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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 مورد نیاز جامعه 

ي برخوردار است. 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 طریق 
دودیت بازارهاي مزدبگیري و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي پیگیري می شود. با توجه به مح

حرفه اي، توجه به مقوله کارآفرینی در این و آموزان آموزش هاي فنی سازمانی و غیرسازمانی (آزاد) جهت جذب مهارت 
ابله با بیکاري قلذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاري براي م.پذیر استناآموزش ها امري ضروري و اجتناب 

خصیصه این می باشد، نگریسته می شود. در واقع باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی 
است. به این معنی که افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر "کارآفرینی"آموزش ها، نوعی پرورش

خواهند بود که فرصت هاي شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادي، 
1392.(

ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر آن است تا طرح هاي اشتغال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور
گزارش طرح هاي "اقدام نماید. فرم استان هاطی گزارشی، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 

نی ارائه جهت اعالم مشخصات، اقدامات آموزشی و پشتیبا"مشارکت در توانمندسازي و اشتغالزایی مهارت آموختگان
مبتنی بر قراردادها و تفاهمنامه هاي آموزش فنی و حرفه اي استان ها که ادارات کلاستشده در طرح اشتغال زا 

نسبت به تکمیل این فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت هاي شرکاء خودهمکاري 
، بخش می باشد که در بخش اول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان هااین فرم شامل سه جداگانه اقدام می نمایند. 

خود طرح آورده می و برنامه هاي و همچنین ویژگی هاطرحو یا بنگاه هاي اقتصادي مشارکت کننده درموسسات
و در بخش مهارت آموزي آمادگی شغلی اقدامات شناسایی گروه هاي هدف شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص 

انجام شده در طرح آورده می شود.و تسهیل گريم نیز اقدامات پشتیبانیسو
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بخش اول

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

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

ماهیت دستگاه همکارعناوین و زمینه هاي همکارينام دستگاه همکارردیف

گی
نواد

 خا
 نام

م و
نا

ول
مسئ

ده 
ماین

ن

س
 تما

ماره
ش

میل
و  ای

غیر دولتیدولتی

دي
تولی

اتی
خدم

دي
تولی

اتی
خدم

دانشگاهها و مراکز 1
آموزشی

مستعد و عالقه مندتأمین نیروي

تأسیس شرکت دانش بنیانپارك علم و فناوري2

بازارسنجی پروژه هااتاق بازرگانی3

صنایع و واحدهاي 4
تولیدي

گرفتن پروژهاي مورد نیاز صنایع

طرح تولیدانطرح توانمندسازي و اشتغالزایی: عنوان -2
خالصه طرح:-3

، رفاهی ، کشاورزي ، خدمات یواقع یک طرح هدفمند با هدف تولید محصول در حوزه هاي صنعتطرح تولیدان در 
پزشکی ، نظامی و ... می باشد . 

امکانات ملزومات مورد نیاز تولید یک محصول شامل: ایده ، سرمایه اولیه ساخت ، فضاي کار ، در این طرح کلیه
و مهارت آموزي به صورت رایگان از طرف آموزشگاه فنی و حرفه اي الوان در اختیار آموزشیو کالس هاي کارگاهی

افراد بتوانند بدون هیچ دغدغه اي بر روي طرح ها ، ایده ها و تا دانشجویان و فارغ التحصیالن  متقاضی قرار میگرد 
آن محصوالت به درآمد برسند.پروژه هایی که منجر به تولید محصول خواهد شد کارکنند و از سود حاصل از فروش 

نماید.از سود خالص فروش هر محصول در آمدي مطابق  با سهامی که داشته کسب هر فرد در این طرح میتواند
اسناد و قوانین مرتبط با اجراي طرح:-3-1

.انعقاد تفاهم نامه ادارکل با آموزشگاه الوان
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طرح:محل جغرافیایی-2-3
شهر کرمان 

17/12/98تاریخ خاتمه طرح:17/3/98تاریخ شروع طرح:ماه9.مدت زمان اجراي طرح:-3-3

فرآیند اجرا و جزئیات طرح:-4

نفر از دانشجویان مهندسین و فارغ 50پس از اطالع رسانی عمومی و تبلیغات در مراکز هدف در مرحله اول
شرکت در طرح انتخاب و اضیان قمتیوتر از بین افراد و کامپ–مکانیک –التحصیالن رشته هاي برق الکترونیک 

