گزارش رویداد کارآفرینی پرش
با محوریت صنایع دستی و گردشگری
ثٌیبد ًخجگبى استبى فبرس

Paresh Entrepreneurship event

تْیِ کٌٌذُ :سهبًی

رویداد کارآفرینی پرش
گزٍّی اس جَاًبى خَش فکز در ضتبة دٌّذُ کست ٍ کبر پزش ثاب حوبیا
ثٌیبد ًخجگبى استبى فبرس هَفق ثِ طزاحی رٍیذاد ٍ فزایٌذ عولیبتی در
راستبی ایجبد ،تثجی ٍ کستزش کست ٍ کبرّبی استبرتبپی ضذُ اًذ کاِ
در ایي فزایٌذ رٍیذاد پزش ثب ضٌبسبیی دقیق هطکالت پبیِ در ثزٍس رفتابر
ًَ ارسش آفزیٌی در اکَسیستن ایزاًی ٍ ثب ثْزُ گیزی اس تَاى هتخصصابى
ٍ هزثیبى فعبل در ضتبثذٌّذُ پزش ثب ثِ کبر گیزی ًقبة قَت رٍیذادّبی
هطبثِ ٍ رفع ًقبط ضعف آًْاب اهکابًی را فازاّن ًواَدُ تاب سای کی ای
هْبرت ّب ٍ داًص هخبطجبى را افشایص دادُ ٍ در ًْبی ٍرٍدی ّابی ثاب
کی ی ثزای ضتبة دٌّذُ ّبی کطَر تَلیذ کٌذ.

اّذاف
 .1آگبّی ثخطی ًسج ثِ سی تَاًوٌذی ّبی هَرد ًیبس ثزای ارائِ یک هحصَل ثِ ثبسار؛
 .2آگبّی ثخطی در خصَظ ضٌبسبیی ٍضعی فعلی ًَ ارسش آفزیٌبى ؛
 .3آگبّی ثخطی در خصَظ ارسش ٍ اّوی کبرتیوی؛
 .4آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ تطکیل تین ٍ فعبلی ّبی تیوی؛
 .5آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ ّوذل ضذى ثب هطتزی ثزای ضٌبسبیی
هسبئل؛
 .6آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ تعزیف هسئلِ اس دیذ هطتزی؛
 .7آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ رٍش ّبی ًَآٍری ًظبم یبفتِ؛
 .8آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ ارائِ راّکبرّبی هجتٌی ثز داضتِ ّبی
هحییی؛
 .9آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ ًوًَِ سبسی ٍ ت کز طزاحی؛
 .10آهَسش داًص ٍ هْبرت ّبی السم در خصَظ رٍش ّبی عزضِ ثِ ثبسار.

پیش رویداد 1
سِ ّ تِ قجل اس رٍیذاد
ایي پیص رٍیذاد ضبهل ه َْم سبسی کبر تیوی ٍ توبیش ّبی آى اس گزٍُ ٍ
دستِ اس ٍ رٍش ّب ٍ هتذ ّبی تین سبسی ٍ فعبلی تیوی تطزی ضذُ
ٍ اصَل آى آهَسش دادُ هیطَد ٍهٌبثع هزتجط ثِ آى هعزفی هیگزدًذ .در
پبیبى ایي پیص رٍیذاد ثب ثزگشاری تس ّبی تیپ ّبی ضخصیتی ٍ تین
سبسی افزاد هٌبست ثزای تین ّبی هزثَط در رٍیذاد ضٌبسبیی ٍ تین
ثٌذی صَرت هیگیزد.ایي تین ثٌذی ّب ثز اسبس ًیبس ّز تین ثِ سبختبر
هتَاسى ٍ هتعبدل اًجبم هیگیزد.
اثشار ّب :ثَم تین سبسی  /تس ضخبی ضٌبسی  /اثشار پیطزف فزدی
))PDP

پیش رویداد2
دٍ ّ تِ قجل اس رٍیذاد
ایي پیص رٍیذاد ضبهل ه َْم سبسی ٍ کبر تیوی در خصَظ تعزیف هسئلِ
ٍ ضٌبسبیی دقیق اثعبد اى ثزای خلق ارسش اس  .در ایي هزحلِ
اثشارّبی طزاحی ضذُ تَسط ضتبة دٌّذُ پزش ثزای تعزیف هسئلِ ٍ
ضٌبسبیی دتیق ًیبسّبی هطتزیبى کِ هیتَاًذ هٌطب خلق ارسش ثبضٌذ در
اختیبر افزاد ضزک کٌٌذُ کِ تین ثٌذی ضذُ اًذ قزار هیگیزد ٍ اساًْب
خَاستِ هیطًَذ تب ثزای رٍس رٍیذاداصلی چٌذ چبلص را ثِ خَثی هطبّذُ
کزدُ ٍ هسئلِ اى را ثب کوک هزثیبى هزثَطِ تعزیف دقیق کٌٌذ.
کتت 17 :اصل کبر تیوی  /کتبة  101تکٌیک حل خالق هسئلِ  /ثَم ًقطِ
ّوذلی

