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ختگانسازي و اشتغالزايي مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك  گزارش  
  توانمند سازي زنان سرپرست خانواده بر بستر اشتغالزاييعنوان: 

  سمنانتهيه شده در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
  سمنان خواهران شهرستانمركز آموزش فني و حرفه اي 

  ٣١/٦/١٣٩٨ تا ١/١/١٣٩٨ مربوط به بازه ي زماني : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
  
  

 

 ١٠/٦/١٣٩٨: تاريخ تهيه
مدير کل آموزش فنی و حرفه ای تائيد کننده گزارش: 

 سمناناستان 
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  مقدمه
:  

يكي از مهمترين ماموريت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، آموزش مهارت به افراد جهت ايجاد و 
توسعه اشتغال پايدار است. مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه آموزش مهارت هاي 

  ي برخوردار است. مورد نياز جامعه منجر به ايجاد يك كسب و كار موفق مي شود و از پايداري بيشتر
آموزش هاي فني و حرفه اي با هدف انتقال مهارت هاي مختلف به فراگيران و نيز اشتغال اين دوره ها از طريق 

 دوديتبگيري و خود اشتغالي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي پيگيري مي شود. با توجه به مح مزد
حرفه اي، توجه به و سازماني (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش هاي فني  بازارهاي سازماني و غير

لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان  .پذير استنامقوله كارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب 
اشد، مي بابله با بيكاري بالاخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني قابزاري براي م

است. به اين معني كه افراد  "كارآفريني" نگريسته مي شود. در واقع خصيصه اين آموزش ها، نوعي پرورش
پس از كسب مهارتها و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت هاي شغلي مناسبي را به دست آورند 

  ).١٣٩٢و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند (تاج آبادي، 
غال زا نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي نمايند، بر همين اساس معاونت آموزش سازمان بر طرح هاي اشت

اقدام نمايد. فرم  استان هاآن است تا طي گزارشي، نسبت به اخذ اطلاعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 
شخصات، اقدامات جهت اعلام م "گزارش طرح هاي مشاركت در توانمندسازي و اشتغالزايي مهارت آموختگان"

تني مبآموزش فني و حرفه اي استان ها  كه ادارات كل استآموزشي و پشتيباني ارائه شده در طرح اشتغال زا 
نسبت به تكميل اين  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودبر قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري 

اين فرم شامل سه بخش مي باشد كه در بخش مي نمايند.  فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام
و  طرح و يا بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده در ، موسساتاول اطلاعات كاملي از مشخصات سازمان ها

شناسايي گروه خود طرح آورده مي شود. در بخش دوم اطلاعاتي در خصوص و برنامه هاي  همچنين ويژگي ها
انجام  و تسهيل گري و در بخش سوم نيز اقدامات پشتيبانيمهارت آموزي آمادگي شغلي اقدامات هاي هدف 

  شده در طرح آورده مي شود.
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  بخش اول

  :طرحدر كننده  مشاركتاقتصادي هاي / بنگاه ها/ نهادها اطلاعات سازمان -١
  

  عناوين و زمينه هاي همكاري  نام دستگاه همكار  رديف

  ماهيت دستگاه همكار
و نام

نام 
 

دگي
خانوا

سئول  
ده م

نماين
ماس  

ماره ت
ش

ميل  
و  اي

  

  غير دولتي  دولتي

يدي
تول

ماتي  
خد

يدي  
تول

ماتي  
خد

  

كميته امداد امام   ١
  خميني(ره)

برگزاري دوره آموزشي مورد تقاضا و 
  خانم ايجي      *    صدور تاييديه براي شركت كنندگان

  ٠٢٣٣٣٣٣٩١٤٦  آقاي شريفي

كميته امداد امام   ٢
  خميني(ره)

برگزاري دوره آموزشي مورد تقاضا و 
  خانم ايجي      *    صدور تاييديه براي شركت كنندگان

  ٠٢٣٣٣٣٣٩١٤٦  آقاي شريفي

كميته امداد امام   ٣
  خميني(ره)

برگزاري دوره آموزشي مورد تقاضا و 
صدور تاييديه براي شركت 

  كنندگان(دوره صددرصد رايگان)
  خانم ايجي      *  

  ٠٢٣٣٣٣٣٩١٤٦  آقاي شريفي
  

  توانمند سازي زنان سرپرست خانواده بر بستر اشتغالزايي عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي: -٢
  خلاصه طرح:  -٣

