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  مقدمه:

آفرینی نت  سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارحسب تفاهمنامه منعقده با  تهدی  فرهنگی دکتر مجبنیاد    رینیوری کارآفآمرکز خدمات نوتاسیس  

  از دانش آموزان نفر    1۰آموزش    اقدام به  استاد تمام دانشگاه امیرکبیر و آغاز فعالیت آن با،  داود فدایی پرفسور مدیریت علمی جناب   به(، نت حامی )

 .همراه شده است  کمب  چابهار،   بسیار کم برخوردار  در روستای  واقعدی  دکتر مجتهیاد  دبیرستان دخترانه زنده  

 مرکز خدمات نوآوری بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی معرفی  ❖

 : ماموریت کلی مرکز

  افزایی نیروهای تخصصی و فکری در نهایت خدمات مثمرهای مشترک با افراد و سازمان های همسو و هم  گیری از پتانسیلایمان داریم که بهره

اشت. بر این مبنا در راستای مسئولیت اجتماعی تعریف شده دو سازمان عام المنفعه و مردم  ثمرتری را برای خدمت به قشر جوان بدنبال خواهد د

الی    16از منتخبین دختر دانش آموز در رده سنی    نفر  10نهاد و تفاهم نامه مشترک امضا شده، فعالیت اجرایی توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای  

 کلید خورد.  1399سال در آبان ماه  18

عضو هیئت  استاد تمام و ، پرفسور داود فداییبا مدیریت علمی  مجتهدیفرهنگی دکتر مرکز خدمات نوآوری بنیاد این فعالیت در قالب 

با پذیرد. مرکزی که  (، انجام مینت حامی  آفرینی نت )علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر و مدیر عامل سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کار

کمک به ایجاد کسب و کارهای  باهدف    به قشر جوان    صمیمی جهت تبادل نظرات و ارائه خدمات نوآورانه   یمحیطو ارتباطات مجازی،    محوریت فعالیت

   فراهم می نماید. خرد بر مبنای پتانسیل مناطق مختلف در شهرستان های چابهار، دشتیاری و کنارک را 

فع انجام  و  این حرکت  با  داریم  و ساختارشکن، آنتالش  متفاوت  می  گونهالیتی  ایجاب  نوآوری  تعریف  با  که  همراه  پویا  بستری  ارایه  کند، 

تا با محوریت قرار دادن افراد جوان    ناوری، تفکر و خدمت فراهم نماییم در قرن ف  برای خانوارهای مناطق تحت پوششهای اقتصادی  مزیت

 درآمدزایی را برای آنها فراهم آوریم.  عالقمند در این خانوارها، زمینه خویش فرمایی و

 اصلی مرکز   اهداف

با محوریت    منطقه  هر  هایپتانسیل  مبنای  بر”  کارخانه  یک  خانه  هر“  طرح  قالب  در  خرد و خانگی  اشتغال  طریق  از  درآمدزایی  کمک به •

 یک جوان در هر خانوار 

 ا محوریت خود اشتغالی هدایت قشر جوان به تفکری خارج از چارچوب مطالب مرسوم مراکز آموزشی ب •

 درآمدزایی  و هانیازمندی رفع باهدف  کارآفرینی  تفکر پرورش •

 یی برای اعضای توانمندشده فعال درآمدزا فرصت ایجاد •

 پشتوانه علمی و تخصصی مرکز 

با همراهی تجارب  در حوزه صنعت و کارآفرینی    امیر کبیر  اساتید و کارشناسان دانشگاه صنعتی  ساله تخصصی و مدیریتی جمعی از  30تجربه  

بن قالب  دکتر  فرهنگی  یاد  اجرایی  در  امید  خانهمجتهدی  برخوردار شهرستان  روستاییهای  مناطق کم  و کنارک  در  های چابهار، دشتیاری 

 است که کمترین اثر آن القای حس اعتماد به نفس و توانمندسازی قشر جوان است. همکاری مشترکی را رقم زده  
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 روند فعالیت  ❖

 توانمندسازی ✓

برای این منظور پلتفرم توانمندسازی نت حامی که چکیده  انمندسازی جوانان در قالب اپلیکیشن و به صورتی کامال مجازی انجام می پذیرد.  وت

تجربیات خویش فرمایی، مشاوره و راه اندازی کسب و کارهای مختلف با تاکید بر کسب و کارهای کوچک است در دو نسخه قابل استفاده  

 گیرد. در اختیار افراد تحت پوشش قرار می iosاندروید و  یابرای گوشی ه
  

 *مرحله اول: عضویت

افراد پس از وارد کردن شماره موبایل خود و تعریف رمز عبور شخصی به راحتی  به یک محیط شخصی سازی شده برای خود دسترسی خواهند  

 داشت. 

