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اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان بوشهر

دشتی9مرکز آموزش فنی و حرفه اي شماره 

ختگانسازي و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك گزارش

(طرح ناظر پویا)شهرداري خورموجتفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  عنوان:

2فاز تفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  روستاي بحیري

شرکت پویان  پوش دشتی (شهر خورموج)تفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  

بوشهرتهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان 

دشتیشهرستان 9شماره مرکز آموزش فنی و حرفه اي 
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بوشهرمدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استانتائید کننده گزارش: 

دفتر راهبري و اجراي آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
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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 
توجه به مقوله که طریق مزدبگیري و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي پیگیري می شود. 

به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاري .استپذیر ناکارآفرینی در این آموزش ها امري ضروري و اجتناب 
است. به "کارآفرینی"نگریسته می شود. در واقع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورشابله با بیکاريقبراي م

این معنی که افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت هاي شغلی 
.ایت فرصت شغلی ایجاد نمایند مناسبی را به دست آورند و یا در نه



3

بخش اول

:طرحدر کننده مشارکتاقتصادي هاي بنگاه /هانهاد/هاسازماناطالعات-1

آورده می هر کدامزمینه هاي همکاري طرح و در کننده مشارکتاقتصادي هاي(در این قسمت اطالعات کامل و جامع مربوط به سازمان/ نهاد/ بنگاه
شود)

عناوین و زمینه هاي نام دستگاه همکارردیف
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تأمین تجهیزات ومواد شهرداري خورموج1
مصرفی و اشتغال

احمد شیخیانی*

(شهردار)

0917372852
6

تعاونی شوراي اسالمی و دهیار 2
)2(فازبحیري

تأمین تجهیزات ومواد 
مصرفی و هزینه مربی و 

اشتغال

0917771870محمد فقیه*
0

تأمین تجهیزات ومواد دشتیپویان پوششرکت 3
مصرفی و هزینه مربی و 

اشتغال

0917238191فاطمه فرهادي*
1

: واشتغالزاییتوانمندسازيطرحعنوان-2
انشگاهی)دنفر از فارغ التحصیالن 22( اشتغال شهرداري خورموجتفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  

نفر از بانوان روستا)20اشتغال (2فاز تفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  روستاي بحیري

)سرپرست خانوارنفر از بانوان 12(اشتغال تفاهم نامه آموزش همراه با اشتغال  روستاي بادام زار
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خالصه طرح:-3

طرح مشخص گردد)کلیات (در این قسمت مختصري از 

طرف تفاهم نامه بر اساس دستگاهها و بنگاه هاي نیاز دتفاهم نامه ، آموزش هاي مهارتی مورپس از انعقاددر این طرح 
رهگیري اشتغال و با هدف اشتغال کارآموزان ارائه گردید. با خاتمه دوره هاي آموزشی و استانداردهاي آموزش فنی و حرفه اي

نیاز دوره هاي ارتقا مهارت نیز براي اعالمصورتحال حاضر در و در کارآموزان نتایج مثبت حاصل از اجراي طرح ثبت گردید. 
نامبردگان برگزار می گردد.

طرح:اسناد و قوانین مرتبط با اجراي-3-1

دد، اشاره دارد)(در این قسمت اشاره به تفاهم نامه یا قرارداد آموزشی/ قانون/ مصوبه و سایر الزامات قانونی و ضروري که طرح به استناد آن اجرا می گر

 شوراي عالی اشتغال5/11/95دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزي در محیط کار واقعی موضوع مصوبه مورخه
و عشایرياشتغال پایدار در مناطق روستاییو ایجاد ایت از توسعه ستورالعمل حمد
 مصوبه هیئت وزیران در خصوص برنامه جامع ارتقاء سطح سواد ، دانش و مهارت در مناطق عشایري و توانمندسازي

مستمر عشایر کشور
 کار به ویژه فارغ افزایش مهارت و تخصص نیروي بند ت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (4مصوبه ماده

التحصیالن دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزش هاي 
)موجوده اي با استفاده از ظرفیت هايمهارتی، تخصصی و فنی و حرف

 و اجرائی طرح نظارت پویاتفاهم نامه با شهراري خورموج با موضوع آموزش همراه با اشتغال مطابق دستورالعمل
دشتیشهرستانمصوبه  شوراي اسالمی شهرخورموج و  تأئییه کمیته  تظبیق فرمانداري

