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ختگبنسبزی ي اضتغبلسایی مُبرت آمًدر تًاومىذاقذام مطترک  گسارش  

يری آَبی فر حرفٍدر  حبضیٍ ضُر زاَذان کبرآمًزانبل زایی تًاومىذ سبزی ي اضتغعىًان: 

 ي تُیٍ ترضیجبت خبوگی تًلیذ عرقیبت ي اسبوس گیبَبن داريییگیبَبن داريیی ي 

 سیستبن ي بلًچستبن تُیٍ ضذٌ در ادارٌ کل آمًزش فىی ي حرفٍ ای استبن 

 زاَذانضُرستبن  سیذالطُذا 23ضمبرٌ مرکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای 

 32/93/9211     تب      32/3/9211از ابتذای مربًط بٍ ببزٌ ی زمبوی : 
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 مقدمه:

یکی اظ هْوتطیي هبهَضیت ّبی سبظهبى آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای کطَض، آهَظش هْبضت ثِ افطاز خْت ایدبز ٍ 

تَسؼِ اضتغبل پبیساض است. هغبلؼبت ٍ ثطضسی ّبی غَضت گطفتِ حبکی اظ آى است کِ آهَظش هْبضت ّبی 

 ی ثطذَضزاض است. هَضز ًیبظ خبهؼِ هٌدط ثِ ایدبز یک کست ٍ کبض هَفق هی ضَز ٍ اظ پبیساضی ثیطتط

آهَظش ّبی فٌی ٍ حطفِ ای ثب ّسف اًتقبل هْبضت ّبی هرتلف ثِ فطاگیطاى ٍ ًیع اضتغبل ایي زٍضُ ّب اظ 

ثگیطی ٍ ذَز اضتغبلی تَسظ سبظهبى آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای پیگیطی هی ضَز. ثب تَخِ ثِ  عطیق هعز

حطفِ ای، ٍ ت آهَظاى آهَظش ّبی فٌی سبظهبًی )آظاز( خْت خصة هْبض سٍزیت ثبظاضّبی سبظهبًی ٍ غیطهح

لصا ثِ ایي ًَع آهَظش ّب ثِ  .پصیط استًبتَخِ ثِ هقَلِ کبضآفطیٌی زض ایي آهَظش ّب اهطی ضطٍضی ٍ اختٌبة 

هی بثلِ ثب ثیکبضی ثبالذع ثیکبضی سبذتبضی کِ ًبضی اظ تغییطات زض اقتػبز خْبًی قػٌَاى اثعاضی ثطای ه

است. ثِ ایي هؼٌی کِ  "کبضآفطیٌی" غ ذػیػِ ایي آهَظش ّب، ًَػی پطٍضشثبضس، ًگطیستِ هی ضَز. زض ٍاق

افطاز پس اظ کست هْبضتْب ٍ ترػع زاًص فٌی، قبزض ذَاٌّس ثَز کِ فطغت ّبی ضغلی هٌبسجی ضا ثِ زست 

 (.1332آٍضًس ٍ یب زض ًْبیت فطغت ضغلی ایدبز ًوبیٌس )تبج آثبزی، 

عطح ّبی اضتغبل ظا ًقص هْوی زض اقتػبز کطَض ایفب هی ًوبیٌس، ثط ّویي اسبس هؼبًٍت آهَظش سبظهبى ثط 

اقسام ًوبیس. فطم  استبى ّبآى است تب عی گعاضضی، ًسجت ثِ اذص اعالػبت هطثَط ثِ عطح ّبی اضتغبلعا اظ 

خْت اػالم هطرػبت،  "گعاضش عطح ّبی هطبضکت زض تَاًوٌسسبظی ٍ اضتغبلعایی هْبضت آهَذتگبى"

آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای استبى  کِ ازاضات کل استاقساهبت آهَظضی ٍ پطتیجبًی اضائِ ضسُ زض عطح اضتغبل ظا 

ًسجت ثِ  ثب آگبّی اظ ذػیػِ ّب ٍ قبثلیت ّبی ضطکبء ذَزهجتٌی ثط قطاضزازّب ٍ تفبّوٌبهِ ّبی ّوکبضی ّب 

