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ختگانسازي و اشتغالزايي مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك  گزارش  

  )و گليم بافي صنايع دستي (قالي بافي عنوان: 
  

  گلستانتهيه شده در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

  تركمنشهرستان  9شماره مركز آموزش فني و حرفه اي 

  28/12/98  تا  7/4/99مربوط به بازه زماني 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3/12/1399تاريخ تهيه:

گلستانمدير كل آموزش فني و حرفه اي استان تائيد كننده گزارش:   
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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 
بگيري و خود اشتغالي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي پيگيري مي شود. با توجه به  طريق مزد

حرفه اي، و ت آموزان آموزش هاي فني سازماني (آزاد) جهت جذب مهار دوديت بازارهاي سازماني و غيرمح
لذا به اين نوع آموزش ها به  .پذير استناتوجه به مقوله كارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

مي ابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني قعنوان ابزاري براي م
است. به اين معني كه  "كارآفريني" واقع خصيصه اين آموزش ها، نوعي پرورشباشد، نگريسته مي شود. در 

افراد پس از كسب مهارتها و تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت هاي شغلي مناسبي را به دست 
  ).1392آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند (تاج آبادي، 

طرح هاي اشتغال زا نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي نمايند، بر همين اساس معاونت آموزش سازمان بر 
اقدام نمايد. فرم  استان هاآن است تا طي گزارشي، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات،  "گزارش طرح هاي مشاركت در توانمندسازي و اشتغالزايي مهارت آموختگان"
آموزش فني و حرفه اي استان  كه ادارات كل استاقدامات آموزشي و پشتيباني ارائه شده در طرح اشتغال زا 

نسبت به تكميل اين فرم براي هر طرح اشتغالزا به  ها با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خود
مي باشد كه در بخش اول اطالعات كاملي از  اين فرم شامل سه بخشصورت جداگانه اقدام مي نمايند. 

و  و همچنين ويژگي ها طرح و يا بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده در ، موسساتمشخصات سازمان ها
اقدامات شناسايي گروه هاي هدف خود طرح آورده مي شود. در بخش دوم اطالعاتي در خصوص برنامه هاي 

انجام شده در طرح آورده  و تسهيل گري يز اقدامات پشتيبانيو در بخش سوم نمهارت آموزي آمادگي شغلي 
  مي شود.
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  بخش اول

  :طرحدر كننده  مشاركتاقتصادي هاي بنگاه  /هانهاد /ها اطالعات سازمان -1

عناوين و زمينه هاي   نام دستگاه همكار  رديف
  همكاري

  ماهيت دستگاه همكار

گي
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  
ول

سئ
ه م

يند
نما

  

س
تما

ره 
شما

  
و  

يل
ايم

  

  خصوصي  دولتي

دي
ولي

ت
تي  

دما
خ

دي  
ولي

ت
تي  

دما
خ

  
  شركت تعاون گل نگار تركمن  1

  آموزشگاه فني و حرفه اي نگارستان

 آموزش قالي بافي-
  آموزش گليم بافي- 
  بازاريابي - 
  معرفي تسهيالت - 
  

 * * *  

  زليخا عادلي

09118708026 
Zolekhaadli22@gmail.com 

  

   توانمندسازي و اشتغالزايي:عنوان طرح  -2

  - آموزش در زمينه توليد صنايع دستي و بافت  -تابلو فرش  - توليد انواع كف پوش  - گليم بافي  - فرش -صنايع دستي  
  تزئينات سنتي

 خالصه طرح:  -3

توليد انواع ايده هاي  آموزش و با شركت گل نگار درخصوص تركمن همكاري مشترك مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان
  و همكاري در جهت بيمه قالي بافان توليد فرش و مشاركت در ايجاد مجتمع متمركز  فرشقالي بافي و نو و جديد در خصوص 

  (الزم به ذكر است تسهيالت پرداختي با حمايت كميته امداد شهرستان انجام مي پذيرد)
  

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

امور بانوان استانداري گلستان                            وآموزش فني و حرفه اي با اداره كل تعاون، صنعت معدن تجارت  في مابين اداره كلهمكاري 

 طرح: محل جغرافيايي -2-3

   روستا ههاي شهرستان تركمن و آموزشگاه  فني و حرفه اي آزاد نگارستان

  :آدرس دقيق محل اجراي طرح

  قره تپه و....) - قره قاشلي - اوركت حاجي-نيازآباد - روستاهاي تابعه (قره سو –بندرتركمن 
 آموزشگاه  فني و حرفه اي آزاد نگارستان

