
 
 

 قدمه:م 

ها در راستای برقراری ارتباطی اثربخش با مشتریان ناچار به تولید محتوای خالقانه هستند تا از این  امروزه سازمان

طریق مخاطبان را جذب و تعامل مناسبی را با آن ها برقرار کنند. محتوای خالقانه باید متناسب با هویت سازمان 

جود دارد و کسب و کار ها می توانند بر اساس تولید شوند . برای تحقق این موضوع نیاز به طراحی هویت سازمان و

هویت سازمان خود محتوای خالقانه را تولید و منتشر کنند . کسب و کارهای باید در تالش باشند تا محتوایی 

تولید کنند به سرعت پتانسیل ویروسی شدن داشته باشند. برای تحقق این موضوع باید تولید محتوا شناخت 

کار داشته باشند تا براساس این شناخت محتوایی مرتبط را تولید کنند هنگامی که  درستی از مخاطبان کسب و

تداوم در تولید خالقانه صورت پذیرد رفته رفته  کانال های توزیع محتوای خالقانه به رسانه ای قدرتمند تبدیل 

تکنولوژی است بسیار می شود همه این گفته این امر را نشان می دهد که تولید محتوای در عصر کنونی که عصر 

مهم است و همه شرکت ها باید به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند و زمان محتوای مناسبی صورت می پذیرد 

آموزش محتوای خالقانه  رویداد نوگام  سومین  که افراد آموزش مناسب را دیده و مهارت ها را کسب کرده باشند.

براساس استانداردهای  "استان سیستان و بلوچستان  زش تولید محتوای سومین  رویداد نوگام آمو "استان با عنوان 

تخصصی حوزه کسب و کار در ساعت آموزش تیمی و به همراه برگزاری کارگاه های  54تعریف شده در قالب 

مرکز نوآوری صنایع وبا همکاری:  به همت پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 96ماه اسفند  28لیا16

( همگی در یک فضای تیم 9نفر در  70کنندگان )برنامه شرکت برگزار گردید. در این  دانشگاه فرهنگیان ، خالق

گردند ایده ها را به کسب مشترک قرار  می گیرند و با کمک مربیان خبره که از میان کارآفرینان موفق انتخاب می

گذار نمایند. در پایان برنامه تیم ها پروژه های خود را به هیئتی از داوران  که از میان جامعه سرمایهو کار تبدیل می

 نمایند. آفرینان هستند، ارائه میو اساتید دانشگاهی و کار

 ضرورت برگزاری رویداد:

 آن در حرفه ای کسب وکار ایجاد در موفقیت به منزله نمیتواند علم یک در تخصص امروز، کسب وکار دنیای در

 این به دانش و علم کسب وکارها، شدن جهانی و کسب وکار، بازارهای در رقابت افزایش با .قلمداد شود حوزه

 با نیز ما کشور در .گردید تخصص یک به کارآفرینی تبدیل باعث مرتبط، گسترش نیازهای و نمود ورود حوزه

 و کسب وکار بازار شیوه های و قوانین آموزش به نیاز و متخصص فارغ التحصیل نیروی معنی دار رشد به توجه

 کاهش باعث کسب وکار و کارآفرینی حوزه دانش در این ورود .است گرفته قرار دولت ها اولویت در کارآفرینی

 اساس بر نیز بلوچستان و سیستان استان فناوری و علم پارک .میگردد ایجادشده مشاغل پایداری و شکست ریسک

 سرلوحه را فناوری حوزه در فعال و ایده جوانان صاحب کارآفرینان، از حمایت و آموزش هدایت، کالن اهداف

 پرداخت رایگان، آزمایشگاهی کارگاهی و ای، مشاوره خدمات ارائه رایگان، آموزش .است داده قرار خود فعالیت



 
 

 استان فناوری و پارک علم فعالیتهای ازجمله میتوان را دیگر بسیاری و کارآفرینی فعالیت تسهیل استقرار، یارانه

 .برشمرد بلوچستان و سیستان

 دورههای و دادروی برگزاری به اقدام ضرورت و نقش مهم محتوا در پیشرفت کسب و کار  به توجه با نهاد این

 این با زاهدان در استان نوگام رویداد سومین. است نموده آموزش تولید محتوا حوزه در متنوع کاربردی آموزشی

 دانش پای نو شرکتهای( آپ استارت دنیای به ورود پیچیدگی جهت به رویداد این برگزاری .گردید برگزار  هدف

 میباشد، ضروری کامالا  حوزه این به واردشده کارآفرینان و مندان عالقه دانشگاهی، التحصیالن فارغ برای )محور

 ریسک میتواند مشاغل ایجاد خصوص در آنان فعالیت بر نظارت و التحصیالن فارغ و جوانان از حمایت چراکه

 .نماید کمتر را شکست با مواجه

 

 نوگام:رویداد 

نوگام رویدادی است که سعی در برداشتن گامی نو در طراحی و تجاری سازی صنایع خالق دارد در این رویداد 

