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 13/12/1399:تاريخ تهيه

  كردستانمدير 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 طريق 
دوديت بگيري و خود اشتغالي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي پيگيري مي شود. با توجه به مح مزد

حرفه اي، توجه به و ت آموزان آموزش هاي فني سازماني (آزاد) جهت جذب مهار بازارهاي سازماني و غير
لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان  .پذير استنامقوله كارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

مي باشد، ابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني قابزاري براي م
است. به اين معني كه افراد  "كارآفريني" واقع خصيصه اين آموزش ها، نوعي پرورشنگريسته مي شود. در 

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

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

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

نسبت به تكميل اين  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودبر قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري 
سه بخش مي باشد كه در بخش  اين فرم شاملفرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام مي نمايند. 

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

انجام  و تسهيل گري ش سوم نيز اقدامات پشتيبانيو در بخمهارت آموزي آمادگي شغلي اقدامات هاي هدف 
  شده در طرح آورده مي شود.
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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)

  عناوين و زمينه هاي همكاري  نام دستگاه همكار  رديف

  ماهيت دستگاه همكار

گي
واد

خان
ام 

 و ن
نام

  
ول

مسئ
ده 

ماين
ن

س  
تما

ره 
شما

  
يل

ايم
و  

  

  غير دولتي  دولتي
دي

ولي
ت

تي  
دما

خ
دي  

ولي
ت

تي  
دما

خ
  

اداره كل بنياد مسكن   1
  استان كردستان

طرح منظومه پايدار  مجري
  09188712147  رضا قادري      *    روستايي

2  
اداره كل آموزش فني 

و حرفه اي استان 
  كردستان

ارائه آموزش هايهمكاري در
مهارتي بصورت مشاركتي 

براساس استانداردها ي سازمان 
  كشور آموزش فني 

سيد جميل       *  
  09128160039  احمدي

بنياد مسكن شهرستان   3
  مريوان

و ناظر طرح منظومه  مجري
جالل       *    در شهرستان پايدار روستايي

  09188746790  كريمي

مركز آموزش فني   4
  وحرفه اي مريوان

اجراي آموزش هاي مهارتي
بصورت مشاركتي براساس 

استانداردها ي سازمان آموزش 
  فني كشور

پرويز       *  
  09189827669  اصالني

فاروق       *    طرحهمكاري در اجراي   بخشداري خاووميرآباد  5
  09356288390  مقصودي

هماهنگي الزم در تعامل با   گروه تسهيلگري  6
برهان       *    دستگاه هاي بخشي و روستاييان

  09189781704  روشن

  

  طرح توسعه پايدار منظومه روستاييعنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي:  -2

  خالصه طرح:  -3
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طرح توسعه پايدار منظومه روستايي، طرحي است كه به منظور توسعه يكپارچه، هماهنگ، فراگير و پايدار 

سكونتگاه هاي روستايي از طريق انتظام فضايي منظومه در قالب شبكه هاي محلي و ناحيه اي و با تأكيد بر 

اين طرح بر ترغيب حكمروايي  شهري تدوين شده است. افزون بر اين، محتواي -روابط و پيوندهاي روستايي 

اقتصادي واحدهاي  -محلي از طريق مشاركت مردمي و تقويت فعاليتها، روابط و مناسبات كارآمد اجتماعي 

سكونتگاهي منظومه، هم به لحاظ دروني و بين سكونتگاهي و هم از نظر بروني و بين منظومه اي تأكيد مي 

  ورزد.

اجتماعي  -فضايي، فرهنگي  -بوم شناختي، كالبدي  -اي محيط طبيعي اين طرح كه با توجه به ابعاد و جنبه ه

سياسي، به شناخت ظرفيتها و محدويت هاي توسعة همة مراكز و كانون هاي سكونتي و فعاليتي  -و اقتصادي 

 درون شبكه (در ارتباط با روابط دروني و بروني آنها)  مي پردازد، داراي ماهيتي يكپارچه و فرابخشي است.

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

و اسناد  72قانون برنامة پنجم توسعه و ماده  491طرح توسعة پايدار منظومه روستايي بر اساس بند ح مادة 

. اين تفصيلي قانون برنامه ششم توسعه، در ذيل طرح آمايش استان و ساير طرحهاي فرادست تهيه مي شود

طرح هاي نقطه اي روستايي و طرح هاي ديگر (اعم از موضعي و موضوعي)  به لحاظ جايگاه، طرح فرادستطرح 

 .در سطح منظومه قلمداد مي گردد

فيمابين استانداري كردستان، سازمان برنامه و بودجه، بنياد همكاري در راستاي اجراي طرح مذكور تفاهم نامه 

پروژه مبني بر توانمندسازي و . همچنين با توجه به اهداف مسكن انقالب اسالمي منعقد گرديده است

اشتغالزايي روستايي مهارت آموختگان تفاهمنامه في مابين سازمان فني و حرفه اي و بنياد مسكن انقالب 

  اسالمي منعقد شده است.

