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شیگزارش اولین رویداد استارت آپی فناوری توانبخ

RehabTech-2019



مشارکت بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه: ویژگی

RehabTech-2019گانبرگزار کنندگان و مشارکت کنند

ریاست جمهوری



:شودروز جهانی معلولین، در کنار همه اتفاق های خوبی که برای معلولین می افتد، جای خالی یک اتفاق احساس می

کارآفرینی معلولین برای معلولین صاحب ایده  -1

(به جای مهارت آموزی به معلولین جهت استخدام برای دیگران)

کمک به تولید تجهیزات توانبخشی در کشور-2

(کارآفرینی برای دانشجویان خالق)

(آذر ماه12)همزمان با روز جهانی معلولین 



RehabTech.irسایت رویدادطراحی

:داوری از سه نگاه
کاربردی بودن برای معلولین-1
قابلیت اجرا-2
قابلیت تجاری سازی و سرمایه گذاری-3

:انتخاب
پر تکرار بودن

:مجوز حضور
:پیش رویداد

کارگاه خالقیت
آذر8روز جمعه 



فراخوان از طریق رسانه ملی
(عالوه بر پوستر و بنر و دنیای مجازی)



جدول پخش فراخوان رویداد در تلویزیون
باکس پخششبکهروزتاریخردیف

20:30قبل از خبر 2یکشنبه103/09/98

قبل از سریال فوق لیسانسه ها3یکشنبه203/09/98

20:30قبل از خبر 2دوشنبه304/09/98

نساجی-قبل از فوتبال استقالل 3دوشنبه404/09/98

نساجی-بین فوتبال استقالل 3دوشنبه504/09/98

قبل از سریال فوق لیسانسه ها3دوشنبه604/09/98

بین  سریال فوق لیسانسه ها3دوشنبه704/09/98

20:30قبل از خبر 2سه شنبه805/09/98

صنعت نفت–قبل از فوتبال پرسپولیس 3سه شنبه905/09/98

صنعت نفت–بین  فوتبال پرسپولیس 3سه شنبه1005/09/98

قبل از سریال فوق لیسانسه ها3سه شنبه1105/09/98

بین  سریال فوق لیسانسه ها3سه شنبه1205/09/98



ااطالع رسانی به همه دانشگاه های دولتی و آزاد سراسر کشور، سازمانها و انجمن ه

سربرگ رویدادپوستر رویداد



تعداد ایده ها و مشارکت کنندگان

ایده104(: دقیقه ای3ویدئوهای )تعداد ایده ارسالی 

نفر138: تعداد نفرات ثبت نامی با عنوان مشارکت کننده

نفر15:تعداد افرادی که دارای معلولیت بودند



آبادهشهر مختلف کشور20مشارکت از 
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تیم داورها و منتورها

آقای مهندس برجیان  
مدیرعامل شرکت توان همگام  

خانم دکتر حقیقی
فیزیوتراپ دانشگاه رعد

آقای مهندس حاتمی
مدیرعامل شرکت پیشرو همگام

آقای دکتر معیری
مدیرعامل شرکت همیارمکانیک کوشا



تیم داورها و منتورها

خانم ناهید کلوشانی
مدیرعامل موسسه خیریه ایرانیان

آقای دکتر جعفرپیشه
میرعامل شرکت توان دانش مهرسام

آقای مهندس هاشمی
مدیر توسعه کسب و کاراتاق بازرگانی تهران

خانم دکتر اکبرفهیمی
یرانکاردرمان دانشگاه توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ا



تیم داورها و منتورها

آقای میرزاآقایی
کارشناس بنیاد شهید و امور ایثارگرران

آقای دکتر عربی
عضو شورای پژوهشی مرکز رعد

آقای دکتر اسالمی
استادیار دانشگاه و عضو هیات علمی واحد تهران

غرب

خانم دکتر بیات
سرپرست مرکز آموزشی رعد



اتیم داورها و منتوره

آقای مشیری
کارشناس سازمان بهزیستی

آقای میرچی
همکار داوطلب با مرکز آموزشی رعد

آقای مهندس سرکارحسینی
مدیرعامل شرکت مهرسا صنعت هوشمند

آقای میرابوالقاسمی
دکارشناس امور معلولین در مرکز  آموزشی رع



داوری ایده ها از سه نگاه

قابلیت اجرایی از لحاظ فنی. 2 ن کاربردی بودن برای معلولی. 1
(و نه لزوما نوآوری)

یه قابلیت تجاری سازی و سرما. 3
گذاری



:مزیت های ارسال ویدئو

عدم پر کردن فرم های خسته کننده-1
داوری آسان تر-2
دیدن ویژگی های شخصیتی صاحب ایده-3

