
 

 

 

 

 

 

 

ختگانسازی و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترک  گزارش  

 عنوان: 

  دوزنده کیف چرمی بادستطرح 

 خراسان رضوی تهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

 شهید عباسیان تایبادمرکز آموزش فنی و حرفه ای 
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 مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و 

توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت های 

 ی برخوردار است. مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداری بیشتر

آموزش های فنی و حرفه ای با هدف انتقال مهارت های مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره ها از 

بگیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیگیری می شود. با توجه به  طریق مزد

حرفه ای، و ت آموزان آموزش های فنی سازمانی )آزاد( جهت جذب مهار دودیت بازارهای سازمانی و غیرمح

لذا به این نوع آموزش ها به  .پذیر استناتوجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امری ضروری و اجتناب 

می ابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی قعنوان ابزاری برای م

است. به این معنی که  "کارآفرینی" ع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورشباشد، نگریسته می شود. در واق

افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست 

 (.1392آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند )تاج آبادی، 

 

طرح های اشتغال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر 

اقدام نماید. فرم  استان هاآن است تا طی گزارشی، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح های اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات،  "گزارش طرح های مشارکت در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان"

آموزش فنی و حرفه ای استان  که ادارات کل استاقدامات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا 

نسبت به تکمیل این فرم برای هر طرح اشتغالزا به  ها با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت های شرکاء خود

می باشد که در بخش اول اطالعات کاملی از  این فرم شامل سه بخشصورت جداگانه اقدام می نمایند. 

و  و همچنین ویژگی ها طرح و یا بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در ، موسساتمشخصات سازمان ها

اقدامات شناسایی گروه های هدف خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص برنامه های 

انجام شده در طرح آورده  و تسهیل گری یز اقدامات پشتیبانیو در بخش سوم نمهارت آموزی آمادگی شغلی 

 می شود.
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 بخش اول

 :طرحدر کننده  مشارکتاقتصادی های بنگاه  /هانهاد /ها اطالعات سازمان -1

 

 ماهیت دستگاه همکار عناوین و زمینه های همکاری نام دستگاه همکار ردیف
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 معین اقتصادی منطقه 1

شرکت مدبر کشت 

  توس

نیازسنجی ، ثبت نام و آموزش در 

 قالب تفاهم نامه

 ابراهیم جهانگیر * *  

 

09151145919 

مرکز آموزش فنی  2

 تایبادوحرفه ای 

نظارت و بازدید و تعیین صالحیت و 

 برگزاری آزمون و صدور گواهینامه

اسماعیل نیک    * 

 محمدی

09156619391 

 

 بادست چرمی کیف دوزنده طرح عنوان طرح توانمندسازی و اشتغالزایی: -2

 خالصه طرح:  -3

 و برش ، برداری الگو قبیل از هایی شایستگی که است چرم صنعت به مربوط مشاغل از یکی دست با چرمی کیف حرفه دوزنده

 ، رودوشی کیف( شامل بزرگ های کیف و) آرایشی ، کلیدی جا همراه، تلفن جای ، پول کیف(  کوچک های کیف دوخت

 فروشنده قبیل از مشاغلی با که این شغل با توجه این. گیرد می بر در را دست با)  وکوله اداری کیف و مدارکی جا ، مجلسی

 صادرات و دوز دست های کیف تولید های کارگاه و دوزی، کیف وسایل و تجهیزات فروشنده ، مصنوعی و طبیعی چرم انواع

دست درمرکز آموزش فنی وحرفه ای  با چرمی کیف دوخت آموزش های ، و با توجه به برگزاری دوره است ارتباط در آنها

شهید عباسیان تایباد و از طرفی تعامالت انجام شده با اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی شهرستان  مهارت آموختگان به صورت 

 وارد چرخه تولید می گردند که به اشتغال پایدار می انجامد.مستقیم 

 درراستای طرح مثلث اقتصادی استان  وتفاهم نامه استانی اسناد و قوانین مرتبط با اجرای طرح: -3-1

