
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400گزارش پروژه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی )سال  

 

 پروژه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 

 تسهیلگران پروژه: محبوبه پارسایی، شوکت مداح 

 ریال   622.040.221هزینه پروژه: 

 آقامیری و مشارکت ذی نفعان حامیان مالی: آقایان احمد مهدوی، سید حبیب اهلل  

بنیاد موفق شد مجوز مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر را دریافت کند، در این مرکز خدمات زیر    1400در سال  

 ارائه می شود :

 آموزش و مشاوره مهارت های مدیریت کسب و کار   -

 وع کسب و کار ضآموزش و مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به مو -

 پیدا کردن بازار فروش   -

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول    -

 مشاوره و تسهیلگری برای طراحی محصول   -

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول -

 ارتباط با سایر کسب و کارها  برقراری   -

 مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری   -

 ت الپرداخت تسهی  -

 مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی   :  مجوز 1تصویر شماره  



کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی را شناسایی و در   نفر از صاحبان 62 پروژه مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر،

 قالب یک برنامه منسجم فرصتی برای پشتیبانی از کسب و کار آنها را فراهم کرده است.   

ز جهت فقدان آموزش مهارت های کسب و کار و ارتباط با مشتری، عدم  صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی ا

آشنایی کافی با بازار فروش، مشکالت گسترش کسب و کار، عدم حمایت های مادی جهت ارتقا، توسعه کسب و کار و عدم  

یه انجام شده نیازهای  مشاوره در زمینه تولید، ارتقا و طراحی محصول با مشکالتی رو به رو هستند. با توجه به مطالعات اول

صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی شناسایی شدند و این پروژه سعی دارد نیازهای آنها که شامل عدم آشنایی کافی با  

بازار فروش و مشکل در دستیابی به فروش اینترنتی، چالش در زمینه ارتقا و طراحی محصول متناسب با نیاز بازار، فقدان  

ت کسب و کار و ارتباط با مشتری، چالش در گسترش کسب و کار و بهرمندی دشوار از حمایت  آموزش مهارت های مدیری

های مادی جهت ارتقا و توسعه کسب و کار در قالب تسهیالت است را رفع کند. پس از شناسایی و معرفی، هر فرد باید فرم  

توسط کارشناسان سپهر با فرد صورت می    ( را تکمیل کند. پس از آن تحقیقات تلفنی، میدانی و مصاحبه 1اولیه )پیوست

گیرد و نتیجه این بررسی در شورای مربوطه که متشکل از چهار نفر می باشد طرح و اقدامات الزم برای هر فرد مشخص  

 می شود. در این مرحله با مشارکت فرد خدمات پشتیبانی ارائه می شود.

 

 متقاضیان مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی  :  جلسه بررسی پرونده های 2تصویر شماره  

 

نفر از صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی پذیرش    102توضیح داده شده است    1همانطور که در جدول شماره  

 نفر آنها خدمات ارائه شده است. 62و به 
 : کسب و کارهای معرفی شده به مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی   1جدول شماره 

 

 

 

 

 تعداد  وضعیت پذیرش  ردیف 

 102 پذیرش شده  1

 62 بهره مند شده از خدمات  2

 40 حذف 3



 

 : فرایند اصلی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 1نمودار شماره  

نفر از صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی شناسایی    62توضیح داده شده است    2همانطور که در جدول شماره  

 نفر آنها مرد بودند. 9 نفر زن و 53شده 
 : صاحبان کسب و کارهای حمایت شده به تفکیک جنسیت 2جدول شماره  

 

 

 
 

 مرد  زن 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 

53 85 % 9 15 % 



 

 آفریز   :  پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی لباس فروشی، کارگاه خیاطی و کارگاه شیرینی پزی در روستای جعفرآباد و 3تصاویر شماره   

 

 آورده شده است. 3دمات ارائه شده به کسب و کارهای خرد در جدول شماره خ

 

 : کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی استفاده کننده از خدمات مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی 3جدول شماره  

 ردیف  عنوان کسب و کار  توضیحات  1400اقدامات انجام شده در سال  

 محصول 30عکاسی حرفه ای از  -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 فراهم کردن بازار فروش -

