
 بسمه تعالی
 

 

 

 

 

 

ختگانسازی و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترک  گزارش  

 عنوان:

  بانوان حاشیه شهرآموزش به  

 خراسان رضویتهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

 مشهدشهرستان  دو شماره مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

1399 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و 

توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت های 

 ی برخوردار است. مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداری بیشتر

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

بگیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیگیری می شود. با توجه به  طریق مزد

حرفه ای، و ت آموزان آموزش های فنی سازمانی )آزاد( جهت جذب مهار دودیت بازارهای سازمانی و غیرمح

لذا به این نوع آموزش ها به  .پذیر استناتوجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امری ضروری و اجتناب 

می ابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی قعنوان ابزاری برای م

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

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

 (.1392آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند )تاج آبادی، 

د کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر طرح های اشتغال زا نقش مهمی در اقتصا

اقدام نماید. فرم  استان هاآن است تا طی گزارشی، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح های اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات،  "گزارش طرح های مشارکت در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان"

آموزش فنی و حرفه ای استان  که ادارات کل استپشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا اقدامات آموزشی و 

نسبت به تکمیل این فرم برای هر طرح اشتغالزا به  ها با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت های شرکاء خود

ی از این فرم شامل سه بخش می باشد که در بخش اول اطالعات کاملصورت جداگانه اقدام می نمایند. 

و  و همچنین ویژگی ها طرح و یا بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در ، موسساتمشخصات سازمان ها

اقدامات شناسایی گروه های هدف خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص برنامه های 

ام شده در طرح آورده انج و تسهیل گری و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانیمهارت آموزی آمادگی شغلی 

 می شود.
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 :طرحدر کننده  مشارکتاقتصادی های بنگاه  /هانهاد /ها اطالعات سازمان -1
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 دفتر تسهیل گری طرق 1
تامین هزینه آموزش و ایاب و ذهاب 

 مربی
 09154073460 خانم نجاران *   

 

 توانمندسازی و اشتغالزایی :عنوان طرح  -2

 در راستای ایجاد اشتغال پایدار  حاشیه شهرآموزش به مستعدین حوزه  –آموزش بازار محور 

 

 خالصه طرح:  -3

نفر  18تعداد  طرقدر این طرح پس از نیاز سنجی های انجام شده مبنی بر زمینه اشتغال زایی در منطقه 

، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو دفتر توسعه محلی طرقوکارآموز مستعد شناسایی شدند و با همکاری 

انجام داده و با اعزام مربی به محل مشهد برنامه ریزی الزم جهت برگزاری دوره آموزشی نازک دوز زنانه را 

 و انجام مراحل قانونی آموزش مربوطه در محل انجام شد .

 

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

تعهدات مرکز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای سیاست های کلی نظام در جهت محرومیت زدایی 

دفاتر تسهیل تفاهم نامه همکاری با  و نجر به اشتغال پایدار  و تامین عدالت اجتماعی ، ارایه آموزش های م

 گری 

 طرح: محل جغرافیایی -2-3

  حاشیه شهرمنطقه محروم 

 

 :آدرس دقیق محل اجرای طرح -3-3

 منطقه طرق 

 



4 
 

 متر مربع  60مساحت کارگاه/ مکان اجرای طرح:  -4-3

 

 1/11/99تاریخ خاتمه طرح:   08/9/99تاریخ شروع طرح:         ماه  2 مدت زمان اجرای طرح: -5-3

 

 

 فرآیند اجرا و جزئیات طرح: -4

  فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               کشاورزی      :بخش فعالیت طرح -1-4

 غیر مستقیم: ................. نفر          نفر  18  مستقیم:     میزان اشتغال زایی طرح: -2-4

 

 و پیشبرد طرح: الزامات توسعه -3-4

پس از اتمام آموزش می بایست نهاد های متولی ، تسهیالت الزم برای خرید چرخ خیاطی و ابزار آالت 

مربوطه را برای کارآموزان فراهم نمایند و همچنین جهت معرفی ایشان به بهازار کار هماهنگی های کامل و 

 جامعی انجام پذیرد 

 اهمیت اجرای طرح: -4-4

  افراد سرپرست خانواراشتغال زایی برای 

 کمک به اقتصاد خانواده 

 اشتغال زایی مستقیم و مرتبط و با رویکرد بازار محوری و نیاز بخش اقتصادی 

 

 :طرح کمی دستاورد -5-4

  نفر کارآموز دوره در این کارگاه 18 مانتو دوزی و جذب کارگاه تولیدی  یکاحداث 

 

 تاثیرات دستاوردها بر برنامه ریزی های جدید: -6-4

شناسایی استعدادهای مناطق محروم و با برنامه ریزی صحیح برای آموزش ایشان و کمک نهادهای  در صورت

متولی از جمله وزارت کشور و کمیته امداد و همچنین جذب خیرین می توان بهره بسیار باالیی از استعدادهای 

بنا نهاد که هم کمک در جهت موجود در این مناطق برد و راه را برای یک اشتغال پایدار و مبتنی بر علم روز 

اقتصاد خانواده می باشد هم در تولید محصوالت با کیفیت ایرانی و جهش تولید نقش بسیار بسزایی خواهد داشت 

. 

 

 بخش دوم
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 آموزشی:اقدامات   -1

 استاندارد و محتوی آموزشی:  -1-1

 ساعت  460 – 2 درجه زنانه دوز نازک

 : فضا و تجهیزات -2-1

 متر مربع 60کارگاه آموزشی به مساحت 

 تعداد چرخ خیاطی

 مواد مصرفی از جمه پارچه و نخ و ...