 متر مربع 70 مساحت كارگاه/ مكان اجراي طرح: - 3-3

 28/12/99تاريخ خاتمه طرح:    7/4/99 تاريخ شروع طرح:        ماه 9 مدت زمان اجراي طرح: - 4-3

 ).با توجه به اينكه فرش تركمن از صنايع دستي منطقه مي باشد آموزش آن در حرفه هاي مختلف ادامه دار خواهد بودو گليم بافي الزم به ذكر است كه آموزش قالي بافي  توجه:(
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 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

  ⌧فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               كشاورزي      بخش فعاليت طرح: -1-4

 نفر 65مجموع:      نفر 55نفر          غير مستقيم:  10مستقيم:      :ميزان اشتغال زايي طرح -2-4
  نفر مي باشد كه در حال فعاليت در توليد فرش مي باشند) 800تعداد بيمه شدگان با دريافت گواهينامه مهارت با توجه به آمار تامين اجتماعي شهرستان تقريبا  :(توجه

  

  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: -3-4

  و دعوت از كارشناسان خبره آموزشي  اياجراي دوره
  براي دريافت تسهيالتمعرفي و شناسايي افراد واجد شرايط 

  وعشايري استفاده از بيمه قالي بافي زنان روستايي 
  ارائه مواد اوليه گياهي جهت بافت و اشتغالزايي در منطقه

  
  اهميت اجراي طرح: -4-4

  اشتغال زايي براي افراد سرپرست خانوار - 
  كمك به اقتصاد خانواده - 
  جلوگيري از مهاجرت به شهرها - 
 رشد مناطق بازآفريني شهري - 

 -  
  :طرح كمي دستاورد -5-4

 ايجاد فرصت شغلي - 

 ارتقاء سطح مهارت  - 

 تاثيرات دستاوردها بر برنامه ريزي هاي جديد: -6-4

  آموزش بافندگان جهت ارتقاء و پيشرفت در كار - 
 (رونق توليد) افزايش ميزان توليد فرش - 

 عقد قرارداد جديد جهت توسعه كسب و كار - 

  امكان حضور در نمايشگاهها و معرفي محصوالت توليدي - 
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  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات   - 1

  استاندارد و محتوي آموزشي:  -1-1

  داراي كد استاندارد بين المللي و مورد تاييد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

  : فضا و تجهيزات -2-1

  آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نگارستان و تجهيزات مركز - شركت گل نگار  -صنايع ضمن كار - آموزش روستايي 

  مربي: -3-1

  مربي آموزشگاهو  حق التدريس اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان

 برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش: -4-1

  روستايي  –آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد نگارستان  - دوره هاي صنايع ضمن كار

 :كارآموز -5-1

صنعت  دهياري و بخشداري و معرفي شده از  - سال 50تا   15كارآموزان با مقطع تحصيلي ديپلم و سيكل و شرايط سني 
 و كارآموز آزاد معدن تجارت

  آزمون و صدور گواهينامه: -6-1

نفر شناسايي و به آزمون معرفي و گواهينامه مهارت دريافت نمودند. و الباقي در  55نفر كه از اين تعداد  70تعداد كارآموزان 
  آزمونهاي بعدي شركت خواهند كرد.

  نفر با دريافت گواهينامه جزء بيمه مشاغل خانگي مي باشند  800توجه:   مهارت فرش و توليد آن جزء صنايع دستي شهرستان محسوب شده و تقريبا 
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  مسئول مهارت آموزي طرح: -7-1

     09118708026 :تماسشماره     و مدير ( توليدو صادر كننده) مربي سمت:     زليخا عادلي  نام و نام خانوادگي:

  gmail.com22Zolekhaadli@: ايميل

     09376594190 شماره تماس:        مربي مركزسمت:      لطيفه پلنگي  نام و نام خانوادگي:

 

  : آموزش ) اقدامات پشتيباني2

  اقدامات
  توضيحات  3 همكار سازمان  2سازمان همكار   1سازمان همكار

تامين كننده 
  منابع مالي

تامين كننده تهيه كننده
  منابع مالي

تامين كننده تهيه كننده
  منابع مالي

  تهيه كننده

استاندارد و 
  محتوي آموزشي

 كننده تامين هاي دستگاه /دستگاه قسمت اين در            
 دوره محتوي و استانداردها تدوين و تهيه هاي هزينه