 غرفه داری در باسالم کارگاه آموزش -

  های طرح در  پالس و گلیم انواع کننده تولید

 مختلف

 تولید پالس و گلیم  

 بافت ذهن برنا  دست
1 

 موزشی در زمینه بافتنیآدانلود کلیپ های  -

 فراهم کردن بازار فروش -

 غرفه در باسالم ایجاد   -

 محصول 25عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 عروسک بافی تار و پود پادری  عروسک، انواع تولید کننده

2 

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 موزش غرفه داری در باسالمکارگاه آ -

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 فراهم کردن بازار فروش -

 محصول 10حرفه ای از عکاسی  -

 بخارا، آلو زردآلو، برگه قبیل از خشکبار فروش

 …  و  اناب، پسته، بادام

فروش خشکبار ارگانیک 

 قاینات 

3 

 مشاوره در حوزه کسب و کار  -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد  -

 پرداخت تسهیالت -

راه اندازی گلخانه و فروش انواع گل و گیاه  

 آپارتمانی 

 احداث گلخانه

4 

 5 کارگاه خیاطی  اتو  سردوز و چرخ وسایل خرید پرداخت تسهیالت -

 عکس و ویدئو از کسب و کارتهیه  -

 کارتبلیغاتی از کسب و   تهیه کلیپ -

پرورش بلدرچین مزرعه  تولید تخم بلدرچین 

 چکاوک  
6 



 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد  -

 آموزش شبکه های اجتماعی کارگاه  -

 دمنوش های گیاهی  بسته بندی انواع دمنوش های گیاهی 
7 

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 کارگاه آموزش شبکه های اجتماعی  -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 مشاوره در حوزه کسب و کار  -

 فراهم کردن بازار فروش  -

ت  آالساخت زیور طراحی و گردنبند و ... تولید انواع دستبند، انگشتر، 

 دستبافت  فلزی و

8 

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 مشاوره در حوزه کسب و کار  -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 فراهم کردن بازار فروش -

 تولید زیوراالت رزینی تولید انواع زیوراالت رزینی 

9 

 کارگاه آموزش آرایشگری   -

 پرداخت تسهیالت  -

 آرایشگاه زنانه 
10 

 11 کارگاه خیاطی  دوخت سرویس نوزاد و آشپزخانه معرفی به کارگاه خیاطی برای آموزش و کار  -

 محصول 15حرفه ای از  عکاسی -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 بازار فروشفراهم کردن  -

 در اختیار قرار دادن چرم و ابزار  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

تولید کننده انواع محصوالت چرمی، تمام  

محصوالت از چرم طبیعی بز و گاو تولید و  

 دوخت آن ها با دست می باشد 

تعاونی تولید چرم مژگان در  

 روستای جعفرآباد و مهمویی 

12 

 13 تاکسی درون شهری  تعمیر خودرو  پرداخت تسهیالت -

خرید لوازم جوشکاری از جمله )ترانس جوش،  پرداخت تسهیالت -

 سنگ فرز کوچک و بزرگ، سیم جوش و ...( 

کارگاه جوشکاری در روستای 

 مهمویی
14 

 15 فروشگاه صنایع دستی ایران  خرید انواع صنایع دستی پرداخت تسهیالت -

 و دوز راسته چرخ سردوز، چرخ وسایل خرید پرداخت تسهیالت -

 اتو 

 کارگاه خیاطی 
16 

 17 کارگاه خیاطی  خرید اتو بخار و چرخ صنعتی پرداخت تسهیالت -

 پرداخت تسهیالت -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم -

 کارگاه مدیریت کسب و کارهای خرد -

 تولید سفال سنتی خرید کوره برای لعاب سفال 

18 

 19 کشاورزی ب کشاورزی آاحداث مخزن  پرداخت تسهیالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

 راه اندازی غرفه در باسالم  -

 محصول  6عکاسی حرفه ای از  -

 بهار  تریکو بافی بافت انواع سبد 

20 

تولید عسل طبیعی و فروش   تولید عسل طبیعی  کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 کندو 
21 



 22 گلخانه تولید و فروش انواع گل و گیاه آپارتمانی  پرداخت تسهیالت -

فروشگاه کفش در روستای   فروش کفش بچگانه، زنانه و مردانه پرداخت تسهیالت -

 چاه اسالم آباد 
23 

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 محصول 20عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 عروسک بافی  بافت انواع عروسک 

