ديستان عسیس!
ضطکت کٌٌسگبى ػعیع زٍضُ سَم هسضسِ تبثستبًی کست ٍ کبض ضطیف
ّوبًغَض کِ اعالع زاضیس ،جوؼِ ّفتِ آیٌسُ ثطًبهِ ثبظاضچِ ضجیِ سبظی کست ٍ کبض ضٍ پیص ضٍ زاضین.
زض ازاهِ ضطایظ ػوَهی ضطکت زض ثبظاضچِ اػالم هی گطزز.
الظم ثِ شکط است ضطایظ ثطگعاضی ثبظاضچِ ثِ غَضت یکسبى ثِ تین ّب اػالم هی گطزز ،لصا اگط سَالی ٍ یب اثْبهی
ٍجَز زاضتِ ثبضس ،ثطای توبهی تین ّب ثِ غَضت یکسبى ٍجَز زاضز ٍ اگط هتؼبلجبً اعالػبت جسیسی اظ ثبظاضچِ اعالع
ضسبًی گطزز ،آى ّن ثِ غَضت ػوَهی ٍ ّوعهبى زض اذتیبض توبهی تین ّب لطاض ذَاّس گطفت.

ثِ ذبعط زاضتِ ثبضیس ،ایي ثبظاضچِ لجل اظ ایي کِ یک هسبثمِ ثیي تین ّب ثبضس ،تجطثِ ای آهَظضی ثطای تین ّبست،
لصا زض ثطذَضز ثب آى ،زیس فطاگیطی ٍ یبزگیطی اظ ضطایظ ٍ تجطثِ ضا زاضتِ ثبضیس.
شرکت در بازارچٍ بر مبىای درخًاست تیم َا ي مىًط بٍ مًافقت کمیتٍ برگساری بازارچٍ ،با عرح تیم َا
بر اساس شرایظ ي ضًابظ مًرد وظر می باشذ.
اظ عطفی ،شرکت در بازارچٍ بٍ عىًان یکی از ارکان دریافت گًاَی پایان ديرٌ ،السامی است ،ثب ایي ٍجَز،
تیم َا مختار بٍ درخًاست حضًر در بازارچٍ َستىذ.
الظم ثِ شکط است توبهی تین ّب ،هی ثبیست یک ًفط ضا ثِ ػٌَاى کبپیتبى تین هؼطفی ًوبیٌس ،اظ ایي پس توبهی
پیگیطی ّب ٍ تؼبهالت تین ّب ثب کبزض اجطایی ٍ ضَضای ثطًبهِ ٍ اجطای ثطًبهِ ّب اظ عطیك کاپیتان ذَاّس ثَز.
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شرایظ درخًاست حضًر در بازارچٍ:
 .1تکویل ٍ اضسبل عطح A
 .2تکویل ٍ اضسبل عطح B


الظم ثِ شکط است ّط تین هی ثبیست زٍ عطح  B ٍ Aاػالم کٌس ،اگط عطح تیوی ثِ فضبی هحیظ ثبظ ٍ یب فضبی
هحیظ ثستِ ٍاثستِ است ،هی ثبیست زض ثرص  ،Aعطح هحیظ ثبظ ٍ زض ثرص  ،Bعطح هحیظ ثستِ ضا اػالم ًوبیس.
زض ایي حبلت ،اگط فضبی ثبظاضچِ هحیظ ثبظ ثبضس ،عطح  Bزیگط ثطضسی ًوی گطزز.

ّ وچٌیي اگط عطح ضوب ثِ هحیظ ٍاثستِ ًیست ،ایي اهکبى ضا ذَاّیس زاضت کِ زٍ عطح  B ٍ Aضا اػالم ًوبییس ،زض
ایٌػَضت ثِ تطتیت اٍلَیت عطح ّبی ضوب ثطضسی هی ضَز ،اگط عطح  Aپصیطفتِ ضس ،زیگط عطح  Bثطضسی ًوی
گطزز.

 .3پطزاذت ّعیٌِ ّ 25عاض تَهبًی ثبثت ّط ًفط زض ّط تین (یک تین ً 4فطُ ،هی ثبیست ّعیٌِ ّ 111عاض
تَهبًی پطزاذت ًوبیس)

