
بسمه تعالی

ختگانسازي و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك گزارش

کشورينمادطرحازشدهمعرفیاجتماعیدیدگانآسیباشتغالزاییوتوانمندسازيطرحعنوان: 

البرزتهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان 

نظرآبادشهرستان 7شماره مرکز آموزش فنی و حرفه اي 

30/05/98تا1/1/98مربوط به بازه ي زمانی : 

30/5/98: تاریخ تهیه

البرزمدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان تائید کننده گزارش: 
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مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت هاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و 
توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت هاي 

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

آموزش هاي فنی و حرفه اي با هدف انتقال مهارت هاي مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره ها از 
بگیري و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي پیگیري می شود. با توجه به طریق مزد

حرفه اي، و ت آموزان آموزش هاي فنی سازمانی (آزاد) جهت جذب مهاردودیت بازارهاي سازمانی و غیرمح
لذا به این نوع آموزش ها به .پذیر استناتوجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

می ابله با بیکاري باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی قعنوان ابزاري براي 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 هاي شغلی مناسبی را به دست 
).1392آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادي، 

طرح هاي 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 هاي اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات، "گزارش طرح هاي مشارکت در توانمندسازي و اشتغالزایی مهارت آموختگان"
آموزش فنی و حرفه اي استان که ادارات کلاستاقدامات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا 

نسبت به با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت هاي شرکاء خودمبتنی بر قراردادها و تفاهمنامه هاي همکاري ها 
این فرم شامل سه بخش می باشد اگانه اقدام می نمایند. تکمیل این فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جد

و یا بنگاه هاي اقتصادي مشارکت کننده ، موسساتکه در بخش اول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان ها
خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص و برنامه هاي و همچنین ویژگی هاطرحدر

و و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانیمهارت آموزي آمادگی شغلی مات اقداشناسایی گروه هاي هدف 
انجام شده در طرح آورده می شود.تسهیل گري
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بخش اول

:طرحدر کننده مشارکتاقتصادي هاي بنگاه /هانهاد/هااطالعات سازمان-1
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1
فرمانداري

نظرآبادشهرستان
رئیس کمیته توانمند سازي آسیب 

09124619871آقاي مراد نیا*دیدگان اجتماعی

2
وفنیآموزشمرکز

نظرآبادايرفهح
توانمند سازي آسیب دبیر کمیته 

09125669915خانم نجفیدیدگان اجتماعی

09123690998خانم شیخ حسینی**نماد کشوريمعرفی کارآموزان طرحآموزش و پرورش3

4
اداره جهاد 

کشاورزي ( اتحادیه 
گلخانه داران )

گلخانهحوزهدرکاربازارایجادومعرفی
پیشنهاداتخصوصدرکارشناسیها،

وخانگیاشتغال،مشاغلحوزه
بازدیدجهتهماهنگیکارآفرینی،
آموزشیدورهطیهاگلخانه

09120431334دکتر الماسی**

اداره کار5
وبیمهاشتغال،قراردادهايبررسی

تشکیلکم،بهرهباوامدریافتشرایط
تعاونیها

09124603108آقاي عزتی*

اتاق اصناف6
خیاطی،حوزهدرکاربازارایجادومعرفی

بازاردرخصوصمشاورهوکارشناسی
خانگیمشاغلفروش

09125634808آقاي خرمنبیز*

عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزایی:-2

طرح نماد کشوريازشدهمعرفیاجتماعیدیدگانآسیبطرح توانمندسازي و اشتغالزایی 

خالصه طرح:-3

دانشسطحارتقايبرراخودتوانپایدار،مستمرفرآیندیکعنوانبهتوانمندسازيبهجامعنگرشیباطرحاین
نموده است.متمرکز... وتوانمنديازمطلوبیسطحبهآنرساندنوهدفهجامعآگاهیو

با ریاست معاون برنامه ریزي و عمرانی فرماندار و دبیري مرکز توانمند سازي آسیب دیدگان اجتماعی کمیته 
اجتماعی،رفاهوتعاونکار،آموزش فنی و حرفه اي شهرستان و اعضاي کمیته شامل اداره جهاد کشاورزي، اداره