24 

 طراحی و چاپ لیبل، بسته بندی -

 فراهم کردن بازار فروش  -

 عکاسی حرفه ای از محصوالت -

 حوله بافی  بافت انواع حوله دست و حمام 

 

 

25 

 26 کارگاه شیرینی پزی قومنجان تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی  -

 27 کارگاه شیرینی پزی قاین  تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی  -

 پرداخت تسهیالت -

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد -

 کارگاه آموزش شیرینی پزی -

کارگاه شیرینی پزی در   تولید انواع کیک و شیرینی

 روستای شاهیک

 

28 

کارگاه شیرینی پزی در   تولید انواع کیک و شیرینی کارگاه آموزش شیرینی پزی -

 روستای شیرمرغ 
29 

لوله  تعمیر لوازم خانگی و خانگی  لوازم تعمیر و فروش تعمیر پرداخت تسهیالت -

 در روستای شاهیک کشی آب
30 

کارگاه شیرینی پزی هدیه در   تولید انواع کیک پرداخت تسهیالت -

 روستای اسفشاد
31 

 32 کارگاه عرق گیری در قاین  تولید انواع عرق گیاهان دارویی  کارگاه آموزش عرق گیری   -

 33 کارگاه عرق گیری در شاهیک تولید انواع عرق گیاهان دارویی  کارگاه آموزش عرق گیری   -

 34 گیری شیرمرغکارگاه عرق  تولید انواع عرق گیاهان دارویی  کارگاه آموزش عرق گیری   -

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 قلم زنی ترمه   قلم زنی انواع ظروف
35 

 پرداخت تسهیالت -

 کارگاه آموزش شیرینی پزی -

کارگاه شیرینی پزی در   تولید انواع کیک و شیرینی

 روستای آفریز
36 

 37 بافی روستای شاهیک قالی  بافت انواع قالی  پرداخت تسهیالت -

 38 سوپر مارکت روستای مهمویی  فروش انواع مواد غذایی  پرداخت تسهیالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در باسالم  -

 محصول 15عکاسی حرفه ای از  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 دنیای بافتنی رنگارنگ بافت انواع عروسک 

39 

 40 معرق کاری انواع تابلو معرق غرفه داری در باسالمکارگاه آموزش -



 عکاسی حرفه ای از محصوالت -

 فراهم کردن بازار فروش -

  بخارا، آلو زردآلو، برگه قبیل از خشکبار تولید

 …  و  عناب  شلغم،

 تولیدی خشکبار 
41 

 42 کافی نت  خرید کامپیوتر پرداخت تسهیالت -

 43 طراحی چهره  مختلف ابعاد در چهره طراحی سفارش باسالمکارگاه آموزش غرفه داری در  -

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 کارگاه خیاطی  دوخت لباس، سرویس آشپزخانه و .... 
44 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 گردونه مهرصنایع دستی  تولید سفره آردی 
45 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 کارگاه معرق چوب تولید انواع تابلوهای معرق چوب
46 

 کارگاه مدیریت کسب و کار خرد-

 کارگاه آموزش عکاسی با موبایل  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 عروسک بافتنی  بافت انواع عروسک 

47 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 ایجاد غرفه در دیجی کاال  -

 محصول 30عکاسی حرفه ای از  -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

آموزش در زمینه تولید سفال لعابی و کار با کوره   -

 نفر 20برای 

 تامین مواد لعابی و کوره  -

 نوروزی محصوالتتبلیغات فروش  -

تعاونی هنری دستان یک نهاد غیر ثبتی است  

که توسط بنیاد راه اندازی شده و فرصت تولید 

و طراحی سفال را توسط تعدادی از فارغ  

 التحصیالن مدارس فراهم کرده است.

 تعاونی هنری دستان 

48 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 محصول 15حرفه ای از عکاسی  -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

 مشاوره در حوزه کسب و کار  -

 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت -

 

تعاونی صنایع دستی ساروق، یک نهاد رسمی  

غیرثبتی است. این تعاونی با هدف بهبود 

معیشت و احیا هنر نقش دوزی های سنتی با  

اندازی شده است که  کمک بانوان روستایی راه 

به توانمندسازی بانوان کمک کرده و با تولید  

محصوالت کاربردی و فروش محصوالت به 

 اقتصاد و معیشت روستائیان کمک کند. 