  طرح: محل جغرافيايي -3-2

ستان سياسي در غرب استان كرد –منظومه خاووميرآباد به مركزيت شهر برده رشه  از نظر تقسيمات اداري 

واقع شده است. اين منظومه از شمال، غرب و جنوب غربي به كشور عراق و از شرق به بخش مركزي شهرستان 

 مريوان محدود مي شود. 
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 كيلومترمربع:  321,11اين منظومه با وسعت 

   عرض شمالي 35و ْ 43'تا  35و ْ 30'طول شرقي و  46و ْ 14'تا  45و ْ  58'در موقعيت 

  درياچه زريوار از شمال با منظومه داراي مرز مشترك است  اما از طرف غرب يك نوار از دهستان زريبار

 مابين رودخانه زريوار و بخش خاووميرآباد قرارگرفته است.

  ،سكونتگاه روستايي داراي سكنه است.  32نقطه شهري و 1دهستان و 1بخش،  1شامل منظومه خاووميرآباد  

 30/12/1399تاريخ خاتمه طرح:   01/07/1399تاريخ شروع طرح:   ماه 6 اجراي طرح: مدت زمان  -3-3

 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

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

  نفر 3نفر          غير مستقيم:  15مستقيم:      ميزان اشتغال زايي طرح: -2-4

  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: -4-3

  تهيه مجوز كسب براي كارگاه خياطي -1

  تهيه مكان مناسب جهت راه اندازي كارگاه -1

  نياز كارگاه تهيه تجهيزات مورد -2

  تهيه منابع مالي -3

  بررسي شرايط فعلي بازار و شناخت رقباي فعلي و احتمالي -4

  بازاريابي و فروش  -5

  اهميت اجراي طرح: -4-4

  افراد سرپرست خانوارزنان روستايي و اشتغال زايي براي  -1

  كمك به اقتصاد خانواده -2

  جلوگيري از مهاجرت به شهرها -3

 رشد مناطق بازآفريني شهري -4

 استعداد و توسعه صنايعشكوفايي  -5
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  :طرح كمي دستاورد -4-5

  نفر از زنان روستايي) 15در سطح روستاها (به تعداد افزايش تعداد خياطان  -1

  افزايش درآمد خانوار -2

  

  

  

  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات   -1

  استاندارد و محتوي آموزشي:  -1-1

ساعت  207ساعت تئوري و  68(ساعت  275مدت ه ب 815320510100001استاندارد راسته دوزي با كد 

  )عملي

  : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا - 2-1

اين دوره از تجهيزات اداره فني و حرفه اي شهرستان مريوان و نيز تجهيزات متقاضيان استفاده گرديده در 

 موزش دوره مذكور از طرف متقاضيان آماده شده استاست. همچنين سالن آ

  روستاي سعدآباد

  مربي: - 3-1

كار گيري شده به شناسايي، معرفي و مربي آموزش از طرف بنياد مسكن انقالب اسالمي شهرستان مريوان 

  است.

 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1

محيط كار واقعي در روستاي سعدآباد براي  شرايطي بصورت دوره آموزشي مذكور به صورت مهارت آموزي در

  زنان روستايي برگزار گرديد و آزمون تئوري و عملي در محيط كار از مهارت آموزان به عمل آمد. ازنفر  15

  :هاي هدف ان يا گروهكارآموز - 5-1
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با عنايت به اجراي طرح توسعه پايدار منظومه روستايي و برگزاري كارگاه هاي مشاركتي مداوم در خصوص 

نفر از زنان روستاي سعدآباد  20اشتغالزايي در روستاها توسط تسهيلگران بنياد مسكن انقالب اسالمي، 

د كه بعد از برگزاري جلسات تخصصي سيس و راه اندازي كارگاه خياطي (توليدي پوشاك) نمودنأدرخواست ت

  نفر نهايي گرديد. 15ارزيابي مشاركتي تعداد 

  

  

  

 آزمون و صدور گواهينامه:  - 6-1

توسط اداره فني و حرفه اي  07/10/1399طبق هماهنگي هاي صورت گرفته آزمون تئوري در مورخه 

فني و حرفه اي استان توسط كارشناسان سازمان آموزش  01/11/1399شهرستان و آزمون عملي در مورخه 

  برگزار گرديد و براي مهارت آموزاني كه نمره قبولي كسب نمودند، گواهينامه مهارت صادر گرديده است.

