


     کمــپ خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی شــکوفا شــامل آمــوزش مجموعــه مهارت های 
نــرم و ســختی اســت کــه در نظــام آموزشــی فعلــی مــا جــای ندارنــد ولــی بــرای رشــد و 
توســعه فــردی دانــش آمــوزان بســیار حیاتــی و ضــروری می باشــند. شــکوفا ســه خــالء 
اصلــی و مهــم محتوایــی در حــوزه خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی را بــه فراگیــران 
آمــوزش می دهــد و می کوشــد تــا زیربنــای اصلــی مــورد نیــاز بــرای شــکوفایی ذهــن 
فراگیــران را در ایــن ســه حــوزه فراهــم آورد. در ایــن کمــپ مهارت هایــی نظیــر کار 
تیمــی، پرسشــگری، تفکــر خــالق، فنــون مذاکــره و ســایر توانمندی هــای نــرم مــورد 
ــارت  ــار مه ــوزان در کن ــه دانش آم ــه و نوآوران ــری فناوران ــت پذی ــرای زیس ــاز ب نی
هــای تخصصــی همچــون اصــول ترســیم نقشــه ذهنــی، مدل هــای کســب وکار، طــرح 

ــازار و ... بــه دانش پذیــران ارائــه می شــود. کســب وکار، بررســی ب

تجــربه زیست خالقــانه، نــوآورانه و کـارآفرینانه

هدف از برگزاری این کمپ:
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ــردی و  ــعه ف ــروری توس ــم و ض ــای مه ــرفصل ه ــفانه از س ــا متاس ــی م ــام آموزش نظ
ــعه  ــعه و توس ــال توس ــور های در ح ــی کش ــای آموزش ــب نظام ه ــه در اغل ــه ای ک حرف
یافتــه موجــود اســت، بــی بهــره اســت. چنیــن فقدانــی بــه خصــوص بــه دلیــل محتــوای 
غیراســتاندارد آمــوزش رســمی موسســات، مــا را بــر آن داشــت تــا دوره ای آموزشــی، 
ــن  ــود تدوی ــای موج ــف و خالءه ــاط ضع ــردن نق ــر ک ــدف پ ــا ه ــی را ب ــی و مهارت عمل
نمائیــم. چنیــن دوره ای می توانــد از شمشــادی شــدن جامعــه بــه معنــای ایجــاد تفکــری 
ــاد  ــی و ایج ــد ذهن ــه رش ــرده و ب ــری ک ــه جلوگی ــر خالقان ــتا و غی ــکل، همراس ــک ش ی
مهارت هــای پایــه مبتنــی بــر زندگــی در عصــر جدیــد کمــک نمایــد. از طرفــی دیگــر، 
نــوآوری و مهــارت هــای کســب وکاری در عصــر حاضــر دیگــر یــک ارزش افــزوده بــرای 
ســبک زندگــی افــراد نیســت و ســبک زندگــی مبتنــی بــر نــوآوری و خالقیــت در کنــار 
اکتســاب مهارت هــای نــرم، بــه نوعــی الــزام درآمــده کــه همــه مــردم مــی بایســت از 

آن بهــره منــد گردنــد.  
در چنیــن بافتــاری، آمــوزش مهارت هــای خالقیــت و نــوآوری بــا هــدف توســعه مبتنــی 
ــا  ــر گران به ــی عنص ــوان نوع ــه عن ــب وکاری، ب ــادی و کس ــگاه اقتص ــا ن ــر ارزش و ب ب
تلقــی می شــود کــه تمامــی افــراد بــه آن نیازمنــد بــوده و می بایســت در برنامــه 

آموزشــی موسســات جــای گیــرد.

