
بسم هللا الرحمن الرحیم

!!!کارگاه ایده و خالقیت



!سالم

!(بدون جایگشت)محمد مهدی پرویز حمیدی•

91دارو•

!!!(نه به همین سادگی)شما چی؟؟؟•



ایده؟؟؟

طرح ذهنی•

اولین گام برای حل مشکل•

ساده ترین راه حل•



!!!مهارت ها

!!!بمب باران مغزی•

!زحن بیمار؟•

+.ف1تفکر خل•



!دستیابی به ایده:اول

(ینی چجوری به یه ایده برسیم؟)

!!!ذهن آزاد•

!!!داشتن تفکر خالق•

!!!کج نگاه کنید•

!!!بدون محدودیت•

!!!بانک ایده•

!!!اطالعات زیاد•

!!!مشورت گرفتن•



چجوری خالق باشیم؟

!(نزن تو جاده خاکی)هدف مشخص•

!(باری به هر جهت نباش)انگیزه مشخص•

!مهارت های پایه•

دانش الزم•

!نوآوری و کاربردی بودن•



(فهرست آزبورن...)چندتا پیشنهاد

جایگزینی•

ترکیب•

وفق دادن•

!(همون کج نگاه کردن خودمون)تغییر•

کوچک سازی/بزرگ•

استفاده های دیگر•

بازآرایی•



غربال ایده

!چک لیست غربال ایده•

...مالی/فرهنگی/سیاسی:محدودیتها•

!همون باالیی ها:فرصتها•

!!!پّر:ایده های چرند در همون نگاه اول•



انتخاب ایده

...ارزش اجرا؟آمار؟:امکان سنجی اولیه•

تثبیت•

طرح کار•

!!!(چونه زدن)مهارت های مذاکره•



!خیلی مهم...مهم
همیشه ایده هاتون رو •

!!!کنیدیادداشت یک جا 



(همگرا)تکنیک های تقاربی

موضوع را به بخش های !!!)تیکه پاره کردن موضوع•

.(مختلف تقسیم،ارزیابی و حل کنید

.(از پدیده های طبیعی الهام بگیرید!)طبیعت نگری•

یا اصلی ترین رکن موضوع را حذف کرده!)اصل شکنی•

.(تغییر دهید

!(گفتم قبال!)فهرست آزبورن•

!طوفان مغزی•

!الهام گیری از خالقیت سایرین•

!(خودتو بذار جای اون!)همذات پنداری•



(همگرا)تکنیک های تقاربی

،بارش randomانتخاب یک کلمه )دیکشنری•

...بهتره که قابل لمس باشه(مغزی

چیکار کنم که این مشکل پیش)بارش مغزی معکوس•

(بیاد؟

هر چی به ذهنت میرسه !)آرزو بر جوانان عیب نیست•

...(بگو



(واگرا)تکنیک های تفارقی

CODC box!



Force-field analysis…( تهدید ها و

(فرصت ها



(همگرا)تکنیک های تقاربی

عضا،کم ،تقسیم بین ا!پول خودته!)فرض کن یک میلیون پول داری•

.(هزینه ترین ایده

(برای غربال ایده!)شاید/نه/بله•

(ا؟قراره که کی قانع بشه؟چجوری؟ محدودیت ه!)شوید/مفید/جدید•

•PINC(positives/intriguing/negatives/concerning)



(همگرا)تکنیک های تقاربی



چجوری بیشتر خالق باشیم؟؟؟

اتکا به خود•
!!!نافرمانی موقوف•

از کوچیک به بزرگ•

سخت ولی ممکن•



!!!زیاد فکر کنید

هدفمند•

...سفرهای طوالنی،وقت های تنهایی،•

موضوعات مرتبط•



!!!ناامید نشید

• What doesn’t kill me makes me… 

more creative…and 

stronger!!!



کارهای خالقیت پرور

نوشتن•

نقاشی•

طراحی•

•...

!!!هیچوقت جلوی خالقیتتون رو نگیرید•



!!!عقل سالم در بدن سالم

ورزش•

خواب کافی•

تغذیه سالم•

***خندیدن•



...خیالپردازی کنید

!در راستای اهدافتان•

ذهن آزاد•

!گم نشید•

!هدایتش کنید•

!نه به فرآیندش...بیشتر به آخرش فکر کنید•



!!!شاد زندگی کنید

/-:دیگه اینم توضیح میخواد آخه؟؟؟•



چجوری یک ذهن ایده پرداز داشته باشیم؟؟؟

!همه چیز توی ذهنتون باشه•

در انتقاد سایرین رو جدی نگیرید ولی نکات خوبش رو•

!نظر داشته باشید

!***خود انتقادی•

(نه انتظار شکست!)آمادگی برای شکست•

(سوال زیاد،بی خیال قوانین،خالقیت!!!)بچه باشید•

!!!بیخودی قفل نکن رو یه چیزی•



چجوری یک ذهن ایده پرداز داشته باشیم؟؟؟

(نه قانون شکنی)فاصله گرفتن از عرف جامعه•

!شبیه سایرین نباشید ولی خودتون باشید•

!کار هارو محدود نکنید•

!!!محدود کار کنید•

با شعر جواب بدید•

جدول•

سودوکو•

(دقت به جزییات)سوم شخص خودتون باشید•

!!!چنتا چیز هم شما بگید!خسته شدم•



!!!بازی..بازی•



LET THE BATTLE BEGINS!!!

• Mission1:Teach us!!!

• Mission2:Design a game!!!



Me and Shakspeare!!!

• ALWAYS…ALWAYS ((FIGHT)) TO THE 

LAST GASP!!!



AND NOW…FREE SPACE!!!


