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  فرهنگی سپهر توسعه بنیاد برگزارکننده: -

 بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان مشاور: -

 قاین رکز رشد واحدهای فناورم -قایناداره آموزش و پرورش  همکار: سازمان -

 جان احمدیمریم خانم :پروژه مسئول -

              ی مهد کاظمی،محمد علی  راهیمی،اباسحاق  غریب زاده،رمضان  مریم ساقی، مریم جان احمدی، معصومه رجبی،معلمان رابط:  -

 نوربخش

 محبوبه پارسایی، ملیکا دشتگرد، معصومه غالمیتسهیلگران اجرایی:  -

ستان، مران،عترت،قه،چخیامی، خوارزمی،دارالفنون،فناوران دوره دوم متوسطه مدارسنفر از دانش آموزان  170  جامعه هدف: -

 فدک و شاهد ام ابیها

 97-98سال تحصیلی  زمان اجرا: -

 17/12/97 تاریخ تهیه گزارش: -

 محبوبه پارسایی تدوین گزارش: -

 :گزارش خالصه 

 های فعالیت آن قالب در و دش برگزار شهرستان قاین متوسطه دوره مدرسه 8 برای  97-98 تحصیلی سال در مدارس کارآفرینی اتاق طرح

 موضوع با دیواری روزنامه و فیلم مسابقه شامل کارآفرینی موضوع به نسبت آموزان دانش سازی عالقمند و سازی اگاه منظور به ترویجی

 و شد اجرا مدرسه در حیطیم تبلیغات کارآفرینان، با دیدار کار، و کسب مراکز از بازدید ترویجی، رویداد برگزاری کارآفرینی، و کار و کسب

 برای نیز آموزی دانش کار و کسب تمرین مدل طراحی روزه یک رویداد یک و کارآفرینی آموزش کارگاه عنوان 3شامل آموزشی های فعالیت

رویداد تمرین کسب  در تیم 20 در آموزان دانش از نفر 132 کار و کسب اندازی راه فرایند تمرین برای ادامه در .شد اجرا آموز دانش 170

  .کردند شرکت و کار دانش آموزی
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 8که حدود  ن قاینبا توجه به سابقه فعالیت بنیاد توسعه فرهنگی سپهر در شهرستامعرفی بنیاد توسعه فرهنگی سپهر: 

ران وانان در تهگردید. این بنیاد با همراهی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و ج تأسیس 1389سال می رسد و در سال 

قای سطح آگاهی عهده دار شد. محور فعالیت بنیاد ارت 89مسئولیت طرح اتاق کارآفرینی مدارس را در قاین از سال 

ر رهنگی سپهسعه فبنیاد تواجتماعی، ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه و ترویج کارآفرینی و توانمندسازی است. 

مسئولیت  وندگی تالش دارد در زمینه حمایت و پشتیبانی از جوانان، در حوزه های کسب و کار، آموزش، مهارت های ز

 پذیری اجتماعی فعالیت هایی را انجام دهد.

ازمان نوان یک سعبه  ،معرفی بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان: بنیاد غیر دولتی توسعه کارآفرینی زنان و جوانان

ولتی و غیرانتفاعی دبه عنوان موسسه ای غیر  1384مردم نهاد به کوشش تعدادی از کارآفرینان و مدیران، در آبان ماه 

 تاسیس شده است.

غرافیایی ر گستره جهاد دماموریت بنیاد، ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، جوانان، زنان و سازمان های مردم ن

 ان با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.ایر

وزان پسر مدارس نفر از دانش آم 100وزان دختر مدارس عترت ، شاهد ام ابیها، قهستان ، فدک و نفر از دانش آم 76

 فناوران،خوارزمی و خیامیچمران، دارالفنون، 

 

حترم مرکز رشد مآقای وثوقی مدیر  اداره آموزش و پرورش، مدیر محترم للهی آقای جناب همراهی زا باید جا این در

 .تشکر نمود اشتندد همکاری طرح با وظیفه از که فراترآقای عباسی مدیر محترم اداره میراث فرهنگی واحدهای فناور و 

در  یمی فردآقای محسن سل همکاری از همچنین .نمود معلمان و مدیران مدارس طرح قدردانی همراهی از است الزم

