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مدرسه تابستانی
کارآفرینی در صنایع خالق



فناوری نرم؟

.در اوایل قرن بیستم جامعه دانشگاهی ژاپن بحث بر سر مفهوم فناوری را آغاز کرد•

.در همان زمان موسسه تحقیقاتی ماتریالیسم ژاپن فناوری را به دو دسته فناوری مفهومی و فناوری مادی تقسیم کرد•

عد فناوری های مفهومی نظیر هوش و مهارت، جزء ذهنی تشکیل دهنده فناوری هستند و اشیاء مادی نظیر ماشین ها و ابزارها ب•
.مادی فناوری را در بر می گیرند

نسان ها هدف از این تقسیم بندی نشان دادن این واقعیت مهم بود که بسیاری از فناوری های مهم که نقشی حیاتی در زندگی ا•
.دارند نمود و تجسم مادی ندارند و نمی توان آنها را در قالب اجسام مادی بیان کرد



فناوری نرم-سخت فناوری 

انش، مواد اولیه ای داشته باشیم و دانشی را در آن پیاده کنیم و باعث شویم ارزش افزوده ای خلق شود، اصطالحاً به این داگر •
.فناوری می گویند

.می شوندفناوری سخت بود که تعبیر به … تا سه دهه قبل، تعریف فناوری محصور به فوالد، خودرو و 

ری بعد از آن به این تعریف رسیدند که مدل های ذهنی و سرمایه های فکری که در خلق ارزش سهیم هستند نیز نوعی فناو•
.گذاشتندفناوری نرم محسوب می شود؛ نام این مدل فناوری را 

.استالبته در تمام صنایع این دو فناوری با هم مخلوط هستند اما معموالً در فناوری های نرم، کفه صنعت نرم آن سنگین تر•



،بنا براین در یک تعریف مختصر
که سرمایه فکری و مدل ذهنی پشتوانه آن است جزو صنایعی 

.فناوریهای نرم هستند



صنایع خالق

. است که دامنه گسترده تری داردصنعت خالقنام دیگری برای ناملموس، صنعت •
.  شندکه دارای گستره بیشتری می باصنایع خالق بخشی از صنایع نرم هستندمی توان گفت 

است که به صورت ادواری در کنار دورخوشه صنعتی نرمکنونی صنایع خالق در واقع یک خیزش 
جدیدی از رونق نوآوری در مدل کسب و کار ظهور می یابد و این خوشه صنعتی که در این چرخه پدید

.استمحوریت فرهنگ و هنرآمده عمدتاً با 

یمیشن، تولید محتوا، بازی و سرگرمی، مدولباس،صنایع دستی، ان: معروف ترین صنایع خالق عبارت اند از•
چاپ ونشر، موسیقی و نرم افزار



مدرسه تابستانه کارآفرینی در صنایع خالق

ولید، موتور پس باید از همه ظرفیت ها برای این امر مهم استفاده کرد تا ت. گریز از کارآفرینی آفت این روزهای اقتصاد ایران است•
.محرک اقتصادها، به راه افتاده و زمینه های جهش تولید در کشور فراهم گردد

شریح کرده و مدرسه تابستانه کارآفرینی در صنایع خالق، در پی آن است که ظرفیت مغفول صنایع نرم و خالق را در کارآفرینی ت•
.عالقه مندان را به سمت ایده پردازی و تشکیل شرکت هایی با محوریت صنایع خالق سوق دهد

.در ادامه، سرفصل های دوره به همراه نکاتی چند از آن خدمت شما تقدیم میشود•



نایع در این کارگاه، مخاطبان با الزامات کارآفرینی بویژه در ص
کت در این کارگاه همچنین الزامات یک شر. خالق آشنا میشوند

برای قرارگرفتن ذیل شرکت های خالق،که توسط معاونت 
.ودعلمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده، بررسی میش

نام دوره 

خالق و کارآفرینیصنایع 



آموزش از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه •
فراد به دراین راستا، بناداریم با تشویق ا. کشورهاست

ایده پردازی و ورود به این حوزه، از ظرفیت نوآوری
.استفاده کنیمدر این مهم 

:در این کارگاه به موارد زیر اشاره خواهد شد

و تبیین ویژگی های صنعت نرم آموزشتوضیح . 1

مطالعه، کنشگری و ایده پردازی در این حوزهنحوه . 2

های موجود در حوزه آموزش بعنوان یک صنعت خالء . 3
خالق

ایده پردازیکارگاه . 4

نام دوره 

صنعت نرم آموزش



بازی ، نقش مهم و موثری در انواع سطوح آموزش، 
.فرهنگ سازی و سیاستگذاری دارد

یک گیمیفیکیشن بعنوان یک صنعت خالق، عالوه بر
ازی فرصت کارآفرینی، یک ظرفیت خوب برای فرهنگ س

.و آموزش مفاهیم است

:در این کارگاه، مفاهیم زیر را دنبال میکنیم

نصنعت سرگرمی و تعریف گیمیفیکیشتعریف .1

گیمیفیکیشن در حکمرانی نرمنقش . 2

طراحی گیمیفیکیشننحوه . 3

های این حوزهظرفیت . 4

یشن ایده پردازی و تولید یک نمونه گیمیفیککارگاه . 5
ساده

نام دوره 

یشنصنعت سرگرمی و گیمیفیک



نایع صنعت رسانه را شاید بتوان بزرگترین عضو خانواده ص
، از فیلم سازی گرفته تا انیمیشن سازی. خالق دانست

ه همگی در قالب رسان... تبلیغات، تولید محتوا، دوبله و
.تعریف میشود

ارد، ظرفیت عمیقی که در این حوزه برای کارآفرینی وجود د
.باید معرفی و تبلیغ شود

:در این کارگاه، این اهدف را دنبال خواهیم کرد

صنعت رسانهتعریف . 1

..(وموسیقی، تئاتر، سینما)حوزه های این صنعتبیان . 2

حکمرانی نرم در این حوزهچگونگی . 3

تولید محتوای نرم رسانه ایکارگاه . 4

نام دوره 

صنعت رسانه



صنعت خدمات مالی یکی از صنایع نوین در دنیای ما
ری صنعتی که جزو فناوری نرم به شمار آمده و نوآو. است

ربر های این بخش ساالنه بخش قابل توجهی از اقتصاد را د
.میگیرند

:در این کارگاه موضوعات زیر را مرور خواهیم کرد

ارتباط صنعت خدمات مالی با صنایع نرمبیان . 1

خالءهای مطالعاتی  و کسب وکار در این حوزهبیان . 2

شیوه نامه پژوهش و ایده پردازی در این موضوعارائه . 3

نام دوره 

صنعت خدمات مالی و بیمه
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