ظهبى تحَیل زضذَاست ّبی ضوب ،تب سبػت  22ضٍظ ضٌجِ هَضخ  3ضْطیَض هبُ هی ثبضس ،ثِ ایي هٌظَض هی ثبیست
ضوب تب پبیبى سبػت کالسی ضٍظ ضٌجِ ،السام ثِ تْیِ فیص هیع ذَز اظ سطپطست کالس ًوبییس ٍ تػَیط فیص ضا ثِ
اًضوبم فبیل ٍضٍز ٍ پی زی اف عطح ّبی  B ٍ Aثِ آزضس  Sharifsummerschool@gmail.comاضسبل
فطهبییس.
ضَضای ثطًبهِ ضیعی ٍ اجطا هَافمت ٍ یب ػسم هَافمت ذَز ثب عطح ّب جْت ضطکت زض ثبظاضچِ ضا تب پبیبى ضٍظ یکطٌجِ
ثِ تین ّب اػالم هی کٌس ٍ زض غَضتیکِ ثب عطح تیوی هَافمت ًطسُ ثَز ،آى تین هی تَاًس تب سبػت  22ضٍظ زٍضٌجِ
هَضخ  5ضْطیَض هبًُ ،سجت ثِ اغالح ٍ یب تغییط عطح ذَز ٍ اضسبل هجسز آى السام ًوبیس.
ػٌَاى ایویل ضوب هی ثبیست ػٌَاى زٍضُ ،گطٍّی کالسی ٍ ًبم تین ضوب ثبضس.
ثطای هثبل :هسضسِ  97ضٍظّبی ظٍج ،کالس الف ،تین ًبهساضاى
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وکات مُم
 .1ثبظاضچِ زض تبضید جوؼِ  9ضْطیَض هبُ ثطگعاض هی گطزز ،سبػت ثطگعاضی ثبظاضچِ پس اظ سبػت  16ذَاّس ثَز کِ هکبى ،ظهبى ٍ
هست زلیك آى هتؼبلجبً ذسهتتبى اػالم هیگطزز( .هست ظهبى فطٍش حسالل  3سبػت ذَاّس ثَز).
 .2کبالی هَضز فطٍش تٌْب هَاز غصایی هیثبضس.
 .3ثِ هٌظَض هحک اثتکبض ػول ٍ ذاللیت ضوب ،اظ پصیطش عطح ّبی سبزُ فطٍش هؼصٍضین( .ثطای هثبل ٌّسٍاًِ ثِ ضطط چبلَ،
هگط ایٌکِ اضظش افعٍزُ ٍ یب اثتکبض ػول لبثل زفبػی زاضتِ ثبضس).
 .4ضطکتکٌٌسگبى زض لبلت تین ّبی جبضی زضسی ،زضذَاست حضَض زض ثبظاضچِ ضا هی زٌّس.
 .5تطکیل گطٍُّبی جسیس ثطای زاًصآهَظاى ٍ زاًطجَیبى هسضسِی کست ٍ کبض ،تٌْب ثِ ضطط اضائِ زضذَاست تب پبیبى ظهبى
استطاحت ضٍظ ضٌجِ هَضخ  3ضْطیَض هبُ ٍ هٌَط ثِ ثطضسی ٍ هَافمت ضَضای ثطًبهِ ضیعی ٍ اجطا ثالهبًغ هیثبضس( .احتوبل
پصیطش زضذَاست ّب تغییطات ثسیبض کن هی ثبضس)
 % 31 .6کل ٍجَُ زضیبفتی جْت ثجتًبم ،غطف ّعیٌِّبی جبضی ثطپبیی ثطًبهِ گطتِ ٍ  % 71الجبلی ،ثِ ػٌَاى جبیعُی ٍیژُی
ثبظاضچِ ،ثِ گطٍّی کِ هغبثك هؼیبضّبی اضظیبثی ثیطتطیي اهتیبظ ضا ثِ زست آٍضزُ ثبضس ،تمسین هیگطزز.
ّ .7ط تین یک هیع ثِ اضبفِی یک پطیع ثطق زض اذتیبض ذَاّس زاضت ٍ حضَض اػضبی گطٍُ جْت آهبزُسبظی غطفِ اظ یک سبػت
لجل زض هحل ضطٍضی هیثبضس.
 .8زٍستبى ضطکتکٌٌسُ هجبظ ثِ استفبزُ اظ ًیطٍی کوکی ًویثبضٌس.
 .9تْیِ ٍ فطٍش غصاّبی زٍزظا هوٌَع هی ثبضس ٍ اهکبى استفبزُ اظ هٌمل ٍجَز ًساضز.
 .11لغفب زض ضػبیت حجبة اسالهی ثِ هٌظَض جلَگیطی اظ ّطگًَِ تؼبضؼ ذبضجی ثب تین ثطگعاضی ّوطاّی ًوبییس.
 .11زض ٌّگبم ثطپبیی ًوبیطگبُ ،زض غَضت ثطٍظ ّطگًَِ تؼبضضی (اظ جولِ حضَض هتکسیبى ٍ یب سبیط فطٍضٌسگبى ٍ ،یب ثطذَضز
ًبهٌبست ثطذی اظ ضْطًٍساى) ،ثب سؼِ غسضثطذَضز کطزُ ٍ هَاضز ضا تٌْب ثِ هسئَلیي ثطگعاضی هٌؼکس ًوبییس.
 .12ثب ٍجَز تالش کبزض ثطگعاضی ثطای تأهیي هٌبست ضطایظ ظیطسبذتیٍ ،لی ثطٍظ ثطذی هطکالت ،اجتٌبة ًبپصیط است ،لغفبً ثِ
هٌظَض زاضتي تجطثِ ای ضیطیي ،زض ایي هَالغ ثب سؼِ غسض ٍ ّوطاّی ثب تین ثطگعاضی ،ضطایظ ضا کٌتطل پصیط تط ًوبییس.
ّ .13وطاُ آٍضزى ٍ ًَاذتي آالت هَسیمی هوٌَع هی ثبضس.
 .14تجلیغ غطفِّب غطفبً ثِ ػْسُ ضطکتکٌٌسگبى ػعیع هیثبضس( .زض غَضت اهکبى ٍجَز ًوبیطگط تػَیطی ،جْت تجلیغبت ،تؼطفِ
ّعیٌِ تجلیغبت هتؼبلجب اػالم هی گطزز).
 .15ضػبیت ظهبى آغبظ ٍ پبیبى فطٍش ،ثطذَضز هٌبست ثب ضْطًٍساى ٍ کبزض ثطگعاضی ثطًبهِ ٍ ،کٌتطل تٌص ّب ٍ احسبسبت زض ضطایظ
هرتلف العاهی است ٍ زض غَضت ػسم ضػبیت ،زض ضزیف اضظیبثی ّب پیص ثیٌی ضسُ ًوطُ پبییي اذتػبظ زازُ ذَّبز ضس.
 .16پس اظ جبیبثی ًْبیی ٍ لطاضگیطی هیعّب ،اًتربة هیعّب ثِ غَضت لطػِ کطی هی ثبضس.
 .17پس اظ اتوبم فطٍش ّط گطٍُ هَظف است ٍسبیل ذَز ضا جوغ آٍضی کطزُ ٍ هکبى ذَز ضا تویع کٌس.
 .81بٍ مىظًر یکسان سازی وظم ي بروامٍ ریسیَ ،رگًوٍ تغییر احتمالی در قًاویه ،اعالمیٍ َای جذیذ ي یا تصمیم
گیری َا ،تىُا از عریق شًرای بروامٍ ریسی ي اجرا بررسی می گردد ي تىُا از عریق کاوال اعالع رساوی شرکت
کىىذگان ي سایت مذرسٍ اعالع رساوی می شًد.
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معیارَای ارزیابی گريٌَا ي میسان امتیازات بٍ شرح زیر میباشذ:
ردیف معیار ارزیابی