 .شود می تشکر نیز طرح اجرای

ند اجرا نمی شد که از شروع طرح همراهی داشت تیم اجرایی بنیاد توسعه فرهنگی سپهر همراهی بدون طرح این همچنین

 و جا دارد نهایت تشکر و قدردانی را داشته باشیم.
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 می نشان ورکش آموزشی درنظام کارآفرینی آموزش فعلی وضعیت و معلمان مدارس، التحصیالن فارغ شده زیست تجربه

 می دیده یتحصیل مختلف های رشته در که وضعیتی دارند، آموزی علم و آموزی مهارت رویکرد صرفا مدارس که دهد

 رتبه کسب دفشانه تنها و هستند دانشگاه در قبولی و کنکور سد از عبور دنبال به نظری مدارس در آموزان دانش .شود

 .شود یم دیده هم کاردانش و فنی های رشته در کنکور به اقبال این اخیر های سال در و است کنکور در برتر

 اما گیرند فرامی خوبی نسبتا های مهارت تحصیلی مختلف های رشته در نوجوانان و آموزان دانش رسد، می نظر به

 ذهنشان در نوجوانی از ارک و کسب برای ای ایده آنها .ندارند کار و کسب بازار به ورود برای را الزم فنی و علمی مهارتهای

 دنبال به و کنند ارائه ربازا در خدمات و کاالها قالب در را هایشان مهارت توانند می چگونه که دانند نمی و پرورش نداده

 آموزش کشورها، از بسیاری آموزشی نظام در که است حالی در این .نیستند کار و کسب های فرصت فراهم کردن

 آمریکا، شورهایک اند، کرده کار زمینه این در که کشورهایی اولین .است بوده توجه مورد کودکی از سنین کارآفرینی

 وارد باید انشگاه،د یا دبیرستان در آموزش دوره گذراندن از پس افراد ما کشور آموزشی سیستم در.بودند ژاپن و آلمان

 و رکا و کسب صخصو در ما ذهنی های نگرش مهمتر همه از و تربیتی و آموزشی نظام آنجا که از اما شوند کار بازار

فارغ  .ندارند کار زاربا به ورود برای چندانی مهارت کشور ای مدرسه و دانشگاهی فارغ التحصیالن بوده، ناکارآمد مددرآ

 روعش را کاری چه دهند، پرورش و طرح کار، و کسب برای را ای ایده چگونه دانند ها نمی دانشگاه و مدارس التحصیالن

 .است شدن ستخداما طریق از اشتغال است بوده ذهنشان در که درآمد راه تنها نمی دانند را کار و کسب قوانین کنند،

 کار و کسب ایه مهارت التحصیالن، فارغ که دهد می نشان ها دانشگاه و مدارس در این طرح طراحان شده زیست تجربه

 .اند نگرفته فرا درستی به را

 

 

 دانش آموزی امعهج بین در آن با مرتبط های مهارت و کارآفرینی آموزش و ترویج مدارس کارآفرینی اتاق طرح ماموریت

 های وزان مهارتآم دانش تا است آن دنبال به طرح این است، والدین و آموزان دانش معلمان، سازی توانمند طریق از

 .کنند تمرین را کار و کسب و کارآفرینی

 اتمام از پس را انآموز دانش همه ضرورتا که نیست آن دنبال به و است کار و کسب اندازی راه برای تمرین یک طرح این

 یادگیری شروع هب اعتقاد با بلکه شود، دانشگاهی های آموزش مانع و دهد سوق کار بازار سمت به ای مدرسه تحصیالت

 وکارآفرینی وکار کسب نیمبا با تا دهد ارائه آموزان دانش برای را هایی آموزش نوجوانی، دوره از کارآفرینی عملی علمی و

 .کنند پیدا کار و کسب تمرین برای فرصتی و آشنا شده
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 هدف کلی:

 فرهنگ شاعها منظور به متوسطه دوم دوره مدارس آموزان دانش بین در خالقیت و کارآفرینی آموزش و ترویج -

 در جدید ارهایک و کسب ایجاد و کارآفرینی فرآیند به ورود برای آموزان دانش ترغیب و مدارس در کارآفرینی

 شهرستان قاین متوسطه دوره مدرسه 8

 

 :رویکرد سه گانه طرح
 (ترویجی1

 

 ومی شود  لدنبا در این رویکرد ایجاد آگاهی و عالقه در مخاطبان و ذی نفعان نسبت به موضوع کارآفرینی در مدرسه

زان دانش آمو شند وفرصتی خواهد بود تا معلمان آگاهی بیشتری به موضوع و اهمیت آن در آینده دانش آموزان داشته با

 نیز نگرش شان را به آینده عوض کنند.