پیش رویداد 3
سِ ّ تِ قجل اس رٍیذاد
ایي پیص رٍیذاد ثِ تَاًوٌذ سبسی تین ّب ثب اثشار ًَآٍری ًظبم یبفتِ اختصبظ های یبثاذ.
ًَآٍری ًظبم یبفتِ یکی اس ثْتزیي اثشار ّب ثزای خلق راّکبر ّبی هاَرز ثازای چابلص
ّبیی اس کِ در هزحلِ قجل هسئلِ هزتجط ثب اًْب تعزیف ضذُ اس  .ت ابٍت اسبسای
رٍیذاد پزش ثب رٍیذاد ّبی هطبثِ در ایي هزحلِ اس چَى رٍیذاد ّابی هطابثِ ایاذُ
ّبیی کِ اس فزایٌذ طَفبى هغشی ٍ یب ثِ صَرت فزدی اهذُ اًذ را هَرد ثزرسی ٍ هذل
سبسی قزار هیذٌّذ اهب رٍیذاد پزش ثب است بدُ اس ًاَآٍری ًظابم یبفتاِ ساعی دارد تاب
هزحلِ آسهَى فزضیبت تجبری را در هزحلِ اًتخبة ادغبم کٌاذ .در ایاي هزحلاِ اثاشار
ّبی هزتجط ٍ هٌبثع در اختیبر ضزک کٌٌذگبى قزار هیگیزد .
اثشار ّب :آضٌبیی ثب تزیش  /ثَم ًَآٍری خذه

رٍیذاد پزٍش
(رٍس اٍل )

رٍیذاد پزٍش
(رٍس دٍم)

رٍیذاد پزٍش
(رٍس سَم )

رٍیذاد پزٍش
(رٍس چْبرم)

• • در رٍس اٍل هْبرت ّبی السم در ثَم ّوذلی ٍ هْبرت ّبی هطبّذُ ٍ هصبحجِ دقیق ثب هطتزیبى ٍ هْبرت ثَم س ز
هطتزی ثزای درک هسئلِ اصلی ٍ ًقبط اسبسی قبثل ثزرسی صَرت هی گیزد .صج یک ثزًبهِ  3سبعتِ آهَسش ثَم
ّوذلی ٍ ثعذ اس ظْز یک ثزًبهِ  4سبعتِ ثَم س ز هطتزی.

• رٍس دٍم ثب است بدُ اس اثشار ًَآٍری ًظبم یبفتِ راُ کبرّبی هٌبست ثزای هسبئل تعزیف ضذُ ثذٍى اقذام
سعی ٍ خیب طزاحی ٍ اسهبیص اٍلیِ هیطًَذ تب ثب ًیبس هطتزی ّوخَاى ٍ ّوزاُ ثبضٌذ .ایي عول هَجت
هیطَد تب فزایٌذ ًَآٍری کَتبُ ضذُ ٍ اس ارائِ هحصَالت ساٍیِ دار ثب خَاس هطتزی پیطگیزی هیکٌذ .
• در رٍس سَم ثب است بدُ اس اثشار ّبی السم ضبهل پزیٌتز ّبی سِ ثعذی ٍ یب اثشار ّبی هعوَل ثعذ اس ثزگشاری کبرگبُ ت کز
طزاحی ثز اسبس ًیبس ٍ هسئلِ تعزیف ضذُ ًوًَِ اٍلیِ ثِ صَرت MVPتَلیذی هیطَد  .در ایي رٍس سعی هیطبٍد تب
رٍش ّبی هختالف ًوًَِ سبسی ٍ ثْزُ گیزی اس حذاقل اهکبًبت هَجَد هحییی ثزای سبخ ًوًَِ اٍلیِ ثِ هخبطجبى
آهَسش دادُ ضَد .

• در رٍس چْبرم ًوًَِ اٍلیِ اهبدُ ضذُ ثز اسبس ًیبس سٌجی ٍ فزایٌذ ًَآٍری ًظبم یبفتِ ثِ هطتزیبى عزضِ
هیطَد ٍثبس خَرد ّبی السم اس هطتزیبى دریبف هیگازدد.در اًتْابی رٍس طای هزاساوی داٍری ّاز تاین
صَرت هیگیزد ٍ تین ّب اس ًظز هیشاى اًحزاف اس ًیبس هطتزیبى رتجِ ثٌذی هیگزدًذ .
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• پس اس اتوبم رٍیذاد پزش ،ثب ّوکبری ضتبثذٌّذُ کست ٍ کبر پزش ٍ حوبی ثٌیبد ًخجگبى استبى فبرس تین ّب ثز اسبس سهبًجٌذی اس پیص تعییي ضذُ ثیشیٌس
هذل ،هذل هبلی ٍ ًحَُ ارائِ ثیشیٌس خَد را ثِ سزهبیِ گذار آهَسش خَاٌّذ دیذ

