
  
 

 دستورالعمل منتورینگ

 از کشف فرصت تا خلق ثروت انیبناقتصاد دانش|  فرصت دادیرو

 



 



 

 1صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 مقدمه 
  که فرآیند آن به صورت زیر شود  انجام می   فاز اصلی،  3و ضمن    در پنج مرحله  فرصت  مسابقه
 است: 

  

 
 

. مرحله اول منتوری و راهبری خواهند شدمرحله    سهمسابقه در  ها ضمن  تیم  فرآیند رویداددر  
تیم برتر به منظور  سوم  خواهند بود و در مرحله  و ساخت محصول  اولیه    ضمن طراحیو دوم  

 خواهد شد.  تورینگ جذب سرمایه من

 

 

 پردازیم. در ادامه به بررسی تعریف و دستورالعمل منتورینگ و منشور منتوری می

منتورینگ تیم ها ضمن
فاز طراحی اولیه

منتورینگ تیم ها ضمن
فاز ساخت محصول

رای منتورینگ تیم برتر ب
ارتباط و مذاکره با 

سرمایه گذار



 

 2صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 تعریف منتورینگ 
در   ی ندآیفر  نگیمنتور که  هدا  کی  آن  است  باتجربه،  حما  تیفرد  کم   کی   ت یو  را فرد  تجربه 

م باتجربه ردیگیبرعهده  فرد  عنوان.  به  کم   تر  فرد  و  به  تجربهمنتور  م  تر  شناخته ی  نتعنوان 
 .شودیم

را به منظور )منتی(  گر یاشخاص د  (منتور)فرد  کیاست که در آن    ی ندیفرآ  نگیمنتوربه بیان دیگر  
مهارت و    د،یکه فرد در کسب دانش جد  یقیبه طر   دینمای م  بیاو ترغ  ی ریادگی  نمودن  تیریمد
 . به خود گردد یکار، متک  نیانجام ا ی مستمر برا زهیانگ جادیو ا ییتوانا

 

 
 

ها دستورالعمل   از   ی روی پ  باکه    یمنت  و  منتور   دو شخص    نیارتباط متقابل ب  : پیمنتورش
 گردد. یم یمنت ی تمندیموجب ارتقاء و رضا

  به   تواندمی  و  است  تخصصی  ی زمینه  یک   در   تجربه  دارای   که  است  شخصی  منتور   :منتور
 . کند کمک دارد  زمینه همان در  کمتری  ی تجربه  که دیگری   شخص

زم  ویی)تیمی(دانشج  :یمنت در  اجتماع  وکار کسب   ،صنعتی  ، یلیتحص  نهیکه  در    یو 
 . دینمای م افتیو تجربه منتور را در  مهارت  فعاالنه و افتهی حضور  نگیمنتور ندیفرا

 



 

 3صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 دستورالعمل منتورینگ

 اهداف  
در مسابقه تیماز    معنوی   حمایت   کردن  فراهم  ها،برنامه   این  اصلی  هدف کننده  های شرکت 

 است که تجربه و مهارت کافی در زمینه محورهای رویداد و طراحی و تولید محصول ندارند. 

 :تا کندمی  کمک کننده مسابقههای شرکت تیم  به برنامه این

 های فردی و تیمی خود را توسعه دهند؛مهارت  •

 د؛کنن درک   و بشناسند بهتر  را آن تعامالت  و صنعت  بر  حاکم فرهنگ و قوانین اصول، •

 نحوه مواجهه با مسائلی که برایشان جدید است را فراگیرند؛  •

 گیری خود را ارتقا بخشند؛سطح عملکرد و کیفیت تصمیم  •

 و با یکپارچگی، اهداف تیم خود را مدیریت کنند.  •

 منتور   خصوصیات  و  هاویژگی 
 های زیر را دارا باشند: باید ویژگی  منتورها

 .  دارد  را  الکترونیک آموزش ویژه  به روز  مباحث  با کافی آشنایی المقدور  حتی منتور  •