ایي فطم ضبهل سِ ثرص هی ثبضس اگبًِ اقسام هی ًوبیٌس. تکویل ایي فطم ثطای ّط عطح اضتغبلعا ثِ غَضت خس

ٍ یب ثٌگبُ ّبی اقتػبزی هطبضکت کٌٌسُ  ، هَسسبتکِ زض ثرص اٍل اعالػبت کبهلی اظ هطرػبت سبظهبى ّب

ذَز عطح آٍضزُ هی ضَز. زض ثرص زٍم اعالػبتی زض ذػَظ ٍ ثطًبهِ ّبی  ٍ ّوچٌیي ٍیژگی ّب عطح زض

ٍ  ٍ زض ثرص سَم ًیع اقساهبت پطتیجبًیهْبضت آهَظی آهبزگی ضغلی هبت اقساضٌبسبیی گطٍُ ّبی ّسف 

 اًدبم ضسُ زض عطح آٍضزُ هی ضَز. تسْیل گطی
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 بخص ايل

 :طرحدر کىىذٌ  مطبرکتاقتصبدی َبی / بىگبٌ َب/ وُبدَب اطالعبت سبزمبن -9
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1 

هطکعآهَظش فٌی 

 32ضوبضُ ٍحطفِ ای 

)ع( سیسالطْسا 

 ضْطستبى ظاّساى

 ،،آهَظشًیبظ سٌدی

اضائِ  تبهیي هطثی ٍ

 ذسهبت هطبٍضُ

 *   
 هجیذ هعیٌی سادُ

 09151916135 هزکش  رئیس

2 

پبیگبُ ذسهبت 

اختوبػی ستبیطگطاى 

 )ٍاثستِ ثِ ثْعیستی(

فضبی آهَظضی، تبهیي 

ّوکبضی زض خصة 

کبضآهَظ ٍ حوبیت پس اظ 

 پبیبى زٍضُ

 09157316259 عظین جبًبببدی *   

 

در تَاًوٌذ سبسی ٍ اضتغبل سایی کبرآهَساى حبضیِ ضْز ساّذاى عىًان طرح تًاومىذسبزی ي اضتغبلسایی:  -3

 حزفِ ّبی فزآٍری گیبّبى دارٍیی ٍ تَلیذ عزقیبت ٍ اسبًس گیبّبى دارٍیی ٍ تْیِ تزضیجبت خبًگی

  خالصٍ طرح: - 2

ایي ٍ ػسم ٍخَز هطاکع آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای زض  حبضیِ ضْط ظاّساىًظط ثِ ٍخَز ظطفیتْبی ثبلقَُ زض 

ثبظاض کبض ثطذی هحػَالت  ٍخَز ًیبظ زض هتقبضی ثب اًگیعُ ٍ تَاى ٍ پطتکبض ثبالٍ ّوچٌیيٍخَز  هٌغقِ،

غٌبیغ تجسیلی ٍ تکویلی کطبٍضظی ٍ ػسم ٍخَز تَلیس کٌٌسُ هحػَالت هصکَض زض استبى ٍ ٍضٍز هحػَالت 

پبیگبُ پس اظ ثطضسی ّبی غَضت گطفتِ ٍ ّوبٌّگی ثب تَلیسی سبیط استبًْب ثِ هٌغقِ اظ خولِ استبى فبضس، 

غٌبیغ تجسیلی ٍ تکویلی اى زض حطفِ ّبی هطتجظ ثب ی آهَظش ثبًَپیص ثیٌ ،ذسهبت اختوبػی ستبیطگطاى

تَلیس کٌٌسُ ػطقیبى اظ گیبّبى زاضٍیی، کبضثط گیبّبى زاضٍیی، ثستِ ثٌسی هحػَالت اظ خولِ کطبٍضظی 

پبیگبُ ... اًدبم ٍ هتقبضیبى پس اظ اضائِ ذسهبت هطبٍضُ اًتربة ٍ هْبضتْبی هطثَط ضا ثب هطبضکت  ٍ غصایی

ٍ فضبی آهَظضی، اعالع ضسبًی ٍ خصة کبضآهَظاى ٍ تسْیلگطی زض تبهیي توبػی ستبیطگطاى ذسهبت اخ
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ثِ ثْعیستی ، هْبضت آهَذتگبى ثط اسبس هیعاى پی گیطی ٍ تالش ٍ تقبضبفطا گطفتِ ٍ پس اظ زٍضُ حوبیت 