این  ه سمتبآموزش مهارت های مدیریتی و کارآفرینی که آگاهی و عالقه ای در دانش آموزان ایجاد کند که خود 

جی های تروی رنامهآموزش ها روی آورند. والدین نیز نقش موثری در این فرهنگ سازی دارند به گونه ای که بخشی از ب

 طرح به آنها اختصاص دارد. 
 

 (آموزشی2

رگاه رکت در کاریق شط، معلمان عالقه مند، دانش و مهارت اولیه مربی گری در حوزه کارآفرینی را از در رویکرد آموزشی

  نند.کهای آموزشی فرا می گیرند و در برنامه های آموزشی مجزا به دانش آموزان مستعد مدرسه منتقل می 

 ( حمایتی و پشتیبانی3

 

 وهای فنی  شاورهمفردی و گروهی برای معلمان و از منظر دیگر  رویکرد حمایتی و پشتیبانی، شامل ارائه مشاوره های

 مدیریتی برای دانش آموزان است.

 ردن آموزشکیاتی معلمان برای نحوه آموزش و ترویج کارآفرینی در مدرسه مشاوره می گیرند و دانش آموزان برای عمل

 شوند. ها، ایده پردازی و تمرین کسب و کار از خدمات مشاوره ای بهره مند می
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 مدارس کارآفرینی اتاق طرح در افزائی توان فرایند :1 شماره نمودار

 

  

 

 

 



   97 -98سال تحصیلی  -طرح اتاق کارآفرینی مدارس قاین 

 

6 
 

ان رابط و مدیران نفر از معلم 16برای تعداد  شود ااجر مدارس در باید که هایی فعالیت و طرح جزئیات جلسه این در

 .گرفت قرار بررسی موردمدرسه 
 طرح رابطان و مدارس مدیران مشخصات :1 شماره جدول

 

 شماره تماس تحصیالت سمت نام مدرسه نام و نام خانوادگی ردیف

 09153628216 مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی رابط طرح هنرستان عترت معصومه رجبی 1

 09157224914 جامعه شناسی رابط طرح قهستان مریم ساقی 2

 09153626034 کشاورزی رابط طرح شاهد ام ابیها مریم جان احمدی 3

 09153638463 آموزش ابتدایی رابط طرح هنرستان عارفه فاطمه ارشادی 4

 09155331024 مهندس فناوری اطالعات رابط طرح هنرستان شهید صاعدی فاطمه خیری 5

 09158627520 کامپیوتر رابط طرح حضرت زینب زهره حسینی 6

 09153634733 طراحی و دوخت رابط طرح حضرت زینب فخری کریمی نژاد 7

 09151647539 مطالعات مدیر ریحانه النبی معصومه خادمی 8

 0915326806 حسابداری رابط طرح هنرستان خوارزمی سید محمد خلیلی 9

 09157565540 برق رابط طرح هنرستان فناوران مهدی نوربخشسید  10

 09159615561 عمران رابط طرح هنرستان چمران محمد علی کاظمی 11

 09368253632 ریاضی معلم قدسیه جواد فاطمی مقدم 12

 09153617303 برق رابط طرح خیامی رمضان غریب زاده 13

 09156328051 برق رابط طرح دارالفنون اسحاق ابراهیمی 14

محمد حسن  15

 کالنتری

 09153639678 برق معلم آیت اهلل فقیه

 09153661367 مهندسی مکانیک سرایان مدیریت آ.پ  علی مرادی 16

 

 

 

 

 

 

: جلسه معرفی طرح با مدیران مدارس و رابطان طرح1تصویر شماره   
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  :طرح ترویجی های الف(فعالیت