• دٍ هبُ پس اس اتوبم رٍیذاد :پس اس آهبدُ ضذى تین ّبی هَفق در رٍیذاد ،تعذادی اس سزهبیِ گذاراى ًیک اًذیص ٍ خیز پذیز ثز اسبس
لیس اس پیص تعییي ضذُ ثِ هکبًی هٌبست دعَت خَاٌّذ ضذ ٍ در آى ضتً ،وبیٌذگبى تین ّبی هٌتخت کست ٍ کبر خَد را ثِ سزهبیِ
گذاراى ارائِ خَاٌّذ ًوَد .هعیبر هَفقی تین ّب ٍ ٍرٍد ثِ هزحلِ ضتبثذّی ،جلت رضبی حذ اتل یک سزهبیِ گذار هی ثبضذ.

• سهبى در ًظز گزفتِ ضذُ ثزای ایي دٍرُ  6الی  9هبُ هی ثبضذ تین ّبیی کِ هَفق ثِ جلت رضبی سزهبیِ گذاراى در ایي دٍرُ ضذُ اًذ ٍارد هزکش ضتبثذّی
کست ٍ کبر پزش خَاٌّذ ضذ کِ ثز ایي اسبس اهکبًبت دفتزی ،هزثیبى تَاًوٌذ ٍ دٍرُ ّبی کبرثزدی ٍ ضزٍری ثز اسبس ًیبس کست ٍ کبر استبرتبپی ثِ ایطبى ارائِ
خَاّذ ضذ ٍ در پبیبى دٍرُ ضتبثذّی ،ضزک ّب ثبیذ ثِ فزٍش هحصَل یب خذهبت خَد دس یبثٌذ تب در ًْبی در هبُ ّبی پبیبًی دٍرُ ضتبثذّی فزایٌذ رج
ضزک ٍ جذة سزهبیِ گذار صَرت خَاّذ پذیزف .

• در صَرت هَفقی ضزک ّب در جذة سزهبیِ گذار ٍ گستزش ثبسار ،ثب ّوبٌّگی ثِ عول آهذُ ثب هزاکش رضذ استبى  ،ضزک آهبدُ ٍ تَاًوٌذ ٍ آضٌب ثب اصَل کست
ٍ کبر ثب دارا ثَدى هطتزی ٍ سزهبیِ هَرد ًیبس در هزاکش رضذ هستقز خَاٌّذ ضذ ٍ ثزای گستزش ثبسار ٍ اخذ استبًذاردّب ٍ تبییذیِ ّبی السم هَرد ًیبس کست ٍ کبر
خَد اس اهکبًبت هزاکش رضذ است بدُ خَاٌّذ ًوَد.

• پس گذراًذى دٍرُ سِ سبلِ ،ضزک ّبی ًَپب )غشال( در سَرت هَفقی در کست ٍ کبر خَد ٍ گستزش حَسُ ثبسار ،اهکبى دریبف گزیذ داًطجٌیبى اس هعبًٍ
علوی ٍ فٌبٍری ریبس جوَْری را خَاٌّذ داض ٍ هٌبثع کبفی ثزای خزٍج اس هزاکش رضذ را خَاٌّذ داض ٍ تٌْب ثخص تحقیق ٍ تَسعِ ضزک ّبی هذکَر اهکبى
استقزار در پبرک علن ٍ فٌبٍری را خَاٌّذ داض .

اولین رویداد بومی کارآفرینی پرش با محوریت
صنایع دستی و گردشگری
ثٌیبد ًخجگبى استبى فبرس در راستبی تکویل فزایٌذ طزح ضتبثذّی کبرآفزیٌی استبى
فبرس ،ثب فزاّن آٍردى سهیٌِ هٌبست ثزای ثکبرگیزی حذاکثزی تَاى ثخص
خصَصی ٍ است بدُ اس پتبًسیل ًخجگبى ٍ استعذاد ّبی ثزتز ،ثب ّوکبری هزکش
ضتبثذّی پزش ٍ جلت حوبی ستبد تَسعِ فٌبٍر ی ّبی ًزم ٍ َّی سبس هعبًٍ
علوی ٍ فٌبٍری ریبس جوَْری رٍیذادی ثَهی را ثب عٌَاى رٍیذاد پزش paresh -
eventثزًبهِ ریشی ٍ در آثبى هبُ  1394ثزگشار ًوَد.

جذٍل سهبًجٌذی

جدول اطالعات آماری رویداد پرش

حوزه فعالیت تیم های برگزیده

رٍس اٍل رٍیذاد

رٍس دٍم رٍیذاد

رٍس سَم رٍیذاد

رٍس چْبرم رٍیذاد

