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 کرد.  فعالیت خود را شروعژاد به سرپرستی خانم ترگل انوری ن 1390تیم صنایع دستی نقلی در سال 

 ه ئشکل نوینی از ارا  صنایع دستیاین تیم با خرید صنایع دستی شهرهای مختلف و تشویق بانوان خود سرپرست و بد سرپرست به تولید

پیشه کرد. اکنون تیم صنایع دستی خالق نقلی با راه اندازی چند کارگاه  فی به مهمانان سته بندی و معربا با دستی این عزیزان ر نایعص

ست از تیم های موفق ری بافی و شعربافی که مختص منطقه کاشان ایمی مانند زار قد با کسب و ک گشایش دکان های  صنایع دستی و  

 این مجموعه است. 
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 العات اصلی طا -1

 عنوان مرکز  

 ( متن قرارداد )عنوان ثبت شده در  
 خانه خالق و نوآوری نقلی کاشان 

 خانه خالق نقلی عنوان ذکر شده در تابلو مرکز 

 ان اشک  یع دستیو صنا  فرهنگی  میراثاداره   سازمان مادر 

  ران ا بهره برد

 عالیت مرکز )فعالیت جاری(فنه  زمی

  فته و نرم افزارها ویشرآالت و تجهیزات پماشین ☐

 های تخصصی مربوطه سامانه

 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی  ☐

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای   ☐

 ای رایانه

 خدمات تجاری سازی  ☐

 ناوری شتابدهی و توسعه دهندگان ف ☐

 ی نمایشی هاهنرو  ، اجرا یموسیق ☐ 

 تبلیغات و بازاریابی   ☐

 ی و یادگیری  وزشفناوری نوین آم ☐

 موزه، گالری، کتابخانه   ☐

 الگوهای نوین کسب و کار   ☐

 علوم انسانی  ☐

 علوم اجتماعی☐

 تولید محتوا  ☐

 سایر، نام ببرید: ☐

 پی نمایی )کمیک استریپ(  ☐

   اسباب بازی و سرگرمی ☐

 دشگری رگ  ☐

 الت ورآت و زیا جواهر ☐

 های اجتماعی فناوری ☐

 پویانمایی )انیمیشن(   ☐

 هنرهای تجسمی   دستی ویع صنا  ☐

 ای های رایانهرسانه های دیجیتال و بازی   ☐

   میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال ☐

 صنایع دیداری و شنیداری   ☐

 فناوری اطالعات و نرم افزار   ☐

 معماری و طراحی محیطی   ☐

 اس  لبگرافیک، مد و  ☐

 عتی و کاال  صنحی  طرا  ☐

 چاپ و نشر  ☐

 آدرس 

 ها اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی کاشان   ابان علوی . خانه بروجردییخ  -کاشان سازمان مادر 

خانه خالق و  

 نوآوری 

گذر آب انبار خان    -کوچه پامنار  -خیابان مالحبیب اله شریف  -میدان کمال الملک-کاشان

   قلی کاشانن  خانه خالق  -نر()فرهنگ و ه
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 : )ماه/سال(تاریخ

تاریخ آغاز عملیات   یل نترنتی و ایمای آدرس سایت مرکز  تلفن تماس و فکس 

 عمرانی 

بهره  آغاز  تاریخ 

 برداری 

05/1397 08/1397 031-55233324 https://noghlihouse.com / 
.comnoghlihouseinfo@ 

سطح بلوغ و مرحله  

 رکز فعالیت م
      ساخت فضای عمرانیسازی فضای عمرانی    به     تجهیز مرکز   )درحال بهره برداری)نوپا 

   )درحال فعالیت و توسعه یافته)بالغ 

 

 

 تیم مدیریتی و اجرایی مرکز: -2

 حصیالتتخصص و ت رسمی  عنوان شغل ادگی نام و نام خانو عنوان 
 تلفن تماس

 )ثابت و موبایل(
 ایمیل 

  09131626211 دکتری گردشگری  داره میراث فرهنگی رئیس ا ن سرمدیان مهرا دکتر  ملعا نهادرئیس 

