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ختگبىسبسی ٍ اضتغبلشایی هْبرت آهَدر تَاًوٌذاقذام هطتزک  گشارش  

ثِ هٌظَر اضتغبلشایی ٍ جذة  آٍیسب پبرسِتزثیت ًیزٍی هبّز هَرد ًیبس ضزکت تَلیذی  ػٌَاى:

 در ضزکت هذکَر پس اس پبیبى دٍرُ ٍ اخذ گَاّیٌبهِ

 سیستبى ٍثلَچستبى استبى تْیِ ضذُ در ادارُ کل آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای

 ساثلضْزستبى  4ضوبرُ هزکش آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای 

 22/12/99 تب1/2/99هزثَط ثِ ثبسُ ی سهبًی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 23/12/99تبریخ تْیِ: 

 سیستبى ٍ ثلَچستبىهذیز کل آهَسش فٌی ٍ حزفِ ای استبى تبئیذ کٌٌذُ گشارش: 
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 هقذهِ:

یىی اص هْوتشیي هاهَسیت ّای ساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس، آهَصش هْاست تِ افشاد جْت 

ایجاد ٍ تَسؼِ اضتغال پایذاس است. هغالؼات ٍ تشسسی ّای غَست گشفتِ حاوی اص آى است وِ آهَصش 

ی هْاست ّای هَسد ًیاص جاهؼِ هٌجش تِ ایجاد یه وسة ٍ واس هَفك هی ضَد ٍ اص پایذاسی تیطتش

 تشخَسداس است. 

آهَصش ّای فٌی ٍ حشفِ ای تا ّذف اًتمال هْاست ّای هختلف تِ فشاگیشاى ٍ ًیض اضتغال ایي دٍسُ ّا اص 

تگیشی ٍ خَد اضتغالی تَسظ ساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای پیگیشی هی ضَد. تا تَجِ تِ  عشیك هضد

حشفِ ٍ ت آهَصاى آهَصش ّای فٌی ساصهاًی )آصاد( جْت جزب هْاس ذٍدیت تاصاسّای ساصهاًی ٍ غیشهح

لزا تِ ایي ًَع  .پزیش استًاای، تَجِ تِ همَلِ واسآفشیٌی دس ایي آهَصش ّا اهشی ضشٍسی ٍ اجتٌاب 

اتلِ تا تیىاسی تاالخع تیىاسی ساختاسی وِ ًاضی اص تغییشات دس مآهَصش ّا تِ ػٌَاى اتضاسی تشای ه

 "واسآفشیٌی" ٍالغ خػیػِ ایي آهَصش ّا، ًَػی پشٍسشهی تاضذ، ًگشیستِ هی ضَد. دس التػاد جْاًی 

است. تِ ایي هؼٌی وِ افشاد پس اص وسة هْاستْا ٍ تخػع داًص فٌی، لادس خَاٌّذ تَد وِ فشغت ّای 

 (.1392ضغلی هٌاسثی سا تِ دست آٍسًذ ٍ یا دس ًْایت فشغت ضغلی ایجاد ًوایٌذ )تاج آتادی، 

د وطَس ایفا هی ًوایٌذ، تش ّویي اساس هؼاًٍت آهَصش ساصهاى عشح ّای اضتغال صا ًمص هْوی دس التػا

الذام ًوایذ.  استاى ّاتش آى است تا عی گضاسضی، ًسثت تِ اخز اعالػات هشتَط تِ عشح ّای اضتغالضا اص 

جْت اػالم  "گضاسش عشح ّای هطاسوت دس تَاًوٌذساصی ٍ اضتغالضایی هْاست آهَختگاى"فشم 

آهَصش فٌی ٍ  وِ اداسات ول استپطتیثاًی اسائِ ضذُ دس عشح اضتغال صا هطخػات، الذاهات آهَصضی ٍ 

تا آگاّی اص خػیػِ ّا ٍ لاتلیت ّای هثتٌی تش لشاسدادّا ٍ تفاّوٌاهِ ّای ّوىاسی حشفِ ای استاى ّا 

