


کاتالوگ اجرایی 

"دا"رویداد 

گروه نوآوری کایاک



مقدمه

                     

)             ("  "      
 
                  

                                                         "  "      
 
                            
                          .                  

 
                

                                                                                                       
                )    (                                                                  

.   )     (                  



فرآیند اجرایی



راروه . با  راروه ی یا ط ح ار   اد1401در اواسط خرداد "دا"ایده رویداد 

رزش ی ی ط از تم م ظرفیت ه ی خود استف ده یرد ت  بتواند رویادادی فا خر و ا

.اجرا ینداسالحی طراحی و -آفرین بر پ یه حب نی ی رآفرینی ایرانی





تسهیلگریتیم تشکیل 

تن اعم از نوجوان و جوان جهت تسهیلگری19از 
دعوت  د یه بخشی از این افراد، اعض ی رروه 

1د سپس در یک فرآین. دختران تمدن س زبودند
ه  به آن"دا"ح هه اصول تسهیلگری برای رویداد 

:آحوزش داده  د؛ یه این حب حث عب رتند از
 زار، اصول یسب و ی ر و ب: حب حث پ یه ی رآفرینی

ایده پردازی، واژه ه ی تخصصی ی رآفرینی
..حل تع رض، ارتب ط حوثر و : حه رت ه ی نرم

و بوم MVPنقش ه ی تیمی بلبین، اعتب رسنجی 
یسب و ی ر





(اجرا–محتوا )آغاز کار گروه نوآوری کایاک 
25ت  16ب نوان ح ه پژوهش در حوزه تربیت دینی 1حدود * 

و نی ز ه ی یسب و ی ری   ن در یشور 
اول یهس ل 2چینش چ لش ه ی واقعی یسب و ی ر در * 
آحوزش آنه  در ق لب ریمیفیکیشناست رت پ به آنه  دچ ر حیشودو هر 
هم هنگی داوران و حنتوره  * 
طر  رسیده از یل ایران 600داوری حرحله اول از بین * 

نفر برتر انتخ ب  دند100
انج م احور ح لی + چینش تیم اجرای رویداد * 
چینش برن حه بوم رردی در حشهد* 
طراحی ریمیفیکیشنب ر ب زدید از ی رخ نه نوآوری و چندین * 

حن سب فض 
نوآوری ی ی ط در نیتک به دبیرخ نه اجرایی تبدیل  دیونیت رروه * 
هم هنگی جلس ت حختلف برای ب نوان در حشهد* 
بررزاری یالس تیم س زی بلبین در روز اول رویداد * 
(خ نم ح هره ج ویدی: حدرس)
ه  ویننده  ریت سرتسهیلگران ی ی ط و آحوزش به همه همراهی * 

ت  حصول نتیجهرروه ه  





چه گذشت؟"دا"در 
( بوم گردی در مشهد)روز اول 
روز دوم 

(کالس تیم سازی بلبین+ غربال اولیه+ تیم سازی + ارائه آسانسوری ایده ها )

: روز سوم

بوم کسب و کار–اعتبارسنجی –پیچ دک –آموزش محصول اولیه 
و آزمون از کالس ها

: روز چهارم 
ارائه تکالیف وپیش ارائه و داوری نهایی

اختتامیه با حضور مسئولین  



منتورها



داوران



روایتگران
دادا یف طمه 

ف طمه سل  نی

اُرَینب سیفی

سحر ررئی

نفیسه س دات حوسوی

اله م ع بدینی

ححمدیدیتر ف طمه 

زینب حسنی

الهه ریوندی

حرضیه ححمدی

سم نه ص لحی

حلیحه طوسی

ف طمه س دات حقیقت جو



با گروه های دیگر جهت اجرای بهتر همکاری 

(دیگرب زی در روز بوم رردی برای ایج د صمیمیت و  ن خت  ریت ینندر ن ب یک)رروه برن  .1
(تفکر طراحی–ه لند --mbtجهت انج م تست ه ی استعدادسنجی ) رروه بت تیک .2
 نوان جهت  ریت نوجوان ن   ن در یالس ه ی تسهیلگری و ارتب ط ب  ب)س ز دختران تمدن رروه .3

(حوثر  هر حشهد 



محتوا در رویداد 

"دا"