 تعاونی صنایع دستی ساروق

49 

 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 فراهم کردن بازار فروش -

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

لبنیات قومنجان، یک نهاد رسمی غیر  تعاونی 

ثبتی است. این تعاونی با هدف کمک به بهبود 

درآمد اعضای تعاونی با فروش محصوالت 

فراوری شده با کمک بانوان روستایی راه  

اندازی شده است و به توانمندسازی بانوان 

کمک کرده و با تولید محصوالت فراوری و 

فروش محصوالت به اقتصاد و معیشت 

 ستائیان کمک کند. رو

 تعاونی لبنیات قومنجان 

50 



 کارگاه آموزش غرفه داری در باسالم-

 کارگاه آموزش مدیریت کسب و کار خرد -

 تولید لبنیات محلی 

 

 لبنیات محلی
51 

فروش پوشاک در روستای   فروش پوشاک بچگانه و زنانه  پرداخت تسهیالت -

 محمدآباد علم 
52 

 

 پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی سوپر مارکت و کفش فروشی در روستای مهمویی و چاه اسالم آباد :  4تصاویر شماره  

 

بعد از پشتیبانی از صاحبان کسب و کار، بازدیدی از کسب و کار افرادی که به آنها تسهیالت پرداخت شده توسط تسهیلگران  

 آنها تکمیل شده است.  ( برای2پروژه انجام و چک لیست بازدید از کسب و کارها )پیوست
 

 

 

 

 

 

 

 : پرداخت تسهیالت بابت راه اندازی کارگاه شیرینی پزی و تعمیر لوازم خانگی در روستای شاهیک   5تصاویر شماره 



 

 : کارگاه  خیاطی و پالس بافی 6تصاویر شماره 

 

 نیز فهرست خدمات ارائه شده به کسب و کار ها آورده شده است. 4در جدول شماره 

 1400برای صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در سال  : اقدامات انجام شده    4جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد  اقدامات انجام شده  ردیف 

 19 بازاریابی محصوالت  1

 10 راه اندازی غرفه در سایت باسالم  2

 1 راه اندازی غرفه در سایت دیجی کاال  3

 12 عکاسی حرفه ای از محصوالت 4

 1 طراحی و چاپ لیبل، بسته بندی  5

 15 آموزش شبکه های اجتماعی  6

 4 دوره آموزش آرایشگری  7

 17 دوره آموزش شیرینی پزی 8

 32 دوره مدیریت کسب و کارهای خرد 9

 32 دوره آموزش عکاسی با موبایل  10

 12 دوره آموزش غرفه داری در باسالم  11

 3 دوره آموزش عرق گیری 12

 20 آموزش در زمینه تولید سفال لعابی و کار با کوره           13

 7 تبلیغات فروش نوروزی محصوالت  14

 1 کار   و کسب تبلیغات برای محتوا و تولید  ویدئو تهیه 15

 5 مشاوره کسب و کار  16

 27 پرداخت تسهیالت برای راه اندازی و توسعه کسب و کار  17

 218 جمع 



 برنامه های آموزشی: 

به نظر می رسد صاحبان کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در مهارت های آموزشی دچار کاستی هایی هستند و نیاز  

 است که با برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره ای وضعیت موجود بهبود یابد. 

مشاوره ای در یک دوره زمانی معین در زمینه مهارت  مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی سپهر با ارائه خدمات آموزشی و  

های فنی، دانش مدیریتی، کارآفرینی عمومی و نگرشی به بهبود عملکرد صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی  

 کمک می کند. 

