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 یشی نما یاستارتاپ هنرها

 شد. یلکاشان تشک ی نصر در محل خانه نقل یشنصر گروه نما یتماشاخانه  یسبا تاس همزمان

 یک   از نصر آغازبکارکرد،    یتئاتر در مکان تماشاخانه    یو اجرا   یدنصر که باهدف تول  یشینما  یهنرها  استارتاپ

)  یمرکز  یهسته   نفر  پنج  از  و    یکمتشکل  کارگزدان  باز  یسندهنفرنو  یکنفر  سه  ثایگرو  به صورت  که    یت(  

 شوند. میاضافه  یم به ت یی اجرا ی ز پروژه یادوستان و عوامل که به فراخور انتخاب متن و ن  یگردارند و د یتفعال

نما  یتفعال  ۹۷از سال    یمت  این با  را  اواز  آ  آواز خوان طاس  یشخود  نمود.  تمرغاز  اژ دوماه   ینخوان طاس پس 

ماه   آذر  در  بس  ی رو  ۹۷مستمر  که  رفت  ا  یارصحنه  واقع شد.در  استقبال  به صورت   یازده   یش نما  ین مورد  نفر 

نصر با انتخاب   یتماشاخانه    ستارتاپا  ۹۸داشتند.  در سال    یهمکار  یممستق  یرهم بصورت غ  یو تعداد  یممُستق

  ی از آلمان گام   یگرانگروه باز  یتگر در سمت کارگردان و هدا  یل کوشک جال  یرضاعل   وتکشتار  و دع  ی متن خدا

 و تحقق آرمانها و اهداف گروه برداشت.   یشرفتبزرگ و ارزشمند در پ  یاربس

 ی به رو   ۹۸بود که در سال    یشینما  یهنرها  یخالق  درعرصه    گروهینا   یی آثار اجرا  یگراز د  یزخرده نان ن  نمایش

 صحنه رفت.

و تا کنون دو دوره    یدهو ورکشاپ ها هم اهتمام ورز  ی اموزش  یکارگاه ها  یتئاتر به برگزار  یدنصر عالوه بر تول  متی

برا  ینو چند   ی کالس آموزش برگزار نموده است.   یگرگروه و د  یفی سطح ک   یارتقا  یورکشاپ  دوستان عالقمند 

شدن داشته و امکان بروز استعداد   یده و د  رضوح یتاستارتاپ نصر قابل  ی بعد یدوره ها در اجراها  ینا یانهنرجو

 آنها فراهم است.  یبرا

 ییپادکست، قصه گو  یدکامال مستقل است تول   یکسب و کار هنر  یکاستارتاپ نصر که    یها  یتفعال  یگرد  از

 کودکان است. یبرا  ی صوت  یکتاب  ها یدوتول

با مح  یدکودکان و نوجوانان و تول  یبا کانون پرورش فکر  همکاری اقدامان   یگر مخاطب کودک از د  یا براتوآثار 

 ارزشمند گروه نصر است. 
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 اطالعات اصلی  -1