خانه خالق و  رئیس 

 نوآوری 
 کارشناس ارشد توریسم  نقلی مدیرخانه خالق و نوآوری  اکبر رضوانیان 

09132765984 

031-55233324 
 

الق و  ه خخانط  راب

 نوآوری 
 مدیر داخلی  فاطمه رضوانیان 

  دانشجوی کارشناسی

 شدمدیریت جهانگردی ار

09132766964 

031-55233324 
 

 

 

 

 

 

 مجوزهای اخذ شده ا ز معاونت  -3

 شماره تفاهم نامه  پایان  تاریخ شروع کارفرما  عنوان  

      

      

 

https://noghlihouse.com/
https://noghlihouse.com/
https://noghlihouse.com/
mailto:info@noghlihouse.com
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a. آوری ق و نوخانه خالگیری  لتاریخچه مختصری از شک 

 

  ی ساختمان  یار خاک و نخاله هاو انب  ی و زباله دان  رانی کاشان رها و و  یکهن بوم  یها  که خانه  یآغاز شد؛ هنگام  شیسال پ  20  شی ب  ان کم وستدا

خانه ها   ندرو  تنها  دی شا  یبومخوراک    شد؛ یساخته نم  یر ی. بادگکردندیم  یآنها زندگ  یدر برخ  یاز سر ناچار  ییو گروه ها  نمودیکم ارزش م  شد،یم

 . میدید  یمر و گردشگران نشه  در تن مردم  یزیچ  ،یبافندگ  یز کارگاه ها ا  و  شدیخت مپ

 . دیبازد  یتنها برا   شد،یمرمت م  ینظر شهردار  ریو ز  یدولت  هیه بزرگ کهن، با سرمابود که چند خان  یچند سال

  زه یر  ینیبود )نقل، شر  ینقل  یخانه ا   یتجو ، در جسمدآ  یبه کاشان م  یفرهنگ  راثیدر مکار    یکه از تهران برا   ی اقتصاد  ارشیهنگام معمار ک  نیدر ا

فروشنده    یدانست که نام خانوادگ  یو در شگفت  افت یخانه  را    نیا  نکهی( تا اندیگویم  ینقل  یکس کوچک و دوست داشتن  ای  زی است و به هر چ  یا

 . دیخر  رشه نام همسپدرزنش و ب  ی بانیرا با پشت  انه. خشودیم  دایکم پ  اریبس  رانیکه در ا  یاست، نام  ینقل  زین

ا  آورده  یفرهنگ  راثیم  یخ یتار  ینه ها که در فهرست خا  استخانه کاشان    نیکوچکتر  یخانه نقل در شناساندن و    یخانه که گام  نیاند؛ آبادمان 

 . کرد  افتیبود، نامه سپاس از وزارت مسکن استان در  زیکوچک ن  یانیم  اطیح  یالگو   یباززنده ساز 

  احسان زراعت و   یاریرا دو بخش کرد. با    ینقل  یمتر  180ساخت در دو گام، خانه    نهیهز  یو بخش بند  یرونیو ب  یاندرون  یدهان امس   یبرا   ارشیک

  ران یو  اطی سال پس از آن ح  4و    یاول خانه نقل  اطیپدرش حاج رضا زراعت که معمار و تنها دوستان نخست او در کاشان بودند دو  سال مرمت ح

 پرداخت   یم  رامونشیه آبادمان بافت کهن پب  و  ترفیپذ  یکرد و دوستانه مهمان م  یم  یزندگ  نگاه در آ  کرد و گاه  هآمادرا    یه نقلخان  دوم

 .. کردیرا در آن برگزار م  یکارشناس  ینگاه آباد شده و گاه شهردار نشست ها   نیدر کاشان بود که با ا  یخود   یخانه    نیتنخس  نیا

ا به فرهنگ و    یفرهنگ  راثی و م  یاربا شهرد  یدر همکار  زیمردم نهاد و ن  یکار   رهمزمان دشد، که    شناآ  انی ار اکبر رضوانهنگام با آموزگ  نیدر 