رضورت برگزاری کمپ شکوفا در موسسات آموزیش:
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آمــوزش  از  ترکیبــی  شــکوفا،  کمــپ  در  آمــوزش  روش 
مســتقیم و غیــر مســتقیم و بــر اســاس اصــول روانشناســی 
شــخصیت و مبتنــی بــر بازی وارســازی )گیمیفیکیشــن( اســت. 
در ایــن کمــپ، بخــش زیــادی از تمرین هــا بــه صــورت تیمــی 
و گروهــی اســت. برخــی دیگــر از آموزش هــا نیــز مبتنــی بــر 
خروجــی مــورد انتظــار و متناســب بــا توانمندی هــا یــا اهــداف 
فراگیــران شــخصی ســازی می شــود. بــه صــورت کلــی، برنامــه 
آموزشــی کمــپ شــکوفا، متناســب بــا گــروه هــدف و پــس از 
ــی مــی شــود.  ــن و ســپس اجرای ارزیابی هــای تخصصــی تعیی
شــکوفا یــک دوره مدرســه ای نیســت، بلکــه تجربــه یــک 

زیســت خالقانــه اســت!

روش آموزش در کمپ شکوفا:
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مشارکت کادر موسسات آموزیش در اجرایی سازی کمپ شکوفا:

ــن  ــت. ای ــپاری اس ــورت جمع س ــکوفا، به ص ــپ ش ــوزش در کم ــد آم فراین
گفتــه بدیــن معناســت کــه در طراحــی ســرفصل های آموزشــی و همچنیــن 
فراینــد تدریــس، از کادر موسســات نیــز اســتفاده می شــود و طراحــی 
آموزشــی و اجرایــی تمامــا بــا مشــارکت کادر موسســات صــورت می گیــرد. 
انســانی موسســات در  نیــروی  تربیــت  کاری،  انجــام چنیــن  از  هــدف 
ــوآوری، خالقیــت و  ــات ن ــوآوری و انتقــال همزمــان ادبی ــب ســفیران ن قال

ــی موسســات اســت. ــه اجرای ــه بدن ــی ب کارآفرین
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متولیان برگزاری کمپ شکوفا کیستند؟

       کمــپ خالقیــت، نــوآوری و کارآفرینــی شــکوفا توســط خانــه خــالق و نــوآوری ترمــه 
بــا مجــوز معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، مرکــز مطالعــات زنــان و خانــواده 
ــاوری  ــم و فن ــعه عل ــاد توس ــکاری بنی ــا هم ــواده(، و ب ــکده خان ــران )دانش ــگاه ته دانش
خوارزمــی برگــزار مــی شــود. در ایــن کمــپ نــه تنهــا از بهتریــن و مجرب ترین مــدرس ها 
و منتورهــا اســتفاده مــی شــود، بلکــه شــبکه های ارتباطــی ســازمان های مذکــور نیــز در 
اختیــار دانش پذیــران ایــن کمــپ قرارخواهــد گرفــت. لــذا فراگیــران ایــن دوره ضمــن 
برخــورداری از آموزش هــای تخصصــی و حرفــه ای، بــه شــبکه های ارتباطــی، فرصت هــای 
ــای  ــن ســازمان ها همچــون توره ــر ای ــاخت های دیگ ــردی و بســیاری از زیرس توســعه ف
بازدیــد دانشــگاه تهــران، خدمــات منتورینــگ خانه هــای خــالق و محتــوای تخصصــی 
وبینارهــا و ســمینارهای علمــی و آموزشــی متعــدد نیــز دسترســی پیــدا می کننــد. الزم 
ــی و  ــزرگ مل ــزاری رویدادهــای ب ــور ســابقه برگ ــه ســازمان های مذک ــر اســت ک ــه ذک ب

بیــن المللــی متعــددی را در رزومــه خــود بــه ثبــت رســانیده انــد.
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فرایند آموزش در کمپ شکوفا چگونه است؟

ــن  ــق، تعیی ــی دقی ــس از ارزیاب ــه پ ــر موسس ــرای ه ــی ب ــای محتوای ــه ه ــن برنام تدوی
اهــداف و ســپس تدویــن ســازوکار آمــوزش صــورت می گیــرد و لــذا برنامه هــای 
ــا یکدیگــر متفاوتنــد. در عیــن حــال، ایــن برنامــه از یــک قالــب کلــی ســه  موسســات ب
مرحلــه ای و متشــکل از کمــپ هــای زمیــن، منظومــه و کهشــکان تشــکیل شــده اســت.