 عنوان مرکز  

 ( متن قرارداد )عنوان ثبت شده در  
 اشان کلی  نق  خانه خالق و نوآوری

 ن اشاک  یلقن  یر وآون   وخانه خالق   عنوان ذکر شده در تابلو مرکز 

 می کاشان اداره ارشاد اسال سازمان مادر 

  ان بهره بردار

 ری(ه فعالیت مرکز )فعالیت جاینزم

آالت و تجهیزات پیشرفته و نرم افزارها و  ماشین ☐

 های تخصصی مربوطه سامانه

 وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی  ☐

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای   ☐

 ای رایانه

 خدمات تجاری سازی  ☐

 شتابدهی و توسعه دهندگان فناوری  ☐

 هنرهای نمایشی را و اج موسیقی،  ☐

 بازاریابی  تبلیغات و   ☐

 فناوری نوین آموزشی و یادگیری   ☐

 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 ☐

 گردشگری  ☐

 الت زیورآو  جواهرات  ☐

 های اجتماعی فناوری ☐

 پویانمایی )انیمیشن(   ☐

 صنایع دستی و هنرهای تجسمی    ☐

 ایهای رایانه رسانه های دیجیتال و بازی ☐

   میراث فرهنگی، طبیعی و دیجیتال ☐

 صنایع دیداری و شنیداری   ☐

 فناوری اطالعات و نرم افزار   ☐

 معماری و طراحی محیطی   ☐

   گرافیک، مد و لباس  ☐

 صنعتی و کاال  حی  طرا  ☐

 شر چاپ و ن  ☐

 آدرس 
 ان کاش  کاشان . بلوار مفتح. اداره ارشاد اسالمی سازمان مادر 

 نقلی کاشان . و نوآوری  خانه خالق  و  بوم گردی فرهنگی. گذر آب انبار خان. مجموعه  پامنار حبیب اله شریف کوچهخیابان مال کاشان. میدان کمال الملک.   خانه خالق و نوآوری 
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 : )ماه/سال(تاریخ
 تلفن تماس و فکس مرکز 

031-5522۸202-55233324 

 آدرس سایت اینترنتی و ایمیل 
www.noghlihouse.com 

oghlihouse.cominfo@n 

تاریخ آغاز عملیات  

 عمرانی 

بهره  ز  آغا تاریخ 

 ری بردا 

03/97 05/97 031-5522۸202-55233324 www.noghlihouse.com 
oghlihouse.cominfo@n 

  سطح بلوغ و مرحله

 فعالیت مرکز 
      ساخت فضای عمرانی    بهسازی فضای عمرانی یز مرکز جهت     )درحال بهره برداری)نوپا 

     )درحال فعالیت و توسعه یافته)بالغ 

 

 

 تیم مدیریتی و اجرایی مرکز: -2

 عنوان شغل رسمی  نام و نام خانوادگی  عنوان 
تخصص و 

 تحصیالت

 تلفن تماس

 )ثابت و موبایل(
 ایمیل 

   بیات دکترای اد اداره ارشادی   رئیس دکتر نمکی  نهاد عاملئیس ر

الق و خانه خ   یس رئ 

 نوآوری 
 دیرعاملم اکبر رضوانیان 

شناسی ارشد  کار

 توریسم 

09132765984 

03155233324 
yahoo.com@16ezvanianR 

خانه خالق و رابط  

 نوآوری 
 مدیرداخلی  فاطمه رضوانیان 

ی  دانشجوی کارشناس

 گردشگری ارشد 

09132766964 

03155233324 
yahoo.com@16ezvanianR 

 

 

 

 

 

 شده ا ز معاونت ی اخذ  مجوزها -3

 شماره تفاهم نامه  پایان  تاریخ شروع کارفرما  عنوان  

      

      

 

http://www.noghlihouse.com/
mailto:info@noghlihouse.com
http://www.noghlihouse.com/
mailto:info@noghlihouse.com
mailto:Rezvanian61@yahoo.com
mailto:Rezvanian61@yahoo.com


  گزارش تفصیلی پایش و ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآوری   

 

 16از5صفحه

 

 

 

 توضیحات -4

 

a.  خانه خالق و نوآوری گیری  ز شکلتاریخچه مختصری ا 

 یخچهتار

  ی ساختمان  یخاله هاخاک و ن  و انبار  ی و زباله دان  یرانکاشان رها و و  یکهن بوم  یکه خانه ها  یآغاز شد؛ هنگام  یشسال پ  20  یشداستان کم و ب

خانه ها   نتنها درو  یدشا  یخوراک بوم  یشد؛ ساخته نم  یری. بادگیکردندم  یآنها زندگ  یدر برخ  یاز سر ناچار  ییو گروه ها  ینمودکم ارزش م  یشد،م

 . یدیمد  یدر تن مردم شهر و گردشگران نم  یزیچ  ی،بافندگ  یگاه ها ارو از ک  یشدپخت م

