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  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي  محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییانهاي  و آموزشتوانمندسازي طرح 

  :بیان مساله - 1
  :مقدمه -1-1

اقتصاد کشاورزي و تأمین  در تولید و توسعه اقتصادي از جمله در و عشایري به لحاظ نقش و جایگاه بسیار باالي مناطق روستایی
کشور و هاي اصلی اکثر کشورهاي در حال توسعهامنیت غذایی جامعه، توسعه و عمران روستایی در چند دهه اخیر یکی از دغدغه

گردد که بدانیم بر اساس دیدگاه صاحب نظران توسعه اقتصادي، ریشه تمامی تر می اهمیت این امر زمانی روشن. بوده استما 
 از این. در مناطق روستایی قرار دارد ،و بیکاري فزایندهگسترده، نابرابري در حال افزایش مشکالت و مسائل عقب ماندگی مثل فقر 

همواره به عنوان یکی از  ، عشایري و محرومبیکاري و اشتغالزایی بویژه در مناطق روستایی رسد که کاهش رو طبیعی به نظر می
هاي  گذاري در زیر ساختبر این اساس سرمایه. ریزان بوده و هستاهداف کالن توسعه مورد توجه متولیان، سیاستگذاران و برنامه

ي توسعه مناطق روستایی و تقویت وضعیت رفاه  الزمهماهر بومی،  تربیت و توانمندسازي نیروي انسانیروستایی و از جمله در امر 
هاي اساسی  گذاريگردد که در این میان نقش دولت در برنامه ریزي و ایجاد بسترهاي قانونی و سرمایه اجتماعی محسوب می

  . غیرقابل انکار است
 نیازهاي رفع جهت در »روستایی اجتماعات يها ناییتوا« آن چارچوب در که است پایدار و جانبه همه روستایی، فراینديي  توسعه
 و رشد) نهادي و اقتصادي اجتماعی، ،زیست محیطی( محلی تنسکو نظامي  دهنده شکل نیروهاي بر مؤثر کنترل و معنوي و مادي
   .1یابد می تعالی

به معنی قدرت بخشیدن به این قشر  هاي دستیابی به توسعه پایدار در مناطق روستایی، توانمندسازي اقشار مختلف، یکی از ضرورت
  .باشد می در تصمیم گیري ها از جامعه براي ایفاي نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آن

 جوانب و ابعاد کلیه در مناسب تغییرات ایجاد توانمندسازي، فرآیند عمده هدف. است فراگیر و پویا فرآیند یک جامعه، توانمندسازي
 در محوري هايشرط پیش از یکی که گفت جرات به توانمی واقع در باشدمی اجتماعی اقشار و هاگروه ها،خانواده افراد، زندگی 

   افراد، توانمندسازي جهت در بعدي چند مداخالت و ها،برنامه ها،سیاست وجود پایدار، توسعه فرآیندهاي تکامل و گیريشکل
 جانبههمه توسعه مدت مدت و بلند کوتاه مدت، میان اهداف به بخشیدن تحقق در آنها فعال مشارکت منظور به جوامع و هاگروه

  .است فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،
 هاپیام و اطالعات آموزش، فرآیند در. است آموزش ،توانمندسازي هايبرنامه اجراي و طراحی تدوین، در عمده راهبرد اولین اساساً
 دسترسی بنابراین است، قدرت عین حقیقت در و قدرت منشا اطالعات حاضر، عصر در اینکه به علم با و شودمی بدل و رد و منتقل
  2.آیدمی حسابه ب توانمندسازي فرآیند در کلیدي گام یک اطالعات به مردمی وسیع اقشار