  گردد مي مشخص آن تدوين و تهيه نحوه و آموزشي
شركت   فضا و تجهيزات

تعاون 
گل نگار 
  تركمن

آموزشگاه 
فني و 

حرفه اي 
آزاد 

 نگارستان

 كننده تامين هاي دستگاه /دستگاه بخش اين در    
 همچنين و مصرفي مواد و تجهيزات فضا، مالي منابع

 مي مشخص آن كننده تهيه هاي دستگاه /دستگاه
  گردد

فني و   مربي
اي حرفه 

استان 
  گلستان

در اين قسمت دستگاه/ دستگاه هاي پرداخت كننده      
هزينه آموزش مربيان و دستگاه/ دستگاه هاي تامين 

  كننده مربي مشخص مي گردد

شركت  كارآموز
تعاون 

گل نگار 
  تركمن

آموزشگاه 
فني و 

حرفه اي 
آزاد 

 نگارستان

دهياران و 
بخشداران 

 كننده تامين هاي دستگاه /دستگاه قسمت اين در  
 شغلي هدايت و مشاوره نام، ثبت( آموزش هاي هزينه

 مشخص آن متولي هاي دستگاه /دستگاه و) كارآموزان
  گردد مي

آزمون و صدور 
  گواهينامه

فني و  
حرفه اي 
 بندرتركمن

 كننده تامين هاي دستگاه /دستگاه بخش اين در     
 /دستگاه و گواهينامه صدور و آزمون هاي هزينه

 كننده صادر و آزمون كننده برگزار هاي دستگاه
  گردد مي مشخص گواهينامه
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  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  مشخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت: -1

از طرف شركت گل نگار صادر و يا در بازار محلي و  ،محصول توليدي فرش، گليم و گبه دستبافت در طرح و رنگهاي مختلف
  فروشگاههاي سطح شهرستان به فروش مي رسد.

متر  300الي  250سطح شهرستان تقريبا بين  ررت مشاغل خانگي و توليد ماهانه دتوليد محصول در سطح شهرستان بصو
  مربع مي باشد  

  خدمات يا محصول: -1-1

توليد ودر بازار هاي داخلي و   كه خاص منطقه تركمن صحرا مي باشد رنگهاي مختلفدستبافت در طرح و  گبهو گليم، فرش
  فرش تركمن در نوع خود شناحته شده است. به فروش مي رسد .  خارجي

موزشهاي مهارتي در راستاي يادگيري بافت ، آشنايي با نقوش مختلف ، بازاريابي و ارتقاء بافندگان تاثير الزم به ذكر است آ
  داشته است.بسزايي 

  بررسي بازار:     -2-1

از طرف شركت گل نگار صادر و يا در بازار محلي و  ،محصول توليدي فرش، گليم و گبه دستبافت در طرح و رنگهاي مختلف
  فروشگاههاي سطح شهرستان به فروش مي رسد.

خصوصا فرش را البته با توجه به توريستي بودن شهرستان مسافران نيز از فروشگاههاي سطح شهر محصوالت صنايع دستي 
  خريداري مي نمايند.

   
  بررسي رقبا و چگونگي رقابت: -3-1

  وجود نداردرقابت در بين توليد كنندگان و بافندگان در جهت توليد محصول بهتر وجود دارد ولي تهديد خاصي در اين حرفه 

  بازاريابي و فروش:

  در خصوص فروش محصوالت توليد شده با توجه به فعاليت تجار و فروشگاهها و بازار محلي مشكل خاصي وجود ندارد

  بر روي دار قالي خريداري ميشود) با سفارش مشتري انجام و يا  (مي توان گفت كه محصول توليدي

 مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: -2

  توليد محصول بصورت مشاغل خانگي مي باشد
  توليد غير متمركز فرش دستبافت با مديريت متمركز             شرح مجوز (پروانه/ امتياز):

  32056/4/128   شماره و تاريخ مجوز:صنعت و معدن و تجارت                     سازمان صادر كننده مجوز:
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  بخش چهارم

  آسيب شناسي اجراي طرح:

  كمبود تجهيزات و مواد مصرفي در كارگاه آموزشي

  پيشنهادات: 

  همكاري با كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي در راستاي آموزش و راه اندازي كارگاههاي توليدي - 
 ايجاد كارگاههاي توليدي با همكاري فعالين در اين حرفه - 

فعاليت منطقه تركمن صحرا در بافت فرش كه افزايش سهميه بيمه قالي بافي(تامين اجتماعي) با توجه به  - 
 جزء صنايع دستي منطقه محسوب مي باشد

 استانداردهاي جديدمعرفي حرفه هاي متنوع فرش و نوشتن  - 

 تامين تجهيزات  - 

  خريد مواد مصرفي - 
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