
توسعه اقتصادي جوامع و ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان بالقوه  المللی کار به منظور یکی از برنامه موفق سازمان بین

زیرا تمامی  .باشد گروه هدف این برنامه آموزشی فراگیران بزرگسال و با سواد می. است SIYB آموزشی و بالفعل، برنامه

ها، از  حل همچنین براي تشریح مفاهیم و راه .اند ه ساده و بیانی آسان نوشته شدبه زبانی  SIYB مواد و محتواي آموزشی

هاي  ها، ویژگی هاي مرتبط و تمرین مثال. شفاف و روان استفاده شده است اي ها به شیوه توضیحات گام به گام و شکل

سرعت و در عمل  کسب و کار را به سازند مفاهیم و فنون گوناگون آموزشی هستند که فراگیران را قادر می مهم این مواد

 اندازي کسب و کار، شامل کتاب فراگیران بزرگسال به منظور راه محتواي آموزشی طراحی شده براي .به کار گیرند

GYBI ي آموزشی و مجموعه SYB و بازي هاي کسب و کار (SBG) است. 

هاي  این کتاب بر شیوه. گیرد رار میکسب و کار مورد استفاده ق ي ي پرورش ایده در مرحله GYBI کتاب آموزشی

ترین  مناسب سازد هاي مختلف ایجاد و پرورش ایده تأکید دارد و فراگیران را قادر می از تکنیک کاربردي براي استفاده

 .اندازي کسب و کار خود شناسایی نمایند ایده را براي راه

 SYB کتاب راهنماي. باشد و کار میي طرح کسب  و کتابچه SYB شامل کتاب آموزشی SYB آموزشی ي مجموعه

در هر . کند کسب و کار راهنمایی می و تکمیل طرح  براي تهیه کارآفرینان بالقوه را با استفاده از رویکردي گام به گام

هاي  ها و تمرین هاي کارآفرینان به همراه فعالیت هایی از برنامه بخش هاي کاربردي از کسب و کارهاي نوپا و مرحله، نمونه

 .گردیده است رتبط ارائهم

سازد  پذیر می امکان SYB و GYBI هاي آموزش نیز ابزاري است که یادگیري عملی را ضمن (SBG) بازي کسب و کار

گیري کنند، مفاهیمی را که طی آموزش  براي کسب و کار تصمیم دهد تا بتوانند کنندگان فرصت می و به شرکت

 .کنند کننده، تجربه در محیطی آموزشی و در عین حال جالب و سرگرماثرات آن را  اند به کار گیرند و آموخته

 

 

 

 

 



  :SIYBهدف از اجراي برنامه  

  .هدف بلند مدت اجراي این برنامه آموزشی، همکاري در توسعه اقتصادي و خلق مشاغل جدید و بهتر می باشد

  :اما اهداف کوتاه مدت آن عبارتند از 

خصوصا سازمانهاي مرتبط با زنان، به منظور ) BDS(توانمند سازي سازمانهاي توسعه کسب و کارهاي منطقه اي     -

  براي کارآفرینان بالقوه و بالفعل "شروع و بهبود کسب و کارها"اجراي مستقل و کارآمد آموزشهاي 

مانهاي توسعه کسب و کارهاي منطقه اي از طریق ساز) بالقوه و بالفعل(توانمندسازي زنان و مردان کارآفرین      -

)BDS (به منظور شروع کسب و کارهاي پایدار و قابل رشد و افزایش پایداري و سودآوري آنها  

  :گروه هدف*      

، که می توانند خصوصی، دولتی و یا غیر انتفاعی )BDS(سازمانهاي توسعه کسب و کارهاي منطقه اي : گروه اول -الف

  .باشند

که ) هر دو نوع کسب و کار راه اندازي نشده و یا آنهایی که راه اندازي شده اند(کسب و کارهاي کوچک  :گروه دوم -ب

  .باید قادر به خواندن و نوشتن باشند IYBاین گروه براي بهره مندي از آموزشهاي . نفر کارمند داشته باشند 10حدود 

  :SIYBاجزاء آموزشی برنامه * 

 :این سطوح عبارتند از. ه بر اساس مواد آموزشی آن و در سطوح مختلف اجرا می شودبرنامه اي است ک SIYBبرنامه 

