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 مقدمه :

با حمايت سازمان جهاني كار و توسط مركز آموزش بين المللي تورين KAB(Know About Business) مدل كارآفريني
 ) طراحي شده است و به عنوان مدل موفق آموزش كارآفريني با هدف توسعه يمهارت كارآفريني در مهارت آموختگان ITCايتاليا (

فني و حرفه اي با رويكرد افزايش نگاه كارآفرينانه جهت توسعه ي اشتغال پذيري تهيه و تدوين شده است. اين مدل تا كنون در 
 كشور بومي و پياده سازي شده است و آموزش كارآفريني را با رويكردي دو سويه و فعال ارائه مي نمايد. براي پياده سازي اين 26

مدل در ايران، كارشناسان مركز بين المللي تورين دعوت شدند و پس از برگزاري نشت هاي كارشناسي زمينه ي برگزاري اولين 
دوره ي تربيت مربي در مركز تربيت مربي كرج فراهم شد و البته منابع و كتب آموزشي نيز ترجمع و بومي سازي شده است.  

 خالقيت ، سخت كوش ،  پر تحرك؛عمل گرا وكا مال مشاركتيرويكرد كار آفرينانه: 

 آموزش به كارآموزان مراكز دولتي :
آموزش در مراكز دولتي به دو شكل مقدماتي و تكميلي و با استفاده از دو استاندارد تدوين شده انجام مي شود.  

 ساعت  50الف) دوره كارآفريني سطح مقدماتي ـ 
 مي نمايد .  KAB در استان مبادرت به آموزش مدل KABدر اين دوره مربي آموزش ديده ي 

اين دوره جهت كارآموزان مركز ثابت در قالب برنامه كالس هماهنگ شده با رئيس مركز به منظور گذراندن دوره ي مقدماتي 
KAB ساعت پيش بيني شده است .  4 حداقل هفته اي 

 ساعت  50ب ) دوره ي كارآفريني سطح تكميلي ـ 
 ، از بين كارآموزان دوره ي كارآفريني مقدماتي ، نفراتي كه توانائي هاي بالفعل و بالقوه كارآفرينانه داشته باشند را KABمربي 

  .جهت گذراندن دوره ي تكميلي انتخاب مي نمايد كه اين نفرات محصول دوره ي كارآفريني تكميلي، كارآفريني واقع مي باشد

 آموزش به دانشجويان، فارغ التحصيالن دانشگاهي وافرادداراي گواهينامه  مهارت
اين سطح از آموزش ها براي افرادي كه قبالً دوره هاي مهارتي را گذرانده اند و نيز دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي و يا 
ساير متقاضيان عالقمند كه شرايط شركت در دوره را داشته باشند در نظر گرفته شده است و دوره هاي زير را شامل مي شود:  

 ساعت  8 ـ KABالف ) سمينار آشنائي با كارآفريني 
 مي باشد.  KABاين سمينار دوره ي كوتاه مدت و فشرده ي كارآفريني بوده و فرصت مناسبي جهت آشنائي مقدماتي با الگوي 
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 ساعت  100 ـ KABب ) دوره ي كارآفريني كامل 
 ساعته و با مصاحله ورودي تعدادي از فراگيران واجد شرايط جهت 8 از سمينار KABبر اساس ارزشيابي مشاهده اي مربي دوره ي 

 انتخاب مي شوند. KABدوره ي كامل 
 در نهايت كليه فرايندهاي فوق به ارزيابي اثربخشي و كارآيي دوره هاي اجرا شده منجر به اشتغال و كارآفريني مي گردد.