از آنجا كه كارآفرينان زن در جامعه جايگاه ويژه اي داشته و منشاء تحولات شگرفي در جامعه مي باشند لذا در اين طرح آموزش 
رائه مي گردد تا در پايان افراد مهارت هاي مام خميني(ره) امددجوي معرفي شده از كميته امداد ابه صورت پيشرفته به بانوان 

  لازم را كسب نموده به صورتي كه بتوانند توليداتي در سطح استانداردهاي بين المللي داشته باشند.
  اسناد و قوانين مرتبط با اجراي طرح: -١-٣

و يك دوره كاملا رايگان  ٢٤/٤/١٣٩٨مورخ  ٤٥٩٤/١٧و  ٢٣/٤/١٣٩٨مورخ  ٤٤٦٩/١٧انعقاد قرارداد آموزشي به شماره هاي 
  )نموده(مربي حق التدريس دريافت ن

  طرح: محل جغرافيايي -٢-٣
 فولاد محله) -لاسجرد -(مومن آبادروستا/ عشاير -
 سرخه) -(سمنان ذكر ساير مناطق -

  
 ٢٨/٦/١٣٩٨ تاريخ خاتمه طرح:     ٧/٥/١٣٩٨ تاريخ شروع طرح:        ماه ٢ مدت زمان اجراي طرح: -٣-٣
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 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -٤
  فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               كشاورزي      :بخش فعاليت طرح -١-٤
            نفر           ٣٥مستقيم:      ميزان اشتغال زايي طرح: -٢-٤

مهارت آموختگان بعد از آموزش مشغول به (يك نفر از    نفر ١٥غير مستقيم:          
  نفر مي باشد كه همزمان پروژه دريافت نموده اند و به كارفرما تحويل مي دهند) ١٥آموزش 

 الزامات توسعه و پيشبرد طرح: -٣-٤
  دوره آموزشي رودوزي و شماره دوزي سنتي با ارائه مشاوره كسب و كار و بازاريابي برگزار گرديد.

  اهميت اجراي طرح: -٤-٤
  به ويژه بانوان اشتغال زايي براي افراد سرپرست خانوار -
  كمك به اقتصاد خانواده -
   جلوگيري از مهاجرت به شهرها -
 رشد مناطق بازآفريني شهري -
 كاهش آسيب هاي اجتماعي -

 
  :طرح كمي دستاورد -٥-٤

 ايجاد فرصت شغلي براي زنان سرپرست خانوار -
 آموزشتوليد محصول قابل ارائه در بازار و فروش همزمان با  -
پايداري شغل كه تعدادي از  مهارت آموختگان به عنوان مربي مشغول به آموزش و به كارگيري تعداد ديگري  -

  از مددجويان مي باشند. 
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  بخش دوم
  آموزشي:اقدامات   -١
  استاندارد و محتوي آموزشي:  -١-١

مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران، استاندارد  مطابق با نيازسنجي كارشناسان كميته امداد امام خميني (ره) و كارشناسان
  رودوزي و شماره دوزي سنتي مطابق با نياز بازار كار و تقاضاي همزمان كارفرما و به صورت پروژه محور انتخاب و ارائه گرديد.

  : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا -٢-١
ويدئو پروژكتور به همراه پرده و يك دستگاه سيستم رايانه فضاي مورد نياز كارگاه داراي تجهيزات كارگاه تئوري از جمله تخته، 

  در بخش سيار فراهم گرديد.
  مربي: -٣-١

  انتخاب مربي به صورت حق التدريس و بدون هزينه مطابق با شرايط استاندارد آموزش شغل
 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -٤-١
  نفر از كارآموزان در بخش سيار آموزش ديده اند. ٣٥در اين دوره  
 :ان يا گروه هاي هدفكارآموز -٥-١

كارآموزان بر اساس شاخص هاي تعريف شده از طرف اداره كميته امداد امام خميني(ره) از زنان سرپرست خانوار انتخاب 
  گرديد.

  آزمون و صدور گواهينامه: -٦-١
  براي كليه شركت كنندگان مطابق با قرارداد تاييديه حضور در دوره صادر گرديد.