 . یدبازد  یتنها برا   یشد،مرمت م  ینظر شهردار  یرو ز  یدولت  یهبزرگ کهن، با سرمابود که چند خانه    یچند سال

  یزه ر  ینیبود )نقل، شر  ینقل  یا نه  خا  یآمد، در جستجو   یبه کاشان م  یفرهنگ  یراثکار در م  یکه از تهران برا   ی اقتصاد  یارشهنگام معمار ک  یندر ا

فروشنده    یدانست که نام خانوادگ  یو در شگفت  یافت خانه  را    ینا  ینکه( تا اندوییگ م  ینقل  یت داشتنکس کوچک و دوس  یا  یزاست و به هر چ  یا

 . یدپدرزنش و به نام همسرش خر  یبانی . خانه را با پشتیشودم  یداکم پ  یاربس  یرانکه در ا  یاست، نام  ینقل  یزن

اند؛ آبادآورده ا  یفرهنگ  اثیرم  یخیتار  یخانه کاشان است که در فهرست خانه ها   ینکوچکتر  یخانه نقل در شناساندن و    یخانه که گام  ینمان 

 کرد.   یافتبود، نامه سپاس از وزارت مسکن استان در  یزکوچک ن  یانیم  یاطح  یالگو   یباززنده ساز 

احسان زراعت و    یاریرا دو بخش کرد. با    ینقل  یمتر  180ساخت در دو گام، خانه    ینههز  یبندش  و بخ  یرونیو ب  یاندرون  دهیسامان   یبرا   یارشک

  یران و  یاطسال پس از آن ح  4و    یاول خانه نقل  یاطت که معمار و تنها دوستان نخست او در کاشان بودند دو  سال مرمت حدرش حاج رضا زراع پ

 پرداخت   یم  یرامونشو به آبادمان بافت کهن پ  یرفتپذ  یدوستانه مهمان مکرد و    یم  یگکرد و گاه گاه در آن زند  هرا آماد  یدوم خانه نقل

 .. یکردرا در آن برگزار م  یکارشناس  ینگاه آباد شده و گاه شهردار نشست ها   یندر کاشان بود که با ا  یخود   یخانه    نینخست  ینا

ا به فرهنگ و    یفرهنگ  یراثو م  یبا شهردار  یدر همکار  یزن  م نهاد وردم  یشد، که همزمان در کار   شناآ  یانهنگام با آموزگار اکبر رضوان  یندر 

 . پرداخت  یم  یآبادمان بوم

سال   یکآورد و او با همسر و فرزندش  یاجاره خونه نقل یخانه تازه ساز برا یکاجاره کردن  یرا از پا یفرهنگ یراثنگارگر جوان م یکاکبر،  یروز

 کرد.   انبار اجاره  یآماده را برا   یمهدوم ن  یاطسال ح  یک  یز،ن  یرانیوچ، معمار و سهام دار خانه ابلاط اول ماند و خانم مهندس  یدر ح  یمو ن

  ی خانواده بوم   یکباور که دوست داشت    یناو، خانه را واگذارش کرد؛ با ا  یها   یزهو انگ  ییبه توانا  ییدرخواست اکبر، با آشنا  یدر پ  یارشسپس ک

 خودش هم در خانه دوستش باز باشد.   ی و جهان را به آن فراخوانند و پا   انیرکند، مردمان ا  یآن زندگ  در  یکاشان

  ید؛ را نمود بخش یتازه ا  یامپ ینگونهو ا یرفتاول مهمان پذ  یاطکرد و در ح یدوم  آن زندگ یاطسال در ح 6خانه،  یها  یتاسک  یاکبر پس از بهساز

 را زنده کند.   یرانیا  یواز ان نهمم  ینیاش، فرهنگ و دلنش  ومیدر خانه کوچک ب  یتواندخانواده م  یک

رو برهاند و آن را همچون    یشپ  یو نوساز  یرانیخود را از و  یتوانست خانه کنار  نیاها، خانواده رضوان  یدر رنج ها و کاست  یباییبا تالش و شک

