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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 سازماني (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش هاي فني  بازارهاي سازماني و غير
لذا به اين نوع آموزش ها به عنوان  .پذير استنامقوله كارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

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

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، 

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

نسبت به تكميل اين  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودبر قراردادها و تفاهمنامه هاي همكاري 
اين فرم شامل سه بخش مي باشد كه در بخش فرم 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 در بخش دوم اطالعاتي در خصوص  خود طرح آورده مي شود.و برنامه هاي  همچنين ويژگي ها

انجام  و تسهيل گري و در بخش سوم نيز اقدامات پشتيبانيمهارت 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)

  

 طرح ملي مهارت آموزي در محيط واقعي كار عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي:  -2

  خالصه طرح: -3

در راستاي طرح ملي مهارت آموزي  زنان سرپرست خانواده و بدسرپرستآموزش و ايجاد توانمندي جهت اشتغال 
  در محيط واقعي كار

  ماهيت دستگاه همكار عناوين و زمينه هاي همكاري دستگاه همكارنام   رديف
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نيروي مقاومت بسيج 1
  سازندگي سپاه

معرفي مربي و هماهنگي جهت
  اختصاص مكان كارگاه

  09126644612  تجللي خانم    * 

  46844330  خانم زينال نژاد    *  مجوز ايجاد كارگاه  ميراث فرهنگي 2

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

  شوراي عالي اشتغال  12/12/96و  5/11/95دستورالعمل ابالغي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي مصوبه 

، بنا به ضرورت ايجاد بسترهاي الزم براي ايجاد اشتغال مولد و پايدار براي جوانان، عملياتي نمودن برنامه هاي اشتغال و بازاركار
  اهميت مهارت آموزي در محيط كار واقعي

  طرح: جغرافيايي محل -2-3
 مناطق مرزي و محروم - 

 نقاط بازآفريني شهري - 

 مناطق بافت هاي فرسوده - 

 روستا/ عشاير - 

 شهرك صنعتي/  نواحي صنعتي - 

 ذكر ساير مناطق - 

  
  
  

 13/5/99 :تاريخ خاتمه طرح 16/10/98 تاريخ شروع طرح:        ماه7. مدت زمان اجراي طرح: - 3-3

 

 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

  فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               كشاورزي      :طرحبخش فعاليت  - 1-4

  0غير مستقيم:         نفر6مستقيم:      ميزان اشتغال زايي طرح: - 2-4
  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: - 3-4

  آموزش بر مبناي استانداردهاي فني و حرفه اي - 
 حضور در محيط كار واقعي - 

 فروشندگان و واسطه هاي خريد كاالآشنايي با  - 

 معرفي به اداره صنعت و معدن جهت دريافت وام كارآفريني - 

 معرفي به بنياد بركت جهت دريافت تسهيالت - 

 حمايت بيمه اي سوانح و معافيت از بيمه كارگران طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي - 

  اهميت اجراي طرح: -4-4
  اشتغال زايي براي افراد سرپرست خانوار - 
  كمك به اقتصاد خانواده - 
  جلوگيري از مهاجرت به شهرها - 
 رشد مناطق بازآفريني شهري - 

 ذكر ساير موارد - 
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  :طرح كمي دستاورد - 5-4

 در اندازه هاي مختلف تابلوفرشو فروش توليد  - 

 ارائه خدمات آموزشي رايگان به متقاضيان - 

 ايجاد فرصت شغلي براي بانوان سرپرست خانواده و بدسرپرست - 

 پايداري شغل از طريق خريد محصوالت توليد شدهتضمين  - 

 شركت در نمايشگاه هاي مختلف  - 

  

  

  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات   -1

  استاندارد و محتوي آموزشي:  -1-1

   تئوري و عمليساعت آموزش خاص به صورت  450و  7-3/2/57/54با كد استاندارد  2قالي بافي درجه آموزش دوره 

  : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا - 2-1

  خ طالقاني روبروي داروخانه دكتر نوروزيشهرقدس واقع در  حوزه مقاومت بسيج سازندگي يكي از واحدهاي 

بافي  قاليعدد دار  6شامل  قالي بافيمتر مربع با تجهيزات مربوط به آموزش 70 به متراژ  آموزشي توليدي، فضاي  يكدر 
  و مواد مصرفي شامل نخ هاي ابريشمي، پشمي و آكريليك

  