ایي فشم ًسثت تِ تىویل ایي فشم تشای ّش عشح اضتغالضا تِ غَست جذاگاًِ الذام هی ًوایٌذ.  ضشواء خَد

ٍ یا تٌگاُ  ، هَسساتسِ تخص هی تاضذ وِ دس تخص اٍل اعالػات واهلی اص هطخػات ساصهاى ّا ضاهل

خَد عشح آٍسدُ هی ضَد. دس ٍ تشًاهِ ّای  ٍ ّوچٌیي ٍیژگی ّا عشح ّای التػادی هطاسوت وٌٌذُ دس

ٍ دس هْاست آهَصی آهادگی ضغلی الذاهات ضٌاسایی گشٍُ ّای ّذف تخص دٍم اعالػاتی دس خػَظ 

 اًجام ضذُ دس عشح آٍسدُ هی ضَد. ٍ تسْیل گشی تخص سَم ًیض الذاهات پطتیثاًی
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 ثخص اٍل

 :عزحدر کٌٌذُ  هطبرکتاقتصبدی ّبی / ثٌگبُ ّب/ ًْبدّب اعالػبت سبسهبى -1

 ػٌبٍیي ٍ سهیٌِ ّبی ّوکبری ًبم دستگبُ ّوکبر ردیف

 هبّیت دستگبُ ّوکبر
ی

دگ
َا

خبً
م 

 ًب
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بم
ً

 

ل
ئَ

هس
 ُ
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وبی

ً
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وب
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ت
 

ل
وی

 ای
 ٍ

 

 غیز دٍلتی دٍلتی

ی
یذ

َل
ت

ی 
هبت

خذ
 

ی
یذ

َل
ت

ی 
هبت

خذ
 

1 
ضشوت تَلیذی غٌؼتی 

 آٍیسا پاسسِ صاتل

هؼشفی واسآهَصاى، تؼییي ًیاصّای 

آهَصضی، ّوىاسی دس تشگضاسی دٍسُ 

جزب هْاست آهَختگاى پس آهَصضی، 

 اص عی دٍسُ آهَصضی

 09153468044 خاًن گٌجؼلی  *  

2 
آهَصش فٌی ٍ هشوض 

 صاتل 4حشفِ ای ضواسُ 

آهَصش افشاد هؼشفی ضذُ اص ضشوت ٍ 

آًاى ٍ غذٍس گَاّیٌاهِ تَاًوٌذ ساصی 

 تشای لثَلطذگاى دس آصهَى پایاى دٍسُ

 09021401990 هحوَد تاهشی   * 

 

 ػٌَاى عزح تَاًوٌذسبسی ٍ اضتغبلشایی:  -2

هٌظَر اضتغبلشایی ٍ جذة در  تزثیت ًیزٍی هبّز هَرد ًیبس ضزکت تَلیذی آٍیسب پبرسِ ثِ

 ضزکت هذکَر پس اس پبیبى دٍرُ ٍ اخذ گَاّیٌبهِ

 خالصِ عزح:  -3

  تَسؼِ ّوىاسی دس صهیٌِ آهَصش هْاست فٌی ٍحشفِ ای تا اػضام هشتی تشای آهَصش دس سضتِ ّای

 هَسد ًیاص ضشوت آٍیسا پاسسِ ضْشستاى صاتل

  تخػػی هْاستی فٌیاسائِ آهَصش ّای واسآفشیٌی وسة ٍواس ٍدٍسُ ّای 

 فشآیٌذ آهَصش، تَلیذ،تاصاسیاتی ٍفشٍش 

  تا تَجِ تِ ایٌىِ ٍاحذّای تَلیذی ٍغٌؼتی ػذم تْشُ هٌذی اص ًیشٍی واس هاّشسا داسًذ وِ ایي

لزا تا تَجِ تِ ًمص اثش  ،اهش تاػث واّص تْشُ ٍسی ٍّوچٌیي ویفیت پاییي هحػَالت هی ضَد

تحَل دس استماءسغح هْاست ًیشٍی واس غٌایغ اص تخطی آهَصش ّای فٌی ٍحشفِ ای ٍایٌىِ 

هْوتشیي الذاهات دس حَصُ آهَصش فٌی ٍحشفِ ای هی تاضذ ًٍظش تِ ایٌىِ ًیشٍی اًساًی غٌایغ 

