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ختگانسازي و اشتغالزايي مهارت آمودر توانمنداقدام مشترك  گزارش  

  CNG اپراتوري عمومي ايستگاه هاي سوخت رسانيتجهيز و راه اندازي كارگاه عنوان: 

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

  يزد شهرستان يكشماره مركز آموزش فني و حرفه اي 

  30/12/1399 تا 1/1/1399 مربوط به بازه ي زماني : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 20/11/1399تاريخ تهيه:

  يزدمدير 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 سازماني (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش هاي فني  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" اشد، نگريسته مي شود. در واقع خصيصه اين آموزش ها، نوعي پرورشب

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، 

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 اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 

شخصات، جهت اعالم م "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  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودمبتني بر قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري ها 
اين فرم شامل سه بخش مي باشد مي نمايند.  تكميل اين فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام

و يا بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده  ، موسساتكه در بخش اول اطالعات كاملي از مشخصات سازمان ها
خود طرح آورده مي شود. در بخش دوم اطالعاتي در خصوص و برنامه هاي  و همچنين ويژگي ها طرح در

و  و در بخش سوم نيز اقدامات پشتيبانيمهارت آموزي آمادگي شغلي اقدامات شناسايي گروه هاي هدف 
  انجام شده در طرح آورده مي شود. تسهيل گري
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  بخش اول

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

آورده مي  هر كدامزمينه هاي همكاري طرح و در كننده  مشاركتاقتصادي  هاي (در اين قسمت اطالعات كامل و جامع مربوط به سازمان/ نهاد/ بنگاه
  شود)

  ماهيت دستگاه همكار عناوين و زمينه هاي همكاري  نام دستگاه همكار رديف

گي
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  
 

ول
سئ

ه م
يند

نما
  

س
تما

ره 
شما

  
 

يل
ايم

و  
  

  غير دولتي  دولتي

دي
ولي

ت
تي  

دما
خ

دي  
ولي

ت
تي  

دما
خ

  

شركت ملي پخش  
فراورده هاي نفتي 

  منطقه يزد - ايران

و برگزاري دوره هايتجهيز كارگاه
  آموزشي

  36246662  عبدالرضا انتظاري    * 

             

             

             

  

 اپراتوري عمومي ايستگاه هاي سوخت رسانيتجهيز و راه اندازي كارگاه عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي: 

CNG  

2-   
  خالصه طرح:  -3

  طرح مشخص گردد)كليات (در اين قسمت مختصري از 

بمنظور توانمند  CNGحرفه اي به گروه هدف يا مخاطبين در زمينه آموزش به اپراتور هاي جايگاههاي   ارائه آموزش فني و
سازي و مهارت افزايي براي بهبود اشتغال پذيري ، كاهش نرخ بيكاري ، رونق توليد و اقتصاد ، ارتقاء بهره وري نيروي كار و 

اسناد و  - 1-3سرمايه هاي انساني ، پايداري شغلي كه در محل مركز آموزش فني و حرفه اي شماره يك يزد اجرا ميگردد 
  ي طرح:قوانين مرتبط با اجرا

  دد، اشاره دارد)(در اين قسمت اشاره به تفاهم نامه يا قرارداد آموزشي/ قانون/ مصوبه و ساير الزامات قانوني و ضروري كه طرح به استناد آن اجرا مي گر

به شماره  شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايرانتفاهم نامه همكاري ميان سازمان آموزش فني و حرفه اي و 
   25/12/1398مورخ  46231/100/98
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كارگاه مذكور در مركز آموزش فني و حرفه اي شماره يك يزد راه اندازي شده   طرح: محل جغرافيايي -2-3
  است.