 آموزش همراه با اشتغالدشتی با موضوع پویان پوش  دشتیبا شرکت تفاهم نامه.
 آموزش همراه با اشتغال. با تعاونی دهیاران بخش مرکزي شهرستان دشتی با موضوع تفاهم نامه

طرح:محل جغرافیایی-3-2

(در این قسمت ویژگی اختصاصی طرح به لحاظ جایگاه جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و ... مشخص می گردد )

استان بوشهر، شهرستان دشتی، شهر خورموج
 ،کیلومتري جنوب خورموج. روستاي بحیري7استان بوشهر، شهرستان دشتی، شهر خورموج
 ،شهرستان دشتی، شهر خورموجاستان بوشهر
31/06/1398تاریخ خاتمه طرح:01/01/1398تاریخ شروع طرح:ماه6مدت زمان اجراي طرح:-3-3

:طرحجزئیاتواجرافرآیند-4
فرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزي:بخش فعالیت طرح-1-4

نفر15نفر          غیر مستقیم: 54مستقیم: میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
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الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

نیازهاي آموزشی نیروي کار،هماهنگی هاي صورت گرفته با واحدهاي حمایت کننده، شناسایی بازارهاي جدید و مواردي از این قبیل قسمت(در این 
گردد)می مشخص 

اهمیت اجراي طرح:-4-4

)مشخص می گردد(در این قسمت دالیل اهمیت اجراي طرح در منطقه 

فارغ التحصیالن دانشگاهیال زایی براي اشتغ-
اشتغال زایی براي افراد سرپرست خانوار-
کمک به اقتصاد خانواده-

:طرحدستاوردکمی-5-4

(در این قسمت مصادیق طرح منجمله تولید محصول، ارائه خدمت، ایجاد فرصت شغلی، پایداري شغل ها و ... آورده شود)

همچنین با تعامل با بنگاه هاي اقتصادي و اپلیکیشن هاي مجازي به محصوالت نامبردگان در بازارهاي صنایع دستی استان و 
فروش می رسد.

ر ده است  و دی به پروژه هاي عمرانی سطح شهر کمک  شایانی شیافزاباعث کیفیت1در مور شماره در طرح هاي اجرا شده 
حمایت هاي فرمانداري شهرستان و همچنین اشتغال یافته وبا سرپرست خانوار و همچنین بانوان روستائیبانوان 3و 2موارد 

هیاري محصوالتشان در معرض فروش قرار گرفته است. دشوراي اسالمی و 

آموزشهاي مورد بازار فروشجامعه هدفآموزش هاي مورد نیازدستگاه همکار
نیاز ارتقا

نقشه کشی و نقشه خوانی شهرداري خورموج
اولیه، کارور اتوکد

فارغ التحصیالن 
دانشگاهی

شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد 
طرح هاي عمرانی شهرداري

نظارت و اجرا

تعاونی شوراي اسالمی و 
دهیار بحیري

و اپلیکیشن نمایشگاه هاي صنایع دستیبانوان روستائیگبه بافی
(پوکه)هاي مجازي

1قالیباف درجه

پویان پوششرکت 
دشتی

شهر خورموجبانوان مانتو دوز
(با اولویت زنان 
سرپرست خانوار)

ضخیم دوزبیمارستان ها و شرکتهاي صنعتی
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

تطبیق استانداردهاي آموزشی و محتوي مورد نیاز با دوره هاي آموزشی برگزار شده مشخص می گردد)قسمت(در این 

مطابق با استاندارد هاي آموزشی سازمان بوده که عناوین آن به شرح طرف هاي تفاهم نامه از اعالم شدهآموزشی دوره هاي 
ذیل می باشد:

نقشه کشی  اولیه و نقشه خوانی
کارور اتوکد
نقشه کش عمومی ساختمان
عبا بافی
گلیم بافی
قالی بافی
دوخت لباس نازك زنانه
گبه باف
مانتودوز

: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1

اصناف/ ضمن کار، جوار دانشگاه، –صنایعآموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد، از قبیل آموزشی داراي تجهیزات مناسب ي هافضااطالعاتقسمت(در این 
)گرددذکر می ...و ، سکونت گاه هاي غیر رسمی زندان، پادگان، روستا، عشایري