حضوری  ساعت به صورت    193کارگاه آموزشی به مدت    8توضیح داده شده است در مجموع    5همانطور که در جدول شماره  

 و غیر حضوری برای صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی برگزار شده است.  
 : کارگاه های آموزشی برگزار شده   5جدول شماره 

 

 سرفصل کارگاه های آموزشی آورده شده است. 6در جدول شماره 
 : سرفصل کارگاه های آموزشی   6شماره جدول  

 سرفصل ها  عنوان کارگاه  ردیف 

 شناخت خود و ایده کسب و کار  - مدیریت کسب و کارهای خرد  1

 شناخت مخاطب )خریدار( -

 نکاتی درباره بازار -

 طراحی محصول بر اساس شناخت مخاطب  -

 قیمت گذاری و اسم گذاری -

 شناخت و یادگیری از رقبا -

 داستان گویی برای معرفی محصول مبانی تولید محتوا و  -

 مبانی اولیه فروش، بازاریابی و تبلیغات با بودجه کم  -

 اصول بسته بندی های ساده  -

 تعداد  عنوان دوره  ردیف 

 شرکت کننده   

تعداد   مدرس 

 جلسات 

مجموع  

 ساعات 

 نوع برگزاری 

 فائزه درخشانی  32 مدیریت کسب و کارهای خرد  1

 امیریفاطمه 

4 

 

12  

 

 حضوری 

 غیر حضوری 

 حضوری   4 2 احمد قدیمی  12 آموزش غرفه داری در باسالم 2

 غیر حضوری 

 حضوری  4 2 مرتضی نوری ابوذری  32 آموزش عکاسی با موبایل  3

 حضوری  3 1 امینه سادات قاسم زاده  15 آموزش شبکه های اجتماعی  4

 حضوری  48 12 مریم شرعی   17 آموزش شیرینی پزی 5

 حضوری    6 2 مریم شرعی  3 آموزش عرق گیری 6

 حضوری   108 36 طاهره غالمی نژاد  4 آموزش آرایشگری  7

آموزش در زمینه تولید سفال لعابی   8

 و کار با کوره

 حضوری  8 4 امیر نظری  20

  193 63  135 جمع  



 اصول تحویل کاال و جلب اعتماد مشتری  -

 معرفی نرم افزارهای باسالم  - آموزش غرفه داری در باسالم 2

 ایجاد غرفه و تکمیل اطالعات  -

 اطالعات محصول افزودن محصول استاندارد و  -

 آموزش، تبلیغات و بازاریابی  -

 مبانی عکاسی با موبایل  - آموزش عکاسی با موبایل  3

 تنظیمات کامل دوربین موبایل  -

 ترکیب بندی در عکاسی با موبایل  -

 تجهیزات مورد نیاز برای عکاسی با موبایل  -

 آموزش عکاسی با موبایل از محصوالت -

 نرم افزارهای ویرایش عکس با موبایل -

 معرفی تکنیک ها و  آپشن های پرکاربرد عکاسی با موبایل  -

 نحوه شروع کار در اینستاگرام - آموزش شبکه های اجتماعی  4

 بررسی انواع اکانت در اینستاگرام -

 آموزش عملی ساخت اصولی پیج و تکمیل آن -

 ساخت پروفایل حرفه ای -

 انتخاب نام کاربری و تصویر مناسب برای پیج -

 ارسال اصولی پست  -

 روش های کسب درآمد از اینستاگرام  -

 تولید محتوا و کپشن نویسی صحیح -

 تبلیغات هدفمند  -

 نحوه کار با تلگرام و واتساپ  -

 آموزش پخت انواع کیک و شیرینی - آموزش شیرینی پزی 5

 آموزش عرق گیری گیاهان دارویی  - آموزش عرق گیری 6

 آموزش دوره مقدماتی آرایشگری - آموزش آرایشگری  7

 آموزش تولید سفال لعابی و کار با کوره - آموزش در زمینه تولید سفال لعابی 8

 اجتماعی : دوره های آموزش غرفه داری در باسالم  و کار با شبکه های  6ویر شماره  ا تص 



 : 1400با    1399مقایسه دوره های آموزشی سال  

  1400نفر و در سال    22دوره آموزشی برای  سه    1399توضیح داده شده است در سال    7همانطور که در جدول شماره  

درصدی در    86درصدی در تعداد دوره ها و رشد    73نفر برگزار شده است که نشان از رشد    135هشت دوره آموزشی برای  

 تعداد افراد آموزش دیده دارد. 
 1400  - 1399: مقایسه دوره های آموزشی سال    7جدول شماره 

 

 نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی: 

