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 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکنعنوان: 

 یرجمالیم یعلمدرس:  نام

 قهیدق 116: زمان

 یتیو شخص یتیریمد یهامهارت: یبنددسته

 تیخالق یهاکیتکن: موضوع

 مدرس: رزومه

مختلف  یهابا بخش یسال همکار 10از  شیو با ب یآموزش ناریسم 345از  شیاستان اصفهان، مدرس ب یمرکز آموزش بازرگان ریمد یو

 .باشدیم تیاصفهان به عنوان مدرس و مشاور در حال فعال یشهردار

 بر دوره: یاجمال مرور

یدوره با مفهوم ایده و اینکه ایده از جنس فکر است و هدفش حل مسئله است و فرصت از جنس بازار است و با تولید ایده م نیا یط شما

د ایده تولی یهاکیفرصت ایجاد کنیم، نوآوری و تفاوت آن با اختراع و هفت گام حل یک مسئله و پرورش خالقیت و همچنین انواع تکن توان

 شد.خواهند  نا)خالقیت(، آش

 :یدیکل کلمات

راه  ایمسئله  یتفاوت مسئله با مشکل، تمرکز رو ست،یچ یو نوآور تیخالق ،یپرداز دهیسه گام در ا ست،یچ دهیا ،یارتباط اجبار کیتکن

 H1 یچرا در حل مسائل سازمان 5 کیتکن ،یطوفان فکر کیتکن م،یمسئله، چگونه خالقیت خود را پرورش ده کیحل  یحل، گام ها

5Wخصوصیات،  هرستاسکمپر، تکنیک ف کی، تکنAttribute Listing ،SCAMPER ،Forced Association ،Brainstorming 

 کارگاه: آدرس

  

 گرفت دیدوره فرا خواه نیدر ا آنچه

 دهیکه هر فرد ا یا. نکتهستیچ دهیخالق بودن ا ایبرتر بودن  یارهای. معشودیآشنا م تیو خالق دهیکارگاه ابتدا با مفهوم ا نیمخاطب در ا-

 دهیا ییپرداز چطور سطح کارآ دهیدارد و من به عنوان ا ییتا چه حد کارآ دهیاست که ا نیاز آن مطلع باشد ا دیبا گذارهیسرما ایپرداز و 

 را باال بکشم. خودم

 با آن رو به رو است. یو هنر یعلم یهاتیفعال ایاست که هر فرد در کسب و کار  ییهاتیفعال نیتریاز اصل دهیا دیتول ای یپرداز دهیا

رفتن  شیپ یکه برا میرو به رو شد یچالش ایبا مسئله  مانیشخص یهاتیفعال ایآمده که سر راه کسب و کار  شیهرکدام از ما پ یبرا حتما

نخواهند برد  ییکار به جا میدهیدر ذهن خود پرورش م تیکه ما در آن موقع یگفت افکار نامنظم دی. بامیاموظف به حل آن مسئله بوده

و  ختهیچطور از افکار به هم ر میشویرو به رو م دهیا دیمرحله هست که ما با تول نی. در امیمند کنها را نظامآن میبتوان ماکه  نیمگر ا

 کنم لیتبد تیقفرصت را به موف نیکنم و چطور ا دیتول یخودم فرصت یدهیحل مسئله استخراج کنم. چطور از ا یبرا یادهیمغشوشم ا

  

 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یهاسرفصل

 توضیحات زمان نام سرفصل ردیف

1  

در این بخش به معرفی ایده و تعریف ابعاد مختلف ایده می کنیم و آن را از ابعاد مختلف بیان می  2 ایده چیست؟

پردازی می کنیم و ارتباط ایده و خالقیت کنیم، در این بخش به توضیح این موضوع که چگونه ایده 

 با هم در چیست و در کارآفرینی به چه معنا از ایده استفاده می شود صحبت خواهیم کرد

2  
سه گام در ایده 

 پردازی
 بطور مفصل در هر بخشدر این بخش شما با سه گام مهم در ایده پردازی آشنا خواهید شد که  4