  (در اين قسمت ويژگي اختصاصي طرح به لحاظ جايگاه جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، امنيتي و ... مشخص مي گردد )

 مناطق مرزي و محروم - 

 ط بازآفريني شهرينقا - 

 مناطق بافت هاي فرسوده - 

 روستا/ عشاير - 

 شهرك صنعتي/  نواحي صنعتي - 

 ذكر ساير مناطق - 

  
 29/12/1401 تاريخ خاتمه طرح:    1/1/1399 تاريخ شروع طرح:        ماه 36. مدت زمان اجراي طرح: - 3-3

 
 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

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

  نفر غير مستقيم:         در طول سه سالنفر   50مستقيم:     ميزان اشتغال زايي طرح: - 2-4
  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: - 3-4

هماهنگي هاي صورت گرفته با واحدهاي حمايت كننده، شناسايي بازارهاي جديد و مواردي از اين قبيل  نيازهاي آموزشي نيروي كار، قسمت(در اين 
  گردد)مي مشخص 

نياز جايگاه ها و ايستگاههاي عمومي سوخت رساني سي ان جي به به كارگيري اپراتور هاي توانمند و داراي مهارت مطابق با 
  اخرين استاندارد هاي اين رشته 

   طرح: اهميت اجراي -4-4

  )مشخص مي گردد(در اين قسمت داليل اهميت اجراي طرح در منطقه 

  نياز بازار كار و خدمت به مردم - مهارت افزايي در جهت تثبيت شغل –اشتغال زايي 

 
  :طرح كمي دستاورد - 5-4

  آورده شود)(در اين قسمت مصاديق طرح منجمله توليد محصول، ارائه خدمت، ايجاد فرصت شغلي، پايداري شغل ها و ... 

ارائه خدمت به هموطنان در جايگاههاي سوخت رساني سي ان جي و پايداري شغلي كاربراني كه در اين حرفه در حال فعاليت 
  هستند.
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  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات   - 1

در رشته  CNG "اپراتوري عمومي ايستگاه هاي سوخت رساني"دوره   استاندارد و محتوي آموزشي:  -1-1
  صنايع خودرو

  تطبيق استانداردهاي آموزشي و محتوي مورد نياز با دوره هاي آموزشي برگزار شده مشخص مي گردد) قسمت(در اين 

  : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا - 2-1

اصناف/ ضمن كار، جوار دانشگاه،  –صنايعآموزشگاه فني و حرفه اي آزاد، از قبيل آموزشي داراي تجهيزات مناسب ي هافضا اطالعات قسمت(در اين 
  )گرددذكر مي   ...و ، سكونت گاه هاي غير رسمي زندان، پادگان، روستا، عشايري

 آموزش در كارگاه تجهيز شده مربوطه در مركز آموزش فني و حرفه اي شماره يك يزد در حوزه آموزش در صنايع ضمن كار

  مربي: - 3-1

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور جهت تدريس در دوره هاي آموزشي مشخص مي گردد)(در اين قسمت نحوه جذب و تامين مربيان 

  مربي اين رشته آقاي محسن جعفري از مربيان پيماني اين مركز و آموزش ديده و داراي تجربه در اين حرفه مي باشد.

 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1

(يادگيري  E-Learningو محل برگزاري دوره آموزشي شامل: آموزش سيار،  )تفكيك به( آموزش روش و ديده آموزش كارآموزان تعداد(در اين قسمت 
، آموزش فني و حرفه اي (مهارت آموزي) دو گانه، آموزش ضمن كار، آموزش هاي آموزش ارائه شدهالكترونيكي)، مهارت آموزي در محيط كار واقعي، 

  لي مشخص مي گردد)فني و حرفه اي در محيط آموزشي، آموزش آمادگي شغ

  در قالب عقد قرارداد آموزشي و در مركز ثابت برادران يزد آموزش ديده اند.نفر در مركز در اين حرفه  34تاكنون تعداد 

  :ان يا گروه هاي هدفكارآموز - 5-1

ارگان معرفي  ،رده سني، سطح تحصيالتمانند: با شاخصه هايي و تطابق كارآموزان با افراد مورد نياز در طرح  (در اين قسمت نحوه شناسايي، غربالگري
  گردد)مي مشخص  كننده و ساير ويژگي هاي كارآموزان

سال بوده و  30تا  25تمامي كارآموزان معرفي شده از شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران منطقه يزد و در رده سني 
  داراي مدرك تحصيلي ديپلم به باال هستند.

