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ختگانسازی و اشتغالزایی مهارت آمودر توانمنداقدام مشترک  گزارش  

 

و ايجاد كارگاه پرورش  زنانه طراحي وتوليد لباسهاي زي و اشتغال زايي طرح توانمند ساعنوان:

 قارچ

 آذربايجانغربي  تهيه شده در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان

 اروميه شهرستان  خواهران اروميه  2شماره مركز آموزش فني و حرفه اي 
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 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 طریق 

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

حرفه ای، توجه به و سازمانی )آزاد( جهت جذب مهارت آموزان آموزش های فنی  بازارهای سازمانی و غیر

لذا به این نوع آموزش ها به عنوان  .پذیر استنامقوله کارآفرینی در این آموزش ها امری ضروری و اجتناب 

اشد، می بابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی قابزاری برای م

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

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

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

غال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر طرح های اشت

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

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

مبتنی آموزش فنی و حرفه ای استان ها  که ادارات کل استآموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا 

نسبت به تکمیل این  با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت های شرکاء خودبر قراردادها و تفاهمنامه های همکاری 

این فرم شامل سه بخش می باشد که در بخش اگانه اقدام می نمایند. فرم برای هر طرح اشتغالزا به صورت جد

و  طرح و یا بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در ، موسساتاول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان ها

شناسایی گروه خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص و برنامه های  همچنین ویژگی ها

انجام  و تسهیل گری و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانیمهارت آموزی آمادگی شغلی مات اقداهای هدف 

 شده در طرح آورده می شود.
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 بخش اول

 :طرحدر کننده  مشارکتاقتصادی های بنگاه  /هانهاد /ها اطالعات سازمان -1
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مرکز یادگیری محلی  1

  تالشگران

ایجاد تولیدی پوشاك برای بانوان 

ایجاد کارگاه پرورش قارچ –محله 

–تامین فضا –برای بانوان محله 

 تامین تجهیزات 

 09146753974 آفرینزیبا داد  *   

اداره کل آموزش فنی و  2

حرفه ای استان 

 آذربایجانغربی 

 –برگزاری دوره در قالب تفاهم نامه 

 تهیه مواد مصرفی  –اعزام مربی 

 04431939103 محمدسلیم عباسی *   

         

         

 

توليد لباسهاي نازك زنانه طرح توانمند سازي و اشتغالزايي  عنوان طرح توانمندسازی و اشتغالزایی: -2

 ايجاد كارگاه پرورش قارچ براي بانوان محلهو  در سايزهاي مختلف

 خالصه طرح:  -3

رت انفر از مه 10با پشتيباني خياط واستاد كار اقدام به ايجاد كارگاه توليدي لباسهاي زنانه با همكاري  

تا  همكاري شدهبا اتحاديه خياطان  دوزي و آموختگان دوره كرده اند .واقدام به توليد لباس زنانه به صورت تك

و اقدام به توليد پرورش قارچ با   واقدام به توليد ميكنند .سفارشات مدارس ارگانها و بيمارستانها را گرفته 

  رت آموختگانانفر از مه 5همكاري 

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

در شهرستان اروميه اين مركز اقدام به برنامه قاد قرارداد با مراكز يادگيري زير نظر آموزش و پرورش با توجه به انع

ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مختلف در مناطق محروم شهر نموده و به منظور حمايت از كاالي ايراني و 

و به اين ترتيب هم به برگزار نموده توسعه اشتغال و كاهش آسيب هاي اجتماعي در مناطق آسيب ديده دوره ها را 

 موثر بوده است . هاي اجتماعي از جمله بيكاري و ...ه و همچنين در كاهش آسيبكرده كمك اقتصاد خانواد
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 طرح: محل جغرافيايي -2-3

 مناطق مرزي و محروم -

 نقاط بازآفريني شهري -

    مناطق بافت هاي فرسوده -

 * روستا/ عشاير -

 شهرك صنعتي/  نواحي صنعتي -

 ساير مناطقذكر  -

 

