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 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر

 کسب و کارکارآفرینی و  جترویشناسنامه 

 

 مقدمه

کارآفرینی و  جمنظور از ترویامعه است. جتغییر یک باور و یا رفتار عمومی برای حل کردن مشکلی از  جتروی

در مسیر دید جاد کسب و کارهای جکسب و کار اشاعه فرهنگ کارآفرینی و ترغیب برخی از افراد برای ای

 حرفه ای شان می باشد.

 همچنیندر مخاطبان و ذی نفعان می شود،  اد دغدغهجایآگاهی،اد انگیزه، عالقه، جی باعث ایجرویکرد تروی

 به آینده و کسب و کار تغییر کند.نسبت اد می کند که نگرش شان جای افرادفرصتی را برای 

ی در بنیاد می توان به پخش فیلم های مستند، دعوت از صاحبان کسب و کار، جمله سابقه کارهای ترویجاز 

 بازدید از کسب و کارها، برگزاری مسابقات عکس، فیلم، روزنامه دیواری و تبلیغات محیطی اشاره کرد. 

 

 طرح مساله

اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی کشورها است چرا که بیکاری یکی از بزرگترین معضالتی 

یکی است که توازن و تعادل جامعه را برهم می زند و باعث ایجاد بحران های اجتماعی، اقتصادی می گردد. 

ی از فرمایی است که ناشاز ریشه های این مشکل عدم جدیت و روی آوری جوانان به کسب و کار و خویش 

 آگاهی  و... است و بخشی هم ریشه های فرهنگی دارد. بی انگیزگی، عدم عالقه، 

 مسائل زیر رو به رو هستند: برای ورود به فرایند کسب وکار و کارآفرینی باو زنان  جوانان به نظر می رسد 

 عدم آگاهی کامل نسبت به فرصت های کسب و کار -

 بازار کار و اکوسیستم کسب و کار و کارآفرینیعدم آشنایی کافی با  -

 اعتماد به نفس پایین بانوان مستعد مناطق حاشیه شهر و روستایی -

 برای ورود به بازار کسب و کار وانانجنداشتن انگیزه کافی  -

 عدم آشنایی با فرصت های کسب و کار -

 

 بالقوه محصولذی نفعان اصلی و 

 در حوزه کسب و کار های خرد بانوان فعال و مستعد روستایی و شهری -

 جوانان و ویانجدانش -
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 این پروژهراه حل 

خدمات زیر را ارائه خواهد و برای حل مسئله فوق، بنیاد سپهر در قالب پروژه ترویج کسب و کار و کارآفرینی 

 داد:

 ... های ارتباطی و مهارت ،اعتماد به نفس های انگیزشی با موضوعات برگزاری کارگاه -

 با موضوع کار و تالش و فیلم مسابقه عکسبرگزاری  -

 از طریق جلسات حضوری و آنالین معرفی بانوان موفق بومی و غیر بومی -

 های موفق محلیمعرفی صاحبان کسب و کار -

 تولید فیلم های مستند  در قالب تهیه و معرفی الگوهای موفق در حوزه کسب و کار -

 یلم های مستندمعرفی الگوهای موفق در حوزه کسب و کار با پخش ف -

و مکان های عمومی به نام  ها نامگذاری کوچهمطالبه از شورای شهر و شهرداری برای  پیگیری و -

  ان بومی موفقکارآفرین

 ت خرداحضور و بیان تجربه افراد موفق در جلسات صندوق های اعتبار -

 ار برگزاری سمینار های ترویجی با حضور جوانان موفق در کسب و ک -

 های انگیزشی از طریق مرکز آموزشی سیار کتابمنابع و توزیع  -

 

 

 پروژه ارزش پیشنهادی

 محلی امعهجمتناسب با  ترویجی تولید محتوای بومی

 

 نام برند 

 باشکار

 

 


