
  بسمه تعالی

وتوان افزایی  يوتوانمندساز یبخش یآگاهو با هدف  امور بانوانمحوریت با  "انجمن جوانان نصرت"با نام  83درسالوزارت کشور سازمان مردم نهاد با مجوز این 
بیش با مینماید.فعالیت  "بانوان کاراندیش"با نام ثبتی سال 17از  و بعدوگسترش سبک زندگی اسالمی  با رویکرد اشتغال وکارافرینی یدرعرصه اجتماع

این .میباشد سال 95تا3بازه سنی اعضا .می باشد کارشناس ارشد، رك دکتراامد باهمکار  نفر400 و کارافرینعضو 2000وافتخاري نفر3000، فراگیرنفر11500از
مراکز این تشکل با (پژوهش ،گردآوري ،تالیف و...)میباشد.وآموزشی برگزاري نمایشگاه،بازارچه ، تشکل آماده همکاري در تمامی زمینه هاي

 :،همکاري داشته وداردکه در ذیل اشاره میگرددوموسسات وسازمانهاي 

 1400-99انعقاد تفاهم نامه اقتصاد دیجیتالی بانوان کارافرین با معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوري سال  -1

 98شهرك اذر  3روستا و 10دیز در قالب انعقاد تفاهم نامه با استانداري بعنوان معین اقتصادي شهرستانهاي مشهد،چناران وطرقبه شان -2

 98پاییز برگزاري طرح فانوس(فراوري،آموزش ونوآوري سبز با رویکرد کشاورزي شهري) در سطح شهر مشهد با همکاري باغ اردوگاه خاتون وجهاد کشاورزي  -3

 98تابستان  وزارت ورزش وجوانان استان با همکاري5در سرپرست) وبی (بدسرپرست دختران دستی صنایع وآموزش بازارچه اندازي راهاجراي طرح  -4

 98اردیبهشت  طرح ملی کاهش آسیب هاي اجتماعی رتبه برتر اجرایی بودن ایده در اولین رویداد ملی کارافرینی اجتماعی -5

 97استارت آپ خاتون  -خانواده وکارآفرینی–هاي کارافرینی وزارت ورزش وجوانان منتخب جشنواره  -6

 97 "زنده باد زندگی"کارافرینی انجمن وتقدیر در برنامه زنده  حضور مشاوران -7

 97مشهد سال 9برگزاري همایش اعتیادهاي نوین  با همکاري شهرداري منطقه  -8

 97با همکاري ستاد مبارزه با مواد مخدر سالمشهدبرگزاري دوره هاي آموزشی پیشگیري از اعتیاد در حاشیه شهر  -9

 97- 96حاشیه شهر مشهد با همکاري معاونت فرهنگی شهرداري مشهد سال برگزاري آموزشهاي شهروندي در  -10

 97-96برگزاري اردو هاي آموزشی تفریحی ویژه دختران حاشیه شهر مشهد با همکاري ستاد مبارزه با مواد مخدر سال  -11

 97موده بودند.بهمن نفر از دختران وزنان حاشیه شهرمشهد که در دوره هاي آموزشی شرکت ن 450برگزاري جشن انقالب وحضور  -12

 96سالشهرمشهدبا همکاري معاونت امورزنان وخانواده ریاست جمهوری بعد ازدواج به دختران وزنان حاشیه،،حین دوره هاي آموزشی مهارتهاي پیشبرگزاري  -13

 97-94سال 9مسئول برگزاري بازارچه هاي بانوان هنرمند محله منطقه -14

 در سطح شهر هنرمند خودسرپرست451نمایشگاه و 80بیش از  -15

  9مجري وبرگزار کننده اولین نشست جوانان فرهیخته وفعال فرهنگی منطقه  -16

 برگزاري کارگاه ها وجلسات آموزشی (عفاف وحجاب)(بیماري شایع زنان) و... بصورت کامال رایگان براي عموم شهروندان -17

 يجمهور یاستاموربانوان ر يا همکارشهر ب یهدرحاشبرگزاري کارگاه ها وجلسات آموزشی قبل ،حین وبعد از ازدواج در  -18

 برگزاري کارگاه ها وجلسات مشاوره (ازدواج ، بالینی ، کودك و..)  -19

 ماه با همکاري موسسات خیریه دواهداي جهیزیه به دختران  وپسران نیازمند عضو هر -20

 کالس وکارگاه آموزشی1300هزارنفرآموزش در32حدود-    94سال9رابط آموزشهاي شهروندي منطقه  -21



 9برگزاري جشن ها ومراسمات مختلف در مساجد ومحالت مختلف با همکاري معاونت فرهنگی شهرداري منطقه -22

 94مقام اول فوتسال بانوان محالت–شرکت تیم هاي ورزشی انجمن در مسابقات مختلف ودریافت جوایز ومقام هاي ورزشی  -23

 همکاري سازمانهاي مختلفاجراي طرح هاي مختلف آموزشی ،هنري وکارآفرینی در شهر مشهد با  -24

 مهارتی وکارآفرینی برگزاري کارگاه هاي ،آموزش وجلسات  -25
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 جشنواره ها 

 99کسب رتبه اول سال   3اتفاق جشنواره 

  98سال  سومکسب رتبه   2جشنواره اتفاق 

   95حضوردر رونمایی منشورحقوق شهروندي و هم اندیشی جوانان ودولت مردان آذر

  95 استانداري شرکت در اولین دوره دانش آفزایی

  94شرکت در دوره صنایع دستی وگردشگري سال

  94دانش آفزایی شرکت در اولین دوره 

 88سال کسب رتبه چهارم  شرکت در جشنواره اتفاق 

 87سال143شرکت در جشنواره تشکلها وطرها وکسب رتبه 