امتیاز

1

ًَآٍضی زض اًتربة غصا

15

2

کیفیت ٍ ثْساضت هَازغصایی

11

3

ًَآٍضی زض تجلیغبت ٍ جصة هطتطی

15

4

جصة ٍ ًحَُی ثطذَضز ثب هطتطی
هَفمیت ٍزضجصة
تجلیغبت

11

5

هحیظ ثبزض حیي فطٍش ٍ پس اظ پبیبى آى
ثْساضتثطذَضز
ٍ ًحَُ
هطتطی

11

6

هطبضکت اػضبی تین
هطتطی

15

7

هیعاى سَز ثِ سطهبیِ

15

8

ٍالغگطایبًِ ثَزى ثطًبهِ ٍ ػولیبت زض جْت ثطًبهِ

11

9

ضػبیت ًظن ٍ ًظبفت

11

11

ّوکبضی ثب کبزض ثطگعاضی ٍ کٌتطل ٍاکٌص ّبی ثِ ضطایظ پیص ثیٌی ًطسُ

15

جوغ کل اهتیبظات

125

در وًشتار عرح خًد ،بٍ سًاالت زیر بٍ ترتیب پاسخ دادٌ باشیذ( :یک فایل  Aي یک فایل )B
 )1زض ًظط زاضیس چِ چیعی ضا ثفطٍضیس؟
 )2اگط عطح ضوب ،عطح هطبثِ ای زاضز ،چِ اضظش افعٍزُ ٍ یب اثتکبض ػول هتفبٍتی زض اجطا زاضز؟
 )3چِ ٍسبیل ثطلی ضا ّوطاُ ذَز ذَاّیس آٍضز؟
 )4چِ همساض ذَاّیس فطٍذت؟
 )5ثب چِ لیوتی ذَاّیس فطٍذت؟ زلیل ٍ فلسفِ ایي لیوت گصاضی ثط چِ اسبس است؟
ّ )6عیٌِّبی ذَز ضا ثطآٍضز کٌیس ٍ هطرع کٌیس کِ ثط اسبس آى چگًَِ سطهبیِ گصاضی ذَاّیس کطز؟
 )7زضآهس ٍ سَز ذَز ضا ثطآٍضز کٌیس ٍ تَضیح زّیس سَز ذَز ضا چغَض تمسین ذَاّیس کطز؟
 )8اظ چِ ضیَُّبی تجلیغبتی ثْطُ ذَاّیس ثطز؟
 )9تمسین کبض تیوی ضوب ثِ چِ ضکل ذَاّس ثَز؟
 )11ضیسکّبی عطح ذَز ضا زض چِ هیثیٌیس ٍ چِ ضاّکبضّبیی جْت همبثلِ ثب ایي ضیسکّب اًسیطیسُایس؟

مًفق باشیذ
شبیه سازی کسب و کار
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