.لزا تا ایي الذاهات هیتَاى ضاّذ اتفالات هَثشی دس حَصُ اضتغالضایی  تایستی واسگش هاّش تاضٌذ

 ٍسًٍك ٍجْص تَلیذ دس سغح ضْشستاى تَد.
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 اسٌبد ٍ قَاًیي هزتجظ ثب اجزای عزح: -3-1

ضشوت تَلیذی غٌؼتی آٍیسا پاسسِ صاتل  ٍصاتل آهَصش فٌی ٍحشفِ ای  هشوضتفاّن ًاهِ هطتشن ها تیي 

 1398دس اسدیثْطت هاُ سال

 عزح: هحل جغزافیبیی -3-2

 ضْزک صٌؼتی/  ًَاحی صٌؼتی -

 

 تبریخ خبتوِ عزح:  21/22/1398 تبریخ ضزٍع عزح:        هبُ 36 هذت سهبى اجزای عزح: -3-3

21/22/1421 

 

 فزآیٌذ اجزا ٍ جشئیبت عزح: -4

  فزٌّگ ٍ ٌّز                 صٌؼت                خذهبت               کطبٍرسی      :ثخص فؼبلیت عزح -4-1

 ًفز 18ًفز          غیز هستقین:  52هستقین:      :هیشاى اضتغبل سایی عزح -4-2

 :پیطجزد عزحالشاهبت تَسؼِ ٍ  -4-3

 ساُ ،تشلىاس غٌؼتی، (تلفیمی)پلیوشی ّای لَلِ وص دٍسُ آهَصضی فشص واسی لغؼات،لَلِ 10اجشای 

 اداسی افضاس ًشم ،واستشsiemens،Microsoft Excel 2016 دٍس تاوٌتشل المایی ّای هَتَس اًذاصی

   

 اّویت اجزای عزح: -4-4

 اسائِ خذهات ریل:

 تِ هٌظَس جزب ٍ استخذام دس ضشوت هَسد ًیاص ضشوت تشتیت ًیشٍی اًساًی هاّش-

 تِ هٌظَس افضایص تْشُ ٍسی ٍ ویفیت هحػَالت تَلیذی ضشوتافضایص تَاًوٌذی ًیشٍّای -

 :عزح کوی دستبٍرد -4-5

اسائِ خذهت تا آهَصش غحیح حشفِ ّای هٌغثك تا ًیاص سٍص ضشوت تِ ػٌَاى فاوتَس اغلی دس تَسؼِ 

 التػادی
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 ثخص دٍم

 آهَسضی:اقذاهبت   -1

 استبًذارد ٍ هحتَی آهَسضی:  -1-1

اص  ٍهغاتك تا استاًذاسدّای آهَصش فٌی ٍحشفِ ای ًیاص سٌجی اصضشوتتا تَجِ تِ آهَصضی اسائِ خذهات 

 ّای هَتَس اًذاصی ساُ تشلىاس غٌؼتی، ،(تلفیمی)پلیوشی ّای لَلِ وص لَلِ فشص واسی لغؼات،جولِ: 

  اداسی افضاس ًشم واستش ،siemens،Microsoft Excel 2016 دٍس وٌتشل تا المایی

 : هٌبست ٍ تجْیشات ّبی اداریفضب -1-2

 آهَصش دس تٌگاّْای التػادی–واسگاُ آهَصضی غٌایغ ضوي واس 

 هزثی: -1-3

 ٍهتخػع هؼشفی ضذُ اص غٌایغ استفادُ اص استاد واس هاّش-تخص دٍلتی هشوضهشتی ّای 

 :ثزًبهِ ریشی ٍ تؼییي ضیَُ آهَسش -1-4

سا دس واسگاُ ّای  1-1ًفش اص واسهَصاى هؼشفی ضذُ اص ضشوت استاًذاسدّای هٌذسج دس تٌذ  70تؼذاد 

آهَصضی دس ضشوت هزوَس فشا گشفتٌذ. ضیَُ تشًاهِ سیضی دٍسُ دس لالة آهَصش دس غٌایغ ٍ تٌگاّْای 

 التػادی  ٍ تش اساس تفاّوٌاهِ تَدُ است.