  آزمون و صدور گواهينامه:  - 6-1

  )مشخص مي گردد(در اين بخش اطالعات مربوط به نتايج آزمون برگزار شده و تعداد گواهينامه هاي صادر شده براي كارآموزان مرتبط با طرح  
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  نفر موفق به اخذ مدرك گرديده اند. 20واز اين تعداد نفر به آزمون معرفي شده و در آزمون شركت كرده اند  25تاكنون 

  مسئول مهارت آموزي طرح: - 7-1

 09131584752شماره و ايميل: مربي مركز          سمت:  محسن جعفري  نام و نام خانوادگي: .
mohsen_jn@yahoo.com  

  :آموزش ) اقدامات پشتيباني2

  اقدامات
  توضيحات  3 همكار سازمان  2سازمان همكار   1سازمان همكار

تامين كننده 
  منابع مالي

تامين كننده   تهيه كننده
  منابع مالي

تامين كننده   كننده تهيه
  منابع مالي

  تهيه كننده

استاندارد و
  محتوي آموزشي

مركز 
آموزش 

فني حرفه 
اي برادران 

  يزد

مركز
آموزش 

فني حرفه 
اي برادران 

 يزد

 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
ملي پخش 

فراورده 
  هاي نفتي

شركت ملي
پخش 
فراورده 

  هاي نفتي 

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

  گردد مي مشخص آن كننده تهيه هاي دستگاه

مركز   مربي
آموزش 

حرفه  فني
اي برادران 

  يزد

مركز
آموزش 

فني حرفه 
اي برادران 

 يزد

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

  كننده مربي مشخص مي گردد

شركت   كارآموز
ملي پخش 

فراورده 
  هاي نفتي

شركت ملي
پخش 
فراورده 
 هاي نفتي

 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

شركت 
ملي پخش 

فراورده 
  هاي نفتي

شركت ملي
پخش 
فراورده 
 هاي نفتي

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

  عملي  آزموندر برگزاري  كننده مشاركت
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  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  مشخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت: -1
  خدمات يا محصول: - 1-1

لحاظ اقتصادي و تجاري)، خدمات خاص، انطباق با استانداردها و ... مشخص (در اين قسمت معرفي محصول/ خدمت، خصوصيات محصول، بيان مزايا (از 
  شود)

  ارائه خدمت به هموطنان در ايستگاههاي سوخت رساني سي ان جي در هنگام سوخت گيري خودرو ها

  بررسي بازار:     - 2-1

تهديدهاي موجود)، تغييرات در بازار، شناخت بازار هدف و (بررسي كامل بازار (اندازه، ميزان رشد، روندها و تمايالت مهم اقتصادي، فرصت ها و 
  مشخص شود) و ... مشتريان و مشخصات، نيازها و ديدگاه هاي آنان

  با توجه به ماهيت اين شغل آسيب رقابتي در اين طرح وجود ندارد. بررسي رقبا و چگونگي رقابت: - 3-1

  مشخص شود)و ... رقبا و نوع رقابت، فرصت ها و تهديدها (بررسي وضعيت صنعت و رقابت و تغيير در آن، بررسي كامل 

  با توجه به ماهيت اين شغل نيازي به بازار يابي منطقه اي وجود ندارد. بازاريابي و فروش:

مشتري  (در اين قسمت شناسايي خط مش هاي بازاريابي، بيان روش هاي مشخص شده براي فروش، قيمت گذاري و توزيع و تبليغات و نحوه ارتباط با
  و ... مشخص شود)

  مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: - 2

و چنانچه مجوز / مجوزهايي از  گرددمي راه اندازي كسب و كار ارائه  براي در اين قسمت توضيحاتي در خصوص پيگيري هاي الزم جهت اخذ مجوز (
  )مشخصات آن آورده شود داردقبل وجود 

  ............................................ سازمان صادر كننده مجوز: ............................................شرح مجوز (پروانه/ امتياز): 

  شماره و تاريخ مجوز: ....................................

  

  بخش چهارم

   آسيب شناسي اجراي طرح: - 1-4

  (در اين قسمت تحليل هاي آسيب طرح آورده شود)

  آموزش بخشي از دوره در محيط واقعي كار مي تواند در بهبود كيفيت آموزشي طرح موثر باشد.
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  پيشنهادات و ارائه راهكارهاي رفع چالش ها: - 2-4

  (در اين قسمت پيشنهادات و راهكارهاي بهبود و پيشبرد طرح آورده شود)

تجهيزاتي صورت بگيرد نياز به در صورتيكه در ايستگاههاي سوخت رساني سي ان جي تغييرات فني و 
 تكميل تجهيزات و ارتقاء دانش مربي مي باشد.

 

 

  محل درج عكس هاي مرتبط با طرح:
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