برگزار گردیده است.مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان دشتی دوره هاي آموزشی در 1در طرح شماره
یده است. دوره هاي آموزشی در ساختمان شرکت تعاونی برگزار گرد2در طرح شماره
برگزار گردیده است. دشتیپویان پوشمحل شرکت تعاونی  دوره هاي آموزشی در 3در طرح شماره

مربی:-3-1

(در این قسمت نحوه جذب و تامین مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور جهت تدریس در دوره هاي آموزشی مشخص می گردد)

.استگردیدهاستفادهمرکزهزینهبدونانمربیازدر دوره هاي آموزشی طرح حاضر



7

:برنامه ریزي و تعیین شیوه آموزش-4-1

(یادگیري E-Learningو محل برگزاري دوره آموزشی شامل: آموزش سیار، )بهتفکیک(آموزشروشودیدهآموزشتعدادکارآموزان(در این قسمت 
آموزش فنی و حرفه اي (مهارت آموزي) دو گانه، آموزش ضمن کار، آموزش هاي ، آموزش ارائه شدهالکترونیکی)، مهارت آموزي در محیط کار واقعی، 

فنی و حرفه اي در محیط آموزشی، آموزش آمادگی شغلی مشخص می گردد)

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-5-1

ارگان معرفی کننده و سایر ،رده سنی، (در این قسمت باید نحوه شناسایی و احراز و تطابق کارآموزان با افراد مورد نیاز در طرح مانند: سطح تحصیالت
گردد)می مشخص کارآموزانکلی ویژگی هاي 

.جامعه هدف فارغ التحصیالن دانشگاهی در رشته هاي عمران ومعماري1طرح شماره در

بحیري.ساکن در روستاي جامعه هدف بانوان روستائی 2شماره طرح در 

.استبوده بانوان متقاضی اشتغال شهر خورموج با اولویت زنان سرپرست خانوار 3و در طرح شماره 

می باشند.اي سنی متفاوت گروه هشاملدر کل سه طرح اجرائی 

تعداد کارآموزان آموزش شماره طرحردیف
دیده

نوع آموزشدوره آموزشی

نقشه کشی اولیه و نقشه خوانی122طرح شماره1
ساختماننقشه کش عمومی 
کاروراتوکد

جوار دانشگاهی، -آموزش روستایی
ثابت شهري

عبا باف238طرح شماره2
قالیباف ترکی

حصیرباف
گبه باف

مهارت آموزي در -آموزش روستایی
محیط کار واقعی

مانتو  دوز315طرح شماره3
نازك دوز زنانه

برش لباس به روش حجمی

مهارت آموزي در -آموزش روستایی
، صنایع و اصنافکار واقعیمحیط 
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آزمون و صدور گواهینامه:-6-1

)مشخص می گردد(در این بخش اطالعات مربوط به نتایج آزمون برگزار شده و تعداد گواهینامه هاي صادر شده براي کارآموزان مرتبط با طرح  

تعداد قبولیتعداد شرکت کنندهنام حرفهردیف
1313عبا باف1
1513گبه باف2
2138عمومی ساختمان درجه نقشه کش 3
33و برشکار لباس زنانه (تکدوزي)الگو ساز4
1717دوخت لباس نازك زنانه5
2020مانتو دوز6
77نقشه کشی اولیه و نقشه خوانی7

مسئول مهارت آموزي طرح:-7-1

-09175281998شماره و ایمیل:رئیس مرکز سمت: : محمد جواد کاشفی   نام و نام خانوادگی
javad.kashefi66@yahoo.com
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:آموزشپشتیبانیاقدامات-2

اقدامات
توضیحات3همکارسازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار

تامین کننده 
منابع مالی

تامین کننده منابعتهیه کننده
مالی

تامین کننده منابع تهیه کننده
مالی

تهیه کننده

استاندارد و 
محتوي 
آموزشی

سازمان 
فنی و حرفه 

اي کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

/دستگاهقسمتدراین
کنندههایتامیندستگاه

وتدوینتهیههايهزینه
دورهاستانداردهاومحتوي

وتدوینتهیهونحوهآموزشی
میگرددمشخصآن

فضا و 
تجهیزات

سازمان 
فنی و حرفه 

اي کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

طرف تفاهم 
نامه(دهیاري 

و شوراي 
اسالمی 
بحیري)

طرف تفاهم 
نامه(دهیاري 

و شوراي 
اسالمی 
بحیري)

