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:محورهای جشنواره
علوم پایه؛

شیمی
فیزیک 

علوم زیستی
زمین شناسی

ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر



8

آذر

1396
WED

29
Nov.
2017

چهارشنبه

10
االولربیع 

1439

جشنوارهنخستین 

اطالع رسانی
و اعالم 
فراخوان

1
ثبت ایده 
در سایت 
جشنواره
421: تعداد ایده ها

2

داوری علمی
3

4
اختتامیه و 
اعالم نتایج

:براساس شاخص علمی
سکه تمام بهار آزادی5: نفرات اول هر حوزه

آزادیتمام بهار سکه 3: هر حوزهدوم نفرات 
بهار آزادیسکه تمام 2: هر حوزهسوم نفرات 
بهار آزادیسکه تمام 1: چهارم هر حوزهنفرات 

:براساس قابلیت تجاری سازی
میلیون ریالی300گرنت : نفر اول
میلیون ریالی200گرنت : نفر دوم
میلیون ریالی100گرنت : نفرسوم

:آقای دکتر مجتبی محمدی نجف آبادی
میلیون ریالی500هدیه گرنت 

:ایده های پذیرش شده
20: برگزیدگان

17: منتخبین

بنیاد نیکوکاری جمیلی
Jamily Charity

ریاست جمهوری 
معاونت علمی و فناوری 

ق حمایت از ژپوهشگران و فناوران کشور صندو

جمهوری اسالمی اریان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ستاد خیرین



دومین جشنواره

7

آذر

1397
WED

28
Nov.
2018

چهارشنبه

20
االولربیع 

1440

اطالع رسانی 
و اعالم 
فراخوان

1

ثبت ایده
در سایت 
جشنواره
637: تعداد ایده ها

2
داوری علمی

3

:  ایده های پذیرش شده
45

برگزاری 
رویداد سه 

روزه استارتاپ 
ویکند

10: تعداد تیم ها

4

داوری فنی و 
کسب و کار

5

6 اختتامیه 
جشنواره 

:براساس قابلیت تبدیل شدن به کسب و کار
(میلیون ریال469مجموعا )تیم 10اهدا جوایز نقدی به 

تیم برتر6میلیون ریالی به 250اعطا گرنت پژوهشی 

:براساس شاخص علمی
ایده برتر علمی45اهدا جوایز نقدی به 

7 تیم   6استقرار 
برتر در پارک علم 
و فناوری دانشگاه 

تهران

جمهوری اسالمی اریان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ستاد خیرین

بنیاد نیکوکاری جمیلی
Jamily Charity

بنیاد حامیان دااگشنه تهران



سومین جشنواره

9

آذر

1398
WED

30

Nov.
2019

چهارشنبه

3
ربیع الثانی

1441

اطالع رسانی 
و اعالم 
فراخوان

1

ثبت ایده
در سایت 
جشنواره

2

داوری علمی
3

داوری فنی و 
کسب و کار

4

برگزاری 
کارگروه 

ارزیابی

5 طرح نتایج در 
شورای پذیرش

6

اعالم نتایج 
رتبه های برتر

در اختتامیه

7
امتیاز استقرار 

در پارک علم و 
فناوری و 

حمایت مالی

8

جمهوری اسالمی اریان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
ستاد خیرین

ریاست جمهوری 
معاونت علمی و فناوری 

بنیاد حامیان دااگشنه تهراننوآوری و تجاری سازی  بنیاد نیکوکاری جمیلی
Jamily Charity


