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 : تعاريف .1 بخش 
  :روندكارمي به مربوط مشروح يدر معان يراصطالحات ز نامهشيوه ينا در
محيطي گرم و صميمي كه ضمن برقراري ارتباط دوستانه و تعاملي با دانش آموزان : اشگاه كارآفرينان نوجوانب .1.1

 سال مي باشد و پس از طي دوره اوليهيك و نيم مدت آموزش . پردازدهاي كارآفريني ميمهارت به آموزش
  . گرددت دانش آموزان رصد ميبه طور متناوب ادامه يافته و پيشرف آموزش ها

  سال 18تا  16سال و  15تا  12دانش آموزان دختر و پسر در رده سني : دانش آموز.    2.1

  .دهنددانش آموز يك گروه را تشكيل مي 6الي  5هر  :گروه.      3.1
ن  سال آخر دانشگاه افراد داوطلب عالقمند به آموزش و داراي روحيه كارآفريني كه ترجيحا دانشجويا:رهيار.  4.1

گيرند و تا پايان دوره آموزشي گروه را همراهي و كه سرپرستي يك گروه از دانش آموزان را بر عهده ميهستند 
  .كنندحمايت مي

بعنوان ليدر يا  رهيارگردد يك در هر استان يا شهر كه باشگاه كارآفريني تشگيل مي: هاي استانرهيارسرپرست .  5.1
هاي استان برقرار نموده و اهداف رهيارشود كه ارتباط نزديكي با مدير باشگاه و نتخاب ميها ارهيارسرپرست 

  .نمايدرا دنبال مي....) محتواي آموزشي، تبادل اطالعات و (باشگاه 
شامل تعدادي از اساتيد و صاحب نظران حوزه كارآفريني كه تهيه محتواي آموزشي و تبيين : اتاق فكر باشگاه.6.1

  .شگاه را بر عهده دارنداهداف با

  .هاي باشگاه را بر عهده داشته و  با تمامي اعضاي باشگاه ارتباط داردرهبري و مديريت كليه فعاليت:مدير باشگاه.7.1

 :  اهداف  .2بخش
 توانمندسازي دانش آموزان در جهت دستيابي به تجربه عملي كارآفريني در مقياس كوچك.  1.2

 ان جهت تقويت باور نسبت به خود و كشف و واكاوي خالقيت خود از طريق كوشش و خطاكمك به دانش آموز.     2.2

 تصميم گيري، توانايي كار گروهي، حل مساله و شبكه سازي: بهبود مهارتهاي اساسي مانند .    3.2

 افزايش خالقيت و نوآوري، عزت نفس، ميل به موفقيتو  تقويت نگرش كارآفرينانه نوجوانان.   4.2

 هاي كارآفرينانه دانش آموزانبا هدف افزايش تواناييمتناسب با مباني كارآفريني  هاي تدريستغيير روش      .5.2

آموزان با مباحث كارآفريني به منظور تربيت كودكان و نوجوانان در محيط خانواده آشنا نمودن اولياي دانش.      6.2
 هاي كارآفرينانه آنانبراي افزايش توانايي
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  :باشگاه ويژگي هاي•3 بخش
كه سال مي باشد كه در ابتدا با يك دوره شبانه روزي  يك ونيمنان دانش آموزي به مدت كارآفريباشگاه فعاليت در .  1.3

ني كه يكبار در مكا هفتهدو تاسه پس از آن دانش آموزان هر  گشته وشروع كمپ دانش آموزي  ناميده مي شود  
  زند اگرد هم آمده و به يادگيري مهارت هاي كارآفريني مي پرداز سوي باشگاه اعالم مي گردد 

گردد كه در شش ماه دوم سال به علت حضوردانش آموزان روز كامل برگزار مي 6الي  4به مدتدانش آموزي  كمپ.  2.3
 .برگزار شود) تعطيالت آخر هفته(تواند در دو دورهدر مدرسه مي

 .نمايندسال در اين كمپ شركت مي 16-18سال و  12-15ي نوجوانان و جوانان در دو گروه سن. 3.3
شود و مربيان خانم ويژه اردوي دختران و كمپ آموزشي به صورت مجزا ويژه دانش آموزان دختر و پسر برگزار مي.  4.3

 .مي شودمربيان آقا ويژه اردوي پسران در نظر گرفته 
همچنين . گرددو عملكرد فرزندانشان در خالل اردو ساماندهي ميبرنامه مالقات والدين براي آگاهي از استعدادها . 5.3

 .والدين مي توانند گزارش لحظه اي و آنالين از روند اردو را در سايت مشاهده نمايند
ركز تربيت اين دوره فراگير محور و بر پايه فعاليت هاي فردي و جمعي تدوين گرديده و توسط اساتيد كارآفريني م.  6.3

 .گرددمربي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجرا مي
هايي شامل ورزش هاي ذهني، تمرين هاي انگيزشي و خالق، حل معما، ارائه مباحث توسط آموزش بر پايه فعاليت. 7.3

صورت  هاي افراد موفق، بازديد از صنايع و كسب و كارهاي موفق و ورزشفراگيران و يادگيري در خالل داستان
 .گيردمي

در خالل اردو امكان تعامل رسمي و غيررسمي با كارآفرينان مشهور كشور و بازديد از كسب و كارهاي موفق برنامه .8.3
 .ريزي شده است

  
 :طرح مجري•4بخش 

  هاماعي استانادارات كل تعاون، كار و رفاه اجت.  1.4
 :همكاران طرح•5 بخش 

 هااي استانادارات كل سازمان آموزش فني و حرفه -كشوراي سازمان آموزش فني و حرفه.  1.5