- کمپ زمین )آموزش خالقیت(
- کمپ منظومه )توسعه مهارت های فردی و آموزش نوآوری(

- کمپ کهکشان )آموزش مهارت های کارآفرینی(
ــده و در  ــروع ش ــوآوری ش ــت و ن ــای خالقی ــوزش ه ــن آم ــکوفا از بنیادین تری ــپ ش کم
نهایــت بــا آمــوزش مهارت هــای تخصصــی کارآفرینــی در قالــب یــک ایــده قابــل تحقــق و 

ســرمایه پذیــر بــه اتمــام مــی رســد.
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رشایط برگزاری:

این طرح در قالب برگزاری یک جشنواره و در سه مرحله
 به شرح زیر برگزار می شود:

1. در مرحلــه اول )کــه بــه آن ســکوی پرتــاب زمیــن و خروجی هــای آن ســفیران زمیــن 
گفتــه مــی شــود(، حــدودا 50 نفــر از گــروه هــدف، دربــازه ســنی یادشــده، انتخــاب شــده 
و بــرای گذرانــدن ایــن دوره بــا محوریــت آمــوزش خالقیــت در نظــر گرفتــه می شــوند. 
ایــن افــراد در قالــب گــروه هــای چندمهارتــه 3 تــا 5 نفــره از ایــن مرحله خارج می شــوند. 

ــفیران  ــای آن س ــی ه ــه و خروج ــاب منظوم ــکوی پرت ــه آن س ــه ب ــه دوم )ک 2.در مرحل
منظومــه گفتــه مــی شــود(، تعــداد 30 نفــر از گــروه هــدف غربال شــده و بــرای گذراندن 
ایــن مرحلــه بــا محوریــت توســعه مهارت هــای فــردی و آمــوزش نــوآوری در نظــر گرفتــه 
مــی شــوند. ایــن 30 نفــر در قالــب گروه هــای چندمهارتــه 3 تــا 5 نفــره وارد ایــن مرحلــه 

شــده و در قالــب گروه هــای نــوآور از ایــن مرحلــه خــارج می شــوند. 
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3. در مرحلــه ســوم )کــه بــه آن ســکوی پرتــاب کهکشــان و خروجــی هــای آن ســفیران 
کهکشــان گفتــه مــی شــود(، تعــداد 20 نفــر از گــروه هدف غربال شــده و بــرای گذراندن 
ــا محوریــت آمــوزش مهارت هــای کارآفرینــی در نظــر گرفتــه مــی شــوند.  ــه ب ایــن مرحل
ایــن 20 نفــر در قالــب گــروه هــای 3 تــا 5 نفــره زیــر نظــر منتورهــای اختصاصــی آمــوزش 
دیــده و در انتهــای کمــپ در دمــو دی نهایــی موفــق بــه ارائــه طرح هــای اســتاندارد خــود 

خواهنــد شــد.

الزم بــه ذکــر اســت کــه ارزشــیابی نهایــی کمــپ در قالــب ارائــه یــک ایــده ســرمایه  پذیر 
ــه از  ــذ تأییدی ــی و اخ ــتاندارد و تخصص ــال اس ــورت کام ــه ص ــران ب ــوی دانش پذی از س
داوران کمــپ صــورت مــی گیــرد. ایــن فراینــد در یــک رویــداد اختصاصــی )دمــو دی( در 
محــل ســالن کنفرانــس معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری یــا دانشــگاه تهــران 
ــان  ــی و متولی ــن و کادر اجرای ــراه والدی ــه هم ــران ب ــود و در آن فراگی ــی ش ــزار م برگ

حضــور مــی یابنــد.
بــه دانش پذیرانــی کــه موفــق بــه اخــد تأییدیــه داوران در ارزشــیابی نهایــی دوره 
شــوند، گواهــی پایــان کمــپ و بــه مابقــی دانش پذیــران گواهــی شــرکت در کمــپ اعطــاء 
خواهــد شــد. گواهی هــای مذکــور بــه صــورت مشــترک توســط دانشــگاه تهــران، خانــه 

ــاوری خوارزمــی صــادر می شــوند. ــم و فن ــاد توســعه عل ــه و بنی ــوآوری ترم خــالق و ن
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مزایای کمپ:

اخــذ  بــه  موفــق  کــه  دانش پذیرانــی 
ــوان  گواهــی پایــان کمــپ شــوند، بــه عن
ســفیران شــکوفایی شــناخته می شــوند. 
ــه  ــوان ب ــکوفا می ت ــفیران ش ــای س از مزای