مراقبت اجتماعی دانش آموزان سراسر کشور است که توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است.* طرح نماد کشوري: نظام 
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سرپرستزنانشناسائی. تشکیل شد شهرستانداراننهگلخامدیرهاصناف، هیاتپرورش، اتاقوآموزشاداره
در دستور کار کمیته معرفی شده از طرح نماد کشوريسرپرستبیوبدسرپرستهايخانوادهوالدینوخانوار

مرتبطمتخصصینواعضاي کمیته باخانگیمشاغلو بازدهزودمشاغلبررسیگرفت. در مراحل بعدي قرار
پتانسیل بهتوجهباوجسمیتوانائیوسنتحصیالت،لحاظازهاخانوادهشرایطبهتوجهباکهفتپذیرصورت

زیگزال دوزيدوزي وراستهلباس،تعمیراتفرنگی،توتدهندهپرورشدوره هاي، آموزششهرستاناشتغالزایی
نظرآباد انجام شد.ايحرفهوبا محوریت مرکز آموزش فنی

وکشاورزيجهادادارهفرنگی بر عهدهتوتدهندهپرورشرشتهمهارت آموختگانبرايکاربازارمعرفی به 
تعدادي از مهارت آموختگان رشته هاي خیاطی .بوداصنافاتاقبر عهده خیاطیرشتهدرو دارانگلخانهاتحادیه

به بانک ها معرفی شدند.خود اشتغالیهت دریافت وامجنیز

قراردادها و محیط کار در کمیته با همکاري اداره کار انجام شد. در خصوص هماهنگی الزم در خصوص شرایط 
ر خصوص دریافت وام مهارت آموختگانی که تمایل به فعالیت در مشاغل خانگی دارند هماهنگیهاي الزم د

خوداشتغالی بابا کمیته امداد و بهزیستی انجام شد.

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

ازابالغیاشتغالکلیسیاستهاي)2بند(-سرپرست خانوارزنانسازيتوانمندتفاهمنامهقرارداد به استناد 
مصوباشتغالشوراي عالیدستورالعملومقاومتیاقتصادکلیسیاستهاي)5(بندورهبريمعظممقامسوي
95ماهبهمن

طرح:محل جغرافیایی-2-3

150حدودجمعیتبانظرآبادشهرستان. باشدمینظرآبادشهرستانسطحدرطرح،اجرايجغرافیاییگستره
باشد.میبرخوردارفراوانیشغلیوجمعیتیتنوعازنفريهزار

25/01/99:تاریخ خاتمه طرح25/01/98تاریخ شروع طرح:ماه12مدت زمان اجراي طرح:-3-3

فرآیند اجرا و جزئیات طرح:-4
فرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزي:بخش فعالیت طرح-1-4

نفر50غیر مستقیم:نفر          34مستقیم:میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
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الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

وکمیته امداد امام خمینی در شناسایی و معرفی اقشار الزامات توسعه و پیشبرد طرح همکاري اداره بهزیستی
به کمیته  توانمند سازي آسیب دیدگان اجتماعی شهرستان و  همچنین آسیب پذیر و زنان سرپرست خانوار 

بازار کار نهایتا معرفی مهارت آموختگان بهو آموزش رشته هاي اشتغالزا مطابق طرح تکاپو و آمایش سرزمین

طرح:اهمیت اجراي -4-4
اشتغال زایی براي افراد سرپرست خانوار-
کارآفرینیحوزهدربانوانفعالیتورشد-
سیاسیواقتصادياجتماعی،فعالیتدربانوانمشارکتافزایش-
اشتغالواقتصادحوزهدربانوانفعالیترشد-
مرتبطهايآموزشباتخصصیمشاغلدربانوانسطحارتقاي-
خانوادهبنیانتحکیموخانوادهزنانسالمتارتقاي-

