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  تاريخ تهيه: 

  خراسان جنوبي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استانتائيد كننده گزارش: 

 دفتر راهبري و اجراي آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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  مقدمه:

يكي از مهمترين ماموريت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، آموزش مهارت به افراد جهت ايجاد و 
توسعه اشتغال پايدار است. مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه آموزش مهارت هاي 

  ري بيشتري برخوردار است. مورد نياز جامعه منجر به ايجاد يك كسب و كار موفق مي شود و از پايدا

آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف انتقال مهارت هاي مختلف به فراگيران و نيز اشتغال اين دوره ها از طريق 
دوديت مزدبگيري و خود اشتغالي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي پيگيري مي شود. با توجه به مح

حرفه اي، توجه به مقوله و ب مهارت آموزان آموزش هاي فني بازارهاي سازماني و غيرسازماني (آزاد) جهت جذ
لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان ابزاري  .پذير استناكارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

مي باشد، نگريسته مي ابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني قبراي م
است. به اين معني كه افراد پس از كسب  "كارآفريني"در واقع خصيصه اين آموزش ها، نوعي پرورششود. 

مهارتها و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت هاي شغلي مناسبي را به دست آورند و يا در نهايت 
  ).1392فرصت شغلي ايجاد نمايند (تاج آبادي، 

صاد كشور ايفا مي نمايند، بر همين اساس معاونت آموزش سازمان بر طرح هاي اشتغال زا نقش مهمي در اقت
اقدام نمايد. فرم  استان هاآن است تا طي گزارشي، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات، اقدامات  "گزارش طرح هاي مشاركت در توانمندسازي و اشتغالزايي مهارت آموختگان"
مبتني آموزش فني و حرفه اي استان ها  كه ادارات كل استو پشتيباني ارائه شده در طرح اشتغال زا آموزشي 

نسبت به تكميل اين  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودبر قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري 
مل سه بخش مي باشد كه در بخش اين فرم شافرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام مي نمايند. 

و  طرح و يا بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده در ، موسساتاول اطالعات كاملي از مشخصات سازمان ها
شناسايي گروه خود طرح آورده مي شود. در بخش دوم اطالعاتي در خصوص و برنامه هاي  همچنين ويژگي ها

انجام  و تسهيل گري بخش سوم نيز اقدامات پشتيبانيو در مهارت آموزي آمادگي شغلي اقدامات هاي هدف 
  شده در طرح آورده مي شود.
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  بخش اول                                                                  

  :طرحدر كننده  مشاركتاقتصادي هاي بنگاه  /هانهاد /ها اطالعات سازمان -1

آورده مي  هر كدامزمينه هاي همكاري طرح و در كننده  مشاركتاقتصادي  هاي به سازمان/ نهاد/ بنگاه(در اين قسمت اطالعات كامل و جامع مربوط 
  شود)

 ماهيت دستگاه همكار عناوين و زمينه هاي همكاري  نام دستگاه همكار رديف

گي
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  
 

ول
مسئ

ده 
ماين

ن
  

س
تما

ره 
شما

  
 

يل
ايم

و  
  

  غير دولتي  دولتي

دي
ولي

ت
تي  

دما
خ

دي  
ولي

ت
تي  

دما
خ

  

اداره ميراث فرهنگي   1
  شهرستان بشرويه

همكاري در زمينه برپايي كارگاه 
  برك بافي

سيد امير       *  *
  سليماني رباطي

 
32760660  

  

   عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي:  - 2
  خالصه طرح: -3

وكارگاههاي بافت برك درروستاي شهرك امام خميني دراين طرح به آموزش بانوان در حرفه برك بافي پرداخته شده است 
  وشهرستان بشرويه برپا شده است.

  اسناد و قوانين مرتبط با اجراي طرح: -3-1

در اجراي اين طرح مركز آموزش فني وحرفه اي بشرويه با همكاري ميراث فرهنگي شهرستان اقدام به برگزاري دوره آموزشي 
  كردند.

  

  طرح: محل جغرافيايي -2-3

اجراي اين طرح كارگاه برك بافي بشرويه وكارگاه روستاي شهرك امام خميني زيرنظر فني وحرفه اي وميراث فرهنگي در 
  همكاري الزم را انجام دادند.
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 26/05/99:تاريخ خاتمه طرح    14/05/99   تاريخ شروع طرح:   ساعت20  مدت زمان اجراي طرح: - 3-3

 18/06/99تاريخ خاتمه طرح:     05/06/99طرح:     ساعت     تاريخ شروع20مدت زمان اجراي طرح :

 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

 فرهنگ و هنر        صنعت         خدمات       كشاورزي     :بخش فعاليت طرح - 1-4

  *غير مستقيم:   نفر      47    مستقيم:   ميزان اشتغال زايي طرح: - 2-4
  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: - 3-4

  از ظرفيت شهرستان در حوزه صنايع دستي استفاده شد.دراجراي اين طرح براي پيشبرد وتوسعه 

  

  اهميت اجراي طرح: -4-4

بافه ها بخش مهمي از صنايع دستي ايران هستند. بافه هايي كه گاهي با ساده ترين ابزارهاي ممكن و پيش پا افتاده ترين مواد 
بََرك يك نوع پارچه نرم و چسبان و ضخيم است  صنايع دستي ايران قرار مي گيرند.اوليه تهيه مي شوند و جزو ارزشمندترين 

كه از پشم شتر يا كرك بز بافته مي شود. اين پارچه كه يكي از صنايع دستي خراسان محسوب مي شود، بيشتر براي دوخت 
در اجراي اين طرح  .برخوردار است جامه هاي زمستاني مورد استفاده قرار مي گيرد. برك در عين لطافت از استحكام خاصي

  سعي شده با آموزش بانوان خانه دار، اين هنر ارزشمند كه قدمتي چند صدساله داردرا احيا كنيم.