  GYBIایده ي کسب و کار خود را پرورش دهید
Business Idea  Generate Your  

  IYBکسب و کار خود را بهبود بخشید
   Business Improve Your  

  SYBکسب و کار خود را آغاز نمایید
 business  start your  

  SBGبازي کسب و کار
 SIYB business game  

EYBکسب و کار خود را توسعه دهید  Expand Your Business  

 

 

 

 



 در کارآفرینی  GYB معرفی برنامه آموزشی
 :هدفبرنامه هاي آموزشی کارآفرینی  :موضوع

توانمند سازي کارآفرینان بالقوه در تشخیص این موضوع است که آیا در حال حاضر این افراد  GYBهدف از آموزش 

در انتهاي دوره آموزشی، این . براي راه اندازي کسب و کار، ایجاد و پرورش یک ایده قابل اجرا مناسب هستند یا خیر

و کار به دست آمده، نقطه شروعی براي تهیه طرح ایده کسب . کارآفرینان بالقوه، ایده اي عینی و قابل اجرا خواهند داشت

 .کسب و کار آنها خواهد بود

 :گروه مخاطب

را راه اندازي ) خرد و یا کوچک(ویژه کارآفرینان بالقوه اي طراحی شده که می خواهند کسب و کاري  GYBآموزشهاي 

به خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ریاضی اولیه به منظور بهره مندي از این آموزشها، کارآفرینان بالقوه باید قادر . کنند

  .این آموزشها براي زنان و مردان کارآفرین، جوان و پیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد. باشند

 :GYBمحتواي آموزشی برنامه 

 :این برنامه آموزشی به کارآفرینان بالقوه موارد زیر را ارائه می دهد

اي کارآفرینانه افراد مورد بررسی قرار گرفته و رهنمودهایی براي بهبود ویژگیهایی که قابل ویژگیه: خودارزیابی -1

 .بهبود می باشند، ارائه می گردد

شرکت کنندگان در آموزشها چگونگی تجزیه و تحلیل مهارتها و دانشهاي خود و نحوه : تولید ایده کسب وکار -2

 .ب و کار را فرا می گیرنداستفاده از آنها براي راه اندازي یک کس

به این منظور، قابلیت اجراي ایده هاي مختلف کسب و کار و مشخصات آنها از : تجزیه و تحلیل و انتخاب ایده -3

جوانب مختلف نظیر بیشترین جذابیت، کمترین اثر منفی بر محیط زیست و همچنین تناسب بیشتر با موقعیت فرد 

 .مورد بررسی قرار می گیرند

 :GYBواد آموزشی م

این مواد آموزشی، . مواد آموزشی در طول اجراي برنامه و بعد از آن به عنوان مرجعی براي کارآفرینان بالقوه می باشد

فرآیندي را دنبال می کند که در طی آن ایده هاي مختلف کسب و کار پرورش یافته و ایده اي که بیشترین قابلیت اجرا 



توضیحات ارائه شده در این کتاب به زبان ساده و آسان بوده و داراي اشکال و تصاویري مختلفی . را دارد انتخاب می گردد

مثالها و تمرینهاي مرتبطی که در این کتاب می باشد، . است که به درك و فهم بیشتر مطالب تا حد امکان کمک می کند

 .وانی می کندبه خواننده در به کارگیري و استفاده سریع مطالب نظري در عمل کمک فرا

 در کارآفرینی  SYB معرفی برنامه آموزشی

  :هدف 

عملی و بانک پذیر و , هدف از این برنامه آموزشی، توانمند ساختن کارآفرینان بالقوه به منظور دستیابی به ایده اي واقعی

در انتهاي این آموزشها، کارآفرینان طرح تجاري اولیه خود را تکمیل خواهند کرد که در . شان می باشدشروع کسب و کار

  .واقع برنامه کاري آنها در شروع کسب و کار می باشد

  :گروه مخاطب

د راه این الگوي آموزشی، ویژه کارآفرینان بالقوه اي طراحی شده که می خواهند کسب و کار خرد یا کوچکی را براي خو

به منظور بهره مندي کامل از این برنامه، کارآفرینان بالقوه باید قادر به خواندن و نوشتن بوده و قبل از . اندازي کنند

به کارآفرینان بالقوه اي که داراي ایده اي نمی باشند (، ایده اي واقعی و قابل اجرا داشته باشند SYBشرکت در دوره 

ماه در کسب و کار خود فعالیت  12تا  6بعالوه کارآفرینانی که مابین ). نمایندشرکت  GYBتوصیه می شود در دوره 

