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نیاد توسعه فرهنگی سپهرب -بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان    

 خالصه گزارش پیشرفت  طرح اتاق کارآفرینی مدارس در استان خراسان جنوبی

98 -99سال تحصیلی       

15/12/98تاریخ تنظیم:     

 

:مقدمه  

رویج تد به طرح اتاق کارآفرینی مدارس با محوریت معلمان، نهادهای محلی و تسهیلگران بومی سعی دار

ت مهار ومفهوم کارآفرینی در مدارس کمک کند و روحیه کارآفرینی دانش آموزان را در کنار تحصیل 

را در راه  ه ای خودی حرفرویاآموزی، ارتقا داده تا تعدادی از آنها بعد از فارغ التحصیلی از مدرسه و دانشگاه، 

 اندازی کسب و کار های مستقل برای رفع نیاز ها و مسائل محیط پیرامونشان ببینند.

وسعه تنیاد بدر استان خراسان جنوبی طرح با همکاری مشترک بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و 

 اجرا شده است.   فرهنگی سپهر

ته تا ار گرفها و شیوه نامه های اجرای طرح در اختیار معلمان قردر این طرح آموزش ها، دستورالعمل 

ین ا ا کنند.ن اجرمعلمان درس کارآفرینی یا کار وفناوری آموزش ها و فعالیت های طرح را برای دانش آموزا

الیت ها ات فعگزارش صرفاً خالصه گزارش پیشرفت طرح است و در گزارش های نهایی نتایج ارزیابی و جزئی

 یک مدارس ارائه خواهد شد.به تفک

 
  :مدارس طرح

دارس شرکت کرده اند که از مدانش آموز در طرح اتاق کارآفرینی  241تعداد  98 -99در سال تحصیلی 

متوسطه اجرا  مدرسه دوره دوم 9نفر پسر بوده اند همچنین طرح در  51نفر آنها دختر و  190این تعداد 

 .است بوده پسرانه مدرسه 3دخترانه و مدرسه  6شده است که از این تعداد 

 
 خراسان جنوبی:آمار کلی طرح اتاق کارآفرینی مدارس در استان  1جدول شماره 

 تعداد دانش آموز تعداد مدرسه شهرستان

 جمع پسرانه دخترانه جمع پسرانه دخترانه

 131 51 80 6 3 3 قاین

 60 0 60 1 0 1 بیرجند

 50 0 50 2 0 2 سرایان

 241 51 190 9 3 6 جمع
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ان آورده مشخصات مدارسی که طرح در آن ها اجرا شده است به تفکیک شهرست 4الی  2در جداول شماره 

 .شده است
 قاین :مدارس طرح اتاق کارآفرینی در 2جدول شماره 

 تعداد دانش آموز جنسیت دوره معلم رابط طرح مدیر  مدرسه

 24 دخترانه متوسطه دوم مریم ساقی زهرا اوحدی قهستان

 26 دخترانه متوسطه دوم مریم  جان احمدی سیده قریشی عقیله بنی هاشم

 30 دخترانه متوسطه دوم زهره حسینی گل ناقعی عترت

 14 پسرانه متوسطه دوم محمد علی کاظمی محمد علی شخمی چمران

 19 پسرانه متوسطه دوم اسحاق ابراهیمی محمود امین دارالفنون

 12 پسرانه متوسطه دوم رمضان غریب زاده امینمحمود  دارالفنون

 6 پسرانه متوسطه دوم علی نامی جعفرزاده فناوران

 131 جمع

 

 بیرجند :مدارس طرح اتاق کارآفرینی در 3جدول شماره 

 تعداد دانش آموز جنسیت دوره معلم رابط طرح مدیر  مدرسه

 30 دخترانه دوممتوسطه  فائزه  سادات فیض پورفریده جواد امام حسین)ع(

 30 دخترانه متوسطه دوم میترا طاهری پورفریده جواد امام حسین )ع(

 60 جمع

 