نحوه گزینش افراد توسط مصاحبه حضوري و آزمون کتبی توسط آموزشگاه الوان صورت خواهد گزینش می شوند. 
.گرفت

. تقسیم بندي افراد بر اساس رشته و نمودنفره تقسیم بندي خواهند 5گروه 10در گزینش پس از راافرادآموزشگاه 
خواهد گرفت . صورت به زیرمهارت تخصصی هر فرد

و با ارگان هایی چون اتاق بازرگانی وضعیت پروژه که از قبل نیاز سنجی شده10آموزشگاه بعد از گروه بندي افراد  
اعضاي گروه می توانند نسبت به . گانه تقسیم می کند10يرا بین گروه هابازار آن مورد بررسی قرار گرفته است 

یا تغییر داشته باشند . تغییر و بازنگري پروژه توسط شوراي تولیدان و با حضور افراد پروژه خود درخواست بازنگري 
پروژه صورت خواهد گرفت . 

کار کنند و نمونه اولیه آن را بسازند . چنانچه پروژه محوله ماه فرصت داده خواهد شد تا بر روي پروژه 6به هر گروه 
درصد پیشرفت داشته باشد ولی هنوز زمان بیشتري براي تکمیل آن مورد نیاز باشد به پیشنهاد 85ماه تا 6پس از 

ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود . تمدید زمان پروژه توسط شوراي 3و درخواست مدیر پروژه این زمان نهایت تا 
:لیدان صورت خواهد گرفت . تو

ماهه آموزشگاه الوان کلیه آموزش هاو مهارت هاي  مرتبط با ساخت محصوالت را به صورت هدفمند 6در طی مدت 
به گروه ها ارائه خواهد داد . همچنین آموزشگاه این امکان را  فراهم می آورد که گروه ها  در صورت نیاز بتوانند از 

. و سرمایه ساخت نمونه خود به صورت رایگان استفاده کنندکارگاه ها و تجهیزات مورد نیاز فنی جهت ساخت پروژه 
اولیه پروژه ها را منطبق با نیاز پروژه در اختیار گروه ها قرار خواهد داد . 

مدیر 
پروژه

متخصص 
برق و 

الکترونیک

متخصص
ی برنامه نویس

مسئول 
بازرگانی

متخصص
مکانیک
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پس از ساخت نمونه اولیه پروژه فعالیت هاي نهایی جهت تجاري سازي و تبدیل خروجی پروژه به یک محصول قابل 
ر ایده و نمونه اولیه محصول این امکان را ایجاد میکند تا کار آموز نوآوري دفروش صورت خواهد گرفت . 

درخواست امتیاز تولید نوآورانه را که بخشی از امتیاز تولید محصول اصلی است را داشته باشد.
پس  از ساخت نمونه نهایی طرح ، تیم پروژه به پارك علم و فناوري استان معرفی خواهد شد تا بتواند با جذب 

ها و تسهیالت مربوط اقدام به تولید و فروش  انبوه محصول از طریق ثبت یک شرکت دانش بینان نماید . سرمایه
و از طریق اپلیکیشن موبایل تولیدان wwww.tolidan.irدر آمد حاصل از فروش هر محصول در سامانه اینترنتی 

به صورت لحظه اي و آنالین قابل رویت می باشد . 
محصول در بازار افراد می توانند در هر ماه و پس از فرا رسیدن زمان پرداخت از طریق سایت پس از فروش و عرضه

ریافت و به حساب خود یا نرم افزار درآمد حاصل از سود فروش محصول را با توجه به میزان سهم خود از هر پروژه د
از سهم آموزشگاه از سود فروش براي % 10، غیربه ازاي فروش هر عدد از محصول توسط کارآموزان و یا افراد . انتقال دهند

فرد منظور میگردد .

فرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزي:بخش فعالیت طرح-1-4

نفر150نفر          غیر مستقیم: 150مستقیم: میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

این طرح سازمان مجري با ارگان هاي زیر همکاري می نماید :جهت توسعه پاتاقیشبرد 

:با هدف گرفتن نیروي با انگیزه و مستعد و عالقه مند دانشگاه ها و مراکر آموزشی-1

جهت بازار سنجی پروژه ها و محصوالت و استفاده از آموزش هاي بازریابی و مارکتینگاتاق بازرگانی استان کرمان -2

جهت گرفتن پروژه ها د هاي تولیدي :صنایع و واح-3

جهت گرفتن کمک هاي بال عوض جهت ساخت نمونه اولیه پروژه ها  سازمان بسیج علمی مهندسی :-4