شته و بسته و پنهان کرده  ا خاک انباب   خانه را  ین. سرداب اذاشتندگ  یانبزند؛ نام آن را خونه رضوان  یوندپ  یدورش، دوباره به خانه نقل   یگذشته  

 . یکردپر م  یشگود خانه را کم و ب  یاطکه ح  یبودند؛ چنان خاک

همراه دخترش که او هم در    به  ینکهکاشان را زنده نگه داشت تا ا  یبوم  ی و مهمان نواز   یراییپذ  یانهمسر اکبر، سالها در خانه رضوان  یه،مادر مرض

 گرفتند.  یرا پ  یخانه بومگرد   ید،که پسرش خر  یبه نام خانه پارس  یر گید  یکار کرده بود، در جا   هخان  ینا

 کرد.   یو آماده ساز   یداریخر  ینگپارک  یبرا  یکی ن نزددر آرا    یا  یرانهو  یناکبر زم

  ییکه تا جا  ندکشور گسترش داد   یجا  یجا  دررا    یخورد و روند آبادمان بوم  وندیراه پ  یندر ا  یگرانید  یو اکبر، با دوست  یارشک  یو هم باور  یدوست

 کشور بوده و هست.   یها  یبومگرد  ین سازماندهدمدارااز سر  یان. اکبر رضوانیافتکشور    یدر ساختار گردشگر   یگاهیجا  یبومگرد   یخانه ها 

بود و  ن  سال  یکاز    یشخانه ب  ینا  درآنها    یزندگ  یدر گذر فراخواند، ول  یباز  یخانه ا   یدمازوساز که دوست و همکارش بود به خر  ی، هاد   یانرضوان

برگزار   یدادهاییو رو  یرفتزد و در آن مهمان پذ یوندپ ینقل کند و نام آن را خانه دوست گذاشت و به خوشه یداریخر یزاکبر ناچار شد آن خانه را ن

 کرد.

بلکه    ی،کار ساختمان  ندزمیاکه نه تنها ن  یبود، روند   ررها شده گذ  یا  یرانو  یدکان ها   یرا آغاز کردند و آن باززنده ساز   یزمان گام تازه ا   ینر اد
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 . گرم کردن بازار، در خلوت گاه گذر بود  یبرا   ییها  یافتخواهان ره

خانه    یککرد )حامداکنون    یبازساز  یارشک  یو با همراه  یدبود خر  یه نقلکه سالها همراه اکبر در خوش  یاز دکان ها را، نخست حامد فدو  یکی

و   یدندبا هم آن خر  یگریکرده( سپس اکبر همراه دوستان د  یرا باززنده ساز   یباف  یلوگاه زارک  یبزرگ شهردار   یاز خانه ها  یکیو در    یدهکهن خر

راه انداخت؛    یلوبافیکارگاه ز  یگردکان د  یککرد. در    یداریآن، خر  یبازمانده دارا   56را از    یگریکردند. دکان د  یبوم  یها   یدهشگاه دست آفرفرو

 فروشگاه گل و گلدان است.   یهدست مرض  یرنون آنجا زود و اکب  رفته  یانهنر از م  ینا  یشکه کم و ب  یهنگام

شهر را به    یکار بازساز  ی،قمر  1192همه کاشان    یرانگرزلزله و  پس از  یه،از عبدالرزاق خان است که در زمان زند  یادگاریگذر آب انبار خان، نماد  

  یرانی حمام خان، قنات خان و آب انبار گذر خان. اکنون خانه رو به و د،ربی نداشته در گزارش به شاه از سه پسرش نام م یو او که فرزند   یسپارنداو م

  یگیری و پ  یپروردآب انبار خان در سر م یدمان آن را همزمان با باززنده ساز آبا  یاست و اکبر سالهاست آرزو  یانشت خانه رضوانعبدالرزاق خان در پ 