طرف تفاهم 
شرکت نامه(

پویان پوش
)دشتی

طرف تفاهم 
شرکت نامه(

پویان پوش
)دشتی

/دستگاهبخشدراین
کنندهتامیندستگاههاي

فضا،تجهیزاتمالیمنابع
همچنینووموادمصرفی

تهیهدستگاههاي/دستگاه
گرددمیمشخصآنکننده

مربی
سازمان 

فنی و حرفه 
اي کشور

سازمان فنی 
اي و حرفه

کشور

طرف تفاهم 
نامه(دهیاري 

و شوراي 
اسالمی 
بحیري)

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

طرف تفاهم 
شرکت نامه(

پویان پوش
)دشتی

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

در این قسمت دستگاه/ 
دستگاه هاي پرداخت کننده 

هزینه آموزش مربیان و 
دستگاه/ دستگاه هاي تامین 
کننده مربی مشخص می 

گردد

کارآموز
سازمان 

فنی و حرفه 
اي کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

طرف تفاهم 
نامه(دهیاري 

و شوراي 
اسالمی 
بحیري)

طرف تفاهم 
نامه(دهیاري 

و شوراي 
اسالمی 
بحیري)

طرف تفاهم 
شرکت نامه(

پویان پوش
)دشتی

طرف تفاهم 
شرکت نامه(

پویان پوش
)دشتی

/دستگاهقسمتدراین
کنندهتامیندستگاههاي

ثبت(آموزشهايهزینه
شغلیوهدایتنام،مشاوره

/ودستگاه) کارآموزان
آنمتولیدستگاههاي

گرددمیمشخص

آزمون و 
صدور 

گواهینامه

سازمان 
فنی و حرفه 

اي کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

سازمان فنی 
و حرفه اي 

کشور

/دستگاهبخشدراین
کنندهتامیندستگاههاي

آزمونهايهزینه
/ودستگاهوصدورگواهینامه

کنندهمشارکتدستگاههاي
عملیدر برگزاري آزمون

بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:-1
خدمات یا محصول:-1-1
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محصول/ خدمت، خصوصیات محصول، بیان مزایا (از لحاظ اقتصادي و تجاري)، خدمات خاص، انطباق با استانداردها و ... مشخص (در این قسمت معرفی 
شود)

باشد.خدمات فنی و مهندسی باالخص ارائه خدمات نظارت ساختمانی میالف:در طرح یک 

می باشد.گبه ب: در طرح دو تولیدات انواع عبا و 

.ات انواع لباس و پوشاك باالخص لباس هاي بیمارستانی و لباس کار می باشدتولیدج: در طرح سه  

بررسی بازار:-2-1

قدرت بازاریابی این بنگاهها براي فروش محصوالت خود به علت عدم اطالع کافی از نیازهاي بازار در اقصی نقاط 
با مشکل کمبود تقاضا براي محصوالت خود کشور و همچنین بازارهاي خارج از کشور ضعیف بوده و لذا این بنگاهها

مواجه می باشند.

هدف و (بررسی کامل بازار (اندازه، میزان رشد، روندها و تمایالت مهم اقتصادي، فرصت ها و تهدیدهاي موجود)، تغییرات در بازار، شناخت بازار 
مشخص شود)و ...مشتریان و مشخصات، نیازها و دیدگاه هاي آنان

رقبا و چگونگی رقابت:بررسی -3-1

مشخص شود)و ... (بررسی وضعیت صنعت و رقابت و تغییر در آن، بررسی کامل رقبا و نوع رقابت، فرصت ها و تهدیدها 

بازاریابی و فروش:

تباط با مشتري (در این قسمت شناسایی خط مش هاي بازاریابی، بیان روش هاي مشخص شده براي فروش، قیمت گذاري و توزیع و تبلیغات و نحوه ار
و ... مشخص شود)

تعامل و انعقاد قرارداد با سایر بنگاه هاي اقتصادياین شرکت ها محدود به هاي بازاریابیدر حال حاضر فعالیت
می باشد.نمایشگاههاي صنایع دستی و استفاده از شبکه هاي مجازي، شرکت در استان 

مجوزهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار:-2

و چنانچه مجوز / مجوزهایی از گرددمی راه اندازي کسب و کار ارائه این قسمت توضیحاتی در خصوص پیگیري هاي الزم جهت اخذ مجوز برايدر (
)مشخصات آن آورده شودداردقبل وجود 

تعاونی پویان پوش دشتیشرکت شرح مجوز (پروانه/ امتیاز): 

رفاه اجتماعیسازمان تعاون،کار و سازمان صادر کننده مجوز: 

14/4/90مورخه 1335شماره و تاریخ مجوز: 
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

(در این قسمت تحلیل هاي آسیب طرح آورده شود)

در توسعه و استمرار  طرح حاضر ، مشکالت مربوط به مدیریت و اداره بنگاههاي کوچک می یکی از موانع جدي 
در کشور تعیین شده است اکثرا متعلق به بنگاه هاي متوسط و بزرگ است. بسیاري از روابط کاري که همچنین باشد.