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م

بــه  شــکوفا  ســفیران  معرفــی 
خانه هــای خــالق و نــوآوری جهــت 
پذیــرش ســرمایه پیش بــذری، 
منتورینــگ و اســتفاده از فضــای 

ــتراکی کار اش

بهره گیــری از ظرفیــت دانشــی 
عنــوان  بــه  شــکوفا  ســفیران 
منتورهــای رویدادهــای بعــدی

ســفیران  بهره گیــری  امــکان 
زیرســاخت های  از  شــکوفا 
نهادهــای  فیزیکــی  و  مجــازی 
اجــرای  منظــور  بــه  مجــری 
در  ایشــان  آتــی  فعالیت هــای 
و  نــوآوری  توســعه  راســتای 

کشــور در  خالقیــت 

تخصیــص صفحه مجــازی اختصاصی 
بــه هــر یــک از ســفیران شــکوفا 
و  آمــوزش  مجــازی  پلتفــرم  در 
شــتابدهی بنیــاد توســعه علــم و 
ــه  ــوب( ب ــی )اینکی ــاوری خوارزم فن

منظــور معرفــی و تأییــد ایشــان

معرفــی ســفیران شــکوفا از ســوی 
خانــه خــالق و نــوآوری ترمــه بــه 
کمپین هــا، ایده شــوها و رویدادهای 
اکوسیســتم اســتارت آپی بــه عنوان 
مربــی، داور، منتــور، کارشــناس و ...

ارائــه مشــاوره و راهنمایی تخصصی 
ســوی  از  شــکوفا  ســفیران  بــه 
مجموعــه هــای مجــری بــه منظــور 
اجــرای فعالیت هــای آتــی ایشــان در 
راســتای توســعه نــوآوری، خالقیت و 

ــور ــب وکار در کش کس
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گام های برگزاری جشنواره شکوفا: 

1-کمپ زمیــن

چــرا نــوآوری و کارآفرینــی؟ 
مراکــز  از  بازدیــد  )تــور 
گفــت  و  گــپ  نــوآوری، 
تخصصــی و انتقــال تجربــه(

تیم من کجاست؟ )بازی، 
تیم سازی، تنظیم نقش، 

آموزش و منتورینگ(

ــود؟  ــت زاده می ش خالقی
کاوی،  بهینــه  )بــازی، 
ایــده پــردازی، آمــوزش 

منتورینــگ( و 

ارائــه  و  پرسشــگری 
تیــم  دی  )دمــو  خــالق! 

هــا( ایــده  و  هــا 

گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم
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ــوآوری و  ــت بوم ن زیس
چیســت؟  کارآفرینــی 
)آمــوزش، گــپ و گفــت 
انتقــال  و  تخصصــی 

تجربــه(

ــت؟  ــن چیس ــب وکار م کس
)بازی،مدل سازی، 

و  آمــوزش  قصه گویــی، 
) ینــگ ر منتو

بازار من کجاست؟
و  تحقیــق  )مســابقه، 
و  آمــوزش  پژوهــش، 

) ینــگ ر منتو

می تــــــوانـــــــــم 
شــکوفا شــوم! )دمــودی 

مــدل هــا و طــرح هــا(

گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم

2-کمپ منظومه
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چرا درآمدزایــــــی ؟
گفــت  و  گــپ  )آمــوزش، 
ــه( ــال تجرب تخصصــی و انتق

اثر مــــــن چیست؟ 
)قصــه گویــی، مســابقه، 

منتورینــگ( و  آمــوزش 

کجاســت؟  مــن  آینــده 
نقــش،  تنظیــم  )بــازی، 
آمــوزش و منتورینــگ(

مــن یــک کســب وکار دارم! 
)مدل ســازی کســب وکاری، 
استاندارســازی، آمــوزش و 

منتورینــگ(

می توانــم  پنجــم:  گام 
دی  )دمــو  دهــم!  ارائــه 
نوآورانــه( کســب وکارهای 

گام اول گام دوم گام سوم گام چهارم

گام  پنجم

3-کمپ کهکشــان
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