  :دانست زیر موارد را روستایی و عشایري جوامع به پرداختن ضرورت و اهمیت توان می خالصه طور به
  روستایی فضاهاي در کشور جمعیت درصد 28 حدود سکونتاز نظر اجتماعی،  -
  کشور غذایی امنیت و کشاورزي و غذایی محصوالت تولید در کشاورزان و روستاییان نقشاز نظر تولیدي،  -
   کشور طبیعی يها عرصه درصد 90 تا 80 حدوداز نظر زیست محیطی، بهره برداري و فعالیت روستاییان در  -

  :، اهم مسائل و مشکالت ساکنان این مناطق عبارتند ازيمناطق روستایی و عشایر نقش و جایگاهبا توجه به 
  پایین بودن سطح درآمد -
  شغلی عمومی، زندگی و يها پایین بودن سطح دانش و مهارت -
  محصوالت کشاورزيمشاغل و تولیدات روستاییان و سطح باالي ضایعات به خصوص در پایین بودن سطح بهره روي  -
و  ها آب، مراتع، زمین، جنگل (افزایش مشکالت زیست محیطی به دلیل بهره برداري غیراصولی از منابع طبیعی تحت اختیار  -

  ...)معادن و 
  ي جدیدها انجام امور تولیدي و خدماتی به صورت سنتی و پرهیز از پذیرش فناوري -
  )بازارسازي، بازاریابی، برندسازي، فروش(فرآیندهاي پس از تولید نقش کمرنگ و یا فقدان حضور روستاییان در  -
  عدم توازن در ارائه خدمات در مناطق روستایی، عشایري و محروم و مرزي با مناطق شهري -

                                                             
  4 و 3، توسعه روستایی اهمیت و ضرورت آن در محرومیت زدایی، اندیشه، سال نهم، شماره 1382رضوانی، محمدرضا،  - 1
  راوش مهر: تهران. سالمت آموزش کارشناسان ویژه) کاربردي مفاهیم با آشنایی( سالمت آموزش درسی جامع برنامه ،1384، دیگران و ناصر؛ محمدي، -  ٢



  
 

  4 
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ایجاد  و شهري مناطق به ، مناطق محروم و مرزيروستایی هاي حوزه از مادي و انسانی يها سرمایه افزایش به رو هاي مهاجرت -
با  در امنیت اجتماعی آن از ناشی اقتصادي و فرهنگی اجتماعی، نامطلوب اثرات و ي غیر رسمی در حاشیه کالن شهرهاها سکونتگاه

 یهاي مهارت هاي مناسب و ارائه آموزش این موارد و ریشه یابی علل آن میتوان اذعان داشت، ایجاد زیرساخت نگاهی اجمالی به
سنگ زیرین بناي توسعه و راهکاري جهت حل بخشی از این مشکالت  عمومی و تخصصی و توانمندسازي و توان افزایی روستاییان

  .باشد می
  
  :عشایري - در مناطق روستایی اي حرفهي فنی و ها آموزش وضعیت موجود -1-2

روسـتا   53019باشـد کـه در    میلیون نفر می 9/21مرکز آمار ایران، جمعیت روستایی کشور بالغ بر  1390براساس آمار رسمی سال 
بـه آخـرین تغییـرات جمعیتـی از      بنا. باشند خانوار ساکن می 50میلیون نفر در روستاهاي باالي  03/19از این تعداد . سکونت دارند

میلیـون نفـر    9/6گیرند کـه از ایـن تعـداد    میلیون نفر در سن کار قرار می 6/17روستایی کشور  میلیون نفر جمعیت 9/21مجموع 
بـر اسـاس آمارهـاي    . شـوند محسوب مـی اقتصادي جمعیت غیر فعال  بعنوانمیلیون نفر باقی مانده  6/10و  اقتصادي جمعیت فعال

فاقـد شـغل   میلیـون نفـر    9/0میلیـون نفـر شـاغل و     6 حـدود  اعالم شده از سوي مراجع ذیصالح از جمعیت فعال روستایی کشور
  .3باشند می
  