  طرح:مسئول مهارت آموزي  -٧-١
  ٠٢٣-٣٣٤٦٣٠٧٦    شماره و ايميل:كارشناس آموزش       سمت:  صديقه شاهاني       نام و نام خانوادگي: 
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  :آموزش ) اقدامات پشتيباني٢

  توضيحات  ٣ همكار سازمان  ٢سازمان همكار   ١سازمان همكار  اقدامات
تامين كننده منابع 

  مالي
تامين كننده   تهيه كننده

  منابع مالي
تهيه 
  كننده

تامين كننده 
  منابع مالي

تهيه 
  كننده

            فني و حرفه اي  فني و حرفه اي  استاندارد و محتوي آموزشي
كميته امداد   فضا و تجهيزات

  امام خميني
كميته امداد 
            امام خميني

كميته امداد   مربي
  امام خميني

            فني و حرفه اي

كميته امداد   كارآموز
  امام خميني

امداد كميته 
            امام خميني

كميته امداد   آزمون و صدور گواهينامه
  امام خميني

            فني و حرفه اي
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  بخش سوم
  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  مشخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت: -١
  خدمات يا محصول: -١-١

گرديد كه كاملا منطبق با استاندارد رودوزي و شماره در اين طرح روبالشتي، روتختي، لحاف و.. مطابق با سفارش كارفرما توليد 
  دوزي سنتي مي باشد و به علت ماشيني نبودن و توليد دست از ارزش بالا برخوردار مي باشد.

  بررسي بازار:     -١-٢
بازار و اشتغال ظريف طراحي و دوخت هاي تزئيني در ايران همواره به عنوان هنر اصيل مورد توجه بوده است و بر اين اساس هنر 

مناسبي دارد كه كارفرما محصولات توليدي را در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي نمايد. لذا با تغيير بازار داخلي، بازار خارجي 
  به خوبي طرح را پوشش مي دهد و همچنين در ارتقاي اقتصاد كشور موثر مي باشد.

  بررسي رقبا و چگونگي رقابت: -١-٣
ي است كه اگر به زواياي توليد و عرضه دقت شود مي تواند علاوه بر توسعه بازارهاي داخلي صادرات به ساير صنايع دستي حوزه ا

در ايران پتانسيل بسياري در خصوص رقابت در توليد صنايع دستي به صورت جهاني وجود دارد كشورها را نيز هدف قرار دهد. 
گر داريم. لذا در صورتي كه رضايت مشتري در كيفيت مورد توجه و صادرات عظيمي در زمينه صنايع دستي به كشورهاي دي

  قرار گيرد حتي قيمتهاي بالا نيز مشتري خود را جذب مي نمايد و همه توليدكنندگان مي توانند جايگاه خود را حفظ نمايند.
  بازاريابي و فروش: -١-٤

گرديد كه همزمان با آموزش كارهاي مورد تقاضا آماده در اين طرح كارفرما از قبل مشخص و دوره به صورت پروژه محور برگزار 
  و به كارفرما ارائه گرديد كه كارآموزان آموزش ديده به صورت نيروي ثابت به كار مشغول گرديدند.

  مجوزهاي لازم براي راه اندازي كسب و كار: -٢
  كار مشغول شدند. مجوزهاي لازم از طريق كارفرما و دستگاه مربوطه اخذ گرديده و افراد آموزش ديده به
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  بخش چهارم

  آسيب شناسي اجراي طرح: -٤-١
محدوديت منابع در حمايت و پشتيباني مالي از مهارت آموختگان در راه اندازي كسب و كار و طولاني شدن  -

 زمان و فرآيند توزيع منابع، مشكلات افراد در تامين ضمانت و وثائق تسهيلات
پشتيباني دستگاههاي متولي حوزه صنايع دستي و همچنين گروههاي هدف و بازار يابي و فروش : ضرورت  -

  آسيب پذير جهت تقويت بنيه كسب و كار هاي نوپا
  
  پيشنهادات و ارائه راهكارهاي رفع چالش ها: -٤-٢

 دعوت از كارآفرينان موفق در اين رشته ها
 بازاريابي و كسب و كار استفاده كرده اندبازديد از مكان هاي مشابه كه بروز شدند و از سبك هاي جديد در 

 بررسي علل موفقيت كشورهاي پيشرو در اين عرصه 
 ارائه تسهيلات، تأمين مواد اوليه، رفع مشكلات بازار، فروش، پيمانكاران فرعي، آموزش و صادرات 
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  محل درج عكس هاي مرتبط با طرح:

  