 طرح آموزان دانش از نام ثبت -1

فرم ثبت نام  باید نام ثبت برای آموزان دانش.شد برگزار مدارس در طرح نام ثبت فرایند اولیه های موافقت کسب از پس

 برای پسرانه ارسمد از آموز دانش 100 و دخترانه مدارس از آموز دانش 67 تعداد مرحله این در .کردند میرا تکمیل 

 برای ارسمد زا نفر 150 تعداد نامی ثبت های فرم اطالعات مبنای بر مرحله این در .کردند نام ثبت طرح در شرکت

 .شدند نهایی طرح در حضور

 
 طرح معرفی کلیپ پخش -2

 د حسینها)محمیپ کشمون)محمد قائم پناه(، پازلی کلم های پخش شده برای دانش آموزان از جمله کلیپ و فیل

اد ینی و ایجکارآفر جهت ترغیب برخی از دانش آموزان مستعد برای آشنایی با نحوه ورود به فرآیندکه محسنی( و ..... 

 می باشد. ندهکسب و کارهای جدید در مسیر حرفه ای شان در آی

 

 

 

 

 

 

پخش کلیپ از کارآفرینان موفق بومی: 2ویر شماره اتص  
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 حضور کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای موفق در مدارس -3

دارد که به دانش آموزان انگیزه بیشتری می دهد و معموال حضور کارآفرینان و صاحبان کسب و کار از این جهت اهمیت 

 شنیدن داستان زندگی کارآفرینان الهام بخش و جذاب است.

 

 مسابقه برگزاری -4

 شامل ها مسابقه این .شد نصب آن های پوستر و شد داده آموزان دانش برای مسابقه سه فراخوان پروژه این در

 روزنامه مسابقه .است بوده کارآفرینی و کار و کسب موضوع با دیواری روزنامه مسابقه و فیلم عکس،مسابقه مسابقه

 را استقبال میزان کمترین کننده شرکت 5 با فیلماما مسابقه  شد مواجهدختر  آموزان دانش استقبال با فقط دیواری

 .است داشته

 آموزان دانش بین در کار و کسب انصاحب و کارآفرینانحضور : 3ویر شماره اتص

 پوستر مسابقه ها: 4تصویر شماره 
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5-  

 روزنامه دیواری هانمونه ای از : 5ویر شماره اتص
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 کار و کسب محیطی تبلیغات و نویسی دیوار   -6

 جمالت و اه شعار نوشتن با محیطی تبلیغات و نویسی دیوار مدارس کارآفرینی اتاق طرح های فعالیت از کیی

 مدارس مدیران اختیار در پیشنهادی جمالت از لیستی منظور این برای است کارآفرینی موضوع پیرامون در بزرگان

   .کنند نصب مدارس محیط در و انتخاب را جمالت خود تا است گرفته قرار

 
 مدرسه کارآفرینی اتاق و مدارس در نویسی دیوار با فرینیکارآ محیطی تبلیغات :6 شماره ویراتص
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 رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی -7

ق برای های موفدانش آموزان با کارآفرینی و آگاهی بخشی در زمینه کسب و کاراین مراسم با هدف عالقمندسازی 

شمون و محمد کپناه موسس  در این رویداد محمد قائم  دبیرستان قاین اجرا شد. 8دانش آموز مقطع متوسطه  250

 .پازلی ها داستان کسب و کارشان را بیان نمودند حسین محسنی موسس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزیپوستر : 7تصویر شماره 

 رویداد جشن کارآفرینی دانش آموزی: 8تصویر شماره 
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  برگزاری جلسات توجیهی با والدین دانش آموزان -8

 ر رنگ استپسیار بهمراهی والدین با اهداف طرح و فعالیت های دانش آموزان به ویژه در مناطقی که نقش خانواده ها 

ی بد به علت ه می توانکاما تجربه نشان داده که خانواده ها عمدتا از حضور در این جلسات امتناع می کنند  .ضرورت دارد

سی ارپانم شیرین خالزم به ذکر می باشد بعد از برگزاری کارگاه آموزشی والدین کاری باشد.  تفاوتی یا درگیری های

  ی برای والدین صحبت نمودند.در خصوص بحث کارآفرینکارآفرین نمونه کشوری 

موضوعات زیر بحث  دانش آموزان دختر و پسر در خصوص نفر از 70 در این طرح فرصتی فراهم شد تا در جلسه باوالدین

