طرح ،داوران حضور با ایجلسه در تا دآيمي عمل به

 به طرح( )صاحبان برگزيدگان همچنين .شد خواهد اعطا بدان يسينف زيجوا و ريتقد اختتاميه درمراسم محور،

 و مادی هایحمايت جهت شکوفايي و نوآوری صندوق و گذاریهيسرما هایصندوق رشد، مرکز نوآوری، مراکز

  .شوندمي معرفي خود طرح سازی پياده جهت ،يمتقاض عيصنا نيهمچن و معنوی

 متخصصين و کارشناسان دانشجويان، اطالع به مقتضي نحو به شودمي درخواست محترم مقام آن از خاتمه در

 ارسال ايران برق مهندسي کنفرانس دبيرخانه برای و تهيه صفحه دو در حداکثر را خود طرح تا شود رسانيده

  دارند.

 دارد. را تشکر کمال جنابعالي توجه بذل از قبال

 

 

 الهي توفيق آرزوی با

 شفيعي مسعود

 کنفرانس نمي29رئيس

 انجمن رئيس و
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