 .   یکندم

را با خود    یادیآشنا شدند و به کاشان کوچ کردند و گروه ز  یبا خوشه نقل  یارش ک  یاز سو  ر(دانشو  یدرضاو حم  ی اسد   سالن)ار   یمعمار   یدو دانشجو 

آورند و آن باز    یددر گذر پد  یانیشا  یکافه بام در خانه دوست، دگرگون  ی آنها با راه انداز ه بافت کهن کاشان مهاجرت کردند؛  اه نمودند که بهمر

   ذر و آباد کردن آن بود.گ  در کنار گردشگران به  اشانیجوانان ک  یشدن پا 

داشت، تماشاخانه و    یشینما  یکارها  یشینه اکبر که پ  ینکه و کافه را داشت، تا ا  ییهمزمان خوابگاه، گردهما  یچند سال کاربر  یانسرداب خانه رضوان

 ی فرهنگ یگذر را پاتوق ینآنهاست، ا ریگیکه همواره پ یگوناگون ی فرهنگ یدادهای آورد و در کنار رو یدرا در آن پد یشنما یهنرها یژهو یکتابخانه 

 ساخت. 

ها    یدهدست آفر  ینشگاهت و خانه دوست را آفرگرف  یشپ  یشتردست ساخته ها را ب  ینشو آفر  اکبر روند آموزش  ی،با ورود کرونا و کاهش گردشگر

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

 کردند.   یرا بهساز   یاط ح  ینبا هنر خود ا  یشانتهران اجاره داد و ا  ر ازخانم هنرمند سفالگ  یکرا به    ینقل  نهدوم خا  یاطح  ینهمچن

از دل خانه    یچه کوه خاک و زباله ا   یداندخدا م  یابند؛ب  یگوناگون  یها   یتا کاربر   یشود؛م  یاشده    یخانه بهساز   ین، جندکوچه کاشان  اکنون در هر

  ی و شهردار   یرودبه کار م  یکوجک در نوساز  یمرکز  یاطح  یاند؛ الگو   یدهبافت کهن کاشان کوچ  به  ی. گروهیرودکهن کاشان برون رفته و م  یها

که در دست    یبزرگ کهن  یو در خانه ها  یکندم  ینههز  یزبافت کهن ن  یدهد؛ در کنار آن در بدنه ساز  یزهتا انگ  یبخشدرا به آنها م  ییپرداخت ها

 یها خوراک بوم  یغذاخور  یاریبس یشوند،م یدهآفر یا یبر خط آسمان بهساز یگریپس از د یکی یرهااست؛ بادگ تهبه راه انداخ ییها یداشت کاربر 

  ی و کتاب کاشان، راهنما  یبرندپوشاک به کار م  یاخانه    یدمانگوناگون تر شده و در چ  یارکاشان بس  یدستبافته ها   فهرست دارند وکاشان را در  

 رو آورده است.   یشرا پ  یگونه ا  یژرف و باز

b. خانه خالق و نوآوری یت استان، شهرستان و موقع 

 واقع شده است.یع دستی است  قابلیت های صناشهرهایی با قدمت تاریخی و  که یکی از  کاشان    فهان شهرستانقلی کاشان در استان اصخانه خالق ن
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c. خانه خالق و نوآوری و  تصویر ماهواره ای از موقعیت استان، شهر: 
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 عات مالی  مرکز: اطال  -5

 ردیف 
شماره 

 موافقتنامه

تاریخ  

 موافقتنامه

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  

اداری،  تامین ودیعه، تجهیز  

 seedرگزاری رویداد،   آزمایشگاه، ب 

money  ،co work )  تاریخ 
 مبلغ

 ریال( 

1.     

  

     

  

  

  

  

2.     