  اعتماد   و  احترام  ایجاد  در   سعی  که  است تیم    برای   مشاور   و  حامی  راهنما،  یک  منتور  •
 باشد.  همدلذا باید منتور قابل اعتماد و لف  .دارد دوطرفه

و    دانشگاهی  اهداف  به  دستیابی  مسیر   در   موفقیت  با  که  هستند  کسانی  منتورها  معموال •
حوزه زمینه    در   ویژه  به  صنعتی رویدادو   و  دانش  هاآن  بنابراین؛  اندرفته  پیش  های 
 .هستند دارا را هاتیم  به  موثر  و  مهم اطالعات  انتقال و ارائه برای  الزم  تجربه

  قوانین   ،اکوسیستم فناوری و نوآوری   فرهنگ   که  شوندمی  انتخاب   افرادی   میان  از   نتورهام •
 .کنندمی درک  خوبی  به رارویداد  فرآیندهای  و

 کننده در مسابقه ارتباطی مؤثر برقرار کند.های شرکت منتور باید بتواند با تیم •

های مطلوب آن مدیریت  منتور باید بتواند جلسات منتورینگ را برای حصول خروجی •
 کند.

 



 

 4صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 اجرا و شیوه    زمان  
 منتورینگ ضمن فاز طراحی اولیه  فاز اول:

ساعت )در قالب یک    2ای قل هفتهها برای طراحی اولیه هر تیم باید حداهفته مهلت تیم   6طی  
ساعت منتوری    12)یعنی در مجموع فاز طراحی اولیه هر تیم  منتورینگ را تجربه کند  یا دو جلسه(

 .شود(می

 
اولدر   ا  بخش  جلسه  از  قبل  و    منتورینگ،بتدایی  منتور  کرده  بررسی  را  تیم  مفهومی  طرح 

موفق بخش اول و در    ی پس از اجرایابد.  عملکرد آن را ارزیابی و نقاط قوت و ضعف تیم را در می
  خود   شنهاداتیپ  شود تا منتوریو برگزار م  میتنظ   تیممنتور و    نیب  ی برخطاجلسه   بخش دوم

  ن یباشد. در ا  تیمسواالت    ی پاسخگوده و  ارائه دا  تیم و طرحشان  را در خصوص بهبود عملکرد  
لزوم   در صورت  منتور  ن  دی مف  یآموزش  منابعمرحله  مذکور  یم  شنهادیپ  ز یرا  به  دهد. جلسه 

بستر   در  برخط  می  LMSصورت  آشنایی  این  ضمن  . پذیردرویداد صورت  از  و پس  اول  جلسه 
از فرآیند اجرای پروژه و ، منتور سعی میدیگر  اعضای تیم و منتور با یک کند یک چارچوب کلی 

 رسیدن به اهداف مدنظر تیم را ارائه کند.  

ی  جلسه  بخش سومدر   ،یاحتمال ی هاو رفع چالش تیم منتور توسط  شنهادات یپ ی پس از اجرا
هماهنگدیگری   طرف  یبا  رویداد،    دو  برنامه  مطابق  به یم  برگزار و  منتور  آن  در  که  شود 

یم،  ت  تیفیک  بهبود  زانیم  ،تیم  بازخورد از    افتیسواالت مربوطه پرداخته و ضمن در   ییاسخگوپ
اثرگذارتیم    طرح اولیه  و محصول به    نیز جلسه  این    . دینمای م  یرا بررس  نگیبرنامه منتور  ی و 
 پذیرد. رویداد صورت می  LMSصورت برخط در بستر 

   .یابدنتورینگ ادامه میو اکمال ساعت م  این فرآیند تا اتمام جلسات 

ساعت12در مجموع •
ساعت 2متوسط هر هفته •

منتورینگ
فاز طراحی اولیه



 

