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!داستان کایاک
!این راه پر غصه و قصه

...85سال ! مدرسه فرزانگان! سال دوم راهنمایی بود
...درست وسطای اردیبشت بود که

!!یک آه جانانه کشیدماز اعماق وجودم 



!  چرا؟
چون من عااااشق اجرا کردن و مباحثه و طرح و ایده دادن 

!  بودم
!اما کوچکترین بازخورد مثبتی دریافت نمی کردم

ا اما درس هام رو هم ب! درسم خیلی خوب بود! ناگفته نماند
!مباحثه یاد میگرفتم

و آه جانانه 85حالـا بعد گذشت چندسااال یاد نیمه اردیبهشت
!ای که کشیدم، افتادم

!تصمیم گرفتم این اتفاق برای بچه های خودم تکرار نشه

!  شروع کردم به مطالعه
وزش از مدرسه های فنلـاند و فرانسه بگیر تااا موثرترین روش های آم

...  و تجربه
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!چندتا از این رفیقا داری؟! رفیقی که هواتو داره تا پیشرفت کنی! یه رفیقه! کایاک یک اسم نیست
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...روایت شهر آرزوهایمان

تسهیلگری جهت شناسایی علـایق و استعدادها
شناسایی

ایجاد بستر تجربه و تقویت قوت ها
توانمندسازی

درصد از مشاغل نو در 1تربیت افراد جهت ایجاد 
خاورمیانه

خلق مشاغل آینده

آموزش کارآفرینی از طریق بازی وار سازی محتوای
(  gamification)آموزشی 

آموزش

خدمات مادی و حمایتی جهت رشد ایده های نوپا
شتابدهی
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!آنچه پشت سر گذاشته ایم

پک فیزیکی و محتوای تصویری آموزش 

کارآفرینی و اقتصاد

روزه همراه با سرمایه گذاری ایده 3استارتاپ ویکند 

های برتر
تا 13کارگاه و اردوی کارآفرینی برای نوجوانان 

سال17

آموزش های تخصصی شروع کسب و کار به 

همراه منتورینگ و داوری ایده ها 

3

آموزش مهارت های نو همراه آموزش کارآفرینی

آموزش مبانی کارآفرینی برای علـاقه مندان
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سال12تا 5برای کودکان •
باهدفآموزش و همراهی در اولین تجربه فعالیت •

اقتصادی و فروش
5ویدئو مخصوص کودکان و 5ویدئو، 10شامل •

ویدئو مخصوص والدین
آموزش کارآفرینی ایرانی اسلـامی به روش بازی وار •

()سازی
ماهه بچه ها1پشتیبانی و مشغولیت •



اردوی کارآفرینی

کارگاه توانمندسازی

برگزاری کارگاه توانمندسازی، شامل آموزش و •
شغل5آشنایی با 

فس، برگزاری اردوی کارآفرینی و تقویت اعتماد به ن•
آینده نگری از طریق بازی واز سازی

آموزش توسعه فردی•



با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلـامی

ایده پردازی مشاغل نو و : باهدف•
تقویت حس ارزشمندی

سال25تا 16با مخاطب دختران •
1401تیرماه 31تا 28در تاریخ •
در محل کارخانه نوآوری مشهد •

.برگزار شد
آموزش محتوای کسب و کار از طریق•

،(gamificationُ)بازی وار سازی
اجرای استارتاپ ویکندُ،•
عهده دار پشتیبانی و تدارکات •

رویداد
عهده دار امورمالی رویداد•
پیمان کار موسسه شهید •

و موسسه کمک به ( مشهد)روحی
(تهران)توسعه فرهنگ و هنر



لم با هدف ایده پردازی، بررسی تاثیر ع•
انسانی در کسب و کارهای آینده

با مخاطب دختران و پسران نوجوان •
سال18تا 15

به صورت مجازی•
.برگزار شد1401در مهرماه •
ز آموزش مبانی تخصصی کسب و کار ا•

و جمله ارائه آسانسوری، اعتبارسنجی
mvpهویت برند، تهیه فایل مالی و ،

.تبلیغات ارائه گردید
طی مراحل ثبت ایده، داوری، آموزش و •

ارسال تکالیف از طریق سایت 
(kayakgroup.ir)کمپ



با مخاطب کودکان و نوجوانان

مهارت آموزی، استعدادسنجی و 
آموزش کارآفرینی

و، در رشته های دوبله، رباتیک، نان
طراحی پوستر، عروسک سازی

1401تابستان
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!ترسیم فکرمان

!لیبستری برای تجربهُ،  آموزش و لذت یادگیری عم

بستری جهت توانمندسازی بانوان

ون / یفستیوال کارآفرین/ شامل کارآفرینی و هیئت
/ سینما کارآفرینی/ کای تک/ کایاک یار/ کایاک

رویداد جام جهانی

بستری برای رشد و شتابدهی نوجوانان

از بستری بازی وار شده جهت یادگیری کارآفرینی
طریق بازی و تعامل نوجوانان در بستری امن

.فایل توضیحات کامل فعالیت های پیش رو پیوست می گردد*
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مدیرعامل مجموعه

بازی ساز

!هویت ما

مدیر فروش و بازاریابیمدیر آموزشمدیر اجرایی مدیر پژوهش

5



!  گذری به خاطرات
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!  گذری به خاطرات
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