این برنامه آموزشی براي زنان و مردان کارآفرین، جوان و . کرده اند نیز می توانند در این دوره هاي آموزشی شرکت کنند

  .پیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد

  :SYBمحتواي آموزشی 

  :می باشد) پودمان(شامل دو قسمت  SYBالگوي 

  )Business Awareness Module( پودمان آگاهی از کسب و کار     -1

 )Business planning Module(پودمان تهیه طرح کسب و کار      -2

 

 



  :این الگوي آموزشی به کارآفرینان بالقوه کمک می کند تا موارد زیر را انجام دهند

  .ود را تهیه کننداستراتژي بازارایابی خ -1

  .ی مورد نیاز خود را مشخص نمایندنیروي انسان -2

  .کاالها و خدمات خود را قیمت گذاري کنند -3

  .شکل قانونی کسب و کار خود را انتخاب کنند -4

  .مجوزهاي قانونی مورد نیاز خود را بشناسند -5

  .اثرات محیطی کسب و کارخود را بشناسند -6

  .الی کسب و کار خود را انجام دهندپیش بینی هاي م -7

  :SYBمواد آموزشی 

  :در هر پودمان به صورت زیر می باشد SYBمواد آموزشی 

  )Business Awareness Module( پودمان آگاهی از کسب و کار     -1

دم و می باشد که قدم به ق) Workbook(و یک کتاب کار) Handbook(مواد آموزشی این پودمان شامل یک دستنامه

  .همراه با تمرینهایی مختلف کارآفرینان را از مقدمات مورد نیاز براي راه اندازي کسب و کار آگاه می نماید

  :این مواد آموزشی بر موارد زیر متمرکز می باشد

  ایده کسب وکار -

  درباره ایده کسب و کار SWOTتجزیه و تحلیل  -

  ازي کسب و کارتخمین میزان سرمایه مورد نیاز براي راه اند -

  چالشهاي راه اندازي یک کسب و کار -

  تبدیل ایده کسب و کار به طرح کسب و کار -

 طرح اقدام براي شروع کسب و کار -

 



  

  )Business planning Module(پودمان تهیه طرح کسب و کار      -2

می باشد که بر مهارتهاي  )Workbook(و یک کتاب کار) Handbook(مواد آموزشی این پودمان شامل یک دستنامه

آموزشهاي این بخش به تدریج و در طی مراحل ده گانه . مدیریتی مورد نیاز براي اداره یک کسب و کار متمرکز می باشد

  :زیر به کارآفرینان کمک می کند تا طرح کسب و کار خود را تهیه کنند

  ه و تحلیل طرح کسب و کارتهی -      تخمین میزان فروش -     مدیریت کارکنان -   ایده کسب و کار -

  برنامه ریزي جریان نقدینگی -          هزینه راه اندازي -        تعهدات قانونی -           بازاریابی -

 طرح اقدام براي راه اندازي و شروع کسب و کار -

 در کارآفرینی  IYB معرفی برنامه آموزشی

  :هدف 

به منظور استقرار سیستم مدیریت کسب و ) خرد و کوچک(، توانمندسازي موسسات کارآفرین IYBهدف از آموزشهاي 

در انتهاي دوره کارآفرینان قادر خواهند بود فرآیندهاي استاندارد شده خرید، کنترل موجودي، ثبت . کار می باشد

  .گذاري، بازاریابی و بهبود بهره وري را در کسب و کار خود اجرا نمایند حسابها، پیش بینی هاي مالی، قیمت

 :گروه مخاطب

به منظور . کارمند طراحی شده است 10کسب و کارهایی با حدود ) زن و مرد(این الگوي آموزشی براي مدیران و مالکین 

ماه 12نوشتن بوده و همچنین، حداقل به مدت  بهره مندي کامل از این برنامه، کارآفرینان بالقوه باید قادر به خواندن و

این الگوي آموزشی براي زنان و مردان . سابقه فعالیت در کسب و کار قبل از شرکت در این دوره آموزشی را داشته باشند

 .کارآفرین، جوان و پیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد

 

 

 

 

 



 :IYBمحتواي آموزشی الگوي 

  :اههاي کارآفرین در مقیاس خرد و کوچک به منظور آموزش موارد زیر طراحی شده استبراي بنگ IYBبرنامه آموزشی 

 بازاریابی کاال و خدمات      -1

 خرید براي کسب و کار     -2

 کنترل موجودي کاال     -3

  قیمت گذاري کاال و خدمات     -4

  ثبت و نگهداري حسابها     -5

  برنامه ریزي براي کسب و کار      -6

  کارکنان و بهره وري     -7

  :IYBمواد آموزشی 

کتاب کاربردي می باشد که در مناطق مختلفی که این برنامه اجرا شده، مواد آموزشی  7مواد آموزشی این برنامه شامل 

IYB متناسب با کسب و کارهاي آن منطقه تولید شده و همچنین مواد جداگانه اي به آن اضافه شده است .