 :اى یب گزٍُ ّبی ّذفکبرآهَس -1-5

اص لحاػ ضٌاسایی ٍغشتالگشی اص سَی ضشوت تَلیذی ٍهغاتك تا استاًذاسدّای آهَصش فٌی ٍحشفِ ای 

ػوذُ ایي افشاد داسای تحػیالت داًطگاّی تَدُ ٍ اص  اًجام گشفتِ است.ضشایظ سٌی،تحػیالت ٍ....

 هتماضیاى واس تَدًذ.

 آسهَى ٍ صذٍر گَاّیٌبهِ:  -1-6

ًفش هی تاضذ وِ تؼذاد گَاّیٌاهِ  70ل ضشوت وٌٌذگاى دس آصهَىتؼذاد و هشحلِ آصهَى پایاى دٍسُ، 4عی 

 دس دست اًجام است. 4/10/99فمشُ هی تاضذ ٍهاتمی گَاّیٌاهِ ّا تا تَجِ تِ هشحلِ 52ّای غادسُ

 هسئَل هْبرت آهَسی عزح: -1-7
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ضواسُ ٍ ایویل:              واسضٌاس آهَصشسوت:            سشواسخاًن گٌجؼلیًام ٍ ًام خاًَادگی: 

09153468044 

 :آهَسش ( اقذاهبت پطتیجبًی2

 الذاهات

 3 ّوىاس ساصهاى 2ساصهاى ّوىاس  1ساصهاى ّوىاس

 تَضیحات
 تْیِ وٌٌذُ تاهیي وٌٌذُ هٌاتغ هالی

تاهیي وٌٌذُ 

 هٌاتغ هالی
 تْیِ وٌٌذُ

تاهیي 

وٌٌذُ 

 هٌاتغ هالی

 تْیِ وٌٌذُ

استاًذاسد ٍ 

 هحتَی آهَصضی

آموزش سازمان 

فنی وحرفه ای 

 کشور

اداره کل آموزش 

فنی وحرفه ای 

 استان

     

 شرکت آویسا پارسه فضا ٍ تجْیضات
 آویسا شرکت

 پارسه
     

 هشتی
سازمان آموزش 

فنی وحرفه ای 

 کشور

اداره کل آموزش 

فنی وحرفه ای 

 استان

     

پارسه آویسا شرکت واسآهَص  
 آویسا شرکت

 پارسه
     

آصهَى ٍ غذٍس 

 گَاّیٌاهِ

سازمان آموزش 

فنی وحرفه ای 

 کشور

اداره کل آموزش 

فنی وحرفه ای 

 استان
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 ثخص سَم

 پطتیجبًی ٍ تسْیل گزی عزح

 هطخصبت ٍ ضٌبسبیی ثبسار هحصَل/خذهت: -1

 خذهبت یب هحصَل: -1-1

لَلِ  -هحَس لَلِ دٍ  -لَلِ ته هحَس اص جولِ   GRP تَلیذ لَلِ ٍ اتػاالت  دس صهیٌِ ضشوت هحػَالت تَلیذی 

 ٍ ... هی تاضذ. لَلِ ساًطی -هٌَْل  -هماٍم دس تشاتش آتص سَصی، اضؼِ هاٍسای تٌفص ٍ ساییذگی 

 ثزرسی ثبسار:     -2-1

سئیس جوَْسی ٍ اػضای ّیات دٍلت تِ سیستاى ٍ تلَچستاى عشح  1393سال دس سفش فشٍسدیي 

ّضاس ّىتاس آى  46ّضاس ّىتاس اص صهیي ّای وطاٍسصی ایي استاى سا تػَیة وِ  146آتیاسی ًَیي دس 

ّضاس ّىتاس آتیاسی تحت 100دس ضوال استاى تا ًػة لَلِ تشای اًتمال آب تِ صهیي ّای وطاٍسصی ٍ 

اص هحل  تا هَافمت همام هؼظن سّثشی اػتثاس ایي عشح.استاى اجشا هی ضَد فطاس ٍ غیشُ دس جٌَب ایي

