
 
 

 
شرکت توزیع شبکه ملی فرهنگ ج.ا.ا با همکاری  ستان مازندران ، نیروی مجتمع دیجیتال امام خمینی )ره( زیر نظر   ذیل اهداف با برق ا

 :کند برگزارمی

 معرفی رویداد 

 
شنواره این ستفاده هدف با ج سیل از ا ست.  برق مازندران نیروی توزیعدر حوزه  کارآفرینی هایپتان شده ا ستارت آپ در نظر گرفته   ا

شکل ۳ویکند ، یک رویداد کارآفرینی  ست که با هدف  ستارتروزه ا شرو و راهپآ گیری ا سب و کارهای موفق در های پی اندازی ک

 برگزار خواهد شد.  برق استان مازندران با مشارکت مجتمع فرهنگی دیجیتال استان مازندران نیروی شرکت توزیع، توسط برق صنعت 

شرکت  شجویان، افراد دارای ایدهکنندگان پرانگیزهدر این رویداد کارآفرینی،  صان، دان ص شامل متخ سبای  و کاری، مدیران  های ک

 .همراه باشید ما برای اطالع از جزئیات بیشتر با .آیندگذاران گردهم میواحدهای صنعتی، بازرگانی و سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ مازندران برق نیروی توزیعپ ویکند آ استارترویداد فراخوان 

 مازندران برق نیروی توزیع در صنعتکارآفرینی و جشنواره فناوری اولین رویداد تخصصی 

 

 برقنیروی  توزیع و کاری موفق در صنعت اندازی کسبهای پیشرو و راهاستارت آپ  گیری شکل 

  وکار از طریق آموزش عملیاندازی کسببه کارآفرینی برای راه برقتشویق عالقمندان به حوزه 

  برقنیروی توزیع کمک به تغییر رویکرد و ترویج کارآفرینی در بین فعاالن صنعت 

 های مرتبطهای کسب و کاری در زمینهسازی ایدهتجاری 

 ارهای نوپاک های مغفول برای ایجاد کسب وو شناسایی ظرفیت های کسب و کاریکمک به ایجاد شبکه 

 سازی کسب و کارها و کمک به تحقق و پیادهشناسایی بهترین استارتاپ 

 

 

 طرح ایده 

 تشکیل گروه 

 اجرای طرح در گروه 

 معرفی و ارایه طرح 

 برگزیدههای داوری و معرفی طرح 

 های برگزیده تا مرحله اجراحمایت از طرح 

 

 مازندران برق نیروی توزیعوقایع  استارت آپ ویکند 

 

 مازندران برقنیروی  توزیعاهداف استارت آپ ویکند 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرهنگام عادی مخاطبان

 24/11/97تا تاریخ  20/11/97تا تاریخ 

 ریال400000  ریال300000  )متوسطه دوم (دانش آموزان مدارس 

 ریال500000 ریال400000 دانشجویان دانشگاه ها

 ریال600000 ریال500000 اعضای محترم هیات علمی  دانشگاه ها

 ریال700000 ریال500000 اعضای انجمن های صنعتی برق ، پیمانکاران 

 ریال1000000 ریال600000 سایر افراد عالقمند 

 )کاهش پیک )بهینه سازی مصرف انرژی،مدیریت مصرف بار و راهکارهای دو سویه با مشترکان 

  فاده از با استاستخراج و ارائه الگوی مصرفی مشترکین مختلف اعم از تجاری ،خانگی ،دیماندی ،شهری و روستایی

 ( Deep Learningالگوریتم هوش مصنوعی )

 توسعه ی انرژی های تجدید پذیر در شبکه های توزیع 

 بازاریابی، تبلیغات، فروش، صادرات و برندسازی 

 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

  فناوری اطالعات 

 

 

   سخنرانی مدیران برگزیده در حوزه کارآفرینی در
 برقصنعت 

 پی به آ انتقال تجارب کارآفرینان استارت
 کنندگانشرکت

  ساعت ۵۴برگزاری کارگاه آموزشی و تجربی طی 

 های تدوین شده توسط اعضای هیاتارزیابی طرح 
 علمی و متخصصان صنعتی

 انتخاب برگزیدگان و اهدای جوایز 

 های اپ حمایت از جذب سرمایه برای استارت
 برگزیده

 

 

 

 

 

 

 مازندران برق نیروی توزیعوقایع  استارت آپ ویکند 

 

 

 مازندران برق نیروی توزیعاستارت آپ ویکند   جوایز

 

  امه نلیون ریال + گواهیمی 2۰تیم اول مبلغ

 شرکت در رویداد به همه اعضای تیم

 امهنمیلیون ریال + گواهی 1۵یم دوم مبلغ مت 

 شرکت در رویداد به همه اعضای تیم

  امه نمیلیون ریال + گواهی 1۰تیم سوم مبلغ

 مشرکت در رویداد به همه اعضای تی

 

 مازندران برق نیروی توزیعمحورهای استارت آپ ویکند 

 

 مازندران برق نیروی توزیعهزینه ثبت نام در استارت آپ ویکند 
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پایان

 مازندران برق نیروی توزیعجدول زمانبندی استارت آپ ویکند 

 

 مرحله اول : 

 ثبت نام اولیهبهمن  20بهمن ماه تا   1 
 با مراجعه به وبسایت           

 

 نام خود را تکمیل فرمایید ثبت       
 

 مرحله دوم : 

 حضور در پیش  رویدادبهمن ماه    18

پیش رویداد در ساری برگزار می گردد و شرکت 

در آن اختیاری می باشد . هدف آن آشنایی بیشتر 

شرکت کنندگان با محور های رویداد و تشکیل 

 تیم می باشد
 

 مرحله سوم :

 برنامه روز اول بهمن ماه   24

 شروع استارت آپ ویکند صنعت برق

 معرفی ایده ها و رای گیری آنها ،تشکیل تیم ها ،پذیرایی

 مرحله چهارم :

 برنامه روز دومبهمن ماه  25 

توسط تیم ها و تشکیل کار روی ایده ها ، صبحانه

 ادامه فعالیت تیم ها و ،ناهار،  کارگاهای تخصصی ،

 پذیرایی 
 

 مرحله پنجم :

 برنامه روز سومبهمن ماه   26

ناهار ، ارائه ادامه کار روی ایده ها ،  صبحانه ،

مراسم اختتامیه ، پذیرایی و کار به داوران و 

 تقدیر از برگزیدگان
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: ساری میدان امام خمینی )ره( ،مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  آدرس دبیرخانه رویداد

 01133366853:  دبیرخانه رویداد  شماره تماس       مازندران ،طبقه دوم مجتمع دیجیتال استان مازندران 

 : از طریق شماره تلفن ؛آدرس اینترنتی رویداد و کانال مجتمع جهت اطالعات بیشتر 
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