  

     

  

  

  

  

     مجموع)ریال( 

 

 

 و سایر حمایت های حذب شده  نهاد عامل منابع دریافتی از  -6

 موضوع  ردیف 
 مایت نوع ح

)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  

 منتورینگ، عمومی مرکزو ...( 

 نوع هزینه 
 سازی( توانمند-ترویجی -ی)زیرساخت 

 مبلغ هزینه کرد

 )ریال( 
 کردتاریخ هزینه

 شماره فایل فاکتور

  1397  سال 000/000/800 زیرساختی عمومی مرکز  یر کاربری سرداب به تماشاخانه تغی  .1

  1397سال   000/000/700 جی و توانمندسازی تروی عمومی مرکز  خوان طاس گروه واجرای نمایش آواز تشکیل    .2

  1397سال 000/000/300 ترویجی و توانمندسازی  اختصاصی و منتورینگ قتل امیرکبیر  حکهحمایت از چاپ کتاب مض  .3

  1396سال   000/000/200 انمندسازی ترویجی و تو نگصی و منتوریاختصا د برد...اومد وبا خوباداپ کتاب  چ حمایت از    .4

  1398سال   000/000/850 ترویجی توانمندسازی  صیاختصا اجرای نمایش خدای کشتار   .5

   2/ ۸50/ 000/ 000 )ریال( مجموع
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 زیرساختهای عمرانی)فضای کالبدی -8

 مجموع کل متراژ مرکز 

 )عرصه و اعیان( 

 ...... مترمربععرصه : .

 اعیان: ....... مترمربع

 ... سایر☐بخشی از فضای اداری ☐سوله ☐ویالیی ☐انی  آپارتم☐ نوع ساختمان 

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

 توضیحات:

  و استقرار مرکز در محل مدت زمان اجاره 

 متراژ فضای تکمیل شده ریزی شده برای اختصاصمتراژ برنامه 
-در حال بهره ) تراژ فضای واگذار شده م

 برداری( 
 (یات عمرانیعمل)درصد پیشرفت 

 100 متر 30 متر 30 متر 20 فضای ستادی )اداری( مرکز

     ا و واحدهای فناورهفضای مربوط به استقرار تیم

     فضای آزمایشگاهی 

     فضای کارگاهی و تولیدی 

وانمندساز توقی و حقوقی )اشخاص حقنفعان فضای مربوط به سایر ذی

 گذاران وغیره(ها، سرمایهمانند شتابدهنده 
    

     سایر فضاها 

     مجموع 

 توضیحات تکمیلی :

 مرکز قرار گفته است.مترمربع در اختیار ....  که مترمربع بوده......  کل مجموعهمثال: 
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 فهرست مشاوران، مربیان و ارزیابان عمومی  -9 

ف
دی

ر
 

 نوادگی نام و نام خا
 سمت در مرکز

 ، مربی، ارزیاب( مشاور)
)کارشناسی، کارشناسی  تحصیالت 

 ا و باالتر(ارشد، دکتر

سابقه صنعتی یا مدیریتی  

 )سال(  مرتبط

تاریخ آغاز  

 همکاری 
 ره تماس و ایمیلشما

 از آغاز تا کنون  28 کارشناسی ارشد  مشاور  اکبر رضوانیان   .1
09132765984 

@yahoo.com16ezvanianR 

 09133630260 از آغاز تا کنون  25 کارشناسی  ربی مشاور و م زهره استادی   .2

 
 

 

 یج و دستاوردهای حاصله:نفعان، شرکاء، همکاران و نتاشبکه ذی  -10

ها و نهادهای دولتی و عمومی همکار با خانه خالق و ای مالی همکار با خانه خالق و نوآوری )خصوصی و دولتی(، سازمانی، نهادههای صنعتی همکار با خانه خالق و نوآور های توانمندساز همکار)مانند شتابدهنده(، بنگاهشرکت

 نوآوری 

ف
دی

ر
 

 همکار نام
 ری نوع همکا

)تفاهم نامه/قرارداد یا  

 ).... 

عنوان تفاهم نامه یا  

 قراردادهمکاری 
)استانی،   سطح همکاری

 ملی، بین المللی( 

ایان آغاز و پتاریخ 

 همکاری 
)مالی،   تعهدات طرفین

 خدمات و ....( 

دستاوردها و خروجی  

 ها

 ،نماینده قانونی نام

 شماره تماس و ایمیل

1.          