یح مفصاًل توض کسب و کار دیجد یبررس مدل ها، یوارونه ساز کیتکن، تیبروز خالق یبرا طیشرا

 داده خواهد شد.
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3  
در این بخش به معرفی خالقیت می پردازیم و تفاوت آن را با نوآوری و اختراع برای شما توضیح  15   خالقیت چیست؟

ی داده مداده و تکنیک های خالقیت در یک سازمان برای کارآفرینان در این بخش مفصالً توضیح 

 شود

4  

تفاوت مسئله با 

مشکل در 

 ست؟یچ

مسئله و مشکل دو صورت متفاوت است که برای حل هر کدام تکنیک های مختلفی مد  12

نظر می باشد با دانستن اینکه چگونه می توان این دو مهم رو از هم تفکیک نمود در راه 

 حل گامهای مختلفی از این باب به شما معرفی می شود

5  
خالقیت با ارتباط 

 هاسایر شاخص

4  

6  

 خالقیتچگونه 

خود را پرورش 

 دهیم

های مختلف خالقیت میکنیم و در مورد هر کدام و  کیتکندر این بخش اقدام به معرفی  20

 (Brainstorming) یطوفان فکرشیوه پرورش آن صحبت میکنیم 

،H1 5W،یارتباط اجبار(Forced Association )،( اسکمپرSCAMPER)،  فهرست

از جمله مواردی می باشد که در این بخش معرفی می (Attribute Listingخصوصیات )

 کنیم.

 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یایمزا

 شودیتر ممدرس دوره که باعث درک راحت انیب یو سادگ ییوایش -1

 یواقع یهاتیموقع یملموس و قابل درک بر مبنا یهااستفاده از مثال -2

 نشود ییدچار نارسا یمطلب چیکه ه یها به طورو مناسب تمام سرفصل قیدق حیتشر -3

 شدهطرح یهاموضوعات و سرفصل لیو مستدل در تکم یکمک گرفتن از مطالب علم -4

 وکارکسب یایمؤثر در دن تیحضور مدرس با سابقه کار و فعال -5

 یواقع یهاها با طرح چارچوبنبر آ دیو تأک یشناخت نقاط ملموس مطالب علم -6

 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یهایژگیو

 معتبر و قابل استناد نامهیارائه گواه-1

 یآموزش مباحث کاربرد-2

 متخصص و با تجربه دیاستفاده از اسات-3

 دوره: نیشده در ا یمعرف یکتابها

 موحد نیمی: رابرت الکس جانسون، س دهیا مرد

 انیعیدر همه حال : دکتر شهرام رف یو نوآور تیخالق

 یهاشم یکاظم بن دیخالق ترجمه س تفکر

 انلویفر نایترجمه س ینوآور هر

 ییجالل صمد آقا فیتال یو گروه یفرد تیخالق یها کیتکن

 ینبوغ خالق ترجمه خورزاد صالح یرویپ

 یباجعل دایترجمه ش یفرض تیخالق

 از طالست ابانیهر خ سنگفرش

 کارگاه نیمخاطب

 شود؟یم هیتوص یچه کسان یکارگاه برا نیا

 عموم افراد جامعه که دوست دارند خالق تر باشند-1

 خالق تر پرورش دهند یکه عالقه دارند فرزندان ییپدر ها و مادرها-2

 را دارند یکسب و کار یکه قصد راه انداز یافراد-3
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 مدرس دوره یرجمالیم یبا عل ییآشنا

از  شیو با ب یآموزش ناریسم 345از  شیاستان اصفهان، مدرس ب یمرکز آموزش بازرگان ریمد یهستند و یرجمالیم یدوره عل نیا مدرس

 یعلم یدر کنار بهره باال شانی. اباشدیم تیاصفهان به عنوان مدرس و مشاور در حال فعال یمختلف شهردار یهابا بخش یسال همکار 10