 تاهیي گشدیذُ است.غٌذٍق تَسؼِ هلی 

ّایی  ِهیلیَى هتشهىؼة آب اص هحل چاُ ًیو 400تَدُ وِ اًتمال آب تِ دضت سیستاى  ،عشحفاص اٍل 

تا لَلِ ضت سیستاى ّىتاس اص اساضی وطاٍسصی د 46000وِ اص سٍدخاًِ ّیشهٌذ تغزیِ هی ضَد تِ 

ّشار ّکتبری اًتقبل آة ثب لَلِ ثِ دضت سیستبى یکی اس ًوبدّبی اقتصبد  46عزح  .اًتمال هی تایذ

 .هقبٍهتی در ثخص کطبٍرسی است

دس ّویي ساستا ٍ تا تَجِ تِ ػذم ٍجَد ضشوت تَلیذی لَلِ ّای هَسد ًیاص عشح هزوَس، ضشوت آٍیسا 

هحػَالت هشتثظ الذام ًوَدُ است وِ تاصاس هحػَالت تَلیذی  پاسسِ ساُ اًذاصی ٍ ًسثت تِ تَلیذ

 تضویي ضذُ هی تاضذ.

 ثزرسی رقجب ٍ چگًَگی رقبثت: -3-1

ستاًْای تا تَجِ تِ ػذم ٍجَد تَلیذی تا لثل اص عشح هزوَس دس استاى ٍ ّوچٌیي فاغلِ صیاد تا ا

هحػَالت تَلیذ وٌٌذُ ایي هحػَالت ٍ اجشای عشح اًتمال آب تِ هضاسع دضت سیستاى تا لَلِ، 

 دس حال حاضش واهال داسای لذست سلاتت هی تاضذ ٍ تاصاس هشتَعِ تاهیي ضذُ است.تَلیذی 

 ثبساریبثی ٍ فزٍش:
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ّىتاس اص  46000آب تِ هحػَالت تَلیذی ضشوت تش اساس لشاسدادّای هٌؼمذُ تا هجشیاى عشح اًتمال 

 اساضی دضت سیستاى فشٍختِ هی ضَد.

 هجَسّبی السم ثزای راُ اًذاسی کست ٍ کبر:

ذى ٍ تجاست اخز گشدیذُ است. ضاهل هجَصّای هشتَعِ تَسظ ضشوت هزوَس اص ساصهاى غٌؼت، هؼ

 پشٍاًِ تاسیس ٍ تْشُ تشداسی ٍ سایش هجَصّای هشتَعِ.

 ثخص چْبرم

 عزح:آسیت ضٌبسی اجزای  -1-4

 هثل اپشاتَس جشثمیل سمفی ٍفي ٍسص  ًثَد هشتی هتخػع دس تشخی حشفِ ّای پیطٌْادی

 ٍ.... واس دساستفاع

یىی اص هْن تشیي دالیل ًشسیذى تِ جایگاُ هغلَب ٍتحث تَسؼِ ٍاضتغالضایی ایي است وِ ًیشٍی 

َد ایي تٌاتشایي ٍج اًساًی اص هْاست وافی تشخَسداس ًثَدُ ٍهتٌاسة تا ضشایظ آهَصش ًذیذُ است

 اهش هْن داضتي هشتی هتخػع دس ولیِ سضتِ ّای آهَصضی هی تاضذ.

 پیطٌْبدات ٍ ارائِ راّکبرّبی رفغ چبلص ّب: -2-4

تاهیي اػتثاس ٍ غذٍس هجَصّای هشتَط تِ جزب هشتیاى حك التذسیس جذیذ دس حشفِ ّای ًَیي ٍ 

ٌؼت ٍ غٌف دس لالة اًؼماد لشاسدادّای هَسد ًیاص هٌغمِ ٍ یا استفادُ اص هتخػػیي ٍ خثشگاى غ

 هالی تِ هٌظَس تشتیت ًیَسی هاّش هَسد ًیاص عشح ّای تَسؼِ ای دس حال اجشا 
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 هحل دسج ػىس ّای هشتثظ تا عشح:
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