2.          
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 یر ساختی خدمات ز -11 

 شرح  ردیف 
عنوان  

 سنجه)شاخص(
 میزان و مقدار 

تاریخ هزینه  

 کرد 

 هزینه کرد 

 )ریال( 

 سالیانه 150.000.000 به بعد  GB  1398 شبکه مخابرات و اینترنت   .1

 ماهیانه   40.000.000 به بعد  1398  ساعت -نفر مشاوره   .2

3.  
  ساعت -نفر کارگاه آموزشی عمومی 

 به بعد  1398
ی کارگاه  مطابق با برگزار 

 ها

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

 100.000.000 به بعد  1398  د مور نشست های عمومی   .5

6.  
لب فضای کار  ارائه خدمات در قا

 ( coworking) اشتراکی
 متر مربع 

 
 200.000.000 به بعد  1398

7.  
میز خدمت جهت تبیین  شرایط  

 بل ارایه به متقاضیان خدمات قا
 - به بعد  1398 - مورد 

8.  
نقشه فرایند جذب تا ارایه خدمات به  

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

9.  
ای  کمک به تهیه بسته های حمایت ه

 محتوایی برای تیم ها و شرکت ها 
 مورد 

 
 به بعد  1398

در حال برنامه ریزی و  

 پس از تخصیص اعتبار 

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

250.000.000 

 برای هر فضا 

11 .  
 ی استقرار   تامین و آماده سازی فضا 

 به بعد  1398 فضای مجزا   15 متر مربع 
برای هر    400.000.000

 فضا

  ریال( مجموع ) 



 گزارش تفصیلی پایش و ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآوری 
 

 

 خدمات تخصصی  -12

 شرح ردیف
عنوان  

 سنجه)شاخص( 
 میزان و مقدار 

زینه  تاریخ ه

 کرد 

 هزینه کرد 

 )ریال( 

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

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

3.  

و تضمین سرمایه   )جذب سرمایه گذار تامین سرمایه

سرمایه گذاری   یم های فناور در قالبگذاری برای ت

سورانه ی سرمایه گذاری ج(، vc)جسورانه

 (( و ...cvc)شرکتی

    مورد

    مورد شرکت در نمایشگاه ها  .4

5.  
طرح های سرمایه  امکان سنجیارائه خدمات  

 ( FS)ریگذا
    مورد

    مورد/نفرساعت  ارائه خدمات منتورینگ عمومی و فنی   .6

    مورد/نفرساعت  رفه ای خدمات حقوقی حارائه   .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 ( BMخدمات تدوین مدل کسب و کار)ارائه   . 11

    مورد ( MP) خدمات تدوین طرح بازاریابیارائه   . 12

13 .  
توسعه محصول تهیه و تدوین  خدمات  ارائه 

 ( NPDجدید)
    مورد

14 .  
خدمات بازاریابی حرفه ای  برای کسب سهم بازار ارائه 

 حداکثری و خدمات بازرگانی
    مورد

15 .  
  یبرا یصنعت  دیفرصت تولت تشخیص ارائه خدما

 ی صنعت یتکنولوژ نیصاحب
    مورد

  )ریال( مجموع  
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 مسابقه و جشنواره و ...( :-ارزیابی و ارزشگذاری-بازدید-نشست و سمینار-دوره آموزشی-کارگاه-دادها و رویدادها اجرا شده)شامل: رویاطالعات برنامهو برنامه ها ) رویدادها -13

ف 
ردی

 

 تاریخ برگزاری  اهداف  برنامه   عنوان 
نفر ساعت /  

 نفر رویداد 

تعداد شرکت  

 کنندگان 

 ( به نفر)

میزان هزینه  

 ( ریال ) کرد  

میزان و نحوه  

 تامین بودجه 
 ل اجرا مح 

نهادهای  

 همکار 
 د دستاور 

 زاری جشنواره آیینی سنتی مشارکت در برگ  .1
همخوانی بوم کاشان با  

 ینی سنتینمایش های آی
 خصوصی  2/ 000/ 000/ 000 3000  1398ستان  تاب 

 خانه خالق نقلی 
  

   خانه خالق نقلی  خصوصی  500/ 000/ 000 500  1397 آموزشی اتر کودک موزشی تئآگاه های کار  .2

