
 

 

 

 ها حرفه و مشاغل برنامهعنوان                

 کارآفرینی  برای تالش و آینده شغل انتخاب در  عالقه ایجاد جهت به و مشاغل با آشنایی منطق برنامه               

 هدف برنامه              

 اجتماعی های حرفه و مشاغل با آشنایی
  حرفه و کار   کسب  به عالقمندی ایجاد

  آفرینی کار   به عالقمندی
 زایی درآمد و آینده برای نظر  مورد ی حرفه در  بیشتر  اطالعات کسب

 آفرینی کار   نمایشگاه برگزاری - پرسشگری - تحقیق محتوای برنامه یا شرح فعالیت      

 موضوعات پشتبیان در برنامه درسی  
 یزی تجو                           

 اسراف عدم و بهینه استفاده  - بودجه ریزی برنامه و جویی صرفه - عددی محاسبات

 احجم زمانی و چگوگنی زمانبندی اجر
  سنتی غذاهای و ها بچه خود توسط شده ساخته کارهای  فروش ی روزه یک نمایشگاه

  آن روی آینده در  کارآفرینی  برای توان می که  هایی حرفه مورد در  ای هفته یک پژوهش و تحقیق
 کرد  ریزی برنامه

 گروه مخاطبان و نحوه اتنخاب و         
 اندازه گروه                             

  کالس  یک آموزان دانش از  نفره 4 های گروه
 کالس  قبلی استاندارد بندی گروه  براساس انتخاب نحوه

 فرصت های یادگیری                  
  آمد در  میزان و سودآوری در  عددی محاسبات

  فعالیت یک به اختصاص در  بودجه تقسیم
 کارآفرینی  و بهینه وری بهره آموزش

 ، فضا و مواد ،منابع ،شرایط اجرا    
 ا و و ابزار و زمینه فعالیت ه کاناتام  

 کانات مورد نیازو ام شرایط            

 غذاها و وسایل فروش نمایشگاه برگزاری امکان
 و ها حرفه انواع مورد در  اطالعات آوری جمع و پرسشگری جهت منابع و محدوده یک انتخاب و

 مشاغل

 از اجرای  ر پسعملکرد مورد اتنظا  
 و نحوه ارزشیابی برنامه                

  کارآفرینی  برای تالش و آینده شغل انتخاب در  عالقه ایجاد جهت به و مشاغل با آشنایی
 اجتماعی های حرفه و مشاغل با آشنایی

  حرفه و کار   کسب  به عالقمندی ایجاد
  آفرینی کار   به عالقمندی

 زایی درآمد و آینده برای نظر  مورد ی حرفه در  بیشتر  اطالعات کسب
  بودجه بندی تقسیم روی تمرکز  تقویت

  عددی محاسبات و
 کارآفرینی  برای دسترس در  امکانات ی همه از  بهینه استفاده و وری بهره به عالقه ایجاد

 98-99)بوم( سال تحصیلی  رسهیژه مدفرم واحد یادگیری برنامه و

 تاریخ تنظیم:                        مجری/ مجریان طرح:                                                               نام آموزشگاه:                   

 رمیم زعزیی

https://telegram.me/joinchat/A2rqCzx_5r0YxLLxLAWBiA

