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ختگانسازي و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك گزارش

عنوان:احداث،تعمیر،سرویس و نگهداري شبکه کابل خود نگهدار

خراسان رضوياي استان تهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه
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تائید کننده گزارش: مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان خراسان رضوي
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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 

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

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

طریق مزدبگیري و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي پیگیري می شود. با توجه به 

حرفه اي، و ازارهاي سازمانی و غیرسازمانی (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش هاي فنی دودیت بمح

لذا به این نوع آموزش ها به .پذیر استناتوجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

می در اقتصاد جهانی ابله با بیکاري باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از تغییراتقعنوان ابزاري براي م

است. به این معنی که "کارآفرینی"باشد، نگریسته می شود. در واقع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورش

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

).1392، آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادي
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بخش اول

:طرحدر کننده مشارکتاقتصادي هاي بنگاه /هانهاد/هاطالعات سازمانا

ماهیت دستگاه همکارعناوین و زمینه هاي همکارينام دستگاه همکارردیفردیف
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مدیریت اداره برق 1
قوچان

نیازسنجی آموزشی
تامین بخشی از امکانات سخت 
افزاري و نرم افزاري دوره آموزشی

05147223121هادي مهدي زاده*

فرمانداري شهرستان 2
قوچان

051472251960هادي رجایی نیا*ایجاد هماهنگی بین بخشی

احداث،تعمیر،سرویس و نگهداري شبکه کابل خودنگهدار: الزاییعنوان طرح توانمندسازي و اشتغ-1
:خالصه طرح-2

توسط اداره برقمتقاضیان و نیاز سنجی آموزشیشناسایی -
توسط شبکه توزیع برق2آموزش توسط فنی و حرفه ايطراحی و برنامه ریزي -
اي اداره برق/فنی و حرفهتوسط امکانات سخت افزاري و نرم افزاري تهیه -

بازدید هاي میدانی کارشناسان فرمانداري/اداره برق/فنی و حرفه اي جهت نظارت بر کیفیت دوره-

معرفی مهارت آموختگان به شرکت هاي پیمان کار اداره برق جهت استفاده در خطوط هوایی و زمینی-

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

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و با توجه به استقرار نوع -108ماده(110و 108قانون کار ماده 
).صنعت موجود در نقاط مختلف کشور، براي ایجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید
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طرح:محل جغرافیایی-2-3
سفلی شبکه توزیع برق روستاي فرخان-3-3
متر مربع200ان اجراي طرح:مساحت کارگاه/ مک-3-3
21/12/98:تاریخ خاتمه طرح21/02/98تاریخ شروع طرح:.... ماه10ي..مدت زمان اجراي طرح:-4-3

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

نفر      30مستقیم: میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
همکاري مراجع ذیربط براي هماهنگی در شناسایی ،آموزش و الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

بکارگیري مهارت آموختگان
اهمیت اجراي طرح:-4-4

اشتغال زایی براي افراد سرپرست خانوار-
بنگاه اقتصاديتربیت نیروي ماهر مورد نیاز -
یکاهش خسارت ناشی از مهارت پایین دراصالح خطوط شبکه هوای-

:طرحدستاوردکمی-5-4

بهبود وضعیت تصحیح خطوط هوایی و جلوگیري از خطرات احتمالی در شهرستان -
نفر از شاغلین صنعت برق در شرکت هاي پیمان کاري30اشتغالزایی -
نفر در پایان دوره 44نفر در حرفه تعمیر و نگهداري کابل خودنگهدار و قبولی 64آموزش -

آموزشی 
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

احداث،تعمیر،سرویس و نگهداري شبکه کابل خود نگهدار

: فضا و تجهیزات-2-1

کارگاه آموزشی دوره در محل واقعی انجام کار در روستاي فرخان سفلی در نظر گرفته شد.

مربی:-3-1

رستان  با همکاري مربی مجرب معرفی شده از شرکت توزیع برق و ریاست اداره برق شههادي مهدیزاده مربی بدون هزینه مرکز قوچان
خراسان رضوي 

برنامه ریزي و تعیین شیوه آموزش:

برنامه ریزي توسط مرکز آموزش فنی و حرفه اي قوچان و اجراي مشارکتی نوع سوم با همکاري شبکه توزیع برق روستاي 
17در قالب قرارداد ماده فرخان

:کارآموز.

