
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

Free PPT Templates
Insert the Sub Title of Your Presentation

وز برای 90 « و فوتبالنوجوان » ر

وه نوآوری کایاک گر

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/
http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


.سال طراحی شده است25-15تمامی برنامه های پیشنهادی برای دختران و پسران ❑
وهاینکهبهنظر .اولویت برگزاری برای دختران و بانوان است.استشدهتشکیلبانوانازغالباکایاکنوآوریگر

.را دارند( سه ماهه) برنامه های پیشنهاد شده قابلیت برگزاری سلسله وار و طوالنی مدت❑
بهمن20آبان ماه تا 20: بازه پیشنهادی



فوتبال  مند به عالقه نوجوانانوجوانانایجاد بستری مناسب برای  
کسب تجربه  01

اهداف و دغدغه ها 

وان  وح و ر ایجاد نشاط و شادابی ر
نشاط و سرگرمی  02

بسترهای مستعد مشاغل فوتبالی و معضالت آنها  نوجوانان و جوانان با آشنایی 
بررسی تهدید ها و فرصت های فوتبال 03

شامل توسعه فردی تیم سازی و تقویت قوای جسمانی    
یادگیری تقویت و توانمند سازی بانوان  04

اصالح سبک نگرش05
ورزشگاه و باورهای بی جهت نسبت داده شده به قشر مذهبیاصالح نگرش منفی شهر مشهد نسبت به حضور بانوان در 



ویداد نوآوری  در صنعت فوتبال ر
فوتبالاستارت آپ ویکند صنعت 

زمان برگزاری 
وزه3 ر

مخاطبین
سال25-15نوجوانان و جوانان 

ویداد هدف ویژه ر
دختران و پسران شناخت دغدغه های 

فوتبالدر حوزه صنعت 

مکان پیشنهادی 
جوانان آستان قدسموسسه 

1

ینی  در صنعت فوتبال  ایده پردازی و کارآفر

نتیجه
گذاری و شتابدهی ایده های سرمایه

کسب و کاری 

ینه نتومامیلیون30:تیماجرایوطراحیهز



ویداد برنامه های حین ر

ینی  از قبیل تیم سازی، مهارت های توسعه فردی و  ...برگزاری کالس های آموزشی حوزه کارآفر
برگزاری کالس های آموزشی 

و انتقال تجربه اجرا و برگزاری پنل انتقال تجربه توسط داورها و فوتبالیست با هدف آشنایی 
پنل انتقال تجربه 

با تکنولوژی های نوین حوزه فوتبالمخاطبین آشنایی 
فوتبال  های نوین تخصصی حوزه تکنولوژی برگزاری کالس های 



مکان پیشنهادی

نتیجه

مخاطبین 

زمان برگزاری 

اهداف ویژه

دورهمی تماشای فوتبال 2
ایجاد بستری مناسب برای گفت وگو و انتقال 

در حوزه جوانان تجربه درمورد دغدغه های 
سرگرمی به همراه تجربه دیدن مسابقه 

فوتبال به صورت همگانی 
سال15-25

گفتگو و تعامل/تخلیه انرژی

قدسجوانان آستان موسسه 

آذر ماه8و 4/آبان30
ایران هایبازیباهمزمان

در جام جهانی

ینه میلیون5:تیماجرایوطراحیهز



سال25-15:جوانان و نوجوانان

شغل فوتبالی و ۱۳کسب تجربه در فوتبال، برگزاری بازی 
یحایجاد سرگرمی و  اهداف ویژهتفر

3

جوانان آستان قدسموسسه 
مکان 

پیشنهادی
مخاطبین

ینه نتومامیلیون30:تیماجرایوطراحیهز

نتیجه
یدگان :شاملهمسابقبرگز

یاب+فوتبالبازیبرنده یارز
یتیمکارفرآیندازانسانی

وهبازدهیو اهگر





ین های عملی مربوط به توسعه فردی در فضای کار واقعی تمر
اهداف ویژه

سال۲۵الی ۱۵
مخاطبین

نتیجه

02
03
04

توسعه فردی به وسیله  کسب و کاراردوی  4

01
وزهیکاردوی ر

ینه 5: نفر30تیم به ازای هر اجرایوطراحیهز
میلیون تومان

وز به شرکت  کارنامه عملکرد در پایان ر
.کنندگان داده می شود



اهداف ویژه
ایجاد آمادگی در نوجوانان و جوانان جهت آماده سازی برای ساخت کسب و کار خود

بازه زمانی 
ماه2جلسه آموزشی در بازه 8

مکان پیشنهادی 
موسسه جوانان آستان قدس

مخاطبین
سال ۲۵الی ۱۵

کالس های آموزشی حوزه کسب و کار  و مباحث پایه  5

نتیجه
ینوتوانمندسازی گمنتور

ینه 1: تیم به ازای هر جلسهاجرایوطراحیهز
میلیون تومان



سبک برگزاری جلسات آموزشی

فراد اجرا و برگزاری پنل انتقال تجربه توسط ا
موثر در کارآفرینی

برگزاری دورهمی و فضای گپ و گفت در قالب 

حیطه کسب و کار در مشکالت روز جوانان 

ایده پردازی ، تبلیغات و : آموزش های کسب و کار مانند

.... مهارت های گوچینگ ، مدل درآمدی و فایل مالی و 
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