آمده است. همانطور که مشاهده می کنید شرکت    1400نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی در سال    8در جدول شماره   

 کنندگان در کارگاه های آموزشی رضایت حداکثری از دوره ها داشتند و دوره ها را خوب ارزیابی کردند.
 : نتیجه ارزیابی دوره های آموزشی   8جدول شماره 

 

 :  دوره های آموزش مدیریت کسب و کارهای خرد و عکاسی با موبایل 7ویر شماره  ا تص 

 

 

 برنامه های مشاوره ای:  

نفر از مشاوران در بنیاد برگزار و در خصوص اینکه به صاحبان کسب و کار چه مشاوره    10جلسه ای با حضور  1400در سال  

 هایی انجام شد.هایی داده شود تصمیم گیری 

1399 1400 

 تعداد افراد آموزش دیده  تعداد دوره های برگزارشده تعداد افراد آموزش دیده  برگزارشده تعداد دوره های 

3 22 8 135 

 ضعیف  متوسط  خوب  خوب خیلی   عالی  شرح 

%22 15 بود صورت چه به کارگاه مطالب بودن کاربردی میزان  24 36%  21 32%  7      10%  0 0 

%43 26 بود  چگونه کارگاه محتوای به مدرس تسلط میزان  20 33%  13 22%  1        2 %  0 0 

%15 9 بود چگونه شده تدریس مطالب جذابیت میزان  30 50%  14 23%    7      12%  0 0 



با توجه به اهمیت کسب و کارهای خرد در اشتغال، تولید و از طرفی این کسب و کارها برای شکل گیری و توسعه با چالش  

هایی مواجه هستند که سازمان و مرکزی برای ارائه خدمات مشاوره، تسهیلگری و منتورینگ وجود ندارد، مرکز مشاوره و  

 ه ای زیر را برای کسب و کارها ارائه شده است. خدمات کارآفرینی، خدمات مشاور

 مشاوره مهارت های فنی و تکمیلی با توجه به موضوع کسب و کار  -

 مشاوره برای بهبود و ارتقا کیفیت محصول -

 مشاوره و تسهیلگری برای طراحی محصول  -

 مشاوره برای قیمت گذاری محصول -

 مشاوره بهینه کردن فرآیند تولید و افزایش بهره وری  -

 :  جلسه مشاوران در حوزه کسب و کار 8تصویر شماره  

نفر از صاحبان کسب و کار های خرد و مشاغل خانگی مشاوره    5توضیح داده شده است به    9همانطور که در جدول شماره  

 در زمینه کسب و کار ارائه شده است. 
 لیست برنامه های مشاوره ای :    9جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 تعداد  نوع مشاوره  ردیف 

 1 احداث گلخانه 1

 1 تولید قارچ  3

 2 تولید زیوراالت   4

 1 تعاونی صنایع دستی ساروق 5

 5 4 جمع 



 

 : کارگاه تولید زیوراالت و گلخانه 9تصاویر شماره  

 

 پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب وکارهای خرد: 

تسهیالت برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار است. در  یکی از مشکالت کسب و کارهای خرد عدم دسترسی آسان به  

پروژه پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و کارهای خرد، بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر دو تفاهم نامه  

 همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( امضا کرده است.

تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد سپهر و بانک قرض    98مالحظه می شود، در سال    10در جدول شماره    همانطور که 

ماهه و   30درصد و اقساط  4الحسنه مهر ایران منعقد شد تا از محل گردش حساب بنیاد در این بانک تسهیالت با کارمزد 

 حساب توسط حامیان بنیاد تامین شده است.   میلیون ریال برای هر فرد پرداخت شود. منابع این 200تا سقف 

همچنین تفاهم نامه ای با صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( قاین که یک صندوق قدیمی و معتبر محلی است  

برای پرداخت تسهیالت به متقاضیان معرفی شده توسط بنیاد امضا نموده است که منابع داخلی بنیاد از محل این صندوق  

راه اندازی    1400سهیالت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. از جمله دستاوردها و نتایج این پروژه در سال  و به صورت ت

 کسب و کار موجود بوده است. 18کسب و کار جدید و رونق بخشیدن به  9

 د سازی : تفاهم نامه های بنیاد با موسسات اعتباری برای پرداخت تسهیالت خود اشتغالی و توانمن 10جدول شماره  