 :طرح دستاوردكمي - 5-4

هايي است كه تاري و پودي ضخيم از شود بافتبرك كه در اصطالح محلي به آن كركي، كورگي يا كورگين گفته مي - 6-4
شود و به لحاظ استحكام، لطافت، گرمي و خواص درماني داراي آن جامه زمستاني تهيه ميكرك بز و شتر كه از 

يكي از قديمي ترين صنايع دستي خراسان جنوبي بوده و تاريخ آن به قبل .  هاي خاص و منحصر به فرد استويژگي
موس ملي به ثبت رسيده در فهرست ميراث نامل 810رسد، افزود: مهارت برك بافي با شماره از دوره سلجوقي مي

ودر اجراي اين طرح با هدف اشتغال بانوان خانه دار شهري وروستايي ميباشد كه مركز آموزش فني وحرفه اي .است
بشرويه با همكاري ميراث فرهنگي شهرستان اقدام به برگزاري اين دوره مهارتي با هدف اشتغال زنان شهري 

نفر خانم اين حرفه را آموزش ديده وگواهي حضور در دوره را  47 وروستايي برگزار كردند.كه دراجراي اين طرح
  دريافت كردند.
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  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات  -1
  و محتوي آموزشي: استاندارد  -1-1

  براساس استاندارد مهارتي (مهارت آموزي ويژه)محتواي آموزشي تهيه واجرا شد.

  : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا - 2-1

 فرهنگي فضاي آموزشي در اختيار هنرآموزان قرار گرفت.با همكاري ميراث 

  مربي: - 3-1

  مربي آموزشي ،از مربي مركز آموزش فني وحرفه اي كه در راستاي آموزش هاي سازمان بود استفاده شد.

 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1

اس مهارت آموزي اجرا شده ودر كارگاههاي نفر كارآموز خانم مشغول به آموزش وكار شدند. وآموزشها براس 47دراين كارگاه تعداد
  سيار شهري وروستايي برگزار شد.

  :ان يا گروه هاي هدفكارآموز - 5-1

شناسايي شده ودر قالب كارگاههاي برك بافي در سطح شهر وروستا فعاليت  ،كارآموزان اين دوره آموزشي با مشاوره ونياز به كار
  خود را انجام ميدهند وآموزشهاي مهارتي نيز انجام شد.

  آزمون و صدور گواهينامه: - 6-1

  اين دوره آموزشي به صورت مهارت آموزي ويژه اجراشد وبراي تمامي شركت كنندگان در دوره گواهي حضور صادر شد.

  آموزي طرح:مسئول مهارت  - 7-1

   09155350173شماره و ايميل:    رئيس مركز               سمت:       مهدي حسني نام و نام خانوادگي:
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  :آموزش پشتيبانياقدامات ) 2

  اقدامات
  توضيحات  3همكار سازمان 2سازمان همكار 1سازمان همكار

تامين كننده 
  منابع مالي

تامين كننده تهيه كننده
  منابع مالي

تامين كننده  كنندهتهيه
  منابع مالي

  تهيه كننده

فني وحرفه   مربي آموزشي 
  اي 

          فني وحرفه اي

ميراث   تجهيزات آموزشي
  فرهنگي

        ميراث فرهنگي

  

  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  مشخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت: -1
 خدمات يا محصول: - 1-1

اي از هويت فرهنگي مردمان همان مناطق است بطوري كه آنها  دست بافت هاي هر منطقه اي بيانگر جنبه
  .فرهنگ و آداب و رسوم خويش را بر سطح بافته هاي زيباي خود تصوير مي كنند

  

  بررسي بازار:     -2-1

زار، شناخت بازار هدف و (بررسي كامل بازار (اندازه، ميزان رشد، روندها و تمايالت مهم اقتصادي، فرصت ها و تهديدهاي موجود)، تغييرات در با
  )مشخص شود و ... مشتريان و مشخصات، نيازها و ديدگاه هاي آنان

  

  بررسي رقبا و چگونگي رقابت: -3-1

  مشخص شود)و ... (بررسي وضعيت صنعت و رقابت و تغيير در آن، بررسي كامل رقبا و نوع رقابت، فرصت ها و تهديدها 

  

  بازاريابي و فروش:

شناسايي خط مش هاي بازاريابي، بيان روش هاي مشخص شده براي فروش، قيمت گذاري و توزيع و تبليغات و نحوه ارتباط با مشتري (در اين قسمت 
  و ... مشخص شود)

  

  مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: - 2
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و چنانچه مجوز / مجوزهايي از  گرددمي راه اندازي كسب و كار ارائه  در اين قسمت توضيحاتي در خصوص پيگيري هاي الزم جهت اخذ مجوز براي(
  )مشخصات آن آورده شود داردقبل وجود 

  مجوز: ............................................صادر كننده شرح مجوز (پروانه/ امتياز): ............................................ سازمان 

  وز: ....................................شماره و تاريخ مج

  

  

  

  

  بخش چهارم

  آسيب شناسي اجراي طرح: -1-4

  (در اين قسمت تحليل هاي آسيب طرح آورده شود)

  

  پيشنهادات و ارائه راهكارهاي رفع چالش ها: -2-4

 

 

  محل درج عكس هاي مرتبط با طرح:

  

  