 :شود

 طرح اتاق کارآفرینی مدارس و فعالیت های آن معرفی  -

 آینده شغلی دانش آموزانترسیم وضعیت   -

 اهمیت آموزش های کارآفرینی در نوجوانی  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه توجیهی با والدین دانش آموزان: 9ویر شماره اتص
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 بازدید از مراکز کسب و کار -9

زبان صاحبان  گیری یک کسب و کار و مخاطرات و تهدیدهای احتمالی از آموزان با روند شکل با هدف آشنایی دانش

 .ی بازدید، هماهنگ و اجرایی گردید کار، برنامه کسب و

صورت گرفت. برنامه  رورش و اداره ورزش و جوانان مکاتبهپاداره آموزش و همزمان برای سرویس دانش آموزان با 

 .ماه برگزار شد اسفند 16 نجشنبهماه و بازدید دختران در روز پ بهمن 16شنبه پنجبازدید پسران در روز 

کارگاه تخصصی ، کارگاه تولیدی مصنوعات فلزی خم و نورد آهن آالت، عرقیات ارسطو، کاشی سنتی سجاد پسران از 

کاشی سنتی سجاد، خانه صنایع دستی بازدید کردندو دختران از  کارگاه تراشکاری سجاد ،سی ان سی و وکیوم ساج

بازدید گاه تاکسیدرمی، پرورش ماهی تزئینی و شیرینی خانگی تمشک و هنرهای سنتی ، اقامتگاه خونه پیشونی، کار

  .کردند

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید پسران از مراکز کسب و کار و کارآفرینی: 10ویر شماره اتص

 بازدید دختران از مراکز کسب و کار و کارآفرینی: 11ویر شماره اتص
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  :ب( فعالیت های آموزشی

های اصلی طرح است تا گروهی و عملی از فعالیت  آموزش مفاهیم کارآفرینی و کسب و کار با زیان ساده و توام با کار

 .شد ه برای دانش آموزان در نظر گرفتهعنوان کارگا سهدر این طرح  .با ادبیات کارآفرینی آشنا کند دانش آموزان را

 فهرست کارگاه های آموزشی :  2 جدول شماره

  

 برنامه زمانی کارگاه ها و رویداد های آموزشی : 3 جدول شماره

  

 

 زمان خروجی کارگاه ردیف

 یدا کردن ایده کسب و کارپآشنایی با نحوه  خالقیت و ایده یابی 1

 نج نفرهپدستیابی به ایده کسب و کار در تیم های سه الی 

4 

 آشنایی با نحوه بازاریابی و تحقیقات بازار بازاریابی 2

 بلقحله انجام تحقیقات اولیه بازار برای ایده بدست آمده در مر

4 

 4 توانایی برقراری ارتباطات و تعامل با دیگران مهارتهای ارتباطی 3

 مدرس تاریخ مدرسه نام کارگاه ردیف

 آقای وحیدی 02/11/97 سرانپ مهارتهای ارتباطی 1

 خانم ورزگی 03/11/97 دختران مهارتهای ارتباطی 2

 خانم ورزگی 04/11/97 دختران مهارتهای ارتباطی 3

 آقای اربابی 04/11/97 سرانپ خالقیت و ایده یابی 4

 آقای سلیمی فرد 08/11/97 سرانپ خالقیت و ایده یابی 5

 آقای سلیمی فرد 09/11/97 دختران خالقیت و ایده یابی 6

 آقای سلیمی فرد 10/11/97 دختران خالقیت و ایده یابی 7

سران پ دانش آموزی پرویداد تمرین استارتا 8

 دختران

فرزانه نقش بندی،سمیه محمدی و ها خانم  02/12/97

آقایان پیمان حاج رضایی، محسن سلیمی 

فرد، محسن برومند، ایمان فیض بخش، 

 اسماعیل هوشیار مقدم
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 کارگاه خالقیت و ایده یابی -1

 محمد اربابی و محسن سلیمی فرد: ینمدرس

جمله موضوعات مهم در کسب و کار است و همه کسانی که قرار است کسب و کاری راه اندازی خالقیت و ایده یابی از 