 خت. پردا   یم  یآبادمان بوم

سال   کیآورد و او با همسر و فرزندش  یاجاره خونه نقل یخانه تازه ساز برا کیاجاره کردن  یرا از پا یفرهنگ راثینگارگر جوان م کیاکبر،  یروز

 ره کرد. انبار اجا  یآماده را برا   مهیدوم ن  اطیسال ح  کی  ز،ین  یران یدس بلوچ، معمار و سهام دار خانه اهنو خانم م  اط اول ماندیحر  د  میو ن

  ی وم اده بخانو   کیباور که دوست داشت    نیاو، خانه را واگذارش کرد؛ با ا  یها   زهیو انگ  ییبه توانا  ییدرخواست اکبر، با آشنا  یدر پ  ارشیسپس ک

 هم در خانه دوستش باز باشد. دش  خو  ی و جهان را به آن فراخوانند و پا   رانی ن ا، مردماندک  یدر آن زندگ  یکاشان

  د؛ ی را نمود بخش یتازه ا  امی پ نگونهیو ا رفتی اول مهمان پذ  اطیکرد و در ح یدوم  آن زندگ اطیسال در ح 6خانه،  یها  یکاست یاکبر پس از بهساز

 را زنده کند.   یرانیا  یمهمان نواز   ینیشنگ و دلناش، فره  یومچک بدر خانه کو  دان تو یخانواده م  کی

رو برهاند و آن را همچون    شیپ  یو نوساز  یرانیخود را از و  یتوانست خانه کنار  انی ها، خانواده رضوان  یدر رنج ها و کاست  ییبایش و شکتالبا  

ه  را با خاک انباشته و بسته و پنهان کردنه  خا  نیاب ا. سرد ذاشتندگ  انی را خونه رضوانبزند؛ نام آن    وندیپ  یدورش، دوباره به خانه نقل   یگذشته  

 . کردیم  پر  شیگود خانه را کم و ب  اطیکه ح  یودند؛ چنان خاکب

ه او هم در  به همراه دخترش ک  نکهیکاشان را زنده نگه داشت تا ا  یبوم  ی و مهمان نواز   ییرایپذ  انیهمسر اکبر، سالها در خانه رضوان  ه،یمادر مرض

 گرفتند.  یرا پ  یه بومگرد انخ  ،دیکه پسرش خر  یبه نام خانه پارس  یگر ید  یا بود، در جکار کرده    هخان  نیا

 کرد.   یو آماده ساز   یدار ی خر  نگیپارک  یبرا  ی کیا در آن نزدر   یا  رانهیو  نیاکبر زم

  که ییا جاش دادند تکشور گستر   یجا  یجا  دررا    یومد آبادمان ب خورد و رون  وندیراه پ  نیدر ا  یگرانید  یو اکبر، با دوست  ارشیک  یو هم باور  یدوست

 کشور بوده و هست.   یها  یبومگرد  یسردمداران سازماندهاز    انی. اکبر رضوانافتیکشور    یدر ساختار گردشگر   یهاگ یجا  یبومگرد   یخانه ها 

سال نبود و    کیاز    شیب  خانه  نیا  درا  نهآ  یزندگ  ید، ولدر گذر فراخوان   بایز  یخانه ا   دیمازوساز که دوست و همکارش بود به خر  ی، هاد   انیرضوان

برگزار   ییدادهای و رو  رفتیزد و در آن مهمان پذ وندیپ یشه نقلکند و نام آن را خانه دوست گذاشت و به خو  یدار یخر زی اکبر ناچار شد آن خانه را ن

 کرد.

