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مقدمه:

ایجادیکی از مهمترین ماموریت هاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، آموزش مهارت به افراد جهت 

و توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت هاي 
مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداري بیشتري برخوردار است. 

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

حرفه اي، و دودیت بازارهاي سازمانی و غیرسازمانی (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش هاي فنی مح
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"باشد، نگریسته می شود. در واقع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورش

تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت هاي شغلی مناسبی را به دست افراد پس از کسب مهارتها و 
).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 هاالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از آن است تا طی گزارشی، نسبت به اخذ اط

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 خودردادها و تفاهمنامه هاي همکاري مبتنی بر قراها 
این فرم شامل سه بخش می باشد تکمیل این فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام می نمایند. 

مشارکت کننده و یا بنگاه هاي اقتصادي، 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 اقدامات شناسایی گروه هاي هدف 
انجام شده در طرح آورده می شود.تسهیل گري
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بخش اول

:طرحدر کننده مشارکتاقتصادي هاي بنگاه /هانهاد/هاسازماناطالعات -1
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مهارت آموختگان اشتغال شادفرششرکت 1
حرفه قالیبافی

09146549756شادحسن -*--

فرمانداري 2
شهرستان

پیگیري امورات اداري 
طرح

فریدون --*-
بابایی

04532423773

اداره تعاون ، کار و 3
اجتماعیرفاه 

خلخال

--*-پیگیري امورات مربوطه
علیرضا 
خلیلی

09143523521

فنی و مرکز آموزش 4
حرفه اي خلخال

نظارت و آموزش ، 
ارزشیابی

حبیب اله --*-
پناهپور

0454220094
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اشتغال مهارت آموختگان حرفه قالیبافیعنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزایی:-2
خالصه طرح:-3

فروش و صادرات فرش دست بافت در شهرستان خلخال در قالب ایجاد کار گروه وهمکاري در توسعه ،  ساماندهی ، آموزش و  تولید
مشترك و اخذ بسته هاي حمایتی از تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دست بافت و توسعه فعالیت هاي آنها

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

مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان خلخال 

طرح:محل جغرافیایی-2-3

اجرا می گردد.شهرستان خلخالبخش خورش رستم,و روستا هاي بخش مرکزياطق بافت فرسوده  شهري مناین طرح در محدوده 

31/6/98طرح تاریخ خاتمه 05/01/97: تاریخ شروع طرحدو سال مدت زمان اجراي طرح-3-3

فرآیند اجرا و جزئیات طرح:-4
فرهنگ و هنر■صنعتخدماتکشاورزي:بخش فعالیت طرح-1-4

نفر3نفر          غیر مستقیم: 56مستقیم: :میزان اشتغال زایی طرح-2-4
:الزامات توسعه و پیشبرد طرح- 3-4

نفر25200نظارت و ارزشیابی بر، مرکز آموزش فنی و حرفه اي خواهران شهرستان خلخالقرارداد منعقدهطبق
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.را برعهده دارددرحرفه قالیبافیمورد نیاز طرح ساعت آموزش نیروي کار 

اداره ول افرمانداي شهرستان خلخشهرستان خلخال در راستاي توسعه اشتغال امورات مربوطه طرح را انجام میدهد .
در شناسایی بازار جدید و همچنین ایجاد بسترهاي الزم جهت توسعه و رونق اقتصادي طرح صنعت معدن و تجارت

تاثیر گذار هستند.
اهمیت اجراي طرح:-4-4

اغلب به کالن شهر ااجباردلیل کمبود فرصت هاي شغلیال هاي اخیر مردم منطقه بهبا توجه به اینکه در س
له هاشتغال زایی براي زنان سرپرست خانوار در وبوده اند لذاها مهاجرت نموده و به کارهاي خدماتی مشغول 

مستقیم تاثیر گزار بوده و این عوامل از خانوارها به استحکام بنیان خانواده و همچنین افزایش درآمداول 
می باشد.دالیل اجراي طرح در منطقه 

:طرحدستاوردکمی-5-4

استحکام بنیان خانواده هاي مشمول –تخته فرش دست بافت12تولید ماهانه -نفر 56ایجاد فرصت شغلی حداقل براي 
رونق خرید و فروش مواد مصرفی صنعت فرش در –رونق بازار فرش –افزایش درآمد خانواده هاي مشمول طرح –طرح 

کمی طرح می باشد از دستاوردهاي منطقه
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

آموزش مورد نیاز را ساعت450هر نفر .گرددبرگزار میآموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ايدطبق استاندارمعرفی شده طرح آموزش نیروي کار
داده می شود.آموزش در این دوره فرش دست بافت استاندارد آموزشی حرفهکلیه .در مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان خلخال طی می کنند

: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1

که داراي دستگاه دار قالی آموزشی 12متر مربع جهت برپایی دار قالی با تعداد 95فضاي اداري شامل یک واحد سالن یک پارچه به مساحت 
فرش بافی می باشد   و مواد مصرفی کامل ابزار 

مربی:-3-1

خواهد شدتامین توسط مجري طرحسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورطبق شرایطحق التدریس طرح بصورتمربی 

:برنامه ریزي و تعیین شیوه آموزش-4-1

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان و اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مورد نیاز طرح از طریقنفر کارآموز56تعداد
شهرستان مجري طرح شهرستان به مرکز آموزش فنی و حرفه اي خلخال معرفی می شود و کارآموزان معرفی شده در کارگاه 

ارزشیابی و نظارت بر اجراي دقیق آموزش بر عهده مرکز آموزش فنی و بینند.ساعت آموزش می450طبق استاندار مهارت
حرفه اي شهرستان خلخال می باشد .