:طرحکمیدستاورد-5-4

بهتوجهباآگاهانهمشارکتافزایشوخانوارسرپرستزناناجتماعیهايآسیبکاهشوپیشگیريمنظوربه
قواينظرازمردانوزناننابرابريبهاعتقادزنان،اشتغالمحدودیتایجادکار،بازاردرمختلفهايتبعیضوجود
اینبودنبستهبهنیززنانخودحتیکه. استشدهبستهزنانرويبهمشاغلازبسیاريدرهايفکري،وبدنی
شدهمنجرکشوراقتصاديرشدکاهشتبعبهواقتصاديمشارکتکاهشباعثعاملاین. اندکردهکمکدرها
سطحارتقايبرراخودتوانپایدار،مستمرفرآیندیکعنوانبهتوانمندسازيبهجامعنگرشیباطرحاین. است
طرحچنیناجراي.استنمودهمتمرکز... وتوانمنديازمطلوبیسطحبهآنرساندنوهدفجامعآگاهیودانش
ارتقاياجتماعی،هايآسیبکاهشخانوارها،درامدپایدار،افزایشومولدمشاغلایجادموجبتواندمیهایی
.شودمنطقهاقتصاديثباتنهایت،دروشدهارائهخدماتکیفیتوسطح
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

کهبودهموجودمتناسباستانداردکمیته در قالب نیازسنجی بازار کار، سويازشدهاعالمنیازهايبهتوجهبا
.گرفتندقراربرداريبهرهمورد

: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1

و در .استبودهمناسبوملموسآموزش در مرکز،جهتالزمدر رشته خیاطی، تجهیزاتطرحاجرايبهتوجهبا
رشته پرورش توت فرنگی با هماهنگی انجام شده در کمیته کارگاه عملی در بزرگترین گلخانه شهرستان (گلخانه 

توت فرنگی بیگلري) انجام شد. 

مربی:-3-1

.باشندمیايحرفهوفنیآموزشسازمانتاییدمربیان مورداز طرحاجرايآموزشیمربیان

:آموزششیوهتعیینوریزيبرنامه-4-1

دورهدودرکه. گردیداعالمکشورينمادطرحسويازشدهمعرفیمتقاضیانازنفر34تعدادطرحایندر
آموزشبرتاکیدولباستعمیراتدورهآموزشبهاقدامپوشاكصنایعگروهدروفرنگیتوتدهندهپرورش
فرنگیتوتدهندهپرورشکارگاهعملیکارو. شدانجاممرکزثابتکارگاهدرکاريوسطوزیگزالدوزي،راسته

.شدانجامشهرستاندربیگلريگلخانهدر

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-5-1

می باشند شهرستان دیدگان اجتماعیتوانمند سازي آسیب کمیته کارآموزان این طرح از بین افراد معرفی شده 
شرکت نمودندطرح نماد آموزش و پرورش زنان سرپرست و بدسرپرست معرفی شده در اولین دوره آموزشی که 
می باشد.سال 40تا20و سن آن ها بین داشته حداقل سیکل سطح تحصیالتکه 

آزمون و صدور گواهینامه:-6-1

دریافتبهموفقشدن ومعرفیآزمونبهنفر13تعدادواسترسیدهپایانبهدوره1آموزشیهردو2تعداداز
خواهند شدنامهگواهی

.
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مسئول مهارت آموزي طرح:-7-1

شماره و ایمیل: رئیس مرکزسمت:صدیقه نجفینام و نام خانوادگی: 
sedighehnajafi.mech@gmail.com-09125669915

:آموزشپشتیبانیاقدامات ) 2

اقدامات

3همکارسازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار

توضیحات تامین 
کننده 
منابع 
مالی

تهیه 
کننده

تامین 
کننده 
منابع 
مالی

تهیه 
کننده

تامین 
کننده 
منابع 
مالی

تهیه 
کننده

استاندارد و 
محتوي 
آموزشی

سازمان
آموزش

فنی
ايوحرفه

سازمان
آموزش

فنی
ايوحرفه

فضا و 
تجهیزات

مرکز 
آموزش 
فنی و 

حرفه اي 
نظرآباد

مرکز 
آموزش 
فنی و 

حرفه اي 
نظرآباد

گلخانه 
بیگلري

اتاق 
اصناف

مربی

سازمان
آموزش
فنی
ايوحرفه

سازمان
آموزش
فنی
ايوحرفه

کارآموز
آموزش 

و 
پرورش

آزمون و صدور 
گواهینامه

سازمان
آموزش
فنی
ايوحرفه

سازمان
آموزش
فنی
ايوحرفه
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بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:-1
خدمات یا محصول:-1-1