 مربی: -3-1

 سمیرا سلطانی 

صالحیت شده است و حق الزحمه مربی بدون هزینه که توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای معرفی و تایید 

 با همکاری دفتر تسهیل گری پرداخت شده است .

 

 برنامه ریزی و تعیین شیوه آموزش: -4-1

 با اعزام مربی  منطقه طرق آموزش در محل 

 

 آزمون و صدور گواهینامه:  -5-1

توسط سازمان فنی و حرفه ای در محل روستا برگزار گردید . نتایج هنوز اعالم نشده  30/11/99آزمون در مورخه 

 است 

 مسئول مهارت آموزی طرح: -6-1

 مهدی ملکی نام و نام خانوادگی: 

  رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو مشهد سمت:  

 Mahdi.m.maleki@gmail.com   ---  09155637220شماره و ایمیل: 

 :آموزش ( اقدامات پشتیبانی2

mailto:Mahdi.m.maleki@gmail.com
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 اقدامات
 توضیحات 3 همکار سازمان 2سازمان همکار  1سازمان همکار

منابع تامین کننده 

 مالی

تامین کننده  تهیه کننده

 منابع مالی

تامین کننده  تهیه کننده

 منابع مالی

 تهیه کننده

استاندارد و 

 محتوی آموزشی

سازمان فنی و 

 حرفه ای 

سازمان فنی 

 و حرفه ای 

 های دستگاه /دستگاه قسمت این در    

 تدوین و تهیه های هزینه کننده تامین

 و آموزشی دوره محتوی و استانداردها

 می مشخص آن تدوین و تهیه نحوه

 گردد

دفتر تسهیل  فضا و تجهیزات

 گری

دفتر تسهیل 

 گری

 های دستگاه /دستگاه بخش این در    

 تجهیزات فضا، مالی منابع کننده تامین

 /دستگاه همچنین و مصرفی مواد و

 مشخص آن کننده تهیه های دستگاه

 گردد می

قسمت دستگاه/ دستگاه های در این       تسهیل گری مربی

پرداخت کننده هزینه آموزش مربیان و 

دستگاه/ دستگاه های تامین کننده 

 مربی مشخص می گردد

 های دستگاه /دستگاه قسمت این در      تسهیل گری کارآموز

 ثبت) آموزش های هزینه کننده تامین

( کارآموزان شغلی هدایت و مشاوره نام،

 آن متولی های دستگاه /دستگاه و

 گردد می مشخص

آزمون و صدور 

 گواهینامه

سازمان فنی و 

 حرفه ای 

سازمان فنی 

 و حرفه ای 

 های دستگاه /دستگاه بخش این در    

 صدور و آزمون های هزینه کننده تامین

 های دستگاه /دستگاه و گواهینامه

 کننده صادر و آزمون کننده برگزار

 گردد می مشخص گواهینامه
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 بخش سوم

 پشتیبانی و تسهیل گری طرح

 مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت: -1

 خدمات یا محصول: -1-1

  انواع پوشاک زنانه 

 بررسی بازار:     -2-1

  همواره تولید پوشاک زنانه در انواع مدل های مختلف دارای بازرا پر رونقی بوده و همواره دارای مشتریانی از تمام

 سطوح جامعه را داراست. 

 بررسی رقبا و چگونگی رقابت: -3-1

  بازار رقابتی این محصول بسیار باال بوده و با توجه به تغییر سبک زندگی و سرعت روز افزون پیشرفت صنعت مد و

پوشاک جزو رقابتی ترین حرفه ها می باشد که می بایست همواره آموزش های مربوطه به روز بوده و مطابق با تغییرات 

 . روز بازار پیش رفت

 بازاریابی و فروش: -4-1

قطعا با تامین جایگاه های فروش ، ارتبتطات اجتماعی ، معرفی محصوالت و پشتیبانی از تولیدات انجام شده 

 می توان راه را برای کارآموزان آموزش دیده جهت ورود به بازار کار ایجاد نمود .

 مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب و کار: -2

و چنانچه مجوز / مجوزهایی از  گرددمی راه اندازی کسب و کار ارائه  برای در این قسمت توضیحاتی در خصوص پیگیری های الزم جهت اخذ مجوز )

 (مشخصات آن آورده شود داردقبل وجود 

 : ............................................مجوزصادر کننده شرح مجوز )پروانه/ امتیاز(: ............................................ سازمان 

 شماره و تاریخ مجوز: ....................................
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 بخش چهارم

 آسیب شناسی اجرای طرح:

بزرگترین مشکل فراروی این گونه طرح ها عدم پشتیبانی از کارآموزان پس از اتمام آموزش می باشد . 

پس از آن می بایست به نحو  و همه توان اقدام به تربیت نیروی ماهر می نمایدسازمان فنی و حرفه ای با 

شایسته این نیروهای آموزش دیده حمایت شوند تا با راه اندازی کسب و کار بتوانند از آموزش های 

 فراگرفته شده استفاده بهینه نمایند. 

دهای حمایتی تشکیل شود و برای هر پیشنهاد می گردد کمیته ای متشکل از سازمان فنی و حرفه ای و نها

دوره آموزشی پس از نیاز سنجی و استعدادیابی ، زمینه آموزش و پس از آن ایجاد شرایط اشتغال فراهم 

 گردد .

 

 

 

 