اطالعات الزم در خصوص  ،یاثرگذار تیحوزه باعث شده تا با نها نیبه همراه دانش باال در ا تیخالق یهاکیتکن خهدر شا یو تجربه کاف

 پرورش یهاکیکارگاه تکن دنیانتقال دهند. با د یگرام دکنندهیرا به شما بازد یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیدوره کارگاه تکن

 که در آموزش ییتوان هفت با تجربه باال یآموزش میشد. ت دیتجربه و دانش خواه زهیآم نیا زیانگعجابمتوجه اثر ا یپرداز دهیو ا تیخالق

 ممکن همراه و همگام شما هستند. یهامدرس نیوکار دارند، با بهترکسب یهامهارت

 متداول یها پرسش

 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یبرگزار نحوه

صورت مجزا ارائه خواهند شد. در هر بخش در قالب چند فصل به س،یجهت تدر ازیبوده و مباحث مورد ن ییویدیصورت ودوره به نیا

 زانیم شیمحور دوره به افزا ندیساخت فرآ نیخواهند شد و ا یدرک و اشراف نسبت به بخش بعد بررس یازهاینشیپ رواریصورت زنجبه

 یاز نحوه برگزار شیاز پ شیتا ب کندیکمک م د،یحرکت کن یریادگیتر مشخص از بس کیدر  نکهیشد. ا خواهدمنجر  یو اثرگذار یریادگی

و کار، توان هفت انجام کسب  یهاآموزش مهارت میآن به همت ت یکارگاه خانه جوان است و برگزار نیا ی. محل برگزاردیباش یدوره راض

هدف توان هفت گسترش دانش  رد؛یگیم تیرنگ واقع ینیحوزه کارآفر یاشهروند حرفه ارهز کصدیآموزش  یایشده است. در توان هفت رو

 است. انیمتقاض یبرا نهیهز نیو کار با کمترکسب  یهاو مهارت

 یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یاختصاص داده شده برا زمان

حد  نیشتریتا ب میتالش خود را به کار بست تیموضوع نها نیو با در نظر داشتن هم میدار یشما در مورد زمان آگاه تینسبت به حساس ما

و از راه دور، زمان  ییویدیو ن،یآنال یهاانتخاب آموزش یارهایاز مع یکیشود. قطعاً  جادیزمان ممکن ا نیدر کمتر میو انتقال مفاه یاثرگذار

 یشاهد حداقل پرت یپرداز دهیو ا تیرش خالقپرو یهاکیمبنا شما در طول زمان آموزش کارگاه تکن نیهاست. بر همآن سیرکم تد

 شد. قهیدق 116 تیکل کارگاه در نها ییخواهد رفت. زمان نها شیمحور پ ندیفرآ یبر آموزش هیو مجموع زمان با تک دیهست

 شود؟یم یبانیاز شما پشت یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیپس از اتمام کارگاه تکن ایآ 

با توجه به تعهد  زی. ما نمیشاهد اثرات مثبت آن باش توانینشده و نم لیو ممارست آموزش تکم یریگیقطعاً مثبت است؛ بدون پ پاسخ

تا ادامه آموزش به  میکنیاز دوره پرداخته و تالش م یبانیبه پشت یمختلف یهادر قالب برنامه م،یمخاطبان دار یریادگیکه نسبت به  ییباال

شما از اطالعات و امکانات  شکیب ،یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیتوسط کارگاه تکن یریادگیشود. پس از  تیتثب یشکل مناسب

راه آموزش  انیپا یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن شکیشد. ب دیمند خواهجانبه بهره همه یبانیدر قالب پشت یجانب

 و کار تا انتها با شماست.کسب  یهاآموزش مهارت یاست. توان هفت برا یریو اثرپذ یریادگیبر  یو تنها آغاز ستین

 د؟یکنیم افتیدر یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن یاز شرکت برا یشما مدرک معتبر ایآ