با این سوال مواجه می شوند که چه کسب و کاری ایجاد کنند؟ پاسخ این سوال در کارگاه های خالقیت و  کنند معموال

 .ایده یابی داده می شود

 :ر بودآنچه در این کارگاه ها و رویداد ارائه شد مفاهیم زی

 آشنایی با مفاهیم مربوط به خالقیت و نوآوری - 

 آشنایی با تکنیکهای خلق ایده کارآفرینانه  -

 آشنایی با روش های ایده پردازی - 

 ویژگی های ایده کسب و کار  -

 تحلیل و ارزیابی ایده های کسب و کار  -

 معرفی بازارهای رو به رشد و ایده های جدید  -

 

 

  

 

 کارگاه خالقیت و ایده یابی: 12ویر شماره اتص



   97 -98سال تحصیلی  -طرح اتاق کارآفرینی مدارس قاین 

 

16 
 

 مهارت های ارتباطی در کسب و کارکارگاه  -2

 آقای وحیدی و خانم ورزگی: ینمدرس

 د یککونت دارنسحروم بنا به تجربه زیست شده بنیاد، مهارت های ارتباطی در نوجوانان و به ویژه کسانی که در مناطق م

ز ود را بروای خیت هضعف محسوب می شود و بسیاری از نوجوانان به علت ضعف در مهارت های ارتباطی نمی توانند قابل

 :کارگاه مهارت های ارتباطی برای دانش آموزان با محتوای زیر برگزار شد دهند. لذا

 تعریف ارتباط و ارتباط موثر -

 نزبان بد -

 ارتباط کالمی و غیر کالمی -

 مهارت های ارتباطی در کسب و کار -

 رزومه نویسیمهارت  -

 حل مسئله و تصمیم گیریمهارت   -

 تفکر انتقادی  -

 

 

 کارگاه مهارت های ارتباطی در کسب و کار: 13ویر شماره اتص
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  (رویداد یک روزه بوم مدل کسب و کار)تمرین کسب و کار دانش آموزی -3

سمیه محمدی و آقایان  خانم ها فرزانه نقش بندی، ها:منتور 

پیمان حاج رضایی، محسن سلیمی فرد، محسن برومند، ایمان فیض 

 بخش، اسماعیل هوشیار مقدم

 موزان ضمنانش آداین رویداد با هدف تمرین ایده پردازی و طراحی بوم مدل کسب و کار برگزار شد و هدف آن بود که 

 .پردازی به جنبه های مختلف ایده هم فکر کنند و قابلیت اجرایی شدن آن را بررسی نمایند ایده

 :در این رویداد دانش آموزان مهارت های زیر را تمرین کردند

 ردازی خالقانهایده پ - 

 مشتری شناسی و تقسیم بندی بازار  -

 تقسیم بندی بازار  -

 جریان درآمدی  -

 قیمت گذاری - 

 ساختار هزینه ها و انواع هزینه کسب و کار - 

 کانال توزیع محصول - 

 

 

 اکام آموزی دانش کار و کسب تمرین رویداد در کننده شرکت آموزان دانش دسته جمعی عکس: 14تصویر شماره 
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 بوم مدل اصلی کسب و کار :15 تصویر شماره

 

 

 تمرین کسب و کار دانش آموزیبوم مدل  :16 تصویر شماره
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 برنامه رویداد استارتاپ تمرین کسب و کار دانش آموزی : 4جدول شماره

رآن و سرود ملیتالوت ق 1  8:30- 8:40   

9 -8:40 صحبت های آقای حاج رضایی 2   

9:30 -9 سخنرانی آقای هشیار مقدم 3  کارگاه ایده یابی 

 -9:30 پذیرایی 4

10:15 

 

11 -10:15 سخنرانی آقای سلیمی فرد 5  کارگاه بوم مدل کسب و کار 

30:13 -11 کار روی بوم ها 6  گروه بندی و کار روی بوم 

   14-13:30 ناهار 7

30:15 -14 راهنمایی منتورها 8   

16 -15:30 پذیرایی 9  آمادگی جهت ارائه 

30:17 -16 ارائه تیم ها 10 دقیقه  2 -دقیقه 3زمان ارائه  

 مشاوره

اعالم تیم های برگزیده و تقدیر از منتورها و  11

 تیم اجرایی

17:30- 18   

 