 .یسًسهطغَل ثِ کبض گطز هؼطفی ٍ پس اظ زضیبفت تسْیالت ًسجت ثِ ذطیساضی تدْیعات هطثَعِ اقسام ٍ

ضبیبى شکط است ثِ هٌظَض اضائِ ثْتط ذسهبت ٍ تسْیل ضطایظ ٍضٍز هْبضت آهَذتگبى ثِ ثبظاض کبض، پس اظ عی 

 زٍضُ ّبی آهَظضی، ًسجت ثِ پیص ثیٌی ٍ اخطای زٍضُ ّبی ثبظاضیبثی ٍ کبضآفطیٌی ًیع اقسام ضسُ است.

 اسىبد ي قًاویه مرتبط بب اجرای طرح: -2-9

 اظ حوبیت قبًَى( 16) هبزُ استٌبز ثِ 35/5/27 تبضید زض ٍظیطاى ّیئت هػَثِ -ت ثٌس 10 هبزُ -

 ضْطی ًبکبضآهس ٍ فطسَزُ ّبی ثبفت ًَسبظی ٍ ثْسبظی احیب،

 ضْطی ثبظآفطیٌی هلی ستبز تفبّوٌبهِ -

 طرح: محل جغرافیبیی -2-3

 هحلِ ثبثبیبى اظ هحالت هػَة ستبز ثبظآفطیٌی ضْطی حبضیِ ضْط ظاّساى

 20/12/1399 :تبریخ خبتوِ طزح 1/2/1399: تبریخ ضزٍع طزح        هبُ 11   هذت سهبى اجزای طزح: -3-3

 

 فرآیىذ اجرا ي جسئیبت طرح: -4

  فطٌّگ ٍ ٌّط                غٌؼت                ذسهبت               کطبٍضظی      :بخص فعبلیت طزح -4-1

 ًفز 0:  ًفز          غیز هستقین  20ببلغ بز  : هستقین     هیشاى اضتغبل سایی طزح: -4-2

 الشاهبت تَسعِ ٍ پیطبزد طزح: -4-3

 ضطکت هْبضت آهَذتگبى زض ًوبیطگبّْبی هتؼسز ٍ افعایص فطٍش -

 ضٌبذت ثبظاضّبی خسیس تَسظ هْبضت آهَذتگبى -

 تَسؼِ ٍ ثْجَز ثستِ ثٌسی هحػَالت تَلیسی -

 عطح تسْیل هی گطزز. پیطجطزاهکبى تَسؼِ ٍ زض غَضت ایدبز تؼبًٍی تَسظ هْبضت آهَذتگبى، -

 اّویت اجزای طزح: -4-4

، ًطخ ثبالی هٌغقِ ثبثبیبى اظ حبضیِ ضْط ظاّساىثب تَخِ ثِ ػسم ٍخَز هطکع آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای زض  -5

کوک ثِ ػلی الرػَظ ثبًَاى سطپطست ذبًَاض ٍ ثبًَاىثیکبضی ٍ ّوچٌیي ثِ هٌظَض اضتغبل ظایی ثطای 

 یت ثَز .اّو اخطای عطح هصکَض زاضای اقتػبز ذبًَازُ،

 :طزح کوی دستبٍرد -5-4

 ًفز بصَرت هستقین ٍ اهکبى تَسعِ آى در فبسّبی بعذ 20ایجبد ظزفیت اضتغبل بزای ببلغ بز  -6
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 بخص ديم

 آمًزضی:اقذامبت   -9

 استبًذارد ٍ هحتَی آهَسضی:  -1-1

 سبعت 180تَلیذ کٌٌذُ عزقیبت اس گیبّبى دارٍیی 

 سبعت 105تَلیذ کٌٌذُ تزضیجبت ٍ ضَر

 سبعت 258گیبّبى دارٍییکبربز 

 : هٌبسب ٍ تجْیشات ّبی اداریفضب -1-2

زض فضبی  زٍضُ ّبی هطثَعِ ،هحلِ ثبثبیبى اظ حبضیِ ضْط ظاّساى ثب تَخِ ثِ ػسم ٍخَز هطکع آهَظضی زض