  مربي: - 3-1

  به عنوان استادكار قالي بافيداراي جواز صنفي كسب وكار در حرفه  بسيج سازندگي سپاهمعرفي شده از طرف بدون هزينه مربي 

 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1

  ان به روش مهارت آموزي در محيط كار واقعي نفر كارآموز 6تعداد 

  :ان يا گروه هاي هدفكارآموز - 5-1
  بانوان سرپرست خانواده ، بي سرپرست و بدسرپرست  - 
 سال 45ا ت 18رده سني  - 

 و متوسطه سطح تحصيالت ابتدايي - 
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  آزمون و صدور گواهينامه:  - 6-1

  آزمون تئوري و عملي پايان دوره و گواهينامه مهارت

  

  مسئول مهارت آموزي طرح: - 7-1

   شهر قدس 29مسئول آموزش مركز شماره سمت:   زهرا اوغازينام و نام خانوادگي: 

  09301581426شماره و ايميل: 

  :آموزش پشتيبانياقدامات ) 2

  

  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

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

  اقدامات
  توضيحات  3همكارسازمان 2سازمان همكار 1سازمان همكار

تامين كننده 
  منابع مالي

تامين كننده تهيه كننده
  منابع مالي

تامين كننده تهيه كننده
  منابع مالي

  تهيه كننده

استاندارد و 
  محتوي آموزشي

فني و  
  حرفه اي

 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
بسيج    فضا و تجهيزات

سازندگي 
  سپاه

 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

بسيج     مربي
سازندگي 

  سپاه

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

  كننده مربي مشخص مي گردد

بسيج     كارآموز
سازندگي 

  سپاه

 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

فني و   
  حرفه اي

 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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  معرفي محصول:

است كه معموالً براي پوشش زمين به كار  ابريشم  و در بعضي موارد پشم  ،پنبه  الياف از شده بافته گستردني نوعي  فرش  يا  قالي
 امروزه اند،داشته خود بر زيبا هاينقش هميشه فرش و قالي كه آنجا از. شودمي گفته قالي دارگره و ُپرزدار رود. به دست بافتهمي
  مي شود. توجه نيز آن تزئيني جنبه به

هاي ماشيني امروزي كه سرشار اين است كه به دليل استفاده از پشم در آن، برخالف فرش قاليهاي درماني ترين خاصيتز مهما
خاصيت .شودكنند، موجب خروج الكتريسيته ساكن از بدن انسان مياند و ايجاد الكتريسيته مياز مواد آكريليك و پالستيك

استفاده از هيچ پوششي رفتن روي آن بدون اي كه راه هگونديگر آن تاثيري است كه در لطافت و نرمي پوست بدن انسان دارد، به
  .بردهاي ايجاد شده را نيز از بين ميكند بلكه تركتنها در پاشنه پا ترك ايجاد نمينه

صنايع هاي و كسب مهارت هاي الزم در كارگاه  ي آموزشي مربوطهپس از گذراندن دوره هاعالقمندان اين هنر اصيل مي توانند 
 قاليبا راه اندازي واحدهاي توليدي و حتي با نصب دار در منازل خود به بافت و توليد  مشغول كار شوند و يادستي شهرستان 

  .مشغول شوند

  محصول : مزاياي اقتصادي و تجاري

م صادر الترين اقجزءاصلي  قالي و تابلو فرشكه هر ساله جهان قرار دارد93ع دستي در رتبه كشور ايران از لحاظ صادرات صناي
زنظر اقتصادي توجه به صنعت ا .كمك شاياني به اقتصاد مركز صنايع دستي شده است قاليكننده بوده است واز طريق صادرات 

گترين راست.ثانيافراورده هاي اين صنعت بز%85ين صنعت حدودا رزش افزودهال ازيرا او د اهميت استجوگليم وافرش دستباف 
  .شودهاي اقتصادي پر سود محسوب ميصادرات فرش در ايران يكي از فعاليت ر نفتي را تشكيل مي دهد.رقم صادرات غي

و اشتغالزايي ، سودآوري باال با توجه به هزينه پايين توليد  ،است ايرانيهنرهاي دستي كهن و با سابقه  از آنجا كه هنر قالي بافي از
مي تواند به ايجاد درآمدي پايدار براي بانوان خانه دار و زنان  همچنين .مقاومتي باشدمناسب مي تواند زمينه ساز تحقق اقتصاد 