   خانه خالق نقلی  وصی خص  200/ 000/ 000 50  1400 آموزشی ی تئاتر خالق ه آموزشکارگا  .3

     2/ ۷00/ 000/ 000     جمع

 
 

 مسابقه و جشنواره و ...( : -ارزیابی و ارزشگذاری -بازدید -نشست و سمینار -دوره آموزشی -کارگاه -ده)شامل: رویداد ها و رویدادهای آین اطالعات برنامه  -14 

ردی 
ف 

 

 ی تاریخ برگزار  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



 گزارش تفصیلی پایش و ارزیابی عملکرد خاهن خالق و نوآوری 

 

 16از15صفحه

 

 
 

 

 

 عملکرد تیم های مستقر  -15 

ف 
ردی

 

 خروج   تاریخ  آغاز به کار   تاریخ  موضوع فعالیت  نام)عنوان( تیم یا شرکت 
 استقرار   وضعیت 

)درحال جذب/مستقر/خارج شده  

 از مرکز( 

تعداد  

نیروی  

 انسانی 

میزان  

دریافت  

 مالی    کمک 

وضعیت تیم:  

 شرکت/تیم 
 نش بنیان/ خالق دا 

 محصوالت خدمات و  

 خروجی ها 
 میزان فروش 

 )درآمد( 

 )ریال( 

 - پادکست و نمایش  خالق  تیم  - 30 مستقر  ادامه دارد  13۹۷ نمایش  تیم هنرهای نمایشی   . 1

 - نمایش و عاروسک  خالق  تیم  - 20 مستقر  ادامه دارد  13۹۸ نمایش  یم نمایش عروسکی ت   . 2

 - بازآفرینی  خالق  تیم  - 10 مستقر  دارد ادامه   13۹0 گردشگری  تیم گردشگری   . 3

 - بسته بندی و فروش  خالق  تیم  - 35 مستقر  ادامه دارد  13۹5 صنایع دستی  تیم صنایع دستی   . 4

 - معرفی و آموزش  خالق  تیم  - ۷ در حال استقرار  ادامه دارد  13۹۹ گردشگری  تیم بازی و گردشگری   . 5

 مستندات کامل برای هر تیم ارائه شود. •

 

 استادی زهره    خانوادگی تهیه کننده گزارش:  نام و نام

 خانه ی خالق   یتمدیر بخش هنری و عضو تیم مدیر  سمت:

 09133630260  شماره تماس:

 1400دی ماه    تاریخ تهیه گزارش:

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

ضای اداری، ستادی، استقرار تیمها، آزمایشگاهها و )فمرکزتصاویر بیرونی و داخلی  .1

 تجهیزات و ...(

 پالن و کاربری فضاهای مرکز .2

 و خدمات ارائه شده  تصاویر مربوط به رویدادها .3

 

 

 )مستندات اشاره شده در متن گزارش(  بخش ضمائم گزارش

ی جذب ایت هامستندات مالی مربوط به منابع دریافتی از سازمان مادر و سایر منابع و حم .1

 شده 

ردیف های اکسل هزینه کردها:   +مستندات مالی مربوط به هزینه کرد منابع دریافتی   .2

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

 توضیحات( 

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

 + اطالعات تماس اشخاص زمانی مدون تار ساساخ .4

 دستورالعمل و فلوچارت گردش کار در مرکز .5

 استانداردها و تاییدیه و مجوزها  .6

 خانه خالق و نوآوری سند راهبردی  .7

 مدی برای مرکزبرنامه و مدل درآ .8

 ها و قراردادهای همکاری نامهمستندات تفاهم .9

 . نهادهای همکار و تها و و سوابق مدیران و مشاوران و منتورها و شرکرزومه  .10
 