(دقیقه ای3ویدئوهای )داوری ایده های ارسالی 



ایده104از بین 

:ایده برتر15

شهرستانایده برگزیده از 6
تهرانایده برگزیده از 9

افزاریسختایده 11
افزاری   نرم ایده4

سال 18:جوان ترین صاحب ایده
سال67: مسن ترین صاحب ایده

معلولیتصاحب ایده دارای 4
سالمصاحب ایده افراد 11



ایده برگزیده15

شهرعنوان ایدهنام خانوادگینامردیف

آیا دارای 
معلولیت 
هستید؟

خیرتهراناپلیکیشن اماکن گردشگری و تفریحی مناسب سازی شده معلوالنامامیهرمز1

بلهکرجمخصوص ویلچر( خودرو)موتور معماریفرشاد2

خیرتهرانمحل پارک معلولینشریعتی مقدمحامد3

خیرتهراندوربین مخصوص نابینایانحسینیپارسا4

بلهتهران(تولید محتوا)رادیو ویژه معلولین رستمییوسف5

خیرتهرانپله پیما پورتابلعسکریمحدثه6

خیرارومیهدست مصنوعیزارع سلماسینصیر7

خیرآبادهاپلیکیشن مترجم ناشنوایانبحریالهه8

خیرتهرانجابجایی از ویلچر به صندلیدهقانیمهرداد9

بلهتهرانبانک اطالعاتی از مهارت های معلولیننیک نژادمریم10

بلهعلی آبادکتولویلچر سه چرخ مکانیکیصادقیعلی اکبر11

خیرقزوینویلچر ایستا با قابلیت حرکت در حالت ایستادهچترعنبرینخسرو12

خیرتهرانصندلی ویژه ناتوانان در سینما عربعلیرضا13

خیرتبریزباالبر بیمارعسگر دواتگریعلیرضا14

خیرتهرانصندلی لیفت سیت خالقانهعطارمقدممریم15



: هدف
انتخاب هم تیمی مناسب برای صاحبان ایده

: مالک
(حضور در روز جمعه     )انگیزه-
پشتکار-
(ل باالتوانایی تخصصی در اولویت نسبت به تسلط به نرم افزار و معد) خالقیت-

آذر ماه8در روز جمعه ( پیش رویداد)ساعته 4برگزاری کارگاه خالقیت 



(:  پیش رویداد)کارگاه خالقیت 

ساعته جهت ارایه راهکار تحت راهنمایی منتورها4عنوان نیاز در حوزه توانبخشی و فرصت 10در اختیار گذاشتن 



(:پیش رویداد)کارگاه خالقیت 
وم انسانیگروهبندی تیمها تلفیقی از رشته های فنی و مهندسی، علوم پزشکی و عل



(: پیش رویداد)کارگاه خالقیت 
گام های اجرایی جهت ارایه راهکار برای نیازهای مذکور



(:  پیش رویداد)کارگاه خالقیت 
ساعته زیر نظر منتورها4فعالیت 



(:  پیش رویداد)کارگاه خالقیت 
دقیقه توسط نماینده هر گروه7ارایه های 



نفر شرکت کننده70

نفر مجوز حضور در رویداد اصلی50

(:  پیش رویداد)کارگاه خالقیت 



:ارسال دعوتنامه رویداد برای

میهمان ویژهداور و منتور
صاحب ایده 

برتر



تیم سازی برای صاحبان ایده

با توجه به ایده برای ایشان تیم سازی کردیم: خیر

یمجاهای خالی تخصص های مورد نیاز ایشان را پر کرد: بلی

؟تیم دارندآیا از صاحبان ایده سوال می کردیم 

:به طور مثال



گزارش رویداد اصلی

مکان هتل المپیک

تخته جهت اقامت دو روز ویک شب3اتاق 40❑

ساعت شبانه روزی36سالن هگمتانه بصورت ❑

وعده پذیرایی میان وعده، 4وعده شام، ،1وعده نهار، 2وعده صبحانه، 2❑

وحضور شبانه روزی آمبوالنس
تیم امدادی در کل رویداد

نفره با سه راهی  8میزهای گرد 
یداد آب معدنی سفارشی با لیبل لوگوی روبرق و لیبل اعضای گروه



گزارش رویداد اصلی

پذیرش شرکت کنندگان▪

پک رویدادتحویل ▪

کارت سینه،

دفترچه خام طرح کسب و کار

راهنمای گام به گام تکمیل طرح کسب و کار

خودکار

دفترچه یادداشت

کتابچه آشنایی با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری



00:30ساعت 

ساعته شبانه روزی تیم ها زیر نظر منتورها36آغاز فعالیت 

04:30ساعت 02:30ساعت 22:30ساعت 



دقیقه ایی در حضور داوران و سرمایه گذران7ارائه 
داور اشخاص حقیقی6داور از بخش خصوصی3 داور از  صندوق های عامل3

اشرکت همیار مکانیک کوش
شرکت توان همگام

شرکت توان دانش مهرسام

یصندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشک
صندوق پژوهش و فناوری پرشین دارو