پبیگبُ ذسهبت اختوبػی ستبیطگطاى  ثطگعاض گطزیسُ است ٍ تدْیعات آهَظضی تَسظ ازاضُ کل آهَظش فٌی ٍ 

 ثلَچستبى تبهیي ٍ ثِ هکبى هطثَعِ هٌتقل گطزیسُ است.حطفِ ای سیستبى ٍ 

 هزبی: -1-3

 ضاحلِ هیطضکبضسطکبض ذبًن  سیسالطْساء )ع( ظاّساى ، 32تبهیي هطثی اظ سَی هطکع آهَظش فٌی ٍ حطفِ ای 

 هطثی پیوبًی هطکع غَضت گطفتِ است .

 :بزًبهِ ریشی ٍ تعییي ضیَُ آهَسش -1-4

ضا زض کبضگبُ ّبی سیبض ظیط ًظط  1-1ثٌس  زضًفط اظ ثبًَاى ضٌبسبیی ضسُ ٍ  استبًساضزّبی هٌسضج  60تؼساز 

ضیَُ ثطًبهِ ضیعی زٍضُ زض قبلت هطبضکتی ًَع زٍم ٍ ثط اسبس تفبّوٌبهِ ثَزُ  هطثی ثرص زٍلتی فطا گطفتٌس.

 است.

 :اى یب گزٍُ ّبی ّذفکبرآهَس -1-5

پبیگبُ ذسهبت اختوبػی ػوسُ گطٍُ ّسف ایي زٍضُ ّب ثبًَاى سطپطست ذبًَاض یب ثس سطپطست ثَزًس کِ تَسظ 

ضٌبسبیی ٍ پس اظ اضائِ ذسهبت هطبٍضُ تَسظ هطکع ، زٍضُ ّبی هطثَعِ ضا  ستبیطگطاى )ٍاثستِ ثِ ثْعیستی(

 عی ًوَزًس .
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 آسهَى ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ:  -1-6

 .ضذُ اًذ هْبرتهَساى هَفق بِ اخذ گَاّیٌبهِ آکبر ًفزاس 53تعذاد 

 هسئَل هْبرت آهَسی طزح: -1-7

 09158403520ضوبرُ ٍ ایویل:               هزبی پیوبًی   سوت:            راحلِ هیزضکبر    ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 :آمًزش ( اقذامبت پطتیببوی3

 اقساهبت
 3 ّوکبض سبظهبى 2سبظهبى ّوکبض  1سبظهبى ّوکبض

 تَضیحبت
 تْیِ کٌٌسُ تبهیي کٌٌسُ هٌبثغ هبلی

تبهیي کٌٌسُ 

 هٌبثغ هبلی
 تْیِ کٌٌسُ

تبهیي کٌٌسُ 

 هٌبثغ هبلی
 تْیِ کٌٌسُ

استبًساضز ٍ 

 هحتَی آهَظضی

سبظهبى آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 کطَض

ازاضُ کل آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 استبى

     

 فضب 

پبیگبُ ذسهبت 

اختوبػی 

 ستبیطگطاى

ذسهبت پبیگبُ 

اختوبػی 

 ستبیطگطاى
     

 تدْیعات

سبظهبى آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 کطَض

ازاضُ کل آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 استبى

     

 هطثی

سبظهبى آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 کطَض

ازاضُ کل آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 استبى

     

 کبضآهَظ

پبیگبُ ذسهبت 

اختوبػی 

 ستبیطگطاى

پبیگبُ ذسهبت 

اختوبػی 

 ستبیطگطاى
     

آظهَى ٍ غسٍض 

 گَاّیٌبهِ

سبظهبى آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 کطَض

ازاضُ کل آهَظش 

فٌی ٍحطفِ ای 

 استبى
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 بخص سًم   

 پطتیببوی ي تسُیل گری طرح

 هطخصبت ٍ ضٌبسبیی ببسار هحصَل/خذهت: -1

 خذمبت یب محصًل: -9-9

دارٍیی، بستِ بٌذی هحصَالت خبًگی تَلیذی ضبهل اًَاع عزقیبت گیبّبى دارٍیی، اسبًسْبی گیبّبى هحصَالت 

 غذایی، تزضی ٍ ضَری خبًگی ٍ ... ٍ ارائِ در قبلب بستِ بٌذی ّبی هٌبسب ٍ بْذاضتی ٍ ًَیي هی ببضذ.