گیمیفیکیشن برای تربیت 

کسب و کاری–شناختی 



اخذ . (MBTI،Hollandتفکر طراحی، ) اطالعات و تست ها1

استفاده در فرآیند تیم سازی

دیل در این آزمون سطح آشنایی فرد با رویکرد تفکر طراحی در تب: آزمون تفکر طراحی
ق یک ایده اولیه،به یک طرح پیشنهادی  و توسعه هدفمند آن به سمت یک محصول موف

.مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

MBTI : 3حسی یا شهودی -2درونگرایی یای برونگرایی -1:بعد شخصیتی ؛ شامل4بیانگر-
فرد با توجه به درصدی که در سواالت کسب. قضاوت گر یا ادراکی -4احساسی یا منطقی 

.تایپ شخصیتی قرار می گیرد16می کند جزء یکی از 

Holland : تیپ شغلی متفاوت هستند که در 6طبق نظریه هالند، معموال افراد مخلوطی از
ه هر کدام از این تیپ ها ویژگی های خاص مربوط ب. دو یا سه مورد امتیاز بیشتری دارند

میلیون کاربر در استاندارد 30خود را دارند که بر اساس داده های جمع آوری شده از 
O*Netی کردمی توان نزدیک ترین گروه و مشاغل شغلی به فرد را بر اساس آن پیش بین.



(برناهمکاری با تیم بازی بانوان )گروهیهای دسته جمعی و بازی . 2

میزان ) رشبکه سازی و ایجاد بستری متفاوت برای تعامل و شناخت شرکت کنندگان از یکدیگ
(اثرگذاری اجتماعی، گرایش و عالئق و توانمندی ها

تهیه پروفایل شخصی. 3

آموزش بازاریابی و دادن بستری برای تقویت خالقیت و نحوه بازاریابی



تب نی در ب زه زح نی ب زاری بی. 4

ط نابرابر هم در واقعیت، تیم های مختلف ممکن است با هم تبانی کنند فلذا باید یاد بگیرند در شرای
.دست از تالش برندارند

بنی نگذار ی رت حعرفی خود را پر یرده 10همه : (founder)ی رت حعرفی بنی نگذار. 5
.و به عنوان پیشنه د به س یر  ریت ینندر ن حی دهند

ای احتمالی در دنیای کسب و کار بنیانگذار یا مدیر عامل باید بدانند که بسیاری از اوقات او باید به اعض

.تیم پیشنهاد همکاری بدهد و جذب نیرو، فرآیندی یکطرفه نیست



)  ی رت ه ی احتی زی پنه ن  ده در قسمت ه ی حختلف ی رخ نه نوآوری: ی رت   نس. 6
(حک ن بررزاری رویداد دا

میزان ) رشبکه سازی و ایجاد بستری متفاوت برای تعامل و شناخت شرکت کنندگان از یکدیگ
(اثرگذاری اجتماعی، گرایش و عالئق و توانمندی ها

ث نیه ذخیره یردن زح ن یک ی رت سبز 30به ازای هر : ارائه سریع تر در ارائه آس نسوری. 7
.داده حی  ود

انند افرادی که به ارائه خود تسلط دارند می تو. معموال در ارائه دادن ها توضیحات اضافه داده می شود

.در مدت زمان مدیریت شده تری ارائه دهند



محدودیت زمانی برای تیم سازی کردن . 8

این مسئله موجب می شود تا همه افراد خود را ملزم کنند به لحاظ محتوایی  و اخالقی حداقل با یک

.بنیانگذار کنار بیایند

قلب طالیی تسهیلگران. 9

انات کارخانه و این قلب در راستای ارزیابی تسهیلگران در زمینه مهارت های نرم، خالقیت، تعامل با امک

.به گروه های ذی صالح داده شده است...دیگر گروه ها، نظم، کار تیمی و



.در بازی وار سازی طراحی شده است( octalysis)« بررسی هشتگانه»بر اساس ضلع دوم 
ی ارائه یک ساختار هشت ضلعی از ابعاد انگیزشی انسان در بازی وارساز: بررسی هشتگانه

.می باشد (Accomplishment)می دهد که ضلع دوم آن، دستاورد

(  قلب طالیی1قلب برابر با 3/ قلب1کارت سبز بابر با 5)طراحی عددی 
می شود ایجاد سلسله مراتب ارزشی و همچنین تبدیل آنها به یکدیگر به لحاظ ذهنی باعث

ی داشته که مخاطب برای کسب امتیاز بیشتر و سلسله مراتب باال تر تالش شایسته تر
.باشد