 اعتبار تفاهم نامه  نام موسسه  ردیف 

 )ریال( 

 سقف تسهیالت 

 )ریال( 

 کارمزد 

 )درصد( 

 دوره باز پرداخت 

 اقساط 

بانک قرض الحسنه مهر   1

 ایران 

بستگی به میزان سپرده 

درصد   90گذاری دارد )

 ماهه( 9گردش 

 ماه  30 4 200.000.000

صندوق قرض الحسنه   2

 امام جعفر صادق)ع( 

میزان سپرده بستگی به 

درصد   100گذاری دارد )

 ماهه( 4گردش 

 ماه  12 4 100.000.000

 



جهت پرداخت تسهیالت ابتدا فرمی توسط متقاضیان دریافت تسهیالت تکمیل شده و بعد از آن تسهیلگران بنیاد بررسی  

 کنند. میدانی را انجام داده و از بین متقاضیان افراد واجد شرایط انتخاب و به بانک معرفی می  

ریال تسهیالت از بانک قرض الحسنه مهر    8.703.000.000توضیح داده شده است مبلغ    11همانطور که در جدول شماره  

ایران، صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(، بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید و جهاد کشاورزی برای راه اندازی  

 ن پرداخت شده است.یا رونق بخشیدن به کسب و کار ها به متقاضیا

 : تعداد تسهیالت پرداختی برای راه اندازی کسب و کار 11جدول شماره  

رد 

 یف 

مبلغ تسهیالت   عنوان کسب و کار 

 پرداختی )ریال( 

محل پرداخت    منطقه  تعداد 

 تسهیالت 

مجموع تسهیالت  

 پرداخت شده )ریال( 

  روستای مهمویی 1 63.000.000 کارگاه جوشکاری  1

الحسنه  بانک قرض  

 مهر ایران 

 

1.403.000.000 

 روستای روم  1 200.000.000 احداث مخزن ذخیره آب کشاورزی  2

 قاین 1 130.000.000 تجهیز کارگاه خیاطی  3

 قاین 1 200.000.000 خرید کوره سفالگری  4

 قاین 1 200.000.000 خرید محصوالت صنایع دستی 5

 قاین 1 100.000.000 احداث گلخانه  6

 قاین 1 150.000.000 تجهیزکارگاه خیاطی  7

 روستای مهمویی  1 200.000.000 سوپرمارکت  8

 قاین 1 160.000.000 تجهیز کافی نت 9

صندوق امام جعفر   قاین 1 50.000.000 آرایشگری  10

 صادق )ع(

 

200.000.000 

 اسفشاد روستای   1 50.000.000 تعمیر تاکسی  11

 روستای شیرمرغ  1 100.000.000 صندوق بوستان شیرمرغ  12

  روستای شاهیک  1 150.000.000 قالی بافی 13

 

 

 بنیاد برکت 

 

 

 

 

 

 

4.600.000.000 

 روستای چاه اسالم آباد  1 500.000.000 فروشگاه کفش  14

 قاین 1 500.000.000 تجهیز کارگاه خیاطی  15

 روستای آفریز  1 800.000.000 شیرینی پزی کارگاه   16

 روستای محمد آباد علم  1 300.000.000 پوشاک  17

 روستای شاهیک  1 300.000.000 کارگاه خیاطی 18

 روستای محمد آباد علم  1 300.000.000 کارگاه خیاطی 19

 روستای محمدآباد علم  1 250.000.000 کارگاه آرایشگری  20

 روستای شاهیک  1 500.000.000 کارگاه شیرینی پزی  21

 روستای شاهیک  1 500.000.000 لوازم لوله کشی 22

 روستای اسفشاد  1 500.000.000 کارگاه شیرینی پزی  23

صندوق کارآفرینی   روستای شاهیک  1 500.000.000 شاهیک روستای  صندوق یاس نبی   24

 امید 

1.500.000.000 

 روستای جعفرآباد  1 500.000.000 فاطمه الزهرا روستای جعفرآباد صندوق   25

 روستای نیگ  1 500.000.000 صندوق بهار روستای نیگ  26

 1.000.000.000 جهاد کشاورزی  قاین 1 1.000.000.000 احداث گلخانه  27

 8.703.000.000 5 11 27 8.703.000.000 جمع 



 

 کار:  تسهیالت پرداختی بر اساس نوع کسب و 

کسب و کار در زمینه صنایع دستی و هنری، صندوق   27توضیح داده شده است به  12همانطور که در جدول شماره 

 های اعتبارات خرد، خدمات و تولید مواد غذایی خانگی تسهیالت پرداخت شده است.  