 بررسی ببزار:     -3-9

در استبى صَرت جي.بی بب تَجِ بِ ایٌکِ اکثزا عزضِ عزقیبت گیبّی تَسط استبى ّبی فبرس ٍ کزهبى ٍ خزاسبى 

طزفی بب ٍجَد گًَِ ّبی بَهی در استبى عزضِ عزقیبت تَلیذ ضذُ در استبى بب هَفقیت بسیبر سیبدی  هیگزفت ٍ اس

تَام بَدُ است ٍ در ابتذا رقببت سختی بب هحصَالت هطببِ داضتِ ٍ بِ هزٍر جبی خَد را در ببسار کسب کزدُ 

 هَفق بَدُ است. است. اس طزفی بستِ بٌذی هحصَالت بَهی ًظیز کطک ٍ اچبر در عزضِ آى بسیبر

 بررسی رقبب ي چگًوگی رقببت: -2-9

ظیبز تب استبًْبی تَلیس ٍ ّوچٌیي فبغلِ  استبىزض تب قجل اظ عطح هصکَض  ثب تَخِ ثِ ػسم ٍخَز تَلیسی

ٍ  قبثل ضقبثت  هحػَالت تَلیسی ثب قیوت هٌبست تطی ثِ زست هػطف کٌٌسُ ضسیسُ کٌٌسُ ایي هحػَالت،

 .است

 فريش:ببزاریببی ي  -4-9

ّبی کبضافطیٌی ٍ ثبظاضیبثی ضطکت ًوَزُ اًس ٍ ثب ضٍش ّبی ثبظاضیبثی ٍ فطٍش  زٍضُزض  هْبضت آهَذتگبىاکثط 

 غَضت هحَض تقبضب ٍ هحَض ػطضِ ٍ سٌتی ثػَضت یبثی ػوسُ فطٍش ثػَضت ثبظاض هحػَالت آضٌبیی زاضًس.

اظ پلتفطم ّبی ضایح زض حبل اًدبم هی گیطز ٍلی فؼبلیتْبیی ًیع خْت فطٍش ثػَضت ایٌتطًتی ٍ استفبزُ  هی

 ثبضس.

 مجًزَبی الزم برای راٌ اوذازی کسب ي کبر: -5-1

هعبدى  ادارُ کل صٌعت،سبسهبى صبدر کٌٌذُ هجَس:  خزدُ فزٍضی گیبّبى دارٍیی        ضزح هجَس )پزٍاًِ/ اهتیبس(: 

 ٍ تجبرت

 19/08/1399- 0467250714ضوبرُ ٍ تبریخ هجَس: 
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 بخص چُبرم

 آسیب ضىبسی اجرای طرح: -9-4

تَلیس ػسم ثِ ضٍظ آٍضی هْبضت ضبغلیي ٍ ػسم اضتقبء کیفی هحػَالت ٍ اضجبع ضسى ثبظاض ٍ ّوچٌیي 

 هحػَالت ثی کیفیت 

 پیطىُبدات ي ارائٍ راَکبرَبی رفع چبلص َب: -3-4

ٍ.....  اظ خولِ هؼبًٍت غصا ٍ زاضٍ هطکع ثْساضت، ازاضُ کل غٌؼت، هؼسى ٍ تدبضت ّوکبضی ثرطْبی هرتلف

 .ثٌوبیسیٌس تَلیس کوک ضبیبًی آفط تَسؼِ ثِهی تَاًس تسْیل فطآیٌس غسٍض هدَظّبی هطثَعِ هٌظَض ثِ 

آهَظضْبی ًَیي ترػػی ٍ ػوَهی اظ خولِ هجبحث  تَسؼِ، هْبضت آهَذتگبى ّوچٌیي افعایص تَاًبیی

ًیع  ثْطُ گیطی اظ ضٍضْبی ًَیي فطٍش )ایٌتطًتی(َط ثِ کبض آفطیٌی ٍ ثبظاضیبثی ٍ ضٌبذت ًیبظ هطتطیبى ٍ هطث

 . ًوبیسهی تَاًس ثِ تَسؼِ ایي اهط کوک 
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 محل درج عکس َبی مرتبط بب طرح:
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