
 
 

 قدمه:م 

ریزی برنامه های مختلف علمی و هنری مانندطراحی بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته

جامعه  ،روانشناسی ندسی ترافیک و حمل و نقلمه ،مهندسی فنی ،سازی منظر و معماری ،شهری

 فعالیتشکند و دامنه نیز ارتباط پیدا می فرهنگ و سیاست سر و کار دارد و در عین حال با اقتصاد و شناسی

 نیست معماری طرح یک مانند فعالیت این که دهدمی نشان شهری طراحی فعالیت گستردگی. استگسترده بسیار

سازمان فضایی  به عنوان عنصری از میدان ن پذیردبه عنوان مثال یکپایا یا شود شروع مشخصی طرح با که

تواند شود. چنین فضایی میکند یا مدام عوض میشود، تغییر مییابد، دگرگون میدر طول تاریخ تکون می شهر

را ببیند و امروز هم بتواند در آن فعالیت و  رنسانس را پشت سر گذارد، قرون وسطی شروع شود، عهد باستان از

ری همواره مورد بحث بوده، همانطور که میزان ارتباط طراحی زندگی کند. حوزه تداخل طراحی شهری با معما

طراحی شهری در چارچوب کلی فرایند برنامه ریزی و تصمیم  . استبرانگیز بودهریزی نیز بحثشهری با برنامه

گیری جامعه، نیاز به تشکالت رسمی دارد تا از این طریق قشر ها و گروه های فرهنگی جامعه نتواند به ارزش ها 

آرمان های خود جامه ی عمل بپوشانند و پیشنهاد های طراحی را که نهایتا به صورت سرمایه گذاری شهری،  و

اگر از هر قشر خواسته شود تا نظر .مرمت، نوسازی، بازسازی و ساخت و حفظ بناها در می آید، بهتر ارائه دهند

، هماهنگی و زیبایی سیمای شهر و خود را در مورد شکل شهر و نقش شهر بیان کند در طراحی شهری، تنوع

الگوی فعالیت ها به بهترین نحو فراهم می آید. زیرا در این حالت طراحی شهری رفتارهای جمعی خواسته های 

رویداد اولین  "استان با عنوان  رویداد نوگام طراحی شهری اولین فرهنگی و هویت گروهی را منعکس می سازد.

براساس استانداردهای تعریف شده در قالب  "استان سیستان و بلوچستان  طراحی حوزه شهریتخصصی نوگام 

بهمن ماه  4الی  2تخصصی حوزه کسب و کار در تاریخ ساعت آموزش تیمی و به همراه برگزاری کارگاه های  54

 شهرداری مرکز نوآوری صنایع خالق،وبا همکاری:  به همت پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 96

زاهدان،دانشگاه علمی و کاربردی استان،مرکز علمی و کاربردی شهرداریها و دهیاری های استان،ستاد توسعه 

شرکت کننده در قالب  54)کنندگانبرگزار گردید. در این دوره در این برنامه شرکتفناوری های نرم و هویت ساز 

کمک مربیان خبره که از میان افراد خبره در این حوزه  همگی در یک فضای مشترک قرار  می گیرند و با تیم(  8

 را از جهات مختلف بررسی کردند. هستند ایده مد نظر

 ضرورت برگزاری رویداد:

 مهم حوزه آن در حرفه ای کسب وکار ایجاد در داشتن تخصص صرف نمی تواند ،امروزه در حوزه کسب و کار

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

 با نیز ایران در گردیده است 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
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 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

بهره گیری از طرح های حوزه طراحی  فرهنگ و توسعه ،تضرور به توجه با نهاد این.برشمرد بلوچستان و سیستان

 وکار کسب و کارآفرینی حوزه در متنوع کاربردی آموزشی دورههای و دادروی برگزاری به اقدام استان در شهری

 رویداد این برگزاری .گردید برگزار استان طراحی شهری هدف با زاهدان در استان نوگام رویداداولین . است نموده

 دانشگاهی، التحصیالن فارغ برای )محور دانش پای نو شرکتهای( آپ استارت دنیای به ورود پیچیدگی جهت به

 التحصیالن فارغ و جوانان از حمایت چراکه میباشد، ضروری کامالا  حوزه این به واردشده کارآفرینان و مندان عالقه

 .نماید کمتر را شکست با مواجه ریسک میتواند مشاغل ایجاد خصوص در آنان فعالیت بر نظارت و

 

 رویداد نوگام:

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

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

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

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

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

مشتاقان و صاحبان ایده جهت حضور در رویداد نوگام ،پیش استفاده از ایده های نوآورانه جوانان خالق می باشد.