  
  آمار جمعیت روستایی بر حسب وضعیت اشتغال) 1 شکل

  مرکز آمار کشور براساس تعریف: جمعیت در سن کار -1
تعریف کـار،   طبقمرکز آمار ایران، که در هفته تقویمی قبل از آمارگیري ) حداقل سن تعیین شده( ساله و بیشتر  10تمام افراد  :جمعیت فعال اقتصادي -2

  .شوند ، جمعیت فعال اقتصادي محسوب می)بیکار( اند هت برخوردار بودرکو یا از قابلیت مشا) شاغل( در تولید کاال و خدمات مشارکت داشته 
گیرنـد،   ران قرار نمیساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه شاغالن و بیکا 10تمام افراد : جمعیت غیرفعال اقتصادي -3

  .شوند می جمعیت غیرفعال اقتصادي محسوب
ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلیلی به طور موقت کار را ترك کرده  10تمام افراد : شاغل -4

  .شوند باشند، شاغل محسوب می
روستایی و عشایري کشور در جهت ایجاد عـدالت آموزشـی و رفـع نیازهـاي      جوامعي مهارتی در ها آموزشبا توجه به نیاز و اهمیت 

به شکل ویژه نسبت به برنامه ریـزي خـاص، بـا کمـک و همراهـی      است ها، الزم  این مناطق و حرکت به سوي پیشرفت و توسعه آن
جلوگیري از  به منظور و آحاد مردم) ها سمن(م نهاد هاي مرد سازمانهاي صنفی،  غیردولتی، اصناف، انجمن دولتی و هاي کلیه بخش

هاي اقتصادي، اجتمـاعی،   ، جلوگیري از ناامنی)هاي غیررسمی سکونتگاه(مهاجرت ساکنین این مناطق به شهرها و یا حواشی شهرها 
  .توجه گردد محیط زیست و توسعه زیست محیطی پایدارحفاظت از هاي طبیعی،  بهداشتی، حفظ روستاها بعنوان زیستگاه

                                                             
  مرکز آمار ایران -1392نتایج آمارگیري نیروي کار سال  -  ٣

 کل جمعیت روستایی کشور
میلیون نفر 9/21   

1جمعیت در سن کار  
میلیون نفر 6/17   

 سایر
میلیون نفر 8/3   

 3جمعیت غیرفعال اقتصادي
ن نفرمیلیو 6/10  

  4شاغل
میلیون نفر 6   

  فاقد شغل
 میلیون نفر 9/0 

 2جمعیت فعال اقتصادي
میلیون نفر9/6  
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به منظور  با توجه به اهمیت موضوع و توجه ویژه به مناطق روستایی و عشایري و اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفه
کشاورزي و صنایع تبدیلی و  ،روستایی هاي آموزش توسعه در کالن نظارت و، اجرا راهبريو  هدایت ریزي، برنامه سیاستگذاري،

 ینا. نمود تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزي آموزش مدیریت عنوان تحت مدیریتی یجادا به اقدام 1380ل ساتکمیلی در
و  روستاها سطحمناطق کمتر توسعه یافته، محروم و مرزي در  در تري گسترده خدمات ارائهبه منظور  1386 سال اواخر در مدیریت

  .داد نام تغییر "روستایی آموزش امور " دفتر بهمناطق عشایري 
 آموزش و مهارت آموزي در مناطق روستاییحوزه اي کشور در  سازمان آموزش فنی و حرفه دفتر امور آموزش روستایی آمارمطابق 

ها و ساز  روش و با منابع مالی و انسانی موجوددهد،  نشان می، )2جدول( 1393سال و  )1جدول( 1392طی سال  و عشایري
این . باشد ساعت می - میلیون نفر 36/15و  03/14و  دوره -نفر 95711و  90451آموزشی به ترتیب عملکرد ، وکارهاي جاري

