
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    یهنرستان  النی دانش آموزان و فارغ التحص  یطرح توانمندساز گزارش پروژه  

 

 طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی 

 تسهیلگر پروژه: محبوبه پارسایی 

 ریال   122.964.878هزینه پروژه:  

 حامی مالی: آقای احمد مهدوی 

سازی برای دانش    زمینهبا هدف    ی تاننرسویژه دانش آموزان ه  توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانیطرح  

. بنابراین آموزش ها و مشاوره ها بیشتر در  اجرا می شود  ب و کارهای واقعیسجهت ایجاد ک  اتان هسال آخر هنرسآموزان  

این طرح می کوشد دانش   است.به مسیر درست ایجاد کسب و کار  د  روجهت آگاه سازی، هدایت و مشاوره آنان برای و

ر واقعی را برای  اب و کسد کایر ایج سازد و م س مستعد هنرستان را برای ایجاد کسب و کار آماده    و فارغ التحصیالن  آموزان

مدرسه دوره    7در    1399ماه سال    . این طرح در دی کار آشنا سازد  آنان شفاف و روشن کند و آنان را با ابعاد ایجاد کسب و 

  47ادامه داشت. در این طرح ابتدا تعداد    1400و اجرای طرح در سال   متوسطه دوم در استان خراسان جنوبی آغاز شد

دانش آموزان و فارغ  مصاحبه های عمیقی با   ، پس از بررسی فرم های ثبت نامدانش آموز و فارغ التحصیل ثبت نام کردند.  

و فارغ التحصیل    دانش آموز  14قه مندی، ایده ها و نیازهای آموزشی آنان انجام شد و تعداد  رسی عال جهت بر  التحصیالن

   .با توجه به نتیجه مصاحبه برای ورود به طرح انتخاب شدند

 
 : آمار کلی  طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی 45جدول شماره  

 افراد تعداد   تعداد مدرسه  شهرستان 

 9 3 قاین 

 3 2 زیرکوه

 2 2 سرایان 

 14 7 جمع 

 

 فعالیت های اصلی اجرا شده در طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی 

   1400- 1399در سال تحصیلی:  

 رسانی طرح در مدارس    عاطالو  انتخاب مدارس جامعه هدف  -

 ور در طرح ضقمند برای حارتباط و هماهنگی با معلمان عال گرفتن  -

 قمند و مستعد  شناسایی دانش آموزان عال    -



 بررسی فرم های ثبت نام و  معلمان  ،قمند از طریق مدرسهثبت نام دانش آموزان عال  -

 قمندی، ایده ها و نیازهای آموزشی آنان انجام مصاحبه های عمیق با ثبت نام شدگان جهت بررسی عال   -

 ز و  نوع مداخله شناسایی نیازهای هر دانش آمو   -

 اجرای برنامه های آموزشی، مشاوره ای و پشتیبانی   -

 

 : 1400فعالیت های اصلی اجرا شده طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی در سال تحصیلی  

 بازاریابی و کار تیمی( دانش آموز و فارغ التحصیل )بوم مدل کسب و کار،    11مهارت  کسب و کار برای    3آموزش   -

 دانش آموز و فارغ التحصیل)آموزش های آرایشگری، رزین و فتوشاپ پیشرفته(    4مهارت  فنی برای  3آموزش  -

 مشاوره برای یک فارغ التحصیل  -

 برنامه های آموزشی: 

ان و فارغ التحصیالن  برای اجرای فعالیت های آموزشی برنامه این بود که با توجه به نتیجه مصاحبه های عمیق با دانش آموز

 و تشخیص تسهیلگر، برنامه های آموزشی الزم به آنها ارائه شود.

آموزش های ارائه شده در این طرح در سه حوزه مهارت های کسب و کار، مهارت های فنی و مشاوره به دانش آموزان و  

 فارغ التحصیالن بود.

به مدت    6ع  توضیح داده شده است در مجمو  46همانطور که در جدول شماره   به صورت    666کارگاه آموزشی  ساعت 

 حضوری و غیر حضوری برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی برگزار شده است.  