 طرح: محل جغرافیایی -2-3

 شهرستان تایباد

 

 :آدرس دقیق محل اجرای طرح -3-3

 و همچنین کار در منزل توسط کارآموزانکارگاه کیف دوزی مرکز – مرکز تایباد –خراسان رضوی 



4 
 

 وحرفه ای شهید عباسیان تایبادمرکز آموزش فنی  -متر مربع 50 مساحت کارگاه/ مکان اجرای طرح: -4-3

 1/9/99الی  25/06/99 تاریخ شروع طرح:     کیف دوز چرمی با دستماهه  2دوره مدت زمان اجرای طرح: -5-3

 14/1/1400الی  18/10/99و  -6-3

 فرآیند اجرا و جزئیات طرح: -4

  فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               کشاورزی      :بخش فعالیت طرح -1-4

 نفر  5نفر          غیر مستقیم 50مستقیم:      میزان اشتغال زایی طرح: -2-4

 الزامات توسعه و پیشبرد طرح: -3-4

 بانوان متقاضی این حرفه ارائه راه کارهای اجرایی در تولید انواع محصوالت چرمی شاملارایه آموزش به  دراین طرح پس از

 ، رودوشی کیف( شامل بزرگ های کیف و) آرایشی ، کلیدی جا همراه، تلفن جای ، پول کیف  کوچک های کیف دوخت

 و همچنین آموزش فروش و بازار یابی و هزینه های مورد نیاز این حرفه انجام پذیرفت . اداری کیف و مدارکی جا ، مجلسی

............................................................................................................... 

 اهمیت اجرای طرح: -4-4

 اشتغال زایی برای افراد سرپرست خانوار -

 و پر شدن اوقات فراغت آنها بانواناشتغال زایی جهت  -

 کمک به اقتصاد خانواده -

 کمک به بهبود معیشت  -

 ورود به بازار کار و کسب تجربه جهت پشتیبان و کارآفرینی  -

 :طرح کمی دستاورد -5-4

از آموزش این طرح محصوالت تولید شده دست دوز که ساخت  شهرستان  تایباد بوده  نه تنها  از پس 

ورود محصوالت خارجی جلوگیری می کند بلکه به کشور های حوزه خلیج فارس هم صادر می شود . و 

 دارای ارزش افزوده باالیی می باشد.

 

 تاثیرات دستاوردها بر برنامه ریزی های جدید: -6-4

 جلوگیری از ورود محصوالت خارجی و با توجه به کیفیت قیمت مناسب تولیدات باعث صادرات می گردد.باعث 
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 بخش دوم

 آموزشی:اقدامات   -1

 استاندارد و محتوی آموزشی:  -1-1

   ساعت 268دست  با چرمی کیف دوزنده -2-1

 : فضا و تجهیزات -3-1

 در محل مرکز می باشد.فضای آموزشی   تامین تجهیزات و -4-1

 بخشی مواد مصرفی توسط شرکت مدبر کشتتامین  -5-1

 مربی: -6-1

 مربی ازسازمان تامین گردید.

 برنامه ریزی و تعیین شیوه آموزش: -7-1

پس از تبلیغات محیطی و مجازی ، ثبت نام کارآموزان در مرکز انجام پذیرفت . در ادامه روند آموزش انواع دوخت کیف چرمی 

 و فضای مجازی  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی کارآفرینان تحت نظم  به مهارت آموختگان ارائه گردید و طی تعامل با

 جذب بازار کار و تولید شدند.