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-5-1

بوده که از طرف کارگروه اشتغال و بی بضاعت شهرستانه هدف این طرح زنان سرپرست خانوار و زنان خانوارهاي محروم وگر
ان  شناسایی و براي آموزش و اشتغال به مرکز معرفی می گردد . و سرمایه گذاري شهرست

آزمون و صدور گواهینامه:-6-1

مربوطه در آزمونو کسب توانایی هاي الزم طبق استاندارد مربوطه شده بعد از طی کردن دوره آموزشی نفر معرفی 56کلیه 
صادره به کارآموزان ارائه خواهد شد گواهینامه مهارت پس از موفقیت در آزمون ، شرکت و

مسئول مهارت آموزي طرح:-7-1

. شماره و ایمیل: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان خلخال . سمت: حبیب اله پناهپورنام و نام خانوادگی: 

ایمیل :09143526472. H.PANA1350@YAHOO.CO
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:آموزشپشتیبانیاقدامات ) 2

اقدامات

سازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار
3همکار

توضیحات

تامین کننده 
منابع مالی

تامین کننده تهیه کننده
منابع مالی

تامین تهیه کننده
کننده 
منابع 
مالی

تهیه کننده

استاندارد 
و محتوي 
آموزشی

سازمان 
اموزش 
فنی و 
حرفه اي

سازمان 
اموزش فنی و 

حرفه اي

مربوط به حرفه فرش بافی آموزشیتاییدو محتواي  استاندارد 
و توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورزیر نظر 2درجه 

به مرکز اجرابراياداره کل آموزش فنی و حرفه اي اردبیل
خواهد شدخواهران خلخال ابالغ 

فضا و 
شادشادتجهیزات

جهت آموزش کارآموزان مجري طرح کارگاه آموزشی قالی بافی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي با نظارتاستفاده می شود و 

خواهد شداستان اردبیل طبق استاندارد تجهیز و راه اندازي 
فنی و مربی

خواهد شدتامین آقاي شادتوسط حق التدریس مربی مرکز خلخالحرفه اي 

فنی و کارآموز
حرفه اي

زهرا 
سلیمانیان

اداره تعاون 
کار و رفاه 
اجتماعی

علیرضا 
خلیلی

کارآموزان معرفی شده از طرف کارگروه اشتغال شهرستان توسط 
پس از مشاوره ، خواهران خلخالآموزش فنی و حرفه اي مرکز

خواهد پذیرش و راهنمایی هاي هدایت  شغلی الزم صورت 
گرفت

آزمون و 
صدور 

گواهینامه

فنی و 
حرفه اي
خلخال

لی عموییع
صدور گواهینامه کتب و عملیپس از اجراي آموزش و ارزشیابی 

واحد -اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان اردبیلتوسط 
بعمل آمده و به کارآموزان ارائه خواهد شد ارزشیابی 



7

بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول:-1
می باشدفرش دست بافمحصول اصلی این طرح محصول:خدمات یا -1-1

.  فرش دست باف هم در بازار داخلی و هم بازار خارج از کشور از اهمیت بسیار باالي بررسی بازار:-2-1
باال تلقی می گردد.برخوردار است . از لحاظ صادرات هم جزو کاالي باارزش

بررسی رقبا و چگونگی رقابت:-3-1

مجري طرح ( شاد) از قابلیت هاي الزم جهت تولید فرش هاي نمونه و قابل رقابت با سایر تولید شرکت نندگان فرش ایران ، در کنار سایر تولید ک
فرش ایران کمک نمایدمی تواند به صنعت می باشد و با آشنایی به بازارهاي آسیایی و  جهانی کنندگان 

بازاریابی و فروش:

قسمت عمده اقالم تولیدي در داخل کشور به فروش می رسد و طرح هاي برگزیده در بازارهاي آسیایی و جهانی قابل فروش خواهد بود .

مجوزهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار:-2

در براي اجراي طرح فوق کارگروه اشتغال شهرستانو تاکید آقاي شاد و –ال در راستایی تفاهمنامه منعقده فی مابین فرمانداري شهرستان خلخ
خواهد شدالزم صادر کلیه امورات مربوطه طبق مقررات انجام و مجوز با همکاري سرمایه گذار بخش خصوصیشهرستان خلخال 
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

زاییعدم تامین تسهیالت اشتغال - 1
عدم نظارت کافی دستگاهاي نظارتی از جمله کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان بخصوص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و - 2

سازمان تامین اجتماعی شهرستان خلخال
عدم پرداخت بموقع حقوق و مزایاي شاغلین - 3

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

و آموزش کارآموزانفضاي کارگاه تولیدي توجه بیشتر به- 1
نظارت مستمربر آموزش و تولید شاغلین- 2
در نظر گرفتن مشوقات بیمه اي الزم براي شاغلین- 3
تامین مواد مصرفی الزم با یارانه در صورت امکان- 4
پرداخت بموقع تسهیالت- 5
مشوقات صادراتی- 6
ایرانیحمایت از مصرف کنندگان فرش با پرداخت تسهیالت خرید کاالي - 7
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محل درج عکس هاي مرتبط با طرح:
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