ری یم های کاشد ت در این رویداد ابتدا معرفی کاملی از بوم و هدف رویداد تشریح شد و سپس از دانش آموزان خواسته

وی رویداد ر . در طولشکل دهند و به هر تیم فرصت داده شد تا ایده ای برای راه اندازی کسب و کار ارائه دهند خود را

 .ئه گردیددانش آموزان کار شد و بخش های مختلف بوم برایشان تشریح و مشاوره های الزم ارا این ایده توسط

 .در پایان نیز دانش آموزان هر تیم ارائه ای از ایده های خود داشتند
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 :تیم شرکت کننده موارد زیر بود دهایده های به دست آمده در رویداد پسران از 

 تولید و فروش روغن های گیاهی طبیعی -

 خدمات کشاورزی سم،کود،بذر و ... -

 موقعیت یاب -

 گردوشکن -

 کاناپه -

 طراحی سایت یا نرم افزار برای بارکد و استاندارد بهداشتی -

 هویه -

 سایت گردشگری -

 بازی های محلی به صورت هوشمند آنالین -

 صنایع دکوری چوبی و خانگی -

 :تیم شرکت کننده موارد زیر بود دهایده های به دست آمده در رویداد دختران از 

 معرفی و پرورش برند صنایع دستی قاینات و روستاهای همجوار -

 درست کردن وسایل متنوع با مواد  دوریختنی -

 خیاطی آنالین -

 وگو(ل -لباس -یوانل -طراحی سایت هنری و آموزشی) گارد -

 قاینفروش خوراکی های سنتی  -

 راه اندازی یک سایت که تمام تجهیزات هنری را در بر گیرد -

 ساخت گلدان های تزئینی -

 ندهای فانتزی(ب -ساعت -پیکسل -دهکده هنر )دستبند -

 طراحی گاردهای مختلف -

 مشاوره آنالین -
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 بوم تکمیل و ارائه حال در دختر آموزان دانش: 17ویر شماره اتص
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 بوم تکمیل و ارائه حال در پسر آموزان دانش: 18ویر شماره اتص
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 حاشیه های رویداد -

 بازدید کردند رویداد دانش آموزی در دو روز برگزاری حاشیه های مثبتی هم داشت. در این دو روز میهمانانی از رویداد

 :شامل

 قاین معاون اداره آموزش و پرورشقادری  آقایبازدید  -

 رمضانی کارشناس مسئول فنی حرفه ای و کاردانش آقایبازدید  -

 برات زاده کارشناس مسئول دوره دوم متوسطه  آقایبازدید  -

 امین نماینده هنرآموزان و مدیریت هنرستان دارالفنون بازدید آقای -

 دانشگاه بزرگمهرشفیعی مدیریت زدید آقای با -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازدید مسئولین از رویداد دانش آموزی: 19ویر شماره اتص
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 وورت فردی به ص آموزان برگزار می شود. مشاوره رویکرد مشاوره ای طرح به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به دانش

ش آموزان ی دانگروهی شامل مشاوره های فنی و مدیریتی برای دانش آموزان است. خدمات مشاوره ای و پشتیبانی برا

ست که در اکار  ودر دو مرحله اجرا می شود. مرحله نخست برای عملیاتی کردن آموزش ها، ایده پردازی و تمرین کسب 

ز پس از وم نیدمنجر به حضور در نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزی می شود. مرحله  نهایت

ازی د راه اندلی قصاتمام عملیات اجرایی طرح و برای دانش آموزانی انجام خواهد شد که در سال های بعد فارغ التحصی

 کسب و کاری را دارند .

 مشاوره حضوری دانش آموزان -

موزی و انش آدحضوری دانش آموزان در دو نوبت اجرا شده است نخست در پایان رویداد ترویجی که تیم های  مشاوره

 مشاوره هر تیم مشخص شد.

 مشاوره تلفنی دانش آموزان -

 مشاوره تلفنی برای رفع مشکالت تیم ها انجام شده است.

 می باشند.ن احمدی ،برومند، فیض بخش و خانم جادمشاوران دانش آموزان آقایان سلیمی فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