پارك علم وفناوري استان کرمان :-5

اهمیت اجراي طرح:-4-4
اشتغال زایی براي دانشجویان و فارغ التحصیالن جویاي کار از طریق راه اندازي استارت آپ 

کمک به ایجاد روحیه کار تیمی و پیشبرد پروژه ها در  فضا کار اشتراکی
ایجاد روحیه خودباوري و اعتماد به نفس در جوانان جهت ورود به بازار کار و کارآفرینی
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:طرحدستاوردکمی-5-4

تولید و  ایجاد اشتغال مستقیم براي جوانان رونق 

نفر در طی هر  شش ماه 50پرورش نیروي هاي مهندس و ماهر  آموزش دیده به تعداد 

محصول بازار سنجی و نیاز سنجی شده در هر شش ماه10داشتن نمونه اولیه 

نفره  با داشتن محصول قابل ساخت و فروش به پارك علم و فناروري 5شرکت و استارتاپ 10معرفی  
جهت قرار گرفتن در مرحله پیش رشد و رشد . 

عرضه محصوالت ایرانی و حمایت از کاالي ایرانی 

بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

آموزش هاي حوزه الکترونیک : 
311930030030001مطابق با استاندارد شماره طراحی مدارات الکترونیکی دیجیتال و آنالوگ -1

مطابق با استاندارد شمارهعیب یابی و مونتاژ مدارات الکترونیکی-2
23/10/1/1/1-0مطابق با استاندارد شماره مدارات الکترونیکی و دیجیتالیPCBطراحی -3

آموزشهاي حوزه مکانیک : 
مطابق با استاندارد شمارهطراحی سازه با نرم افزار کتیا-1
311930030020001مطابق با استاندارد شماره شناخت و کابرد مکانیزم ها-2

)جوشکاري-فرزکاري -ساخت تولید (تراشکاري -3
آموزش هاي حوزه برنامه نویسی :

311430030030001مطابق با استاندارد شماره Arduinoبرنامه نویسی -1

مطابق با استاندارد شمارهAndroidبرنامه نویسی -2
1-021-05-2151مطابق با استاندارد شماره   Open CVپردازش تصویر -3
با پایتون مطابق با استاندارد شمارههوش مصنوعی-3
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: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1

مشخصاتنوع کاربريفضا

4ابعاد  مدیریتاداري X 6

8ابعاد  آموزشیکالسی عمومی X 6

8ابعاد آموزشیکالسی تخصصی X 6

10X10آموزشیکارگاهی عمومی

10X10آموزشی کارگاهی تخصصی

5انبار و نگهداريانبار x 3

35x20عمومیفضاي آزاد

متر مربع1000مجموع متراژ فضاي (متر مربع)

تجهیزات 

مقدار/تعدادنوعکاربريمشخصاتعنوانردیف

لپ تاپ1
CPU :Core i5

RAM: 8GB
HDD: 320 GB

GRAPHIC CARD : 8 GB
SCREEN SIZE :15.6'

10آموزشی

MDFمیزکامپیوتر2 24آموزشمتر1.5در 1

24کارگاهی2* 1فایبر گالس میز کار3

صندلی  کالسی4
چرخ دار با قابلیت تنظیم 

ارتفاع
32آموزشی

32کارگاهیفایبر گالسصندلیکالسی5

اپسون مدلویدیوپروژکتور6 EB-X052آموزشیکمک

1کارگاهیاسکوپ پایه دارمتر2*2پردهپروژکتور7
2آموزشیاسکوپ دیواريمتر2*2
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1کمکآموزشیاسکوپ برقیمتر2*2

1اداريECOTANK ITS L6190رنگیپرینتر8

پرینتر سیاه سفید9
پرینتر لیزری سامسونگ مدل

SL-M3820ND
ProXpress

2اداري

1کمکآموزشیAdsl 16Mbاینترنتوتجهیزاتمرتبط10

1اداريداکت-کابل –سوئیچر –راك تجهیزات شبکه11

–فانکشن ژنراتور –اسیلوسکوپ ست میز آزمایشگاهی12

6آموزشیهیتر-منبع تغذیه–مولتی متر 

ولت30رومیزیقابلتنظیممنبعتغذیهآزمایشگاهی13 10A4کارگاهی
1امنیتیدزدگیر-دوربین مدار بسته تجهیزات امنیتی14