 
 

 

 

 های کارآفرینی مرحله دوم: سنجش شاخص*

هوش  آزمون  آزمون شامل: سهدر این رابطه های کارآفرینی افراد عضو انجام می پذیرد. خش سطح سنجی شاخصب یکپس از عضویت در 

که بر مبنای    ،سوال  40  تعداد به    آزمون لنگرگاه مسیر شغلی و  سوال  240  تعدادبه    آزمون شخصیت شناسی نئو   ،سوال  90  تعداد  به  هیجانی

بین  داده.  گیردقرار می  ء در اختیار اعضا  ،احی شدهالمللی طراستانداردهای معتبر ملی و  با تحلیل  اعضاء، تحلیل  های دریافتی از هر یک از  تا 

 شخصیت و توانمدی شده و مسیر پیشرفت هر یک بخوبی تعریف شود. 
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 زمون هوش هیجانی آ

 دقیقه  20سوال*  زمان تقریبی مورد نیاز: 90*تعداد:

 

در   توانایی  هیجانی  اداراک  هوش  احساس تشخیص،  مدیریت  ات  و 

خود و دیگران است  که مهمترین مقوله در زمینه موفقیت کسب و 

کار به حساب میآید. افراد دارای هوش هیجانی باال توانایی مدیریت 

مناسبی بر افراد دارند. با انجام این تست افراد به نقاط قوت خود و 

 ند.شونقاط ضعف که نیاز به بهبود دارند آشنا می 

 

 

 شناسی نئو شخصیت آزمون 

 دقیقه  60زمان تقریبی مورد نیاز: *  سوال 240*تعداد:

 

آن   به کمک  که  توانندآزمون جامع خودآگاهی  می  تناسب   افراد 

شخصیتی با شغل خود را پیش بینی کنید. ابزاری مفید برای شناسایی  

 .افراد ایعملکرد شغلی و رشد حرفه

 

 

 آزمون لنگرگاه مسیر شغلی

 دقیقه  10قریبی مورد نیاز: وال *زمان تس 40*تعداد:

 

  افراد نیازمند این هستند پی ببرند برای درک درست از شغل مناسب ،  

، های شخصیتی در سطح مناسبی هستندکه در چه کارها و شاخص  

د. در این  ن و محرک های شغلی خود را بشناس  ندبه ارزش خود پی ببر

شغلی باید نوع  ایجاد می شود که بدنبال چه    فردآزمون این درک در  

 شود. می مشخص ویباشد و اولویت های شغلی 

 

 آموزشی دوره های اجرای *مرحله سوم: 

های کسب و کار کند تا پس از فرآیند خودارزیابی شخصیتی، مهارت بخش اصلی  با عنوان بسته توانمندسازی کسب و کار، به فرد کمک می 

 اقدام نماید.تحت حمایت و پشتیبانی مرکز خدمات نوآوردی بنیاد، نسبت به راه اندازی کسب و کار خود،    را فراگرفته و سپس 

زیر در نظر گرفته    دوره  5در فعالیت جاری پیش رو برای دانش آموزان منتخب،    مبنای سطح تحصیلی افراد عضو متغیر است.این دوره ها بر  

 شده است: 
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 موفقیت ✓

 فدایی، هدف:آشنایی با اهمیت پیشرفت شخصی  داود  پرفسور: تاد ساعت،  اس 2: زمان

فاکتورهای خود و کلیه ابعاد وجودی اش را پرورش دهد تا به هدف نهایی خود برسد. در  انسان برای دستیابی به موفقیت باید تمامی  توضیح:

های  است برسد و با آگاه یاز اصول اولیه آن، پایه  شود تا ابتدا به تعریف شخصی از موفقیت که موجب آرامش ویاین دوره به فرد کمک می

 موفقیت را در خود تقویت نماید.