 5صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 منتورینگ ضمن فاز ساخت فاز دوم: 
مرحله قبل ادامه   مشابهتیم برتر(  5)هر حوزه  های برگزیده، منتورینگ برای تیم مرحله  نیدر ا

  منتورینگ   ساعت  20بایستی حداقل    هر تیم در مرحله ساخت،کند. بدین صورت که  پیدا می
 ساعت در قالب یک یا دو جلسه(.  3ای هفته )به طور متوسطداشته باشد

 
 فاز سوم: منتورینگ جذب سرمایه 

گذاران توسط یک  کنند برای مذاکره و ارتباط با سرمایههای برتری که به دمودی راه پیدا میتیم 
 شوند.منتور بازرگانی، راهنمایی شده و ضمن یک جلسه حضوری منتوری می

 
 منتورینگ در هر مرحله  فرآیند

 محرمانگی 
  خواهد   تلقی  محرمانه  کامالتیم    تمایل   صورت   در   تیم  و  منتور   بین  جلسه  در   مطروحه  موارد  کلیه
  حفظ  به  مقید  گیرند،  می  قرار   فرایند  این  اطالعات   جریان  در   که  دبیرخانه رویدادتیم    منتور،  و  شد

 مفید  مطالب   از   وی   رضایت   و  تمایل   صورت   در   اما   هستند،  رویداد   در   کننده  شرکت  تیم  اطالعات 
 .شودمی استفاده آموزشی مطالب تدوین برای  آن نشر  قابل  و

ساعت20در مجموع •
ساعت 3متوسط هر هفته •

منتورینگ
فاز ساخت و اجرای طرح

ی بررسی عملکرد تیم و بررس
نقاط ضعف و قوت تیم

برگزاری اولین جلسه 
منتورینگ طبق برنامه

م و پاسخگویی به سواالت تی
ارائه پیشنهادات و چارچوب 

انجام پروژه

گ برگزاری جلسه دوم منتورین
و و بررسی بازخورد جلسه قبل

ارائه پیشنهادات جدید

تکرار جلسات منتورینگ تا
رسیدن میزان مطلوب و 

متناسب با نیاز تیم ها 



 

 6صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 منشور منتوری 
با • اطالعات  در    یستیمنتورها  ارائه  زمان  و  باشندحجم  داشته  ارائه   ل یبدل  ؛دقت  آنکه 

نتازه  های تیم به    اطالعات   از   یعیحجم وس از احساس  قبل  ا  ی برا  از یکار  از    ن یاستفاده 
 . باشد انبار یاست ز  ممکن ها،اطالعات در آن 

باید   • برگزاری جلسه   .بروند  پیش  تیم  با  شده  تعیین  مشترک  زمانی  برنامه  طبقمنتور 
اول منتورینگ بسیار حائز اهمیت است. برگزاری و پیگیری افراد برای تشکیل این جلسه  

 از وظایف منتور خواهد بود.  

 و تیم یادگیرنده را به صحبت کردن تشویق کند.  باشد خوبی شنوندهمنتور باید  •

باید   •  اشتراک   به  تیم  با  دوستانه  و  واضح  طور   به  است  بیان  به  نیاز   که  را  چهآنمنتور 
 . بگذارند

)در قالب برنامه زمانبندی توافقی بین تیم و  .باشند  برای تیم     دسترس   در ها باید  منتور  •
 (رویداد LMSدر بستر ، منتور 

 د. نماین ارائه را به تیم  های رویدادو کارویژه  اجرای پروژه فرآیند یا چارچوب منتور باید  •

باید   •   را   خود  عملکرد  و  شناسایی  را  خود  ضعف  و  قوت   نقاط  تا  کند  کمک  تیم  بهمنتور 
  .بخشد بهبود

باید   • بیان    کند  ارائه  تیم   پیشرفت  جهت  در   سازنده،   و   صریح  بازخوردمنتور  در  هرگز  و 
 اشتباهات و نقاط ضعف تیم رودربایستی نداشته باشد. 

