
 :هقبم هعظن رّبزی 

درٍدی اس اعوبق دل بز ایي هلت ؛ بز ًسلی کِ آغبس 

کزد ٍ اداهِ داد ٍ بز ًسلی کِ ایٌک ٍارد فزایٌد 

 .بشرگ ٍ جْبًی چْل سبل دٍم هی شَد

 خَرشیدببراى

 ًَسبسی ًظبم اقتصبدی خبًَار 

 فزٌّگی آى/ ٍ ببسسبسی ًظبم اجتوبعی

 

 

 

  خَرشیدببراى

 کارآفریه ي اشتغال خاوًار خًرشیدبارانکاوًن باوًان 

با  صاحب کسب ي کارٍ  زوان کارآفریهتطکلی است کِ 

اس  تمریه کار جمعیعضَیت در آى هی تَاًٌذ عالٍُ بز 

بز توزکش بخطی ظزفیت ّای فزدی اس  تجربیات یکدیگر

هشیت ّای ضبکِ گستزدُ سًاى خالق ٍ کارآفزیي در سغح 

  .استاى استفادُ کٌٌذ

 خَرشیدببراى درحَسُ سًبى ٍ دختزاى جَاىاّداف 

 (اعن اس رٍستبیی ٍ شْزی) 

ضٌاسایی ٍ ساسهاًذّی استعذادّا ،تَاًایی ّای بالفعل ٍ بالمَُ 

سًاى ٍ دختزاى جَاى هتطکل اس ًخبگاى علوی،اجتواعی ٍ 

 فزٌّگی

ایجاد فزصت ّای آهَسضی بزابز بزای باًَاى جَاى ضْزی 

تعالی فزدی ٍ اجتواعی در سهیٌِ ٍرٍستایی در سهیٌِ رضذ ٍ 

 ّای هختلف با رٍیکزد تحکین بٌیاى خاًَادُ ٍ فزسًذپزٍری

تطکیل ّستِ هزکشی سًاى ٍ دختزاى جَاى هتطکل اس 

 ًخبگاى علوی،اجتواعی ٍ فزٌّگی

ایجاد تحَل در فْن فزصت ّا ٍ باسضٌاسی ٍ بزٍس رساًی 

 ظزفیت ّای هَجَد اعن اس تَلیذی ٍ خذهاتی

تغییز ٍ دگزگًَی در فْن فزصتْا،باسضٌاسی ٍ ایجاد 

 .بزٍسرساًی ظزفیتْای هَجَد اعن اس تَلیذ ٍ باساررساًی

التصادی -بْبَد ٍ ارتماء تحمیمات ٍ عزح ّای اجزایی تَلیذی

 بِ هٌظَر افشایص رفاُ خاًَار

ارتماء رتبِ اجتواعی ،سیاسی ٍ التصادی سًاى در حَسُ 

 .ی آًْااضتغال ٍ هطاغل خاًگی با ّوکار

 :اقداهبت اسبسی ایي سبسهبى هزدم ًْبد 

ارتماء سغح هْارتی ٍ فٌی اعضاء ٍ عوَم سًاى ٍ دختزاى اعن 

 اس ضْزی ٍرٍستایی

عبمِ بٌذی ٍ سغح بٌذی ًوَدى هْارت ّای هَجَد اعن اس 

 هبتذی تا آهاتَر ٍ پیطزفتِ

 بزگشاری دٍرُ ّای ٍیژُ تسْیلگزاى ٍ کارآفزیٌاى

ّا ٍ رٍش اجزایی در گام اٍل با اتکا بِ پایِ گذاری فعالیت 

دٍلتی خَاّذ /هزدهی ٍ در گام دٍم هزدهی/ رّیافت هزدهی

 .بَد

 :اس جولِ اقداهبت اجزایی خَرشیدببراى 

ًْادی  /استفادُ بْیٌِ ٍ کاهل اس ظزفیت ّای لاًًَی

التصادی در جْت /فزٌّگی ،سیاسی ٍ اجتواعی/،ًْادی

 ی ٍ ضْزیبْگطت ٍ تعالی سًذگی سًاى رٍستای

ایجاد یگاًگی،اًسجام اجتواعی ٍ ٍحذت در هیاى باًَاى 

اعن اس رٍستایی ٍ ضْزی بزای همابلِ با هطکالت 

 اجتواعی ٍ التصادی



تمَیت رٍحیِ خَدباٍری ٍ اعتواد بِ ًفس در تواهی اهَر 

 تَلیذی ٍ رٍابظ اجتواعی/سًذگی اعن اس خاًَادگی 