 :کارآموز -8-1

 می باشند.( در منزل  مشاغل خانگی) خانم های جوان ، با استعداد و جویای کارکاراموزان این طرح 

 

 آزمون و صدور گواهینامه: -9-1

 .حاضردرکالس درآزمون شرکت نموده وپس ازقبولی گواهینامه دریافت می کنند  بانواندراین طرح 

 

 مسئول مهارت آموزی طرح: -10-1

 09011892402   : شماره و ایمیل  مربی حق التدریس          : سمت          مهین عزیزینام و نام خانوادگی:
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 :آموزش اقدامات پشتیبانی( 2

 توضیحات 1سازمان همکار اقدامات
 تهیه کننده تامین کننده منابع مالی

استاندارد و 

محتوی 

 آموزشی

سازمان آموزش 

فنی وحرفه ای 

 کشور

سازمان آموزش فنی 

 وحرفه ای کشور

 و تهیه های هزینه کننده تامین های دستگاه /دستگاه قسمت این در

 آن تدوین و تهیه نحوه و آموزشی دوره محتوی و استانداردها تدوین

 گردد می مشخص

مرکز آموزش  فضا و تجهیزات

فنی وحرفه ای 

شهید عباسیان 

 تایباد

 فنی آموزش مرکز

 شهید ای وحرفه

 تایباد عباسیان

 فضا، مالی منابع کننده تامین های دستگاه /دستگاه بخش این در

 کننده تهیه های دستگاه /دستگاه همچنین و مصرفی مواد و تجهیزات

 گردد می مشخص آن

سازمان آموزش  مربی

فنی وحرفه ای 

 کشور

سازمان آموزش فنی 

 وحرفه ای کشور

در این قسمت دستگاه/ دستگاه های پرداخت کننده هزینه آموزش 

 مربیان و دستگاه/ دستگاه های تامین کننده مربی مشخص می گردد

شرکت تعاونی  آزاد  کارآموز

 سبزگسترآزادوار

 آموزش های هزینه نندهک تامین های دستگاه /دستگاه قسمت این در

 های دستگاه /دستگاه و( کارآموزان شغلی هدایت و مشاوره نام، ثبت)

 گردد می مشخص آن متولی

آزمون و صدور 

 گواهینامه

سازمان آموزش 

فنی وحرفه ای 

 کشور

سازمان آموزش فنی 

 وحرفه ای کشور

 و آزمون های هزینه کننده تامین های دستگاه /دستگاه بخش این در

 صادر و آزمون کننده برگزار های دستگاه /دستگاه و گواهینامه صدور

 گردد می مشخص گواهینامه کننده

 

 بخش سوم

 پشتیبانی و تسهیل گری طرح

 مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت: -1

 سرمایه گذاران حوزه چرم و کانال های فروش در فضای مجازی 

تولیدات کارآموزان به منظور صادرات به کشور های حوزه خلیج ؛  اشتغال خانگیبه صورت  نفر 50دراین طرح عالوه براشتغال 

 میگردد. فارس صادر

 خدمات یا محصول: -1-1

 ، رودوشی کیف( شامل بزرگ های کیف و) آرایشی ، کلیدی جا همراه، تلفن جای ، پول کوچک کیف های کیف انواعو دوخت 

  و همچنین تعمیر انواع محصوالت چرمی  اداری کیف و مدارکی جا ، مجلسی
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 بررسی بازار:     -2-1

 به فروش می رسد.باتوجه به تامین بازار فروش و صادرات محصوالت کلیه تولیدات کارآموزان 

 بررسی رقبا و چگونگی رقابت: -3-1

باعث فروش بهتر محصوالت می  کیفیت تولیدات ، مواد مصرفی با قیمت مناسب ، رنگ بندی و تنوع محصوالت همه این موارد

 شود.

 بازاریابی و فروش:

 کیفیت باال خودبازاریابی مناسبی دارد لذا باخریدهای اندک وکلی حس بازاریابی ازجنس خوب ومرغوب ارزش گذاری 

 می گردد.

 مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب و کار: -2

 گواهینامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

 

 بخش چهارم

 شناسی اجرای طرح:آسیب 

 ورود محصوالت ارزان قیمت و بی کیفیت خارجی و همچنین نوسان قیمت ها ی مواد مصرفی

 

  محل درج عکس های مرتبط با طرح:
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