تا  :تاريخ خاتمه طرح  15/07/98 تاريخ شروع طرح:  هنوز طرح به پایان نرسیده  مدت زمان اجراي طرح: -3-3

 کنون

 

 فرآیند اجرا و جزئیات طرح: -4

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

 نفر   15نفر          غیر مستقیم:   15مستقیم:      طرح:ميزان اشتغال زايي  -2-4

 الزامات توسعه و پيشبرد طرح: -3-4

فني و امور تكنيكي به كارآموز نمي باشد بلكه طيف گسترده تري را شامل مي شود اصول مهارت فقط انتقال امور 

تواند در نهايت منجر به يك فرهنگي اخالقي اجتماعي آداب معاشرت و ... توام با آموزشهاي فني و تخصصي مي 

مهارت آموزي واقعي شود چرا كه زنجيره توليد از اتصال حلقه هاي متعددي تشكيل مي شود كه فقدان و يا كوتاهي 

ن زنجيره مي گردد . يكي ديگر از الزامات توسعه و پيشبرد طرح نحوه راه يابي در انتقال اين مهارتها باعث سستي اي

د مي باشد چرا كه هدف از توليد در نهايت فروش محصول در بازار است . اگر اين اتفاق و يا ايجاد بازارهاي جدي

دچار وقفه گردد خود باعث كاهش و يا تعطيلي توليد مي گردد در اين راستا شركت در نمايشگاههاي متعدد و نياز 

 طرح داشته باشد . سنجي بازار و ابتكار در توليد محصوالت جديد و جذاب مي تواند نقش مهمي در پيشبرد

 تداوم کالسها  -

 کالسهای اجرا شده مرتبط با دوره های قبلی باشد  -

 کالستامین مواد مصرفی در  -

 تامین ماشینهای دوخت مورد نیاز در کالس -

 اهميت اجراي طرح: -4-4

 اشتغال زايي براي افراد سرپرست خانوار -
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 *  كمك به اقتصاد خانواده -

 جلوگيري از مهاجرت به شهرها -

 رشد مناطق بازآفريني شهري -

 ذكر ساير موارد -

 

 :طرح كمي دستاورد -5-4

 نفر از بانوان آموزش ديده در دوره آموزشي  15ايجاد اشتغال براي  -

 جهت فعاليت بانوان آموزش ديده تشكيل توليدي  -

 توليد لباسهاي زنانه در طرحها و مدلهاي متعدد  -

 كمك به اقتصاد خانواده  -

 كاهش آسيب هاي اجتماعي از جمله بيكاري  -

 ايجاد اعتماد به نفس در بانوان  -

 بخش دوم

 آموزشی:اقدامات   -1

 استاندارد و محتوي آموزشي:  -1-1

وآموزش کامل دوره نازك دوز زنانه به صورت تئوری وعملی با حداقل امکانات ترسیم الگوی لباس نازك زنانه 

 تهیه شده از طرف سازمان 

 : مناسب و تجهيزات اداريهاي فضا -2-1

آموزشگاههاي آزاد طراحي دوخت  – ريحان آباد– روستاييكارگاه آموزشي –كارگاههاي آموزشي مركز ثابت 

 اتحاديه خياطان  –

 مربي: -3-1

 سعيده قديري) مربي پيماني( مريم كاظمي )مربي پيماني( ( پيماني) مربي  معصومه صادقي

 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1
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با فعاليت مربي و  ، مناطق عشايري و مرزيآموزش به روش مشاركتي نوع دوم با اجراي آموزش در روستاها شيوه 

 .صورت مي گيرد  پيماني

 :ان يا گروه هاي هدفكارآموز -5-1

سال به باال در اين دوره شركت نموده و سطح تحصيالت  15بوده و رده سني  روستاكارآموزان اين دوره ساكنين 

 دبيرستان و دانشگاهي مي باشد  –كارآموزان راهنمايي 

 آزمون و صدور گواهينامه: -6-1

 معرفی به آزمون گردیده اند  مشخص شده  در تاریخ کارآموزان 

 مسئول مهارت آموزي طرح: -7-1

 09146753974: مدير مركز يادگيري تالشگران سمت:   -  زيبا دادآفريننام و نام خانوادگي: 