15
سري کامل قطعات الکترونیک

و دیجیتال
خازن –مقاومت دیود ترانزیستور 

1آموزشی- آي سی–سنسور –

1آموزشیو...–نور -فاصله سنج–دما ماژول هاسري کامل 16
4کمکآموزشیمتر1*1.8تختهوایتبرد17
50کمکآموزشیرنگهایمختلفماژیک18
A4کاغذ19 10اداريمعمولی
4اداريکشوي4کمدفایل20

مدل کیپاناسونمیسیتلفن بتلفن21 KX-
TG6461

2اداري

1اداريدستگاه المینت22
1آموزشیپرینتر سه بعدي22

10کارگاهیچوبیقفسه ساده23

1آموزشیچوبیکتابخانهقفسه 24

4آموزشیچوبیکمد وسایل25
10کارگاهیسفیدرنگمعمولیردوبردب26
1اداريمیز کنفرانس27
6کالسینفره مکعب استارتاپ4یکارگروهزیمنفره 4یکارگروهزیم28
4کالسیویژه استاد و مربیمیز ساده29

1کارگاهیلیست کشورداردمطابق ست ابزار کارگاهی الکترونیک30

1کارگاهیمطابق لیست کشورداردست ابزار کارگاهی مکانیک31

1اداريگازو..–یخچال –چاي ساز تجهیزات آشپزخانه32

1اداريآب سرد کن33

1اداريخاك انداز–تی –جارو تجهیزات نظافت34

1اداريمنگنه و...–دفتر –خودکار تجهیزات دفتري35
2آموزشیMDFورق میز تست مسابقه 36
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مربی:-3-1
مهندس سید علی سید جعفري : --2
مدیر و موسس آموزشگاه الوان -3
Robo Skillمدیر مسابقات بین المللی رباتیک -4

مدرس و کارشناس  سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در رشته الکترونیک و رباتیک-5
90دارنده مدال برنز المپیاد ملی مهارت در رشته الکترونیک سال -6

مدرس الکترونیک و دیجیتال طراحی آنالوگ و دیجیتال-7
PIC-ARDUINOمدرس برنامه نویسی میکرو کنترلر -8

PCBمدرس طراحی مدارات -9

مهندس مجتبی صادقی -10-2
استاد دانشگاه شهید چمران -11
مهندس و طراح مکانیک و سازه -12
مسابقات بین المللی نبرد ربات هاداور -13
مجید رنجبر -14-3
کارشناس بین المللی رشته ساخت تولید المپیاد مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه اي -15
مدرس رشته مکانیک صنایع -16
دارو مسابقات بین المللی نبرد ربات ها -17
محمد مجتبی روشنی -18-4
مدرس برنامه نویسی اندروید -19
پارمیدا شهرکی-20
فوق لیسانس هوش منصوعی -21
برنامه نویس پایتون -22
مدرس رباتیک-23
:برنامه ریزي و تعیین شیوه آموزش-1-23

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

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-2-23
دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاي الکترونیک کامپیوتر مکانیک و مکاترونیک 

آزمون و صدور گواهینامه:-3-23
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مسئول مهارت آموزي طرح:-4-23

09103050028شماره و ایمیل: سید علی سید جعفري اولیا سمت: مدیر آموزشگاه الواننام و نام خانوادگی: 

:آموزش) اقدامات پشتیبانی2

اقدامات
توضیحات3سازمانهمکار2سازمان همکار 1سازمان همکار

تامین کننده 
منابع مالی

تامین تهیه کننده
کننده منابع 

مالی

تامین تهیه کننده
کننده منابع 

مالی

تهیه کننده

استاندارد 
و 

محتوي 
آموزشی

آموزشگاه 
الوان

/دستگاهقسمتدراینمدیر آموزشگاه
دستگاههایتامینکنندههزینههایتهیهوتدویناستانداردهاومحتویدورهآموزش

یونحوهتهیهوتدوینآنمشخصمیگردد

فضا و 
تجهیزات

آموزشگاه 
الوان

دستگاههاي/دستگاهبخشدراینمدیر آموزشگاه
/تامینکنندهمنابعمالیفضا،تجهیزاتوموادمصرفیوهمچنیندستگاه

دستگاههایتهیهکنندهآنمشخصمیگردد
آموزشگاه مربی

الوان
در این قسمت دستگاه/ دستگاه هاي پرداخت کننده هزینه آموزش مدیر آموزشگاه

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

آموزشگاهکارآموز
الوان

دستگاههایتامینکنندههزینههایآموزش/دراینقسمتدستگاهمدیر آموزشگاه
/ودستگاه) ثبتنام،مشاورهوهدایتشغلیکارآموزان(

