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  مقدمه:

ي و حرفه اي كشور، آموزش مهارت به افراد يكي از مهمترين ماموريت هاي سازمان آموزش فن
جهت ايجاد و توسعه اشتغال پايدار است. مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است 
كه آموزش مهارت هاي مورد نياز جامعه منجر به ايجاد يك كسب و كار موفق مي شود و از 

  پايداري بيشتري برخوردار است. 

ا هدف انتقال مهارت هاي مختلف به فراگيران و نيز اشتغال اين آموزش هاي فني و حرفه اي ب
بگيري و خود اشتغالي توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي پيگيري مي  دوره ها از طريق مزد
سازماني (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان  دوديت بازارهاي سازماني و غيرشود. با توجه به مح

مقوله كارآفريني در اين آموزش ها امري ضروري و اجتناب حرفه اي، توجه به و آموزش هاي فني 
ابله با بيكاري باالخص بيكاري قلذا به اين نوع آموزش ها به عنوان ابزاري براي م .پذير استنا

مي باشد، نگريسته مي شود. در واقع خصيصه ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني 
است. به اين معني كه افراد پس از كسب مهارتها و  "يكارآفرين" اين آموزش ها، نوعي پرورش

تخصص دانش فني، قادر خواهند بود كه فرصت هاي شغلي مناسبي را به دست آورند و يا در 
  .نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايند 

طرح هاي اشتغال زا نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي نمايند، بر همين اساس معاونت آموزش 
استان است تا طي گزارشي، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از سازمان بر آن 

گزارش طرح هاي مشاركت در توانمندسازي و اشتغالزايي مهارت "اقدام نمايد. فرم  ها
جهت اعالم مشخصات، اقدامات آموزشي و پشتيباني ارائه شده در طرح اشتغال زا  "آموختگان

مبتني بر قراردادها و تفاهمنامه هاي و حرفه اي استان ها  آموزش فني كه ادارات كل است
نسبت به تكميل اين فرم براي هر طرح  با آگاهي از خصيصه ها و قابليت هاي شركاء خودهمكاري 

اين فرم شامل سه بخش مي باشد كه در بخش اول اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام مي نمايند. 
 و يا بنگاه هاي اقتصادي مشاركت كننده در ، موسساتااطالعات كاملي از مشخصات سازمان ه

خود طرح آورده مي شود. در بخش دوم اطالعاتي در و برنامه هاي  و همچنين ويژگي ها طرح
و در بخش سوم نيز مهارت آموزي آمادگي شغلي اقدامات شناسايي گروه هاي هدف خصوص 

  مي شود.انجام شده در طرح آورده  و تسهيل گري اقدامات پشتيباني
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  بخش اول

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

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

  ماهيت دستگاه همكار  ي همكاريعناوين و زمينه ها  نام دستگاه همكار  رديف
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شركت توزيع نيروي   1
  برق استان قم

تامين تجهيزات،مربي و هزينه 
  هاي آموزشي

  09127115819  رحيمي      *  

ات،مربي و هزينه تامين تجهيز  شركت گاز  2
  هاي آموزشي

  09122516980  پارسا كيا      *  

  

  اجراي آموزشهاي مهارتي توسعه گراي مشاركت محور(استان قم)عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزايي:  . 2
  خالصه طرح: . 3

جوديك مدل و الگوهاي آموزشي موردتائيد ذينفعان درتربيت نيروي ماهر و خودباور ودرراستاي تحقق و  
اي اقتصادمقاومتي امري الزم است كه با توجه به شرايط منطقه و پتانسيل هاي موجود و اجماع نظر سياسته

بط دربخشهاي مختلف درگيردرطرح مدل اجراي آموزشهاي مهارتي توسعه گرا مشاركت محور كارشناسان ذير
  استان قم بعنوان يك پيشنهاد اجرائي معين گرديد

  اي طرح:اسناد و قوانين مرتبط با اجر - 3-1

  تفاهمنامه هاي منعقده

  مراكز آموزش فني حرفه اي استان قم)- استان قم ( نواحي  و شهركهاي صنعتيطرح: محل جغرافيايي -2-3
 30/12/99تاريخ خاتمه طرح: 1/1/99ماه  تاريخ شروع طرح: 12مدت زمان اجراي طرح: - 3-3

 
 فرآيند اجرا و جزئيات طرح: -4

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

 نفر  0نفر          غير مستقيم  120مستقيم:     ميزان اشتغال زايي طرح: - 2-4
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  الزامات توسعه و پيشبرد طرح: - 3-4

ه توسط شركتهاي فوق در نياز سنجي احصا و كارگاه مربوطبرق استان  و شركت توزيع نيرويهماهنگي هاي با شركتهاي پاكشوماابتدا با 
و سپس براساس نيازهاي شغلي آموزشهاي الزم به كارآموزان واجد شرايط داده شد.اين  .مراكز آموزش فني و حرفه اي تجهيزگرديد.

  افراد پس از پايان دوره آموزشي به شركتهاي فوق معرفي شدند.

  

  اهميت اجراي طرح: -4-4
، افراد سرپرست خانوارو جوانان جوياي كار و همچنين كمك به پايداري شغل  درراستاي اجراي اين طرح

  وكمك به اقتصاد خانوار شاغلين در اين صنايع
  

 :طرح كمي دستاورد - 5-4

  اشتغال جوانان آموزش ديده

  

  بخش دوم

  آموزشي:اقدامات   - 1

  ي آموزشي:ااستاندارد و محتو -1-1

  آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور انجام شد. محتواي اموزشي اين دوره ها براساس استانداردهاي

 : مناسب و تجهيزات هاي اداريفضا - 2-1

  كالسهاي تئوري و عملي در كارگاههاي تجهيز شده برگزار گرديد.