 :آموزش ( اقدامات پشتيباني2

 اقدامات
 3 همکار سازمان 2سازمان همکار  1سازمان همکار

تامین کننده منابع  تهیه کننده تامین کننده منابع مالی

 مالی

 تهیه کننده تامین کننده منابع مالی تهیه کننده

استاندارد و 

 آموزشیمحتوی 

سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای 

     سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

مرکز یادگیری محلی  فضا و تجهیزات

 تالشگران

     مرکز یادگیری محلی تالشگران

سازمان آموزش فنی و  مربی

 حرفه ای 

     سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

مرکز یادگیری محلی  کارآموز

متقبل هزینه  تالشگران

های ثبت نام و مشاوره 

و هدایت شغلی 

 کارآموزان گردیده است 

مرکز یادگیری محلی تالشگران متقبل 

هزینه های ثبت نام و مشاوره و هدایت 

 شغلی کارآموزان گردیده است

    

آزمون و صدور 

 گواهینامه

سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای استان 

آذرباجانغربی برگزاری 

آزمون و صدور 

گواهینامه را بر عهده 

 دارد 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 

آذرباجانغربی برگزاری آزمون و صدور 

 گواهینامه را بر عهده دارد 
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 بخش سوم

 پشتیبانی و تسهیل گری طرح

 محصول/خدمت:مشخصات و شناسايي بازار  -1

 خدمات يا محصول: -1-1

،درآمد پايين اين افراد همراه با بيكاري معضالتي را براي خانواده ها ايجاد  روستاييبا توجه شرايط منطقه از لحاظ بافت 

ميكند با ارائه وتوسعه آموزشهاي مهارتي در چنين مناطقي وبا حمايت وپشتيباني اين مهارت آموختگان  ميتوانند براي 

ايي وايجاد كسب وكارهاي خرد گامهاي برداشته  كه زنان نيز از لحاظ اقتصادي واامنيت رواني براي زندگي خود اشتغال ز

 داشته باشند . .

 بررسي بازار:     -2-1

با توجه به عدم دسترسي به مركز شهر ونوع درخواست وسفارش بهترين  مكان در روستايي  در مناطق كمتر توسعه يافته 

 تهيه لباسهاي مور د نياز اين توليدي هاي كوچك مي باشد 

 بررسی رقبا و چگونگی رقابت: -3-1

 كيفيت ودوخت با قيمت مناسب وسليقه افراد در اين مناطق بهترين ابزار براي موفقيت در كار توليدي مي باشد .

 بازاريابي و فروش:

 فروش بصورت تك دوزي سفارشي وسري دوزي مدارس ولباس كار با همكاري اتحاديه اصناف صورت مي گيرد .

 مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: -2

 اتحادیه خیاطان    سازمان صادر کننده مجوز: دارای پروانه کسب شرح مجوز )پروانه/ امتیاز(:

 27/08/1398تاریخ :  0466861866 شماره و تاریخ مجوز: 

 بخش چهارم

 آسيب شناسي اجراي طرح: -1-4

به علت اينكه فعالين توليدي بي بضاعت بوده و از خانواده هاي كم درآمد منطقه مي باشند ارائه تسهيالت براي افراد 

 مذكور الزامي مي باشد در غير اينصورت توليدي توان ادامه فعاليت را نخواهد داشت 

 پيشنهادات و ارائه راهكارهاي رفع چالش ها: -2-4

 ايجاد بازارچه فروش محصوالت توليدي توسط كارآموزان  -
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 ارائه تسهيالت با درصدهاي پايين براي ايجاد اشتغال خانگي  -

 حمايت از فعاالن توليدي در جهت دريافت پروانه اشتغال و توليدي  -

 اجاره مكان هاي مناسب جهت انجام جمعي كارهاي مهارتي  -

 محل درج عكس هاي مرتبط با طرح:
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