تخصصی شرکت کنندگان پرانگیزه ای شامل مدیران تجاری، طراحان گرافیک، متخصصان و عالقه مندان حوزه 

ند تا ایده هایشان را مطرح کنند گروه تشکیل صنایع خالق ،برنامه نویسان ،بازاریابان و هنرمندان گرد هم می آی

روزه و چند روزه به نسبت حوزه  3روزه ،  2روزه، 1بدهند و هر گروه ایده ای را اجرا کند این رویداد به صورت 

موضوعی قابل برنامه ریزی می باشد هدف از این رویداد حل چالش های طراحی و تجاری سازی صنایع خالق با 

 ای نوآورانه جوانان خالق می باشد.استفاده از ایده ه

مشتاقان و صاحبان ایده جهت حضور در رویداد نوگام ،پیش از شروع رویداد اقدام به ثبت نام در فضای مجازی 

می نمایند و پس از حضور در روز اول رویداد ، توسط تسهیلگر رویداد با برخی تعاریف و قاون رویداد آشنا شده و 

دقیقه مطرح می کنند و از بین ایده های مطرح شده بهترین  1های خود را به مدت  سپس در زمانی مشخص ایده

ایده ها با رای حاضران انتخاب می شوند صاحبان ایده های انتخاب شده تحت نظر مربیان رویداد اقدام به تشکیل 

د از تشکیل گروه تیم و جذب تخصص های مورد نیاز از بین دیگر شرکت کنندگان برای پیشبرد ایده می کنند بع

 ها روز اول به پایان می رسد.

 



 
 

 

 جلسه هماهنگی برگزارکنندگان رویداد

 

 

 

 

 ارائه یک دقیقه ای ایده

 



 
 

 

 رای گیری از بین ایده های ارائه شده

 

 

 و استقرار در محل برگزاری رویداد تشکیل تیم های کاری از بین شرکت کنندگان



 
 

 

 به شروع دارند اختیار در که امکاناتی با و شده حاضر رویداد برگزاری محل در صبح ابتدای از گروهها دوم روز در

 دارای مختلف های زمینه در که (mentor)مربی عنوان به افرادی بین دراین .مینمایند خود ایده کردن اجرایی

 هایشان ایده کردن اجرایی جهت در را گروهها دارند، را موفقی های استارتآپ ایجاد سابقه یا و میباشند تخصص

 کارگاههای بین دراین و شده سپری ایده کردن اجرایی به کامالا  دوم روز اوصاف این با میکنند، کمک و راهنمایی

 غیره و ارائه نحوه کارگاه محصول، کمینه با آشنایی وکار،کارگاه کسب ناب بوم با آشنایی نظیر مدت کوتاه آموزشی

 .میشود برگزار نیز

 

 

 تیم هامشاوره مربیان به 

 نمونه ماکت،( اولیه نمونه تولید جهت در را تالشها آخرین و آمده هم گرد صبح از مجدداا گروهها سوم، روز آغازبا

 عصر .میشوند داوران به ارائه آماده و میدهند انجام محصول )گرافیکی طرح یا و افزاری سخت افزاری، نرم اولیه

 به توضیحات ارائه با ها گروه طوریکه به است، ایده آن از حاصل اولیه محصول و ها ایده بررسی زمان سوم، روز

 کنندگان مصرف عنوان به که افرادی و میدهد ارائه که ارزشی طرح، اقتصادی توجیه زمینه در دقیقه 4 مدت

 انتخاب داوران نهایی رأی با برتر تیم سه نهایت در .میکنند خوددفاع طرح از …و اند شده گرفته نظر در نهایی

 .میشوند

 



 
 

 

 

 ارائه دستاوردهای نهایی به داوران در روز پایانی

 

 تجربیاتی با و کرده حفظ رویداد از بعد را خود شده تشکیل تیم که هستند گروههایی رویداد این واقعی برنده اما

 سیستان استان فناوری و علم پارک .نمایند سودآور شرکت یک به تبدیل را خود آپ استارت اند آورده دست به که

 اینترنت، ای، مشاوره خدمات تمامی و کرده حمایت محصول به ایده تبدیل زمینه در را ها تیم این نیز بلوچستان و

 دانش شرکت یک به تبدیل راه و میدهد قرار آنان اختیار در رایگان، صورت به مشخص مدت به را غیره و استقرار

 .میآورد فراهم را باال اقتصادی بازده با بنیان

 

 () آموزش تولید محتوا خالقانه  استان نوگام رویداد سومین آمارنامه

 از استانی محترم مسئوالن از تن چند و استان سراسر از کننده شرکت فرن 70با نزدیک به اولین رویداد نوگام 

 رویدادهای برگزاری ویژه سالن در 1397اردیبهشت  18تا  16و  1396اسفند  28لغایت  26 چهارشنبه روز 8ساعت