بلکه    ،یکار ساختمان  ازمندینها نکه نه ت  یبود، روند   ره گذرها شد  ای  رانی و  یدکان ها   یرا آغاز کردند و آن باززنده ساز   یزمان گام تازه ا   نیدر ا



ی ر ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآو   تفصیلی پایش و   گزارش   
 

 ود. گرم کردن بازار، در خلوت گاه گذر ب   یبرا   ییها  تفایهخواهان ر

خانه    کیکرد )حامداکنون    یبازساز  ارشیک  یو با همراه  دیبود خر  یکه سالها همراه اکبر در خوشه نقل  یاز دکان ها را، نخست حامد فدو  یکی

و   دندیبا هم آن خر  یگریپس اکبر همراه دوستان ده( سکرد  یرا باززنده ساز   یباف  لویکارگاه ز  یردار بزرگ شه  یاز خانه ها  یکی  و در  دهیکهن خر

خت؛  راه اندا  یلوبافیکارگاه ز  گریدکان د  کیکرد. در    یدار یآن، خر  یبازمانده دارا   56را از    یگر یکردند. دکان د  یبوم  یها   دهیفروشگاه دست آفر

 و گلدان است. اه گل  وشگ فر  هیدست مرض  ریرفته بود و اکنون آنجا ز  انیز مر اهن  نیا  شیب  کم وکه    یهنگام

شهر را به    یکار بازساز  ،یقمر  1192همه کاشان    رانگریپس از زلزله و  ه،یاز عبدالرزاق خان است که در زمان زند  یرادگایگذر آب انبار خان، نماد  

  ی ران یر خان. اکنون خانه رو به وگذ حمام خان، قنات خان و آب انبار برد،ی ام مسه پسرش ن از  زارش به شاه نداشته در گ ید و او که فرزن  سپارندیاو م

  ی ر ی گیو پ  پروردیآب انبار خان در سر م یآبادمان آن را همزمان با باززنده ساز   یاست و اکبر سالهاست آرزو  انی پشت خانه رضوان عبدالرزاق خان در

 .   کندیم

را با خود    یاد یشان کوچ کردند و گروه زد و به کاشدنآشنا    یبا خوشه نقل  ارش یک  یدانشور( از سو  درضایمح  و  ی اسد   سالن)ار   یمعمار   یشجو داندو  

ز  آورند و آن با   دی در گذر پد  یانیشا  یکافه بام در خانه دوست، دگرگون  ی مراه نمودند که به بافت کهن کاشان مهاجرت کردند؛ آنها با راه انداز ه

 به گذر و آباد کردن آن بود.  ان  شگر ار گرددر کن  یاشانان کجوان   یشدن پا 

داشت، تماشاخانه و    یشینما  یکارها  نه یشیاکبر که پ  نکه یو کافه را داشت، تا ا  ییهمزمان خوابگاه، گردهما  یچند سال کاربر  انیرضواننه  سرداب خا

 ی فرهنگ یگذر را پاتوق نیآنهاست، ا ریگیپ که همواره یگوناگون ی نگرهف ی دادهایار روآورد و در کن دیرا در آن پد شینما یهنرها ژهیو یکتابخانه 

 خت. سا

ها    دهیدست آفر  نشگاهیگرفت و خانه دوست را آفر  شیپ  شتریدست ساخته ها را ب  نشیزش و آفراکبر روند آمو  ،ی با ورود کرونا و کاهش گردشگر

 نمود.   یگذار  هیرا  پا  "گذر"  یفرهنگ  یکرد و کانون

 کردند.   یرا بهساز   اط یح  نیبا هنر خود ا  شانیرمند سفالگر از تهران اجاره داد و ام هنخان  کی به  را    ینقل  نهام خ دو  اطیح  نیهمچن

از دل خانه    یچه کوه خاک و زباله ا   داندی خدا م  ابند؛یب  یگوناگون  یها   یتا کاربر   شود؛یم  ایشده    یخانه بهساز   نیهر کوچه کاشان، جنداکنون در  

  ی و شهردار   رودیبه کار م  یک در نوسازوج ک   یمرکز  اطیح  یاند؛ الگو   دهیاشان کوچت کهن کبه باف  یه. گرورودیته و مان برون رفکاش   کهن  یها

که در دست    یبزرگ کهن  یو در خانه ها  کندیم  نهیهز  زیبافت کهن ن  یدهد؛ در کنار آن در بدنه ساز  زهیتا انگ  بخشدیرا به آنها م  ییپرداخت ها