فزدی ٍ گزٍّی ارتمای سغح هْارت ّا ٍ تَاًوٌذی ّای 

ٍ تمَیت ٍ تحکین بٌیاى خاًَادُ بِ عٌَاى هحَر اصلی 

 بماء سًذگی در جاهعِ

تٌظین بزًاهِ تَسعِ کسب ٍ کار ٍ کارآفزیٌی تَسظ آى 

 ّا در جْت تحمك التصاد هماٍهتی

 :سیبست ّب      

 -- اعن اس )ایجاد ٍ تَسعِ تطکل ّای خاظ سًاى

 ضْزی ٍ رٍستایی

 -ٍ حضَر در تطکل ّا ٍ  تطَیك سًاى بِ ایجاد

 هطارکت در اهَر

 - تالش در حاکویت بخطیذى بِ جَ آهَسش در

 تطکل ّا

 -آهَسضی در ّز هٌغمِ ٍ ّز -ًیاس سٌجی هْارتی

 رٍستا، در خصَظ هطاغل هٌاسب بزای سًاى

 - ٍ ایجاد ارتباط هستوز ٍ عویك بیي تطکل ّا

 تعاًٍی ّا

 استفادُ اس تعاًٍی ّا جْت اًتطار ًَآٍری ّا 

 -اد فزصت ّای بزابز جْت بْزُ گیزی اس ایج

 اهکاًات هطاٍرُ ای ٍ راٌّوایی

  ٍ َُضٌاسایی استعذادّا ٍ تَاًایی ّای بالفعل ٍ بالم

 اهکاًات هَجَدسًاى

  ضٌاسایی ًمص ّا ٍ ٍظایف سًاى در ابعاد هختلف

 اجتواعی،التصادی ٍ فزٌّگی

 :راّکبرّب   

 بزرسی ًمص سًاى در تزبیت فزسًذ بِ عٌَاى ًمص 

 اصلی

 بزرسی ًمص سًاى در افشایص درآهذخاًَار 

 بزرسی ًمص سًاى در تعییي سزًَضت آیٌذُ خَد 

 بزرسی ًمص سًاى در تطکل ّای هلی ٍ هٌغمِ ای 

  ٍ تَجِ بِ ًیاسّا،اهکاًات، آرسٍّا،تَاًایی ّای بالفعل

 بالمَُ سًاى در عزاحی بزًاهِ ّای آهَسضی 

 تزٍیج فزٌّگ تعاٍى ٍ هطارکت جْت ضکَفایی  ٍ

 خاللیت ٍ استعذادخاًَارّا

  بزرسی داًص بَهی باًَاى بِ هٌظَر ضٌاسایی

لَُ سًاى استعذادّا ٍ تَاًایی ّای بالفعل ٍ بال

 رٍستایی

  هعغَف ًوَدى تَجِ ساسهاى ّای درگیز در

رٍستاّا بِ سًاى رٍستایی جْت ارائِ اهکاًات بیطتز 

 بِ آى ّا

  تاسیس ٍ تمَیت تعاًٍی ّا در سغَح

ٍ ایجاد ارتباط ضبکِ ای ...( یفِ،فاهیل ٍعا)کَچکتز

 بیي آى ّا

  ِتَجِ بِ اّویت تطکل ّا در ایجاد رٍحی

 کارگزٍّی ٍ ساسهاًذّی

  ِضٌاسایی دختزاى ٍ سًاى ًخبِ ٍ آهَسش آى ّا ب

 عٌَاى راٌّوا ٍ هطاٍر دیگزاى

 

 

 

 جَاًبى هحَر تحقق ًظبم پیشزفتِ ی اسالهی

هدیزاى جَاى،کبرگشاراى جَاى،اًدیشوٌداى جَاى، فعبالى 

جَاى،در ّوِ ی هیداى ّبی سیبسی ٍ اقتصبدی ٍ 

فزٌّگی ٍ بیي الوللی ٍ ًیش در عزصِ ّبی دیي ٍ اخالق ٍ 

هعٌَیت ٍ عدالت ،ببید شبًِ ّبی خَد را بِ سیز ببر 

هسئَلیت دٌّد،اس تجزبِ ّب ٍ عبزتْبی گذشتِ بْزُ 

ی ٍ رٍحیِ اًقالبی ٍ عول جْبدی را بِ گیزًد،ًگبُ اًقالة

کبر بٌدًد ٍ ایزاى عشیش را الگَی ًظبم پیشزفتِ ی 

 (هقبم هعظن رّبزی هدظلِ). اسالهی بسبسًد
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