 نوگامرویداد سومین .گردید افتتاح پارک فناوری مجتمع در واقع بلوچستان و سیستان استان فناوری و علم پارک

دانشگاه : مرکز نوآوری صنایع خالق، همکاری با آموزش تولید محتوا خالقانه رویکرد با آموزش تولید محتوا خالقانه

 .شد برگزار فرهنگیان 



 
 

 

 اولین رویداد نوگام استانمراسم افتتاحیه 

 

 .گردید آغاز اسالمی، میهن ملی سرود و کریم قرآن ملکوتی پخش با برنامه کارآفرینی، رویداد این نخست روز در

 برگزاری شرایط با حاضرین شدن آشنا جهت را توضیحاتی کنندگان شرکت به خیرمقدم ضمن تسهیلگر رویداد

 با ایده 9ایده ارائه صف تشکیل با ادامه در و از اهمیت آموزش و یادگیری محتوای خالقانه پرداختند و نمودند بیان رویداد

 ارائه ای دقیقه2 های زمان در کنندگان شرکت توسط آموزش محتوای خالقانه حوزه  وکارهای کسب موضوعیت

 ایده صاحب افراد و شدند انتخاب ایده 9رویداد در کنندگان شرکت خود توسط نهایی گیری رأی از پس که گردید

 .نمودند تیم تشکیل به اقدام

 



 
 

 

 ارائه یک دقیقه ای ایده توسط تیم ها به حاضرین

 

 

 ریزی برنامه به اقدام نخست مرحله در مختلف های رشته متخصصین و ایده صاحبان از متشکل کاری تیمهای

 نحوه و کرده تر کامل را خود ایده تا کردند کمک گروهها به دوم روز در مربیان .نمودند ایده نمودن اجرایی برای

 .دادند آموزش را رقابت و بازار به ورود و سازی تجاری

 

 
 های شرکت کنندهمشاوره مربیان و منتورها به تیم 



 
 

 

 

 شروع به کار تیم های شرکت کننده

 مدل یا و نمونه محصوالت و ها ایده تا پرداختند تیمها روی بر فشرده کار به مربیان صبح 9ساعت  از نیز سوم روز

 بازار بررسی و خود آپی استارت تجربیات از استفاده با رویداد مربیان .گردد آماده داوران به ارائه برای وکار کسب

 .نمودند وکار کسب بوم تکمیل در ها تیم هدایت به

 

 
 

 طراحی بوم کسب و کار توسط تیم ها و با همکاریو مشاوره مربیان



 
 

 

برگزار شد و توانست به شرکت کنندگان آموزش  MVPو   validationدو کارگاه با عنوان های  رویداد این در

 های مناسبی را در حوزه تولید محتوا ارائه دهد.

 
  

 
 

 حاضر، داوران برای دقیقه 4 مدت به را رویداد روز سه طی در خود تیمی فعالیتهای تمامی ها تیم سوم روز در

 های کانال پیشنهادی، ارزش حداقل سازی، تجاری خصوص در داوران سؤاالت به نیز دقیقه سه و داده شرح

 امتیازات اساس بر داوران نیز خاتمه در .دادند ارائه را توضیحاتی وکار کسب موارد سایر و مشتریان با ارتباطی

 .نمودند اعالم تقدیر شایسته های تیم عنوان به حاضر تیم 9 بین از را تیم استاندارد 

 



 
 

 

 :حامیان سازمانی

 

 فرهنگیاندنشگاه 

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

 نوآوری صنایع خالقمرکز 

 

 رویداد مربیان
 

 ایفا را یا برجسته نقش توانا دهندگان آموزش و محرکه نیروی عنوان به خبره مربیان ها آپ استارت تمامی در

 وکار کسب اولیه ولاص با تا مینمایند کمک تیمها به خود علم و تجربیات دادن قرار اختیار در با مربیان .مینمایند

 باتجربه و نام به مربیان شده هماهنگ پیش از اقدامی در ازاینرو .دهند انجام را صحیحی ریزی وبرنامه شده آشنا

 در کامل ورط به مربیان این .گردیدند دعوت فناوری و علم پارک توسط کارآفرینی رویدادهای برگزاری زمینه در

 .دادند موزشآ کنندگان شرکت به را ایده سازی عملی جهت الزم اقدامات تیمها میان در حضور با متوالی روز سه

 کنندگان شرکت کارآفرینی، های شیوه و کسبوکار با آشنایی زمینه در مختلف مراحل طی و تالش روز سه از پس

 گذاشتند داوری ضمعر به را خود شده پرداخته های ایده و پرداختند خود نهایی کار ارائه به سوم روزر د نهایت در

 .شدند برگزیده داوران توسط برتر های ایده ها، ایده این میان از و



 
 

 پایان رویداد                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش و تولید محتوای  عکس یادگاری شرکت کنندگان و تیم اجرایی رویداد نوگام

 خالقانه

 

 

 

 
 