.کسب و کار هاي خرد و کوچک توان رعایت و لحاظ کردن روابط کار را ندارند

شرح ذیل می به بنابراین عمده موانع و مشکالتی که بطور غیر مستقیم بر استمرار و اثربخشی طرح حاضر اثرگزارند 
:باشد

 (هزینه هاي مکان،مواد اولیه، دستمزد و بیمه کارکنان و...) کوچکباال بودن هزینه هاي تولیددربنگاههاي
مطلوب نبودن توانایی شرکتهادرزمینه شناخت بازارهاو دانش بازاریابی
مناسب نبودن وضعیت قوانین ومقررات بازرگانی وتجاري
 کوچکخرد و به عمل آمده از بنگاههاي مطلوب نبودن تسهیالت وحمایتهاي مالی و غیر مالی.
 کوچکخرد و مشکالت مالی بنگاههاي.
بسیاري از کاال ها و خدماتی .کوچکخرد ومطلوب نبودن استانداردوکیفیت محصوالت تولیدي بنگاه هاي

.که در کسب و کار هاي کوچک تولید می شود، عمر محصولشان پایان یافته است

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

(در این قسمت پیشنهادات و راهکارهاي بهبود و پیشبرد طرح آورده شود)

ها در یک مقطع زمانی محدود نکند و اعطاي تسهیالت به بنگاهبهراخودتسهیالتیحمایتهايدولت
بنگاه هاي فعال و کارآمد تداوم داشته باشد

مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههاي اجرائیرسانی شفاف مشوقهاي مالی، حمایتی اطالع
 پیشنهاد می گردد در اعطاي اعتبارات به نحوه بازپرداخت آن و همچنین نوسان هاي اقتصادي پیش بینی

نشده دوره آتی توجه شود. به عبارت دیگر چگونگی بازپرداخت باید به گونه اي تعیین شود که بنگاه هاي 
سب باشندبه طوري که فعاالن این صنعت تا حدودي به خودکفایی مالی تازه تاسیس داراي دوره تنفس منا

رسیده و نقدینگی کافی براي بازپرداخت تسهیالت داشته باشند.همچنین براي مبارزه با نوسان هاي پیش 
.بینی نشده آتی ، بیمه می تواند نقش مهمی ایفا کند

 گذشت زمان به دلیل به روز نکردن فناوري از آنجایی که کیفیت محصوالت بنگاه هاي کوچک و متوسط با
تولیدي به مرور زمان کاهش پیدا می کند لذا توان رقابتی این بنگاه ها در رقابت با دیگر شرکت ها در 

سطوح کشوري و جهانی کاهش پیدا می کند لذا دولت با اعطاي وام تجهیزات سخت افراري و نرم افزاري 
ي کوچک و متوسط می تواند به نوسازي و تجهیز این شرکت ها متناسب با شرایط جهانی ، به شرکت ها

.کمک کند
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 پیشنهاد ،با توجه به تاثیرگذاري آموزش و خدمات مشاوره اي بر روند فعالیت بنگاه هاي کوچک و متوسط
همچنین می توان با ایجاد .شود سازمان هاي تابعه درنحوه برگزاري دوره هاي موجود بازبینی نماید می

تخصصی و یا استفاده از افراد توانمند در زمینه خدمات مشاوره مدیریت ،مشاوره بازاریابی و مالی موسسات
بدیهی است آموزش و تربیت مدیران کارآمد براي شرکت هاي کوچک و متوسط در راستاي .صورت گیرد

تواند راهگشاي بهبود کیفی تولیدات ،اداره کارامدشرکت ها ،تبلیغات مناسب و بهبود تکنولوژي تولید می
.حرکت بنگاه هاي کوچک و متوسط به سمت افزایش تولید و اشتغال باشد
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محل درج عکس هاي مرتبط با طرح:
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