 سرایان :مدارس طرح اتاق کارآفرینی در 4جدول شماره 

 تعداد دانش آموز جنسیت دوره معلم رابط طرح مدیر  مدرسه

 30 دخترانه متوسطه دوم نسیم صفارزاده طاهره حسن پور شهید صاعدی

 20 دخترانه متوسطه دوم فاطمه ارشادی فاطمه خیری عارفه

 50 جمع

 

 :98-99ی اجرا شده در سال تحصیلی لفعالیت های اص

 ان: الف( برگزاری دوره های آموزشی معلم

 5 شماره یک دوره آموزشی شامل دو عنوان کارگاه آموزشی برای  معلمان و تسهیلگران طرح به شرح جدول

شامل  آموزش دیده اند. کارگاه هاساعت  16 ممعل هرکه در این دوره ها در مجموع برگزار شده است 

رویداد کارآفرینی و تمرین کسب و »و « شناخت مساله و حل خالقانه آن»، «شناخت بازار و طراحی ارزش»
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در این دوره ها معلمان ضمن آشنایی با محتوای تخصصی هر کارگاه، کاربرگ ست. بوده ا« کار دانش آموزی

ای دانش آموزان ارائه رهای کارآفرینی و کار و فناوری ب کالسها و طرح درس ها را نیز دریافت کرده تا در 

 .دهند

 
 دوره های آموزشی برگزار شده در طرح اتاق کارافرینی مدارس : 5جدول شماره 

 ساعت آموزش تاریخ برگزاری های برگزار شدهکارگاه  ردیف
 تعداد شرکت کننده

 )معلم و تسهیلگر(

شهر محل 

 برگزاری

 بیرجند 23 ساعت 6 98دی ماه  8 شناخت بازار و طراحی ارزش 1

 بیرجند 23 ساعت 3 98دی ماه  9 شناخت مساله و حل خالقانه آن 2

3 
رویداد کارافرینی و تمرین کسب 

 و کار دانش آموزی
 بیرجند 23 ساعت 7 98دی ماه  9

 

 :ب( فعالیت های اجرا شده برای دانش آموزان 

 علمان بهم وسطتهای ارسالی از بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان،  فعالیت های طرح طبق شیوه نامه

ان در معلم با شته وم را برای اجرا دازت و بنیاد و تسهیلگران محلی پشتیبانی الدانش آموزان ارائه شده اس

ا آورده شده فعالیت های اجرا شده در مدارس به تفکیک شهرستان ه 6اط بوده اند. در جدول شماره ارتب

 :است و درمجموع فعالیت های زیر در مدارس اجرا شده است

  مدرسه توسط معلمان 9برگزاری کارگاه آموزشی مطالعه بازار و طراحی ارزش در 

 مدرسه توسط معلمان 9اله و حل خالقانه آن در برگزاری کارگاه آموزشی شناخت مس 

  مدرسه 5برگزاری اردوی کارآفرینی و کسب و کار در 

  ی اردو رگزارببرگزاری مسابقات روزنامه دیواری، عکس، فیلم و گزارش با موضوع کسب و کار پس از

 مدرسه 5در 

  مدرسه 4پخش فیلم از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای موفق در 

  مدرسه 1از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای موفق در دعوت 

ر سهیلگتنفر  سههمچنین برای اجرای مطلوب طرح و پشتیبانی فعالیت ها دو کارشناس در تهران و 

ای بکه هشی مداوم فعالیت های معلمان از طریق تلفن و ربومی با طرح همکاری دارند که با پیگی

هم شدن امکان فرا . زم به معلمان را داشته اندئه مشاوره های الاجتماعی سعی در رفع چالش ها و ارا

ی اتاق در نیمه اسفند ماه، برای مناسب ساز« شرکت رنگ ریف»توزیع رنگ رایگان در مدارس از 