دستگاههایمتولیآنمشخصمیگردد
آزمون و 
صدور 

گواهینامه

اداره کل آموزش فنی و حرفه کارآموز
اي استان کرمان

/دراینبخشدستگاه
/دستگاههایتامینکنندههزینههایآزمونوصدورگواهینامهودستگاه

عملی آزموندر برگزاري کنندهمشارکتدستگاههای
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بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:-1

مطابق پیوست ارائه گردیده است .

مجوزهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار:-1

سازمان آموزش فنی و حرفه اي سازمان صادر کننده مجوز: شرح مجوز (پروانه/ امتیاز):  پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه اي آزاد 
کشور

94/03/31تاریخ : 02375/1/21/94شماره و تاریخ مجوز:
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

درمهارتاهمیتاینکهازپساما. باشدمیوبودهکارآفرینیواشتغالملزوماتمهمترینازايحرفههايمهارتکسبوايحرفهفنیهايآموزشهمواره
راهیعمالخودرشتهوحوزهدرمهارتداشتنبدونکهرسیدندنتیجهاینبهمختلفهايحوزهالتحصیالنفارغودانشجویانوشدروشنبرهمگانکشور
.بپردازندمهارتکسببهايحرفهوفنیآموزشسازماننظرزیردولتیغیرودولتیمراکزدرحضورباتاشدندبرآنندارندکاربازاربهورودبراي

بدونوکلیصورتبهوباشدنمیمنطبقبازاروصنعتنیازباهاآموزشکهاستاینبودهمطرحعملیوتئوريهايآموزشراهسربرهموارهکهمشکلی
، کاروکسبهمبازنیازموردمهارتیوفنیهايآموزشدیدنباحتیبتوانندکمیعدهتاشودمیباعثموضوعاین. میگرددارائهخاصیهدفپیشبرد
نوعیبهزمانیمدتگذشتازبعدسرانجامواستبودهمشهودکامالدانشجویانوآموزاندانشبرايمشکلاین. باشندداشتهبرخودرادرآمديواشتغال

.شودمیمنجرهزینهووقتاتالفوسرخوردگی

.شدنمایانزندگیهايهزینهباالرفتنوتورمنرخرفتنباالوارزينوساناتشروعازدیگربعدمشکل

ایناندرکاراندستازخیلیگفتهبهکهحديبهکردپیدامردمزندگیدرکمترياولویتآموزيمهارتوآموزشبحثدرکردنهزینهوآموزشموضوع
همچنینوآموزشهايهزینهتوانندنمیدیگرمردم.  دارداولویتهانیازسایربرزندگیاولیهمایحتاجتامینوکنندنمیهزینهآموزشبابتمردمدیگرحوزه
.بپردازندبودرفتهباالوارزتورمنرخبامتناسبکهراآموزشینیازموردوتجهیزاتوسایلتهیه

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

آموزشحوزهدراساسیمشکلدوکردنبرطرفباتااستشدهوتدوینریزيبرنامهطوريجامعهبرحاکموموجودشرایطگرفتننظردرباتولیدانطرح
.برداردکشورجواناناشتغالوتولیدرونقزمینهدراستوارومثبتقدمیايحرفهوفنیهايمهارت

.نمایدمیتامینمحصولتولیدبرايراانسانیومالیمنابعوهاسرمایهکلیهطرحاین-1

.نمایدمیمدونمحصولبهرسیدنبرايمشخصیراهنقشهوهدفابتداهمانازومیکندتمرکزمحصولتولیدبرمنحصراًطرحاین-2

.نمایندمیاستفادهمشتركاهدافپیشبردجهتمشتركکارفضايوامکاناتازتیمیکارقالبدرافرادطرحایندر-3

رشدوافزاییهمباعثتوانندمیکهبرخوردارندخاصیهايویژگیازوباشندمیمهارتباونخبهافرادي، کنندمیهدایتوراهبريراطرحاینکهافرادي-4
.شونداعضاسایر

.نمایدتبدیلفروشقابلمحصولیبهراآنهاایدهوهاطرحدرنوآوريوخالقیتبابتواندهرفرديکهشودمیباعثطرحاین-5

محل درج عکس هاي مرتبط با طرح:
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