وسط شرکت توزیع برق به واحد مشاوره آموزش معرفی و پس از بررسی و تائید اولیه توسط مربی جهت شرکت در کارآموز ان ت
دوره معرفی شده اند.

آزمون و صدور گواهینامه:-4-1

گواهینامه اعطا گردید.پایان دوره آزمون پس از قبولی در کاراموزان شرکت کننده نفر از44به 
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:مسئول مهارت آموزي طرح-5-1

.09155819734: ماستشمارهقوچان 14رئیس مرکز شماره سمت: سید قاسم موسوي بیرکینام و نام خانوادگی: .

اقدامات
توضیحات3همکارسازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار

تامین کننده 
منابع مالی

تامین کننده تهیه کننده
منابع مالی

تامین کننده تهیه کننده
منابع مالی

کنندهتهیه 

استاندارد 
و محتوي 
آموزشی

فنی و 
حرفه اي

فنی و حرفه 
اي

در این قسمت دستگاه/ دستگاه هاي تامین 
کننده هزینه هاي تهیه و تدوین استانداردها 

و محتوي دوره آموزشی و نحوه تهیه و 
تدوین آن مشخص می گردد.

فضا و 
برقاداره اداره برقتجهیزات

/دستگاه هاي تامین در این بخش دستگاه
کننده منابع مالی فضا،تجهیزات و مواد 

مصرفی و همچنیندستگاه تهییه کننده آن 
مشخص می گردد.

فنی و اداره برقمربی
حرفه اي

در این قسمت دستگاه / دستگاههاي 
پرداخت کننده هزینه آموزش مربیان و 

دستگاه / دستگاه هاي تامین کننده مربی 
مشخص میگردد.

اداره برقاداره برقارآموزک
در این قسمت دستگاه / دستگاههاي تامین 
کننده هزینه هاي آموزش (ثبت نام ،مشاوره 

و هدایت شغلی کاراموزان)و دستگاه / 
دستگاه هاي متولی آن مشخص می گردد.

آزمون و 
صدور 

گواهینامه
فنی و اداره برق

حرفه اي

تامین در این بخش دستگاه/ دستگاه هاي
کننده هزینه هاي آزمون و صدور گواهینامه 
و دستگاه/ دستگاههاي مشارکت کننده در 

برگزاري آزمون عملی

اقدامات پشتیبانی آموزش:

نیاز سنجی آموزشی تامین مربی،-
پیگیري تایید دورهدوره ،و طراحی عریف ت-
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بازدید میدانی-
برگزاري آزمون پایان دوره آموزشی -

بخش سوم

یبانی و تسهیل گري طرحپشت

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

اصالح خطوط شبکه توزیع برق شهرستان قوچان

بررسی بازار:-2-1

با توجه به برنامه شرکت برق جهت تعویض خطوط هوایی زمینه اشتغال افراد ماهر وجود دارد.

بررسی رقبا و چگونگی رقابت:-3-1

ي الزم براي راه اندازي کسب و کار:مجوزها-2

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

مجوز:ده صادر کننسازمان شرح مجوز (پروانه/ امتیاز):

شماره و تاریخ مجوز: 

خش چهارمب

علیرغم اجراي آموزش با کیفیت، در شروع فعالیت برخی از مهارت آموختگان توان پاسخگویی با آسیب شناسی اجراي طرح:
نیازهاي بازار کار را ندارند وبایستی این نقیصه را کارورزي درمحیط کارواقعی جبران نمایند.

زمینه برق جهت تربیت تکنسین ماهر مورد نیاز شرکت هاي پیمان کاري اجراي آموزش هاي مکمل در-
برق الزامی است.
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پیگیري وضعیت افراد آموزش دیده (رهگیري اشتغال)و پشتیبانی ازاین افراد الزامی است.-

با توجه به احتمال وقوع حادثه و خطرات ناشی از حرفه مورد آموزشتوجیه افراد جهت پذ یرش  بیمه -
یت افراد الزامی است.مسئول