از بازدهي بااليي  مي باشد هزينه هاي اوليه كم مندنياز،با توجه به اينكه  سرپرست خانوار و حتي دختران جوان بيكار منجر شود 
لذا توجه به مشكالت اين  ؛ برخوردار است كه اين امر در صورت توجه مي تواند به يك ظرفيت براي اقتصاد منطقه تبديل شود

   .صنعت و هنر رو به رشد مي تواند به افزايش توليد و اشتغال در اين بخش منجر شود

   :در ايران  قاليمهمترين شهرهاي توليد كننده 

آران و   و كاشان  كارگاه توليد فرش دستبافت در منطقه 700كارخانه توليد فرش ماشيني و  1200ون بيش از اكنهم
  .باشدمشغول به فعاليت مي بيدگل

 بررسي رقبا و چگونگي رقابت: -3-1

طي اين ده سال رقبايي مثل افغانستان ركيه رقابت مي كند. ايران در بازار فرش دستباف جهان با رقبايي مثل هند، پاكستان و ت
 در را سهمش توانسته هند البته.  شود مي ديده هم چين		و نپال هم به بازار اضافه شده اند. در بين رقبا نام كشورهايي مثل

سوي ديگر نبايد صنعت  كستان و هند رقباي مهم تري اند اما ازپا كه رسد مي نظر به. دهد افزايش دستباف فرش بازارجهاني
  .پيشروي چين و تركيه را از ياد برد كه توانسته اند سهم خوبي از توليد فرش صنعتي را از آن خود كنند
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آمريكا اولين واردكننده فرش دستباف از ايران است ، عراق و آلمان هم در رتبه هاي بعدي واردات فرش ماشيني از تركيه قرار 
  .دارند

  فرصت ها و تهديدها:

يكي از تهديدهاي رونق صادرات فرش دستباف كاهش نيروي كار در اين حوزه است . جمعيت متمركز روستايي به سمت 
  . پراكندگي و سكونت در شهرها ميل مي كند. آمار نشان مي دهد كه وضع از اين نظر خوب نيست

اما چالش هاي توليد و صادرات فرش دستباف هرچند در اسناد باالدستي در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي توجه شده 
خورشيدي  90چهار دهه گذشته ادامه يافته است . بررسي سازندگي نشان مي دهد كه اكنون ميزان صادرات فرش در نيمه دهه 

 .است 50كمتر از ميزان صادرات آن در اواخر دهه 
ات فرش ايراني را با مشكالت جدي رو به رو كرد. پايداري مشكالت و چالش هاي مختلف در كنار تحريم ها در دوره اي صادر

آغاز دوره پسابرجام اما نويد روزهاي تازه اي را به فرش ايراني مي داد. به گفته رييس مركز ملي فرش ايران رفع تحريم ها و 
در جهان اتفاق مشكالت مربوط به صادرات فرش دستباف ايراني به اياالت متحده آمريكا به عنوان بزرگترين واردكننده فرش 

ميليون دالر فرش دستباف ايراني به آمريكا صادر شود.  90خوبي براي اين صنعت بوده است . اين اتفاق خوب باعث شد بيش از 
 مشكالت صادرات قالي نيز با چالش مواجه شده است. اكنون و با توجه به خروج آمريكا از برجام 

  

   نقاط ضعف و قوت محصول:

ترين ارمغان هاي فرش دستباف ايراني براي اقتصاد كشورمان است . فرش با ارزش افزوده باال و هزينه پايين شتغال يكي از مهم ا
براي تامين مواد اوليه توليد مي شود اما اين كسب وكار قديمي خانواده هاي روستايي اكنون در معرض رقابت با فرش هاي 

سوي ديگر اشتغال كارگاهي اين صنعت هم مشكالت بسياري دارد.  ماشيني و بافندگان ديگر كشورها قرار گرفته است . از
 .نيستند برخوردار اجتماعي هاي حمايت از  قاليبافي  كارگران

سرازير سيستم كارمزدي در عمل دركارگاه ها غلبه دارد كه باعث شده درآمد كارگران اندك و سود بيشتر به جيب توليدكننده 
كالت بيمه اي كارگران از ديگر مشكالتي است كه باعث شده اشتغال در اين حوزه آسيب ي و پايداري مشرشود. تشديد واسطه گ

 .ببيند
به طور معمول بهداشت و استانداردهاي مناسب محيط كار در كارگاه ها كمتر مورد توجه قرار مي گيرد و آمارهاي شفافي از 

فرصت شغلي  30ايي ترين مرحله تا ارسال به مصرف كننده تعداد افراد شاغل در اين صنعت نيز وجود ندارد. توليد فرش از ابتد
 .ايجاد مي كند