 یمدرک آورند،یکه بدست م یاو تجربه رندیگیکه فرا م یهستند، عالوه بر علم یمهارت خاص یریادگیکه به دنبال  یانیدانشجو یبرا قطعاً

 یاحرفه یاصفهان و سازمان فن یشهردار یفرهنگ یحیسازمان تفر یدارد. لذا خانه جوان با همکار یادیز تیاهم کنندیم افتیکه در

بر  دیتوانیم شتریعات بکسب اطال یصادر خواهد نمود که برا ازیرا در صورت ن نیدوره به صورت آنال نیحضور در ا یگواهاستان اصفهان 

با شما تماس حاصل  ندیفرآ لیتکم یفرصت برا نیو مشخصات خود را درج تا کارشناسان ما در اول کیدرخواست صدور مدرک کل یرو

 .ندینما

 .شودیدر نظر گرفته م یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن کی یکه برا یانهیهز

در  زیناچ اریبس نهیدوره را با هز نیا یتیو شخص یتیریمد یهااصفهان در نظر دارد به منظور توسعه فرهنگ مهارت یجوان شهردار خانه

و حل مسئله با  یپرداز دهیدوره، امکان ا نیا شرفتهیمباحث پ یریادگیقرار دهد تا با  تیخالق یهاکیمندان حوزه تکنشما عالقه اریاخت

 شود. ایمح زیشما شهروندان عز یبرا تیخالق یهاکیتکن زا یریبهره گ

 دارد؟ یخاص یازهاینشیبه پ ازیدوره ن نیدرک مطالب ا ایآ

 .دیکن افتیرا درک و در یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیاز کارگاه تکن یو عموم هیاطالعات اول دیتوانیدوره م نیبا مشاهده ا ریخ
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 است؟ نیدوره تمامًا آنال نیا ایآ

مقطع(  نی)حداقل در ا ییویدیمشخص است، کل دوره و یپرداز دهیو ا تیپرورش خالق یهاکیکارگاه تکن تیطور که از وضعهمانبله -

 .دیندار یبه صورت حضور یجانب یهاتیبه انجام فعال یازیمطالب ن یریادگی یبوده و شما برا

 دارند؟ یآن ارزش یدوره، مطالب آموزش نیبا وجود ارزان بودن ا ایآ

ن ارزش بودن آکم یبه معن نیتوان هفت فراهم شده و ا یو آموزش یمناسب، به همت نهاد علم اریبس متیدوره با ق نیارائه ا یالزم برا بستر

ارائه شود و همه شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند. توان هفت همواره در  نییپا یبا بها تیفیبا ک یبلکه تالش شده است محتوا ست،ین

آموزش بدون  نیکه هم یو کار کرده است. در حال کسب یدر فضا یکاربرد یهابا خانه جوان، تالش خود را صرف گسترش دانش یاریهم

 در یدولت یآموزش ارانهیدارد.  یباالتر متیبه مراتب ق ،ییویدیو لیخانه جوان و توان هفت به منظور ارائه در قالب فا یو همکار یاریهم

 .ردیهرکدام از شهروندان قرار گ اریخود در اخت یدهم ارزش واقع کیدوره با  نیا نهیشده هز رجمرکز من نیا اریاخت

 هستند؟ یورود به بازار کار کاف یدوره برا نیمباحث ا یریادگی ایآ

پرورش  یهاکیصحبت کرد، اما کارگاه تکن یبعد یهااز آموزش یازینیبودن و ب یاز کاف توانینم گاهچیو کار و آموزش هکسب  یایدر دن-

و  دیاستفاده کن تیخالق یهاکیبه شما کمک کند از تکن یادیتا حد ز تواندیبودن، م یجامع و کاربرد ثیاز ح ،یپرداز دهیو ا تیخالق

 .دیداشته باش یتر موفقکسب و کار 

 

 
 