چ رت یلی احتی ز دهی. 10



هاتقسیم بندی اعضای تیم برای شرکت در کالس . 11

نفر در یالس ححصول 3. نفر در یالس اعتب ر سنجی  ریت داده حی  وند3از هر رروه 
ی رنفر در یالس بوم یسب و 3و (MVP)اولیه

ی حعموال در رروه ه  افرادی هستند یه ب ر رروه را بیشتر بر دوش حی یشند و از طرفی افراد
دی همه ب  این تقسیم بن. حضور دارند یه حتی حسئولیت ه ی خود را به دوش دیگران حی اندازند

یت اعض  حوظف حی  وند اطالع ت یسب  ده از یالس ه ی خود را به دیگران انتق ل داده و حش ر
.فع ل تری دا ته ب  ند



کارت سبز به ازای افزایش کمیت اعتبار سنجی. 12

توجه بر اعتبار سنجی حضوری و مجازی و انواع روش های ممکن برای این کار در زمان محدود و 

.در سطح گسترده از ملزومات پایه ریزی یک استارتاپ می باشد

کارت قرمز جهت تاخیر در تحویل تکالیف .13

.مدیریت زمان و استرس اعضای تیم را در نظر دارد
.به ازای هر اندازه تاخیر، فرصت های یک شرکت یا فرد تحت الشعاع قرار می گیرد



گردونه چالش ها 
.حاوی تعدادی چالش کسب و کاری و تربیتی که به صورت تصادفی برای هر گروه یکبار به چرخش در می آید

:2و 1چالش 
ط بحرانیِ بردن کار ها در شرایپیش . نفر از اعضا به انتخاب بنیانگذار برای مدتی معین3و 2حذف 

.  حذف اعضائی که روی آنها حساب شده است؛ اتفاقی رایج در کسب و کار هاست

اینکه چه کسی بیرون گذاشته شود و چگونه با او برخورد شود که بعد از بازگشت نیز احساس -
استمفید بودن داشته باشد از مهارت های یک مدیر خوب 

:4و 3چالش 
مختلفکاهش فرصت زمانی در  مراحل 

.مدیریت زمان و مدیریت بحران را تحت الشعاع قرار می دهد



ادامه چالش ها

:5چالش 
کت در دنیای کسب و کار به محض ارائه و عرضه محصول، شر-اولیه چالش طراحی دوباره محصول 

نوپا های مشابه، همان یا بهتر از آن را همزمان به بازار عرضه می کنند؛ فلذا الزم است یک شرکت
.امادگی ایجاد مزیت رقابتی در محصول خود را همیشه داشته باشد

ی ناامیدی اعضا، استرس، سازماندهی درست نیرو) مدیریت بحران و مدیریت نیروی انسانی-
.از اهداف طراحی این چالش می باشند...( انسانی و

:  6چالش 
مجددچالش اعتبار سنجی 

موجود،  گاهی الزم است به جهت تغییر بخشی از محتوای محصول یا باالبردن اعتبارِ اعتبارسنجی
تی و در قابلیت های مربوط به کیفیت و کمیت اعتبار سنجی را ارتقا داد تا در موقع لزوم به راح

.کمترین زمان ممکن بتوان اعتبار سنجی الزم را به عمل آورد



گالری

"دا"رویداد 



دیدار خانم دکتر خادمی 
(مشاور وزیر ارشاد)

با زنان موثر در شهر مشهد



آماده سازی و نصب تمام 
چاپی جات 



طرح های گرافیکی
کسب و کاری–برای چالش های تربیتی 



دیدار خانم دکتر خادمی
با منتورها



دیدار گروه کایاک با 
مسئولین زنان 

در نهاد رهبری ، وزارت 
...ورزش و



دیدار خانم دکتر خادمی
با منتورها



کالس های آموزشی



منتورینگ



بازدید وزیر ارشاد از فعالیت 
شرکت کننده ها



ارائه شرکت کننده ها



جلسه برگزارکنندگان با وزیر ارشاد



تسهیلگری گروه کایاک 



اختتامیه 



اختتامیه 



"دا"گالری عکس رویداد 











راه های ارتباطی گروه نوآوری کایاک
:سایت 

Kayakbazi.com                 
Kayakgroup.ir                   

:  پیج اینستاگرام
@kayakgroup.ir  ریت 

@Motahare.javidy  حدیریت

، خ نه خالق و نوآوری 4، پ رط فن وری اطالع ت و ارتب ط ت ، طبقه 50اح م خمینی : آدرس
b4ححتوای دیجیت ل نیتک، یونیت 