 هدفگذاری ✓

 فدایی، هدف: توسعه مهارت هدفگذاری در کسب و کار  داود  پرفسور: استاد ،  ساعت 2: زمان

فرد بدون هدف به سختی می    کسب و کار بدون هدف احتمال رسیدن به موفقیتش تا حد زیادی کاهش می یابد، همانطور که یک  توضیح:

اندازی  دفگذاری در زندگی شخصی خود و اهمیت آن در راهتوانید افق روشنی را در زندگی خود ترسیم نماید. در این دوره افراد به مهارت ه

 شوند. ضمن اینکه در انتها هدف شخصی خود در ابعاد مختلف زندگی را ترسیم خواهند کرد.کسب و کار شخصیی خودآشنا می

 خالقیت ✓

 های مرسومپردازی از طریق تکنیکهدف: توسعه مهارت ایده، فدایی داود  پرفسور :استاد  ساعت،  4:15: زمان

خالقیت یک مهارت کلیدی در کسب و کار است. در صورت پرورش این مهارت فرد توانایی بررسی و نگاه کردن به یک مساله از توضیح:  

  هایی دارد که در این دوره  به آنیابد. اما پرورش این مهارت نیز تکنیک هایی غیر تکراری برای آن میگیرد و راهکارزوایای مختلف را فرا می

 پرداخته خواهد شد و فرد به نوعی تفکر ساختارشکنانه را خواهد آموخت. 
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 نوآوری  ✓

 استانداردی یندهاآبه عمل رساندن ایده کسب و کار از طریق فر فدایی، هدف: داود  پرفسور: استاد  ساعت،  4:45: زمان

تبدیل کند و به نوعی آنرا تجاری سازی نماید. پس  فناوری وقتی فرد ایده جدیدی دارد، ضروری است که آنرا به محصول، فرایند،  توضیح:  

تا    از راه اندازی هر کسب و کار ضروری است بیاموزد در محیط پر رقابت کنونی با تفکری پویا در محصول، خدمت خود تغییر ایجاد کند

 یری مهارت آن است.پاسخگوی نیاز بازار جدید و مشتریان باشد. اما فرایند نوآوری مسیری است که نیاز به فراگ

 کارآفرینی  ✓

 یند کارآفرینی و نحوه فرصت آفرینی در کسب و کار آهدف: آموزش فری، یفدا داود  پرفسور: استاد   ساعت، 4:40: زمان

تدا نیاز است که مفهوم آنرا به درستی بشناسد، با شخصیت یک کارآفرین آشنا شده، چگونگی  هر فردی برای کارآفرین شدن در اب  توضیح:

تشخیص فرصت را آموخته و در مسیر آن بدرستی حرکت کند. اگر بدنبال آن هستید که شاخص های یک کارآفرین را در خود تقویت کرده  

 و بهبود دهید، نیازمند فراگیری مبانی آن هستید.

 

 مرحله نهایی: کمک به راه اندازی کسب و کار*

شوند سرپرست اجرای یک فعالیت خویش فرمایی در  ت در گروه تعیین می های پیشین و فعالیافراد منتخب که پس از ارزیابی بر مبنای بخش

گیرند. در این مرحله منابع مالی تجهیزاتی و تخصصی مورد نیاز با مشارکت سازمان  قالب کسب و کار محلی متناسب با پتانسیل منطقه قرار می

 ت.انجام خواهد پذیرف  rmojtahedi.comhttps://dمجتهدی فرهنگی دکتر و بنیاد    https://nethami.comمردم نهاد نت حامی 

 

تا اهرمی باشیم در جهت تقویت  ،  هر آنچه هست در کنار جوانان هستیم جهت توانمندسازی و حمایت از خویش فرما شدن آنان ❖

 در مناطق کمتر برخوردار  بویژه با کمک به توسعه کسب و کارهای خرد سطح اقتصادی خانوارها

 
 ***...................................................................................................*** 
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