 یها خوراک بوم  یغذاخور  یار یبس شوند،یم دهیآفر ای یبر خط آسمان بهساز یگر یپس از د یکی رهایگاست؛ باد تهنداخبه راه ا ییها یداشت کاربر 

  ی و کتاب کاشان، راهنما  برندیپوشاک به کار م  ایخانه    دمانیگوناگون تر شده و در چ  اریکاشان بس  یر فهرست دارند و  دستبافته هاکاشان را د

 رو آورده است.   شی را پ  یگونه ا  یژرف و باز

 

b.  خانه خالق و نوآوری شهرستان و استان،  موقعیت 

ن کاشان که یکی از شهرهای با قدمت تاریخی و قابلیت های صنایع دستی است، واقع  خالق نقلی کاشان، در استان زیبای اصفهان در شهرستاه  خان

 شده است. 
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c. ق و نوآوریخانه خال  و  تصویر ماهواره ای از موقعیت استان، شهر: 
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 : مرکز اطالعات مالی    -5

 ردیف 
شماره 

 موافقتنامه

تاریخ  

 امهتنموافق

اعتبار 

 مصوب

 )ریال( 

 پرداختی 
 مانده

 )ریال( 

 نوع حمایت 
)کمک 

بالعوض، وام  

 یا ...(

نام 

دستگاه 

گیرنده  

 حمایت

ناظر و مرکز  

 هزینه

 موضوع  حمایت 
) احداث و بازسازی، تجهیز فضای  

امین ودیعه، تجهیز  اداری،  ت 

 seedاد،   ، برگزاری روید آزمایشگاه 

money  ،co work )  تاریخ 
 غمبل

 ریال( 

1.     

  

     

  

  

  

  

2.     

  

     

  

  

  

  

     مجموع)ریال( 

 

 

 ده های حذب شو سایر حمایت  عامل نهاد منابع دریافتی از  -6

 موضوع  ردیف 
 نوع حمایت 

)مالی، زیرساخت، تجهیزات و  

... ) 

مبلغ یا ارزش دارایی  

 )ریال( 
 تاریخ دریافت 

1.      

2.      

   )ریال( مجموع
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 هزینه کرد منابع: -7

ف 
دی

ر
 

 عنوان هزینه 
 مورد مصرف

)اختصاصی تیمها، فضای کار اشتراکی، شبکه  

 ی مرکزو ...( منتورینگ، عموم

 زینه نوع ه
 وانمندسازی( ت-ترویجی -اختی)زیرس

 مبلغ هزینه کرد

 )ریال( 
 کردزینهه تاریخ

 شماره فایل فاکتور

  1398 000/000/000/10 توانمندسازی  فضای کار اشتراکی  تولید صنایع دستی ایجاد کارگاه های    .1

  1398 000/000/000/5 ترویجی اختصاصی واشتراکی  ایجاد فضاهای فروش صنایع دستی   .2

  1398 000/000/000/3 توانمندسازی  ورینگمنت بندی و بازاریابی سته  ب  .3

  1399و    1398 000/000/000/1 وانمندسازی ت منتورینگ موزش آ  .4

   19/ 000/ 000/ 000 )ریال( مجموع
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 (زیرساختهای عمرانی)فضای کالبدی -8

 مجموع کل متراژ مرکز 

 )عرصه و اعیان( 

 ع ترمرب م 1500عرصه : 

 مترمربع  2500اعیان: 

 ... سایر☐ی اری از فضای ادبخش☐سوله ☐یالیی و☐آپارتمانی  ☐ نوع ساختمان 

 وضعیت مالکیت
 سایر... ☐استیجاری   ☐وقفی   ☐ملکی   ☐

 توضیحات:

  و استقرار مرکز در محل مدت زمان اجاره 

 (رانیعملیات عم)درصد پیشرفت  برداری( ل بهره در حا) ذار شده واگ  متراژ فضای متراژ فضای تکمیل شده ریزی شده برای اختصاصمتراژ برنامه 