صندوق پژوهش و فناوری توسعه شریف

میدکتر کتایون حقیقی          مهندس هاش
یناهید کلوشانی                    دکتر اسالم
اییدکتر اکبرفهیمی               آقای میرزاآق



اختتامیه با حضور میهمانان ویژه

جناب آقای دکتر ربیعی سخنگوی محترم دولت•
سرکار خانم دکتر داداندیش ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب•
جناب آقای دکتر وحدت ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری•
جناب آقای آقا میری ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز•
محترم بهزیستی کل کشورجناب آقای دکتر قبادی دانا ریاست •

ر حضور رابط ناشنوا د
کل مراسم اختتامیه



تیم برگزیده3به ( چک نمادین )اهدا جوایز

ارائه تندیس به تمامی گروه ها

ارائه گواهی حضور به تمامی شرکت کنندگان

اختتامیه رویداد



تیم تشریفات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب

به سرپرستی آقای دکتر امین پیرمحمدزاده



صاحب ایده منتخب15

مراکز رشد واحد های دانشگاهی شهرستان
(آباده)الهه بحری -1
(علی آباد کتول)علی اکبر صادقی -2
(تبریز)علیرضا دواتگری-3
(  ارومیه) نصیر زارع سلماسی-4
(قزوین)خسرو چترعنبرین=  5

مرکز رشد واحد تهران غرب
هرمز امامی-1
حامد شریعتی مقدم-2
علیرضا عرب-3

مرکز نوآوری مرکز رعد
فرشاد معماری-1
یوسف رستمی-2
مریم نیک نژاد-3

اشتابدهنده همیار مکانیک کوش
پارسا حسینی-1
محدثه عسگری -2
مریم عطار مقدم-3
مهرداد دهقانی-4

استقرار تیم های برگزیده: پسا رویداد



.بالفاصله یکی از ایده ها را جهت سرمایه گذاری انتخاب کرد

عاملارائه بیزنس پلن های تکمیل شده به صندوق های: پسا رویداد

صندوق پژوهش و فناوری 
تجهیزات پزشکی

یه،  ضمن اینکه به دلیل حضور کوتاه صندوق های عامل فقط در زمان ارائه تیم ها و مراسم اختتام

ردد تا جهت کسب اطالعات کامل از ایده ها، بیزنس پلن ها به صورت مکتوب برای ایشان ارسال می گ

.  ایده دیگر را نیز فراهم نمایند14با بررسی دقیق تر شرایط سرمایه گذاری روی 



بارادامه تصویر برداری و مستند سازی با سرزدن به تیم های منتخب هر دو ماه یک
1399تا فراخوان رویداد سال آینده 

:پسا رویداد



رویدادنقاط ضعف برخی 

اطالع رسانی دیر هنگام -1

(انتقال سایت از آلمان به ایران) دلیل قطعی اینترنت •

ایرادات صدا و سیما از کلیپ فراخوان و دیر رفتن روی آنتن تلویزیون•

عدم آشنایی دانشجویان با واژه استارت آپ -2

توجیه حضوری ایشان در کالسهای درسی•

نداشتن فرهنگ کار تیمی-3

صاحبان ایده با تیم سازی که شده بود کمی سخت کنار آمدند •

ساعت کار شبانه روزی باعث خستگی و پایین آمدن کیفیت ارائه ها شده بود4-36

عدم مدیریت صحیح زمان توسط تیم ها•

کم بودن منتور در حوزه بیزینس پلن نویسی -5

صبح و بی قفه 4:30تا ساعت ( امید هاشمی)حضور تنها دو منتور در این حوزه در رویداد که یکی از منتورها •
پاسخگوی ابهامات تیم ها بود 



تفاوت نگاه ما و عوامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری -6

!شرکت دانش بنیانیا تیم ها با ایده های خام اولیه : رویداد استارت آپی❑

ادبارها تیم های کم تجربه استارت آپی را به اسم شرکت ها مورد خطاب قرار د( از طرف صندوق)به عنوان مثال مجری برنامه 

!نوآورییا کاربردی❑

بسیار مهم تر از کاربردی بودن بودنوآوری بودن ایده مد نظرمان بود اما برای صندوق کاربردیما صرفا 

!محصولیا سرمایه گذاری فقط روی خود صاحب ایده سرمایه گذاری روی ایده و ❑

.ساله با کلی ایده و ثبت اختراع خیلی مهم تر از محصول ایشان بود18برای ما نصیر زارع سلماسی 

!(ساعت2)انتهای رویداد دریا تنها ( ساعت36)از ابتدای رویداد حضور داوران و سرمایه گذران ❑

.منتورهای ما از ابتدای رویداد حضور داشته و لذا بر تمامی ایده ها اشراف کامل داشتند

رویدادنقاط ضعف برخی 



(:ص)پیامبر اکرم 
یافتبه آن دست خواهندپارسدانش گرچه در ثریا باشد مردمانی از سرزمین 

با تشکر از توجه شما