  مسئول مهارت آموزي طرح: - 7-1
  شماره رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان مريوانسمت:  پرويز اصالنينام و نام خانوادگي: 

  aslaniparviz@yahoo.comو ايميل:  08734547100 
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انجام كار عملي بصورت مستمر در حين دوره توسط الگوهاي مختلف آموزشي جهت  تهيه پشتيباني آموزش:اقدامات ) 2
   همچنين بيان نكات مهم و كليدي براي فراگيران با استفاده از ابزارهاي كمك آموزشي از جمله وايت برد . كارآموزان .

  

  

  

  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  مشخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت: -1

  خدمات يا محصول: - 1-1

برگزاري دوره آموزشي جامع و كامل (آموزش ساير رسته ها همراه با رسته راسته دوزي)، در كارگاه با توجه به 

  ، كاالخواب، لباس بيمارستاني و ...) قابليت توليد دارد.مانتو مذكور انواع پوشاك (لباس محلي، لباس زنانه،

  اقدامات
 2سازمان همكار 1سازمان همكار

تامين   توضيحات
كننده منابع 

  مالي
  تهيه كننده  تامين كننده منابع مالي  تهيه كننده

استاندارد و 
محتوي 
  آموزشي

اداره كل آموزش فني و       
   حرفه اي استان كردستان

فضا و 
متقاضيان و فني     تجهيزات

فني وحرفه  مركز آموزش    و حرفه اي
    اي مريوان

بنياد مسكن     مربي
        انقالب اسالمي

        متقاضيان    كارآموز

آزمون و 
صدور 
  گواهينامه

    فني و حرفه اي  

مركز آموزش فني وحرفه 
اداره كل - اي مريوان
و حرفه  يآموزش فن

  استان كردستان يا
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  بررسي بازار: -2-1

للي باشماق امكان صادرات توليدات كارگاه خياطي موجود با توجه به همجواري روستاي سعدآباد با مرز بين الم

همچنين در سطح  وبوده لذا در اين راستا به شناسايي وضعيت بازار كشور همسايه اقدامات الزم صورت گرفته 

  زمينه همكاري فراهم گرديده است. شهرستان با شناسايي بازار هاي هدف و هماهنگي هاي به عمل آمده

  چگونگي رقابت:بررسي رقبا و  -3-1

با توجه به نوپا بودن كارگاه مذكور، همكاري و تعامل با كارگاه هاي توليدي سطح شهرستان ضروري مي نمايد. 

  لذا در حين همكاري و تعامل از تجربيات و بازار هدف رقبا بهره وري بهينه به عمل آورند.

  بازاريابي و فروش:

ور و تشكيل كميته بازاريابي و فروش براي توليدات پوشاك با توجه به ثبت شركت تعاوني براي كارگاه مذك

  ضروري است جهت عرضه در بازار هدف براي توليدات برند ثبت گردد.

  مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: -2

صورت گرفته  از طرف اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صدور مجوز الزم جهت تشكيل شركت تعاونياقدامات 

  است.

  

  

  

  بخش چهارم

  آسيب شناسي اجراي طرح: -1-4

  پايين بودن قدرت رقابت جهت صادرات -1

  نبود منابع مالي جهت تهيه تجهيزات موردنياز -2

  دوري از مركز شهرستان و نبود تبليغات مجازي -3

  نبود مكان ثابت و تحت مالكيت مهارت آموزان در روستا   -4
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  و مركز پخش در سطح شهرستاننبود غرفه فروش  -5

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

  تجهيز كارگاه توليدي پوشاك -1

  اث كارگاه جهت استقرار دائماحد -2

  خش در شهرستانايجاد غرفه فروش و مركز پ -3

 به كارگاه  جهت واگذاري سفارشاتهماهنگي با ادارات و ارگان ها و به خصوص اداره آموزش و پرورش  -4

  برگزار شدهشركت در نمايشگاه عرضه  -5

  مجوز صادرات توليدات  -6

  و همچنين دوره هاي باز آموزي . آموزش مستمر مهارت آموزان طبق نياز بازار هدف -7

  

  

  

  

  

 

  مستندات تصويري
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 برگزاري كارگاه هاي مشاركتي با حضور زنان روستايي: شماره دوعكس 
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 موزشيهماهنگي با اداره آموزش فني و حرفه اي شهرستان در رابطه با برگزاري دوره آ: سهشماره عكس   
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 راسته دوزي برگزاري دوره آموزشي: چهارشماره عكس 
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 تانآموزش فني و حرفه اي كردس اداره كل گواهينامه مهارت صادر شده براي متقاضيان از سوي: شماره هفتعكس   