 درصد  100 150 150 150 کزمرادی )اداری( فضای ست

     ها و واحدهای فناورفضای مربوط به استقرار تیم

     فضای آزمایشگاهی 

     فضای کارگاهی و تولیدی 

وانمندساز تی )اشخاص حقوقی و حقوقنفعان فضای مربوط به سایر ذی

 گذاران وغیره(ها، سرمایهابدهنده مانند شت
    

     سایر فضاها 

     مجموع 

 توضیحات تکمیلی :

 مرکز قرار گفته است.مترمربع در اختیار 350 مترمربع بوده که   1500کل مجموعه

 

 

 

 



 خالق و نوآوری   هن خا   ارش تفصیلی پایش و ارزیابی عملکرد گز 

 

 19از11صفحه

 

 

 

 

 فهرست مشاوران، مربیان و ارزیابان عمومی  -9 

ف
دی

ر
 

 ی نام و نام خانوادگ 
 سمت در مرکز

 یاب( ، مربی، ارزمشاور)
)کارشناسی، کارشناسی  تحصیالت 

 تر(، دکترا و باالارشد

ی یا مدیریتی  عتسابقه صن

 )سال(  مرتبط
 شماره تماس و ایمیل تاریخ آغاز همکاری 

 09132765984 از ابتدای شروع به کار مرکز  سال  28 کارشناسی ارشد  مشاور  اکبر رضوانیان   .1

 09125472055 از ابتدای شروع به کار مرکز  سال   20 کارشناسی ارشد  ی  مرب  و اورمش نژاد ترگل انوری    .2

 
 

 

 شرکاء، همکاران و نتایج و دستاوردهای حاصله:، ننفعاشبکه ذی  -10

 الق و نوآوری ها و نهادهای دولتی و عمومی همکار با خانه خازمانی و دولتی(، س)خصوصهای صنعتی همکار با خانه خالق و نوآوری، نهادهای مالی همکار با خانه خالق و نوآوری های توانمندساز همکار)مانند شتابدهنده(، بنگاهشرکت

ر
دی 

 ف

 همکار نام
 نوع همکاری 

 )تفاهم نامه/قرارداد یا ....(

عنوان تفاهم نامه یا  

 قراردادهمکاری 
)استانی،   سطح همکاری

 ملی، بین المللی( 

تاریخ آغاز و پایان 

 همکاری 
)مالی،   تعهدات طرفین

 ...( ت و .خدما

ا و خروجی  دستاورده

 ها

 ،نماینده قانونی نام

 میلشماره تماس و ای

1.          

2.          
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ی ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآور تفصیلی پایش و  گزارش    
 

 خدمات زیر ساختی  -11

 شرح ردیف 
عنوان 

 سنجه)شاخص(
 میزان و مقدار 

تاریخ 

 هزینه کرد

 هزینه کرد

 )ریال(

 GB شبکه مخابرات و اینترنت   .1
 

 به بعد  1398
150.000.000 

 سالیانه

 ماهیانه 40.000.000 به بعد  1398  ساعت -نفر مشاوره   .2

3.  
  ساعت -نفر عمومی کارگاه آموزشی  

 به بعد  1398
مطابق با برگزاری 

 کارگاه ها 

 در حال انجام  به بعد  1398 در حال انجام  مورد اطالع رسانی ، معرفی و مکاتبات  .4

 100.000.000 به بعد  1398  مورد نشست های عمومی  .5

6.  
ر  لب فضای کا ات در قاارائه خدم 

 (coworking)اشتراکی
 متر مربع

 
 200.000.000 به بعد  1398

7.  
ت جهت تبیین  شرایط دم خمیز  

 خدمات قابل ارایه به متقاضیان
 - به بعد  1398 - مورد

8.  
نقشه فرایند جذب تا ارایه خدمات 

 به افراد ، تیم ها و شرکت ها 
 - به بعد  1398 - مورد

9.  