 ها تصویر کند. ، ملموس و  انگیزاننده برای تیماندازی مثبتمنتور باید بتواند چشم •

بروز   • از  باید  کندمنتور  جلوگیری  منتورینگ  از  ناشی  احتمالی  خطرات  خطرات  این   .
 : اند ازعبارت 

o یا توسعه  ی هابدون پرورش و برنامه   دینبا  ی فرد  چی: ه درست  ی هافقدان مهارت  
 بپردازد.  نگیمنتور به هیاول

o زمان طوالن  ت یفعال  ک ی  نگیمنتور  ندی:فرآی فشار  و  بر  گاه   یزمان  و  به  است  ی 
منتورها شرایط  است  اقتضای  جلسات    نگیمنتور  جلسات   ممکن  لغو  شود.  لغو 

 .تکرار شود دینبا



 

 7صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

o نترل کننده باشد ممکن است اجازه ندهد فرد ک  کی:اگر منتور  کنترل کننده بودن
شود یکار باعث م  ن یکند. ا  دایپ  بر روی پروژهکار    ق یخودش را از طر  ر یمسی  منتتیم   
 . برود  نیبه خود از ب یمنتتیم   نانیاطم

هدا  فهیوظ  نیترمهم  • بد  ی گرتیمنتور  با  نیاست  که  و  یمیت  ی برا  دیصورت  به   ی که 
مثبت   ی انرژ  یمنت  م  ی به ت  جهتی و ب  خودی راه را از چاه مشخص سازد، ب   کندیمراجعه م

مشقت و    ،یرنج، سخت   نیبا مسائل برخورد کند و همچن  انهینداده بلکه کاماًل واقع گرا
در   دیها مواجه شده را به صورت خالصه و مفبا آ ن   انیکه خود در طول سال  ییهاچالش

 قرار دهد.  میت ار یاخت

های تحت منتوری آنان و نتایج  منتورها باید در پایان هر مرحله در گزارشی، عملکرد تیم  •
فرآیند   به  نسبت  خود  پیشنهادات  و  انتقادات  انضمام  به  را  خود  منتورینگ  جلسات 

 رویداد تحویل دهند. مسابقه و منتورینگ، به کمیته طراحی 

 

 بندی منتورینگ رویدادجمع

 فاز طراحی اولیه 
 تیم  4هر منتور در ارتباط با حداکثر  ساعت منتوری  12هر تیم 

 هاجلسات تعاملی منتورینگ تخصصی  با ارائه برخی آموزش+
 ها( )با حضور همه تیم 

 فاز ساخت و اجرای طرح 
 ارتباط با یک تیم هر منتور در  ساعت منتوری  20هر تیم 

 ها+جلسات تعاملی منتورینگ تخصصی  با ارائه برخی آموزش
 ها( )با حضور همه تیم 

 هایک منتور در ارتباط با همه تیم ساعت منتوری  2هر تیم  فاز دمودی 
 

 

 

 

 

 



 

 8صفحه |   رویداد فرصتدستورالعمل منتورینگ 

 1گزارش جلسات منتورینگ  ت فرم
 

 جلسهمدت  شماره جلسه  تاریخ جلسه ساعت جلسه
 سال  ماه  روز  ساعت  دقیقه 

       
 

 تیم منتیم نا نام منتور
  

 جلسهیم حاضر در تاعضای 
 
 
 

 

 نقاط ضعف تیم  از نظر منتور نقاط قوت تیم
 
 

 
 

 

 

 ارائه شده به تیم پیشنهادات 
 
 
 
 
 

 

 ح جلسهشر
 

 
 

 
 
 

 
 . شد  خواهد دبیرخانه تحویل  و  شده  تکمیل تیم منتور   توسط منتورینگ  جلسه هر  از  پس  فرماین  1



  
 