این شهرستان شرایط مساعدي جهت با توجه به اقلیم مناسب کشاورزي و وجود گلخانه هاي توت فرنگی فراوان در 
با سرمایه اندك می توانند یک بنگاه اقتصادي هنرآموختگان رشته خیاطی .اشتغال در این بخش فراهم آمده است

.شرایط مناسبی جهت اشتغال در این شهرستان داراست لذانمایند ایجادکوچک را 

بررسی بازار:- 2-1

کشاورزيهاي خدمات،حوزهدرمشاغلدارا بودن دو شهرك صنعتی ،کلیهوبا توجه به شرایط اقلیمی شهرستان
.باشندمینسبیمزیتدارايوبودهبرخوردارالزمرونقازهنريو،صنعتی

بررسی رقبا و چگونگی رقابت:-3-1

زمینه(بخش دولتی) و فعالیت در _و نظرآباد(بخش خصوصی)_شهرستان نظرآباد با دارابودن دو شهرك صنعتی سپهر
غذایی،  محصوالت لبنی و شهرکهاي گلخانه اي و همپنین وجود شرکتهاي بزرگ پوشاك مانند تیما، بال، جامه صنایع

است.آورده پوش آرا، مقدم و..... اشتغال مناسبی براي مهارت آموختگان این رشته ها فراهم 

.و شهرکهاي صنعتی شهرکهاي گلخانه اي فراوان ،وجود زمینهاي کشاورزي مناسب :هافرصت

عدم،کیفیتبیکاالهايرویهبیورودکشور،اقتصاديشرایطازناشیخدماتوهاکااليتقاضاکاهش:تهدیدها
.هاقیمتثباتعدمواولیهموادشدنگرانکارآفرینان،برايايسرمایهتامین منابع

بازاریابی و فروش:

صادرات - 4مستقیمبازاریابی- 3نمایشگاهدرعرضه- 2آنالینفروشگاهیاسایتوباندازيراه- 1

مجوزهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار:

متر از طریق جهاد کشاورزي انجام می شود. 300گلخانه: گلخانه هاي زیر 

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی که در هر شهرستان طریقازمتر300بااليهايگلخانه: گلخانه
.شودمیانجامنمایندگی دارند،

شود.انجام می اصنافاتحادیها توسطمجوزهصدورتولیدي خیاطی: فرایند
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

خانوارسرپرستزنانپذیريریسکخودباوري وعدم1-4-1

) بیمه(کارفرمایانطرفازکارقوانینرعایتعدم1-4-2

کاريهايمحیطدردیدهآسیبزنانحضورازاستفادهسوء1-4-3

بانواناشتغالزماندرفرزندانآسیب1-4-4

پیشنهادات و ارائه راهکارهاي رفع چالش ها:-2-4

موجودهايشغلاساسبرآموزشواستعدادیابیمشاوره،2-4-1

قوانینیريپیگوآموزش،کارشرایطدرخصوصالزمهايهماهنگیوانجامجهتسرگروهانتخاب2-4-2
کار

مشاورهجلساتبرگزاري-بازرسیونظارت2-4-3

جهتسال18االيبفرزندانسازيآمادهوآموزش-فراغتاوقاتدرمشاورهوآموزشیهايبرنامه2-4-4
خانوادهمادرهمراهبهاشتغال

هاNgoوموفقهايکارآفرینازدعوت2-4-5
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محل درج عکس هاي مرتبط با طرح:

کمیتهجلسهینلوادومین جلسه کمیته                             طرح توجیهی زنان سرپرست خانوار

خیاطیآموزشیدورهبرگزاريبرگزاري دوره آموزشی پرورش توت فرنگی                        

کمیتهجلسهسومینکمیتهجلسهچهارمینکمیتهجلسهینپنجم
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مسئولینتوسطآموزشیدورهازبازدید

رئیس جهاد -معاون فرماندار
فنی و حرفه آموزشرئیس مرکز-کشاورزي

اي

رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه اي- رئیس و معاون آموزش و پرورش- رئیس اتاق اصناف-رئیس اداره کار

رئیس آموزش فنی و حرفه اي-معاون آموزش و پرورش-رئیس اتحادیه خیاطان                                      معاون فرماندار
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اشتغال زنان سرپرست در گلخانه هاي شهرستان

شهرستانتولیدي خیاطیدرسرپرستزنانشتغالا