حمایت    کمک به تهیه بسته های 

برای تیم ها و شرکت    ای محتواییه

 ها

 مورد
 

 به بعد  1398
  برنامه ریزی و  در حال

 از تخصیص اعتبار پس

10 .  
 به بعد  1398 فضای مجرا 15 تعداد/ دستگاه  تامین تجهیزات اداری و عمومی 

250.000.000 

 برای هر فضا 

11 .  
 تامین و آماده سازی فضا ی استقرار 

 ه بعد ب 1398 فضای مجزا 15 متر مربع
برای  400.000.000

 هر فضا 

  ریال( مجموع ) 
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 تخصصی  خدمات  -12

 حرش ردیف
عنوان  

 سنجه)شاخص( 
 میزان و مقدار 

تاریخ هزینه  

 کرد 

 هزینه کرد 

 )ریال( 

    تعداد برگزاری رویدادهای در سطح استانی، ملی، بین المللی   .1

    مورد R&Dو ( lab)ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی   .2

3.  

و تضمین سرمایه   ذب سرمایه گذار)ج سرمایه تامین

مایه گذاری  سر فناور در قالب گذاری برای تیم های

سرمایه گذاری جسورانه ی (، vc)جسورانه

 (( و ...cvc)شرکتی

    مورد

    مورد شرکت در نمایشگاه ها  .4

5.  
طرح های سرمایه  امکان سنجیارائه خدمات  

 ( FS)گذاری
    مورد

    مورد/نفرساعت  فنی  نگ عمومی وت منتوریارائه خدما  .6

    مورد/نفرساعت  خدمات حقوقی حرفه ای ارائه   .7

    مورد شتابدهی استارتاپ های تخصصی  .8

9.  
همکاری و بهره مندی از خدمات صندوق پژوهش و  

 فناوری
    مورد

    مورد (BPخدمات تدوین طرح کسب و کار و بازاریابی)ارائه   . 10

    مورد ( BMو کار) مدل کسب خدمات تدوینارائه   . 11

    مورد ( MPخدمات تدوین طرح بازاریابی )ارائه   . 12

13 .  
توسعه محصول تهیه و تدوین  دمات  خ هارائ

 ( NPDجدید)
    مورد

14 .  
خدمات بازاریابی حرفه ای  برای کسب سهم بازار ارائه 

 حداکثری و خدمات بازرگانی
    مورد

15 .  
  یابر یصنعت  دیفرصت تولارائه خدمات تشخیص 

 ی صنعت یتکنولوژ نیصاحب
    مورد

  )ریال( مجموع  



 گزارش تفصیلی پایش و ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآوری 
 

 

 

 مسابقه و جشنواره و ...( :-ارزیابی و ارزشگذاری-بازدید-نشست و سمینار-دوره آموزشی-کارگاه-ها و رویدادها اجرا شده)شامل: رویدادرنامهب تاطالعاامه ها )رویدادها و برن -13

ف 
ردی

 

 تاریخ برگزاری  اهداف  برنامه   عنوان 
عت /  نفر سا 

 رویداد   نفر 

داد شرکت  تع 

 کنندگان 

 ( به نفر)

میزان هزینه  

 ( ریال ) کرد  

میزان و نحوه  

 ین بودجه ام ت 
 محل اجرا 

نهادهای  

 همکار 
 دستاورد 

 و کودک خالق  کارگاه صنایع دستی  .1
ایع  ودکان با صنکآشنایی 

 دستی
 400/ 000/ 000 فر ن   15  1400

 صوصی  خ 
 ( خانه خالق نقلی ) 

 - - 

 زیلوی کاشان ش های  نمایشگاه نق  .2
نقش های فراموش  احیای  

 شده 
 500/ 000/ 000 نفر   200  1398

 خصوصی  
 ( لی نق انه خالق  خ ) 

 - - 

3.  
نقش و ارتباط صنایع دستی در معیشت  

 جامعه محلی 
 250/ 000/ 000 نفر   50  1397 ی شنایآ

خانه    میراث و  

 نقلی خالق  
 - - 

     1/ 150/ 000/ 000     جمع
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 سابقه و جشنواره و ...( : م -اری گذ ارزیابی و ارزش -بازدید -مینار نشست و س -موزشی دوره آ -کارگاه -: رویداد یدادهای آینده)شامل ها و رو اطالعات برنامه  -14 

ف 
ردی

 

 تاریخ برگزاری  اهداف مورد نظر  عنوان برنامه 
نفر ساعت /  

 نفر رویداد 

بودجه مورد  

 )ریال( نیاز  

نحوه تامین  

 بودجه 
 محل اجرا 

نهادهای  

 همکار 

  های دستاورد 

 مورد نظر 

4.           