در زمينه فرش خبر مي دهد كه نزديك به يك ميليون نفر از آنان بافنده و ر ميليون نفر ديگ 2 كم دست فعاليت از  آمارها  بعضي
رنگرزي ، ريسندگي ، ساخت دار وابزار، يك ميليون نفرديگر در زمينه هاي ديگر مثل طراحي ، توليد مواداوليه ، پشم شويي ، 

درصد هزينه متوسط  10تجارت و بازاريابي مشغول اند. بعضي منابع مي گويند هزينه ايجاد شغل ثابت در صنعت فرش ايران 
 .ايجاد شغل در صنعت است

  

   :ايران قاليعلت افت صادرات 

به كاهش است . فرش دستباف محصولي با ارزش افزوده رو توليدناخالص داخلي ايران نشان مي دهد كه  بهره مندي  هاآمار
درصد هزينه به بخش طراحي ، تبليغات  80درصد هزينه مي كنند و  20باالست . خانوارهاي روستايي براي تهيه مواد اوليه تنها 
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درات و اشتغال و كار اختصاص دارد. توليد هرچه بيشتر فرش دستباف ايراني مي تواند به تقويت اقتصاد ملي از دو بخش صا
 .كمك كند اما صادرات فرش دستباف در سال هاي بعد از برنامه اول توسعه تاكنون كمتر شده است

از سوي ديگر بررسي آمار ارزش افزوده فرش دستباف به قيمت هاي سال جاري نشان دهنده رشد ظاهري اين صنعت است اما 
 .ناشي از تورم است بررسي هاي دقيق نشان مي دهد كه اين رشد واقعي نبوده و

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در اين گزارش از اين نوشته كه حتي در سال هايي كه تحريم ايران جدي نبوده 
صادرات فرش دستباف ايراني كاهش يافته است بنابراين مسئله فرش دستباف بيش از بيروني بودن دروني است و به مسائلي 

 .ياست گذاري ها و ساختارها باز مي گرددچون مديريت وشيوه هاي آن ، س
  

  بازاريابي و فروش:

استفاده    نيازمند درايت از مرحله توليد تا عرضه است تا بتواند از فرصت مجاورت با بازارهاي كشورهاي آسياي ميانهنر اصيل ايراني هاين 
 .كرده و شهرت ديرينه خود را باز يابد

طرحهاي مشاغل خانگي و تسهيل دهي براي توليد مرغوب صنايع دستي، شناسايي بازارهاي مختلف داخلي و خارجي، آگاهي از حمايت 
از راه هاي رونق بخشيدن اين محصول بخشي و آموزش براي عرضه محصول از مجاري مشخص و سود ده و حمايت و بها دادن به توليد 

 مي باشد .به فرايند بازاريابي و فروش 

  وزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار:مج - 2

   بافي قاليصنايع دستي در رشته  پروانه توليد كارگاهيشرح مجوز (پروانه/ امتياز): 

  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجوز:صادر كننده سازمان 

  19/10/97ص تاريخ /157984/97/1شماره و تاريخ مجوز: 

  

  

  

  

  بخش چهارم

  اجراي طرح:آسيب شناسي  -1-4

 با قيمت پايين تو خريد محصوالزياد وجود واسطه هاي  - 

 عدم وجود بازارهاي محلي و فصلي جهت ارائه مستقيم محصوالت - 

 عدم رعايت اصول بهداشتي و مكان هاي مناسب با تهويه مطلوب در كارگاه هاي قالي بافي - 
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 زم از زنان توليدكننده و كارآفرينعدم حمايت هاي ال - 

  عدم حمايت و پشتوانه كافي براي تهيه مواد اوليه  - 

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

 كاهش واسطه ها از طريق ايجاد بازارچه هاي محلي - 

 كاهش واردات محصوالت مشابه  - 

 فرهنگ سازي و تشويق به توليد اين محصول  - 

 قالي بافان بسترسازي مكان هاي مناسب با تهويه مطلوب جهت اختصاص به - 

 حمايت از توليدكنندگان و خريد محصوالت توسط ادارات دولتي - 

 ايجاد بانك اطالعات از توليدكنندگان و كارآفرينان برتر  - 

  ت توليدي و معرفي به مصرف كنندگانايجاد سامانه هاي اختصاصي خريد و فروش محصوال - 

  

 محل درج عكس هاي مرتبط با طرح:

  