 مربي: - 3-1

  .دربرخي از دوره ها ازمربيان مراكز آموزشي اين اداره كل و در برخي ازدوره ها از متخصصين شركتهاي فوق استفاده گرديد
 :برنامه ريزي و تعيين شيوه آموزش -4-1

دوره هاي آموزشي فوق در قالبهاي آموزش ثابت،مهارت آموزي درمحيط كارواقعي،آموزشهاي آمادگي شغلي و شايستگي 
  ،اموزش ضمن كار برگزار گرديده است

 
  :ان يا گروه هاي هدفكارآموز - 5-1

  ديده اند.كارآموزان يا بصورت آزاد مراجعه ويا از طرف شركتهاي فوق معرفي گر

  آزمون و صدور گواهينامه:  - 6-1

پس از پايان دوره  هاي آموزشي كارآموزان جهت شركت در آزمون كتبي و سپس عملي معرفي شدند.و در صورت قبولي نهائي موفق به 
  اخذ گواهينامه گرديدند.
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  مسئول مهارت آموزي طرح: - 7-1

  09358523390: -   شماره پنجمركز  سرپرستسمت:  احمداسماعيلي البرزينام و نام خانوادگي: - 2-1

  )شركت پاكشوما - شركت شب كهربا- (شركت توزيع نيروي برق

  (شركت گاز)09127495512  - يك  سمت: رئيس مركز شماره علي جانقربان نام و نام خانوادگي: - 2-2

  

  :آموزش ) اقدامات پشتيباني2

  اقدامات

  توضيحات  2سازمان همكار   1سازمان همكار
تامين 

 كننده منابع
  مالي

تامين كننده   تهيه كننده
  منابع مالي

  تهيه كننده

استاندارد و محتوي 
  آموزشي

فني حرفه   
  اي

استاندارد ومحتواي آموزشي با استفاده از     
استانداردهاي آموزشي سازمان و يا بازنگري و 
تدوين استانداردهاي جديد با همكاري 

  متخصصين شركتها صورت گرفت
ه فني حرف    فضا و تجهيزات

  اي
شركت 

  گاز/برق
در بعضي موارد فضاي موجود درمراكز در اختيار   گاز/برق

شركتها قرار داده شد وشركتها تجهيزات خودرا 
  مستقر نمودند.

فني حرفه     مربي
  اي

شركت 
  گاز/برق

هم از مربيان سازمان و دربعضي موارد از اساتيد   
  صاحب نظر شركتها استفاده شد.

 حرفه فني    كارآموز
 اي
  

 ركتش  
  گاز/برق

بصورت متقاضي آزاد و يا معرفي از طرف 
  شركتهاي فوق

 حرفه فني    آزمون و صدور گواهينامه
 اي
  

شركت   
  گاز/برق

صدور گواهينامه و آزمون كتبي با فني حرفه اي و 
در برگزاري آزمونهاي عملي استفاده از اساتيد و 

  امكانات شركتها
  

  

  بخش سوم

  پشتيباني و تسهيل گري طرح

  شخصات و شناسايي بازار محصول/خدمت:م- 1
  خدمات يا محصول: -1-1
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دولتي در زمينه  (شركت وشركت گاز شركت برق - شركت شب كهربا(انرژي خورشيدي)- پاكشوما)شركت پاكشوما(لوازم خانگي برند 
  انرژي)تامين 

  بررسي بازار: - 2-1

ا كه در بازار داخلي كشور نقش تامين كننده لوازم خانگي را و شركت پاكشومعموم جامعه هستند. كه تامين كننده انرژي بازار شركتهاي 
  دارد.

  

  بررسي رقبا و چگونگي رقابت: - 3-1

در شركت پاكشوما نيز به ذرشركت شب كهربا توليد انرژي پاك  وكه بصورت انحصاري مي باشد رقيبي وجود ندارد. وگاز شركت برق در
  لوازم خانگي داخلي فعال خطر عمده اي متوجه آن نيست . رغم وجود رقبا با توجه به نياز و كشش بازار به 

  بازاريابي و فروش:

  در همه موارد ذكر شده بازار فروش آن وجود دارد.و دربعضي موارد نيازي به بازاريابي نيست.

  مجوزهاي الزم براي راه اندازي كسب و كار: - 2

  زهاي قانوني ثبت شركتهاشركتهاي دولتي براساس قوانين مربوطه وشركتهاي توليدي براساس مجو

  

  بخش چهارم

  آسيب شناسي اجراي طرح: - 1-4

كمبود امكانات و تجهيزات  و به روز نبودن بعضي از تجهيزات موجود و بروز نبودن اطالعات بعضي از مربيان آسيب اصلي اين طرح 
  مي باشد.

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

  ارگاههاي آموزشي با توجه به نيازهاي آموزشيتامين اعتبار جهت تجهيز ك

  برگزاري دوره هاي آموزشي جديد و بازآموزي مربيان
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 كارگاه شركت توزيع نيروي برق استان قم
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  گاز شركت
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  1399سال عملكرد آموزشي 

  نفرساعت  نفردوره  نام شركت

  13908  72  شركت برق

  12438  48  شركت گاز

  26346  120  جمع

  