5.           

6.           

         جمع
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 ستقر م عملکرد تیم های   -15 

ف 
ردی

 

 نام)عنوان( تیم یا شرکت 
موضوع  

 فعالیت 

  تاریخ 

آغاز به  

 کار 

  تاریخ 

 خروج 

 وضعیت استقرار 
)درحال جذب/مستقر/خارج  

 شده از مرکز( 

تعداد  

نیروی  

 انسانی 

میزان دریافت  

 مالی    کمک 

وضعیت تیم:  

 رکت/تیم ش 
 خالق   / دانش بنیان 

 محصوالت و    خدمات 

 جی ها خرو
 میزان فروش 

 )درآمد( 

 )ریال( 

 نرهای نمایشی ه   تیم   . 1
 1397 نمایش 

ادامه  

 دارد 
 - پادکست و نمایش  خالق  تیم  - 30 مستقر 

 تیم نمایش عروسکی   . 2
 1398 نمایش 

ادامه  

 دارد 
 - نمایش و عاروسک  خالق  تیم  - 20 مستقر 

گردشگر  تیم گردشگری   . 3

 ی 
1390 

ادامه  

 دارد 
 - بازآفرینی  خالق  تیم  - 10 قر مست 

صنایع   تیم صنایع دستی   . 4

 دستی 
1395 

مه  دا ا 

 دارد 
 - بسته بندی و فروش  خالق  تیم  - 35 مستقر 

گردشگر  تیم بازی و گردشگری   . 5

 ی 
1399 

ادامه  

 دارد 
 - معرفی و آموزش  خالق  تیم  - 7 در حال استقرار 

6 .             

 م ارائه شود.مستندات کامل برای هر تی •
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 زهره استادی   گزارش:گی تهیه کننده  و نام خانواد  نام

 ری هن  شمدیر بخ   سمت:

 09133630260شماره تماس:

 01/10/1400  تاریخ تهیه گزارش:

 امضا/مهر: 
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 بخش مستندات تصویری )با رویکرد مقایسه ای پیشرفت عملکرد مرکز قبل و بعد(

گاهها و تیمها، آزمایش ری، ستادی، استقرار)فضای اداتصاویر بیرونی و داخلی مرکز .1

 ت و ...(تجهیزا

 زکپالن و کاربری فضاهای مر  .2

 و خدمات ارائه شده  اویر مربوط به رویدادهاتص .3

 

 

 بخش ضمائم گزارش )مستندات اشاره شده در متن گزارش( 

مستندات مالی مربوط به منابع دریافتی از سازمان مادر و سایر منابع و حمایت های جذب  .1

 ده ش

 ردیف هایاکسل هزینه کردها:   +تی  رد منابع دریافوط به هزینه کبمستندات مالی مر .2

: شماره فاکتور/ شماره فایل مستد/ مبلغ هزینه/ تاریخ هزینه/ تاریخ فاکتور/  سلاک

 توضیحات( 

 )درصورت وجود( ستقرار تیمها و حمایت هاپذیرش و جذب و ا ، یابی ز آئین نامه های ار .3

 اشخاص + اطالعات تماس  دون ساختار سازمانی م .4

 گردش کار در مرکزعمل و فلوچارت دستورال  .5

 ه و مجوزها دیییا استانداردها و ت .6

 خانه خالق و نوآوری سند راهبردی  .7

 برنامه و مدل درآمدی برای مرکز .8

 ها و قراردادهای همکاری نامهمستندات تفاهم .9

 . همکار و  و سوابق مدیران و مشاوران و منتورها و شرکتها و نهادهایرزومه  .10
 


