
همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت

گزارش دومین رویداد ملی استارت آپی در حوزه 
(بصورت مجازی)فناوری های توانبخشی 

Rehabtech.2020



امشارکت بخش دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه ه: ویژگی

Rehabtech.2020برگزار کنندگان و مشارکت کنندگان



:به مناسبت روز جهانی معلولین، با هدف 

کارآفرینی افراد دارای معلولیت 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 ماه21و 20)همزمان با روز جهانی معلولین 



لگرامیفراخوان از طریق سایت و شبکه های مجازی از قبیل اینستاگرام و کانال های واتساپی و ت
(عالوه بر ارسال نامه به تمام واحدهای دانشگاهی بهمراه فایل الکترونیکی فراخوان رویداد)



RehabTech.ir :ثبت نام ازطریق سایت



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

سربرگ رویدادپوستر رویداد



تعداد ایده ها و مشارکت کنندگان

ایده87(: دقیقه ای3ویدئوهای )تعداد ایده ارسالی 

نفر114: تعداد نفرات ثبت نامی با عنوان مشارکت کننده

نفر17:تعداد افرادی که دارای معلولیت بودند



شهر مختلف کشور15مشارکت از 
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تنوع رشته مشارکت کنندگان
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تیم داورها و منتورها



تیم داورها و منتورها



ارسال ویدئو ها جهت داوری در دو مرحله



: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 



ایده87از بین 

:ایده برتر15

شهرستانایده برگزیده از 8
تهرانایده برگزیده از 7

افزاریسختایده 11
افزاری  نرم ایده5

سال 18:جوان ترین صاحب ایده
سال50: مسن ترین صاحب ایده

معلولیتصاحب ایده دارای 4
سالمصاحب ایده افراد 11



ایده برگزیده15



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



آذر20جدول زمانبندی رویداد پنجشنبه 



آذر20جدول زمانبندی رویداد پنجشنبه 



:  لینک ورود به تاالر اصلی
https://online.inif.ir/ch/rehab2020

رویداد اصلی بصورت مجازی 

ر حضور رابط ناشنوا د
کل مراسم رویداد



سخنرانی کلیدی با موضوعی مشخص از سوی منتورها



15الی 1لینک ورود به اتاق جلسه 



00:30ساعت 

ساعته شبانه روزی تیم ها زیر نظر منتورها36آغاز فعالیت 

02:00ساعت 22:30ساعت 



یم هابرنامه حضور منتورها در اتاق جلسات جهت راهنمایی ت



دقیقه ایی در حضور داوران و سرمایه گذران7ارائه 

https://online.inif.ir/ch/mentoring https://survey.porsline.ir/s/yaUqyKj/

گلینک ورود به اتاق منتورینلینک ورود به فرم داوری



سخنرانی جناب آقای دکتر ستاری
معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری

سخنرانی جناب آقای دکتر طباطبایی
1400دبیر رویداد 

اختتامیه رویداد



اعالم سه ایده منتخب و اهدای جوایز

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم



معاونت علمی و فناروری ریاست جمهوری تامین کننده جوایز رویداد 

نفر اول
میلیون تومان20

نفر دوم
نفر سوممیلیون تومان10

ملیون تومان5



حمایت ازهسته های فناور توسط همه مشارکت کننده

شتابدهنده همیار مکانیک کوشا-

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری-

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب-

یراندانشگاه علوم پزشکی، خدمات و بهداشتی ا-

کاربردی رعد–دانشگاه علمی -

دانشگاه علون بهزیستی و توانبخشی-

مرکز تحقیقات و فناوری جواد موفقیان-

دانشکده فنی دانشگاه تهران-



یدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخش1400میزبان رویداد سال 



کادر اجرایی و پشتیبان فنی رویداد

به سرپرستی آقای دکتر امین پیرمحمدزاده



رویدادنقطه ضعف 

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

رده و با توجه به با تصور بر اینکه عنوان استارت آپی رویداد کفایت میکند اما متاسفانه شرکت های بالغ هم ایده ارسال ک
دو پیشنهاد تنوع نگاه داوری بسیاری از این ایده ها به مرحله بعد راه پیدا میکنند، لذا جهت برگزاری رویداد سال آینده

:ارائه میگردد

1400جهت برگزرای رویداد پیشنهاد 

یا از ورود صاحبان  ایده  شرکت های بالغ به رویداد جلوگیری و در همان ابتدای امرحذف گردند. 1  .

یک طبقه یا ایده شرکت های بالغ دریافت شده و در طبقه بندی دیگری رقابت گردند، ایده ی خام و استارت آپی در2.
.و اید های شرکت بالغ در طبقه دیگر



(:ص)پیامبر اکرم 
.تبه آن دست خواهند یافپارسدانش گرچه در ثریا باشد مردمانی از سرزمین 

با تشکر از توجه شما