ز اموزان آبا مشارکت دانش  تالشت انگیزشی و طرح های مرتبط با کار و کارآفرینی و نوشتن جمال

 .یردگار می طرح بوده که پس از بازگشایی مدارس در اختیار مدیران قردیگر فعالیت های پشتیبانی 

وزی دانش آم د هایزم به ذکر است که قرار بود تا پایان اسفند ماه کلیه برنامه های آموزشی و رویداال 

 .طرح اجرا شود که به علت تعطیلی مدارس این رویداد ها برگزار نشد
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  :چالش های طرح تا این مرحله

 :جرای طرح با چالش های زیر تا کنون مواجه بوده ایمبرای ا

 دور مجوز نهایی اداره کل برای اجرای فعالیت های طرحتاخیر در ص -1

 به  دلیل بارش برفتعطیلی مدارس  -2

 :همکاران طرح تا این مرحله

 بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان -1

 هرپبنیاد توسعه فرهنگی س -2

 بنیاد یارا -3

 رورش خراسان جنوبیپاداره کل آموزش و  -4

 رورش شهرستان های قاین، بیرجند و سرایانپمدیریت آموزش و  -5

 همکاران و تسهیلگران محلی خانم ها محبوبه پارسایی، ملیکا دشتگرد، مینا مشهدی  -6

 

 :برنامه آینده طرح

 مدرسه 4برگزاری اردوی کارآفرینی و کسب و کار در  -1

 فیلم و گزارش با موضوع کسب و کار عکس، اهدای جوایز مسابقات روزنامه دیواری، -2

 برگزاری یک جلسه مشاوره برای معلمان  -3

ر بود در همه مدرسه که قرا 9برگزاری رویداد های کارآفرینی و تمرین کسب و کار دانش آموزی در  -4

ا در اجرا شود که تعطیلی مدارس مانع شد و برای تداوم فعالیت ه 98اسفند  15مدارس تا 

 ری خواهد شد.فروردین ماه تصمیم گی

 برگزاری جشنواره کارآفرینی و فروش آثار کسب و کار دانش آموزی به صورت مشترک -5

 

 م:برای اجرای فعالیت های فوق با چالش های احتمالی زیر نیز مواجه هستی

 صیلیت به علت تعطیلی های زیاد مدارس در سال تحنبود زمان کافی بعد از پایان تعطیال -

 تحصیلی با ماه رمضان و کاهش ساعات آموزشی مقارن شدن بخشی از سال   -
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 فعالیت های اجرا شده در مدارس به تفکیک شهرستان:  6جدول شماره 

 

 

 معلم رابط طرح مدیر مدرسه شهرستان

کارگاه آموزشی 

شناخت مساله و 

 حل خالقانه آن

کارگاه آموزشی 

مطالعه بازار و 

 طراحی ارزش

کارگاه آموزشی 

رویداد کارآفرینی و 

تمرین کسب و کار 

 دانش آموزی

مسابقات روزنامه 

دیواری، عکس، فیلم و 

گزارش با موضوع 

 کسب و کار

اردوی 

کارآفرینی و 

 کسب و کار

دعوت از پخش فیلم و 

کارآفرینان و صاحبان 

 کسب و کار

 

 

 

 

 

 قاین

       مریم ساقی زهرا اوحدی قهستان

عقیله بنی 

 هاشم
       مریم جان احمدی سیده قریشی

       زهره حسینی گل ناقعی عترت

       محمد علی کاظمی محمد علی شخمی چمران

 دارالفنون
ابراهیمیاسحاق  محمود امین  

     
 

  رمضان غریب زاده محمود امین

       علی نامی جعفرزاده فناوران

 امام حسین)ع( بیرجند
 فائزه سادات فیض فریده جوادپور

      
 میترا طاهری فریده جوادپور

 

 سرایان

       نسیم صفارزاده طاهره حسن پور شهید صاعدی

       فاطمه ارشادی فاطمه خیری عارفه