 و پژوهش هاي فني و حرفه اي مركز تربيت مربي كرج.     2.5

 سازمان پرورش استعدادهاي درخشان.  3.5

 )ره(كميته امداد امام خميني. 4.5
 مراكز مشاوره، اطالع رساني و خدمات كارآفريني.  5.5
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  :)ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي (انكمينه اجرايي است وظايف•6 بخش 
شهرستان / آموزش و فني و حرفه اي استان اداراه كل با تشكيل كارگروه تخصصي باشگاه كارآفريني نوجوانان . 1.6

  جهت هماهنگي و برنامه ريزي

ي وحرفه اي، آموزشگاه مراكز آموزش فن،  فرينيشاوره ، اطالع رساني و خدمات كارآ شناسايي و انتخاب مركز م .   2.6
  شهرستان/برگزاري باشگاه كارآفرينان نوجوان در استان و به منظورپذيرش  هاي آزاد فني و حرفه اي

فضاي آموزشي و  جهت برگزاري كمپ هاي دانش آموزي ازصي بخش خصوكه موسسات آموزشي  يدر صورت: تبصره 
بايستي طبق ضوابط و مقررات سازمان آموزش فني نمايند، استفاده و حرفه اي  امكانات شبانه روزي مراكز آموزش فني

  .كشور قرارداد منعقد گرددو حرفه اي 

شهرستان بر حسب ضرورت ونياز وتشريح اين دوره و تعيين /با دستگاههاي اجرايي استان  هماهنگي وتعامل.    3.6
  وظايف و مسئوليت ها

انتخاب دانش آموزان مستعد و عالقمند به كارآفريني در روده  مشاركت با اداره كل آموزش و پرورش استان در.    4.6 
 سال   16-18سال و  12-15سني

تعيين دو اردوگاه در ) استان  وحرفه اي مراكز آموزش و فني(اي استان تعامل با ادارات كل آموزش فني و حرفه . 5.6
  رنامه باشگاه كارآفرينان نوجوان  ادامه ب و جهت اسكان دانش آموزان دختر وپسر در طول دوره برگزاري كمپ

  كميته ستاديبرنامه ريزي جهت راه اندازي كمپ دانش آموزي و اعالم تاريخ شروع كمپ وهماهنگي با .      6.6
  دعوت از كارآفرينان برتر و برنامه ريزي و هماهنگي  براي بازديد از محل فعاليت كارآفرينان.   7.6
شات به دفتر توسعه كارآفريني در طول برگزاري كمپ  دانش آموزي و ادامه فعاليت مستند سازي و ارسال گزار .   8.6

  باشگاه
  پوشش خبري و ضبط برنامه .9.6
  :تبصره 

مركز آموزش فني وحرفه اي، آموزشگاه  در خصوص انتخاب و شناسايي مركز مشاوره ، اطالع رساني و خدمات كارآفريني ،
 ،ها مي بايست افرادي انتخاب شوند كه به فعاليت هاي كارآفريني رهيارو  دانش آموزان هاي آزاد فني و حرفه اي

ها نيز ترجيحا افرادي رهيارو همچنين در خصوص انتخاب  باشند عالقمند تعامالت گروهي و حس مسئوليت پذيري
 . گزينش گردند كه عالوه بر ويژگي هاي فوق تجربه فعاليت درآموزش هاي كارآفريني را دارا باشند 
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  :)يا مراكز آموزش فني و حرفه اي كل ادارات (كمينه اجرايي استان وظايف  •7 بخش
  .در طول دوره كمپ و همراهي آن ها در طول دوره باشگاه جهت آموزش دانش آموزانرهيارخاب مربيان و انت .   1.7

ظور شناسايي و انتخاب به روزرساني اطالعات افراد و مربيان متخصص در آموزش كارآفريني در استان به من 0207
  .شيپرهيارمربيان كارآمد در حوزه كارآفريني نوجوان و 

   .باز آموزي مربيان كارآفريني0307

  .همكاري  و تعامل با اداره كارجهت برگزاري كمپ     0407

مراكز آموزش فني وحرفه اي،  ،وظايف مركزمشاوره ، اطالع رساني و خدمات كارآفريني •8بخش  
  :  فني و حرفه اي آزادآموزشگاه هاي 

 .ها براي باشگاه كارافرينان نوجوانرهيارشناسايي و انتخاب  .    1.8

 .اسپانسربه منظور تامين بخشي از هزينه هاي برگزاري دورهو انتخاب  شناساييدر و تعامل با اداره كار همكاري.  2.8

 .انتخاب يك نفرجهت تهيه عكس و فيلم از دوره.   3.8

به منظور آگاهي والدين قبل  از .....) تلگرامي، واتس آپ  يا در هر پيام رسان ديگر و(گروه مجازي  تشكيل.   4.8
 .برگزاري كمپ تا ادامه باشگاه

  :كميته برنامه ريزي ستادي وظايف •9بخش 
ي كمپ دانش به منظور برگزار كل آموزش فني و حرفه ايادارات ، هماهنگي با ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي . 1.9

  .آموزي و باشگاه كارآفرينان نوجوان
  .آموزشي رهيار و دانش آموزيتهيه و تدوين استاندارد هاي . 2،9

  .براي باشگاه تشكيل اتاق فكر و تعيين محتواي آموزشي.    3.9
آموزان و ي، دانش، مربرهيارهاي الزم و برقراري ارتباط بين مجري، كوچ، تهيه پلتفرم باشگاه جهت انجام هماهنگي.  4.9

  .والدين آنها با هم

  .ها پيش از برگزاري كمپ و آشنا نمودن آنها با اهداف دوره و نحوه فعاليترهيارآموزش .    5.9

 .باز آموزي مربيان كارآفرينيهماهنگي جهت  .6.9