 : تسهیالت پرداختی بر اساس نوع کسب و کار 12جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 

 تسهیالت پرداختی بر اساس جنسیت: 

برای راه اندازی و رونق بخشیدن به کسب و  زن    21مرد و    6توضیح داده شده است به    13همانطور که در جدول شماره  

 کار تسهیالت پرداخت شده است.

 : تسهیالت پرداختی بر اساس جنسیت 13جدول شماره  

 

 

 

 

 تسهیالت پرداختی بر اساس محل پرداخت: 

از بانک قرض الحسنه مهر ایران،  نفر از صاحبان کسب و کار  9توضیح داده شده است به  14همانطور که در جدول شماره 

نفر از    1از صندوق کارآفرینی امید و  نفر    3نفر از بنیاد برکت،    11نفر از صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(،    3

 . جهاد کشاورزی تسهیالت پرداخت شده است

 : تسهیالت پرداختی بر اساس محل پرداخت 14جدول شماره  

 

 

 

 

 

 

 ردیف  حوزه کسب و کار  تعداد  پرداختی مبلغ تسهیالت  

   فراوانی درصد )ریال( مبلغ درصد

 1 صنایع دستی و هنری 3 11 550.000.000 6

 2 خدمات  16 59 4.553.000.000 53

 3 مواد غذایی  4 15 2.000.000.000 23

 4 صندوق های اعتبارات خرد 4 15 1.600.000.000 18

 جمع       27 100 8.703.000.000 100

 ردیف  جنسیت  تعداد  درصد 

 1 مرد 6 22

 2 زن  21 78

 جمع       27 100

 ردیف  محل پرداخت تسهیالت  تعداد  درصد  مبلغ)ریال(  درصد 

 1 بانک قرض الحسنه مهر ایران  9 33 1.403.000.000 16

 2 امام جعفر صادق )ع( صندوق   3 11 200.000.000 2

 3 بنیاد برکت  11 41 4.600.000.000 53

 4 صندوق کارآفرینی امید  3 11 1.500.000.000 17

 5 جهاد کشاورزی  1 4 1.000.000.000 12

 جمع  27 100 8.703.000.000 100



 1400 –  1399مقایسه تسهیالت سال  

  4.033.000.000فقره تسهیالت به مبلغ    16تعداد    1399توضیح داده شده است در سال    15همانطور که در جدول شماره  

ریال از بانک قرض الحسنه مهر ایران، صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع( و منابع داخلی بنیاد و همچنین در سال  

ریال از بانک قرض الحسنه مهر ایران، صندوق قرض الحسنه    8.703.000.000فقره تسهیالت به مبلغ    27تعداد    1400

 امام جعفر صادق)ع(، بنیاد برکت، صندوق کارآفرینی امید و جهاد کشاورزی به متقاضیان پرداخت شده است. 

درصد رشد   68درصد و مبلغ تسهیالت پرداختی   63میزان   1399نسبت به سال    1400تعداد تسهیالت پرداختی در سال  

 ست.  داشته ا

 1400- 1399: مقایسه تسهیالت پرداختی سال  15جدول شماره  

 

 

 

 روستای جعفرآباد :  پرداخت تسهیالت بابت توسعه کارگاه خیاطی در  10تصویر شماره  

 : پرداخت تسهیالت بابت توسعه کارگاه شیرینی پزی در روستای اسفشاد   11تصویر شماره  

 : پرداخت تسهیالت بابت احداث گلخانه در قاین 12تصویر شماره  

 نرخ رشد)درصد(    1400سال   1399سال   عنوان 

 63 27 16 تعداد تسهیالت پرداختی

 68 8.703.000.000 4.033.000.000 مبلغ تسهیالت پرداختی )ریال( 