یلگر از شروع رویداد اقدام به ثبت نام در فضای مجازی می نمایند و پس از حضور در روز اول رویداد ، توسط تسه

دقیقه  1رویداد با برخی تعاریف و قاون رویداد آشنا شده و سپس در زمانی مشخص ایده های خود را به مدت 

مطرح می کنند و از بین ایده های مطرح شده بهترین ایده ها با رای حاضران انتخاب می شوند صاحبان ایده های 

ذب تخصص های مورد نیاز از بین دیگر شرکت انتخاب شده تحت نظر مربیان رویداد اقدام به تشکیل تیم و ج

 کنندگان برای پیشبرد ایده می کنند بعد از تشکیل گروه 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 کنندگانتشکیل تیم های کاری از بین شرکت 

 

 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

 

 

 مشاوره مربیان به تیم ها

 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

 

 طراحی و تجاری سازی صنایع دستی(( استان نوگام رویداد اولین  آمارنامه

 روز 8ساعت از استانی محترم مسئوالن از تن چند و استان سراسر از کننده شرکت فرن 54با رویداد نوگام دومین 

 بلوچستان و سیستان استان فناوری و علم پارک رویدادهای برگزاری ویژه سالن در اسفند4لغایت  2 چهارشنبه

تخصصی   رویکرد با بلوچستان و سیستان استان نوگامرویداد اولین.گردید افتتاح پارک فناوری مجتمع در واقع

دانشگاه علمی و شهرداری زاهدان ،،پارک علم و فناوری: مرکز نوآوری صنایع خالق، همکاری باطراحی شهری 

،مرکز فنی و حرفه ای شهرداری ها و دهیاری های استان،ستاد حمایت از فناوری های نرم و هویت کاربردی استان

 .شد برگزار ساز،



 
 

 

 مراسم افتتاحیه اولین رویداد نوگام استان

 

 .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

 را حوزه این به ورود طراحی شهری شروع شد و  حوزه در استان های پتانسیل بیانجلسه با  .نمودند بیان رویداد

 .نددانست استان اقتصادی توسعه و پایدار مشاغل ایجاد برای راهی

 کنندگان شرکت توسط حوزه صنایع دستی وکارهای کسب موضوعیت با ایده 12 ایده، ارائه صف تشکیل با ادامه در

 ایده 8رویداد در کنندگان شرکت خود توسط نهایی گیری رأی از پس که گردید ارائه ای دقیقه2 های زمان در

 .نمودند تیم تشکیل به اقدام ایده صاحب افراد و شدند انتخاب



 
 

 
 

 صف شرکت کنندگان برای ارائه ایده های خود

 

 

 ارائه یک دقیقه ای ایده توسط تیم ها به حاضرین

 



 
 

 

 

 رای گیری از بین ایده های ارائه شده جهت تشکیل تیم های نهایی

 

 

 انتخاب تیم های برتر از رای شرکت کنندگان 



 
 

 

 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

رویداد همچنین کارگاهی به محوریت آموزش طراحی شهری با حضور مربیان خبره در این حوزه برای  این در

 شرکت کنندگان برگزار شد.

 



 
 

 
 طراحی شهریکارگاه آموزش تخصصی 

 

 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 8 بین از را تیم استاندارد د

 

 

 
 

 عکس تیم های برتر رویداد 



 
 

 

 :حامیان سازمانی
 

 پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان

 مرکز نوآوری صنایع خالق

 و کار بردیدنشگاه علمی 

 مرکز علمی و کاربردی شهرداری ها و دهیاری های استان

 شهرداری زاهدان

 ستاد حمایت از نوآوری های نرم و هویت ساز 

 

 رویداد منتورهای 
 

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

 وکار کسب اولیه اصول 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 طور به مربیان این .گردیدند دعوت فناوری و علم پارک توسط کارآفرینی رویدادهای برگزاری زمینه در

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 :فریبرز حسن پور  آقای

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدی الری مهندس

 

 

 

 

 

 

 مهندس نیما سپاهی

                                                                                                                  



 
 

 

 

 

 

 مهندس قائمی                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 دهمهندس نسیم انصاری زا

 

 

 

       

 

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

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

آوای  تیمهای است ذکر به الزم( شدند برگزیده داوران توسط برتر های ایده ها، ایده این میان از و

 .شدند تقدیر شایسته رتبه به عنوان  کودک،بهساز،مسیل سبز

 



 
 

 تیم اول رویداد

 

 "آوای کودک"

 

 

 

 تیم دوم رویداد

 "بهساز"

 

 

 



 
 

 تیم سوم

 "مسیل سبز"

 

 

توانستند مجوز  "شهربان "ایوان آبی و  "همچنین در این رویداد دو تیم تیم برگزیده 

 پذیرش در شتابدهنده کنکاش را کسب کنند.

 

 "تیم شهربان "عکس تیمی 

 



 
 

 

 "تیم ایوان آبی "عکس تیمی 

 

 

 نوگام رویداد دومین  پایان

 

 

 نوگام تخصصی طراحی شهری رویداددومین عکس یادگاری شرکت کنندگان و تیم اجرایی 