 
 : کارگاه های آموزشی برگزار شده   46جدول شماره  

 

 

 

 تعداد  عنوان دوره  ردیف 

 شرکت کننده   

تعداد   مدرس 

 جلسات 

مجموع  

 ساعات 

 حوزه آموزش  نوع برگزاری  

 1 مریم جان احمدی 5 بوم مدل کسب و کار 1

 

 حضوری  2

 غیر حضوری 

مهارت های  

 کسب و کار

 غیر حضوری   2 1 خانم وزوایی  8 بازاریابی  2

 غیر حضوری  3 2 فاطمه سادات صدیقی  6 کار تیمی  3

  حضوری  320 60 ملیحه مصطفوی  1 آموزش آرایشگری  4

مهارت های  

 فنی 

 

 حضوری  18 3 مریم خادم  1 آموزش رزین 5

 حضوری  321 160 الهام حسین زاده مقدم 2 آموزش فتوشاپ پیشرفته  6

 غیر حضوری 

  2 666 227  23  جمع 



 آموزش مهارت های کسب و کار: 

 بوم مدل کسب و کار:  -

مورد معرفی بوم کسب  نفر به صورت حضوری در بنیاد سپهر توسط خانم مریم جان احمدی برگزار و در    5این کارگاه برای  

 و کار و شیوه استفاده از بوم صحبت شد. 

 : مدیریت محتوا در اینستاگرامو  فروش بازاریابی،  -

پیدا کردن مشتری و  نفر به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط خانم وزوایی برگزار و در مورد   8این کارگاه برای  

 در اینستاگرام صحبت شد.   فروش محصوالت

 کار تیمی: -

  تیمیتیم سازی و کار  نفر به صورت مجازی در فضای اسکای روم توسط خانم صدیقی برگزار و در مورد    6این کارگاه برای  

 صحبت شد.

 

 آموزش مهارت های فنی: 

برای آموزش مهارت های فنی با توجه به نیازهای دانش آموزان و فارغ التحصیالن برای هر کدام در دوره های آموزشی  

موجود در مراکز آموزشی ثبت نام و همچنین دوره های زیر برای دانش آموزان و فارغ التحصیالن به صورت فردی برگزار  

 شد:

 ه آموزش آرایشگری:کارگا -

  60درصد هزینه آموزش را بنیاد پرداخت کرد. در مجموع    50با یکی از آموزشگاه ها در شهرستان زیرکوه صحبت شد و  

 ساعت ( برگزار شد.  320جلسه آموزش )

 کارگاه آموزش رزین:   -

جلسه    3کرد. در مجموع  درصد هزینه آموزش را بنیاد پرداخت    50با یکی از مربیان در شهرستان سرایان صحبت شد و  

 ساعت ( برگزار شد. 18آموزش )

 کارگاه آموزش فتوشاپ پیشرفته: -

فنی و حرفه ای معرفی شدند و در   به  برای گذراندن دوره فتوشاپ پیشرفته  قاین  التحصیالن شهرستان  فارغ  از  نفر  دو 

 ساعت آموزش دیده اند. 321مجموع 

 

 برنامه های مشاوره ای:  

 برای خدمات مشاره ای پروژه خانم مریم جان احمدی در زمینه پرورش قارچ همکاری داشته اند. 

 

 دستاوردهای طرح توانمندسازی دانش آموزان و فارغ التحصیالن هنرستانی: 

 دانش آموز و فارغ التحصیل در شهرستان قاین، سرایان و زیرکوه   14رفع نیازهای آموزشی  -

 فنی چهار فارغ التحصیل در شهرستان قاین، سرایان و زیرکوه رفع نیاز مهارت های  -



 رفع نیازهای مشاوره ای یک فارغ التحصیل در شهرستان قاین   -

تسلط در تولید محصوالت رزینی برای یک نفر از فارغ التحصیالن در شهرستان سرایان که شامل مهارت تولید   -

 باشد. تکنیک های میکروبی، قالبی، فریمی، اپوکسی و .... می 

تولید محصوالت رزینی اپوکسی و فروش در صفحه اینستاگرام شخصی توسط یکی از فارغ التحصیالن هنرستانی   -

 در سرایان 

آشنایی کامل به تکنیک های آرایشگری و دریافت مدرک فنی و حرفه ای توسط یکی از فارغ التحصیالن هنرستانی   -

 روستای مهمانشهر شهرستان زیرکوه

 یشگاه در روستای مهمانشهر شهرستان زیرکوهراه اندازی یک آرا -

 تسلط کامل به فتوشاپ پیشرفته توسط دو نفر از فارغ التحصیالن هنرستانی در قاین  -

آشنایی کامل به تکنیک های فتوشاپ و دریافت مدرک فنی و حرفه ای توسط دو نفر از فارغ التحصیالن هنرستانی   -

 شهرستان قاین 

 فروش محصوالت یکی از فارغ التحصیالن هنرستانی شهر آیسک در سرایان فراهم کردن بازار پایدار برای  -
 