در طول اجراي برنامه هفت و نیم روزه آموزشی و بعد از آن به عنوان مرجعی براي  IYBاي دستورالعملهاي اجر

هریک از این کتابها، به بیان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کسب و کار را پرداخته و گام به . کارآفرینان بالقوه می باشد

ت ارائه شده در این کتاب ها به زبان ساده و توضیحا   . گام مراحل استقرار سیستم مدیریتی مناسب را تشریح می نماید

مثالها و . آسان بوده و داراي اشکال و تصاویري مختلفی است که به درك و فهم بیشتر مطالب تا حد امکان کمک می کند

تمرینهاي مرتبطی که در این کتاب می باشد، به خواننده در به کارگیري و استفاده سریع مطالب نظري در عمل کمک 

  .ی می کندفراوان

 .براي این برنامه آموزشی نیز کاربرد دارد SIYBهمچنین بازي آموزشی کسب و کار 

 

 

 



 در کارآفرینی  EYB معرفی برنامه آموزشی

مهارتهاي پیشرفته تر مدیریتی متمرکز می است که بر ) Handbook(مواد آموزشی این برنامه شامل یک دستنامه  

  .باشد

  :مباحث موجود در این مواد آموزشی شامل موارد زیر می باشد

  صادرات -   مدیریت منابع انسانی -   مدیریت بازاریابی و فروش -   مدیریت استراتژیک -   مدیریت مالی -

  

  :SIYBسایر مواد آموزشی برنامه 

واد آموزشی ویژه فراگیران دوره هاي آموزشی کارآفرینی، مواد آموزشی ویژه مربیان عالوه بر م SIYBبرنامه آموزشی 

  .دوره هاي کارآفرینی و همچنین مواد آموزشی ویژه مربیان دوره هاي تربیت مربی نیز دارد

  :مواد آموزشی ویژه مربیان کارآفرینی -

  ه هاي آموزشیبسته مانیتور و ارزیابی دور     -SIYB  2                           راهنماي آموزشی      -1

  SIYBمواد تبلیغاتی      -4         راهنماي مربیان براي اجراي بازي آموزشی     -3

  :مواد آموزشی ویژه مربیان ارشد -

  بسته مانیتور و ارزیابی -  SIYB2            2راهنماي مربیان ارشد  -1

 SIYBدستورالعمل بازاریابی برنامه  -3
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 زمان و تجربه در كسب و كار

KAB\GYB يك برنامه توسعه

كارآفريني جهت استفاده در 

موسسات و دبرستان هاي 

فني و حرفه اي توسط 

معلمان و مربيان به عنوان 

 برنامه درسي

به كارآفرينان SYB آموزش 

بالقوه امكان مي دهد تا براي 

راه اندازي كسب وكارهاي 

كوچك خود، طرح كسب و 

كار دقيق و قابل سرمايه 

 گذاري تهيه و تنظيم كنند.

IYB  يك بسته آموزشي 

پودماني ويژه كارآفريناني 

است كه مي خواهند فرآيند 

هاي مديريت كسب وكارشان 

 را بهبود بخشند.

 يك بسته منسجم EYBبرنامه 

آموزشي و پشتيباني ويژه 

بنگاه هاي كوچك كسب 

وكار است كه قرار است  

راهبرد رشد و توسعه بنگاه 

 را تهيه و عملياتي كنند.

برنامه اي كه از طريق 

مديريت بهبود يافته كار و 

تمرينات محيط كار به 

رقابت پذيري و بهره وري 

 در بازار مي پردازد.

Know About 
Business(KAB)/Generate 

Your Business(GYB) 

Start Your 
Business(SYB) 

Improve Your 
Business(IYB) 

Expand Your 
Business(EYB) 

SCORE 



 

 

 


	4.pdf
	5