 5 در سن کار نفر روستایی 1000به ازاي هر  موزشیآسرانه دهد  میزان آموزش در مقایسه با کل جمعیت روستایی کشور نشان می
و همچنین از نظر  اند هترسی نداشتاي دس هاي فنی و حرفه درصد از جمعیت روستایی به آموزش 5/99به عبارت دیگر  بوده، نفر

  .آموزش دیده استساعت  87/0و 79/0 در طی این دو سال به ترتیب معادلدر سن کار سرانه مدت آموزش، هر روستایی 
ي ها آموزشاز دسترسی به  ساکنین این مناطقتداوم چنین مسیري عمالً تعداد زیادي از  با توجه به آنچه گفته شد، در صورت

   .سازد اي کشور را با مشکل مواجه می بوده و این امر، رسیدن به اهداف توسعهمهارتی سازمان محروم 
  

  :باشند می )2(و ) 1(ول امطابق جد 1393و  1392هاي  و عشایري طی سال در مناطق روستایی سازمانعملکرد 
  

  1392یی و عشایري در سال اي کشور در امر آموزش روستا عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه) 1جدول 

کل جمعیت 
روستایی 

 )نفر(

تعداد کل 
هاي داراي  روستا

  سکنه کشور 

تعداد 
روستاهاي 

مجري 
  آموزش

هاي  سهم روستا
کشور از 

عملکرد آموزش 
  )درصد(

تعداد 
دوره 

  آموزشی
اجرا (

  )شده

میزان عملکرد آموزش در 
مناطق روستایی و 

 عشایري

سرانه عملکرد آموزشی 
 روستاییکل جمعیت 

سرانه عملکرد آموزشی 
 جمعیت در سن کار

 )ساعت(  )دوره(  )ساعت(  )دوره(  ساعت -نفر  دوره –نفر 

21986299 53019  2339  41/4  5977  90451 14033974 004/0 64/0 005/0  79/0  
  

  1393اي کشور در امر آموزش روستایی و عشایري در سال  عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه) 2جدول 

کل جمعیت 
روستایی 

 )نفر(

تعداد کل 
هاي داراي  روستا

  سکنه کشور

تعداد 
روستاهاي 

مجري 
  آموزش

هاي  روستاسهم 
کشور از 

عملکرد آموزش 
  )درصد(

تعداد 
دوره 

  آموزشی
اجرا (

  )شده

میزان عملکرد آموزش در 
مناطق روستایی و 

 عشایري

سرانه عملکرد آموزشی 
 کل جمعیت روستایی

سرانه عملکرد آموزشی 
 جمعیت در سن کار

 )ساعت(  )دوره(  )ساعت(  )دوره(  ساعت -نفر  دوره –نفر 

21986299 53019  2585  88/4  6260  95711 15361099 004/0 7/0 005/0  87/0  
  
  :وضعیت مطلوبپیش بینی  -1-3

براي کشور  و عشایري شی مناطق روستایینیاز آموز کشور، حداقل اي حرفهبراساس برآورد کارشناسان سازمان آموزش فنی و 
با توجه به  که )3جدول ( 4باشد ساعت می -میلیون نفر 2/352هاي مختلف،  در گروه و عشایري عال روستاییجمعیت فعال و غیر ف

  .گردد می توسط سازمان مرتفعدرصد از این نیاز آموزشی  2/4، به طور متوسط سالیانه سازمان وضعیت و امکانات فعلی
  
  
 

                                                             
موزي و آ مهارت المللی هاي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزي کشور، سومین همایش بین ، طراحی مدل توانمندسازي و آموزش1392و دیگران، ؛طهماسبی، امیر - ٤

  اشتغال، تهران
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  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي  محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییانهاي  و آموزشتوانمندسازي طرح 

  به نفر ساعت و عشایري اییحداقل نیاز آموزشی سالیانه جمعیت فعال و غیرفعال اقتصادي مناطق روست) 3جدول 

تعداد   غیرشاغل/شاغل  شرح
  )میلیون(نفر

 نیازحداقل 
طی یک آموزشی 

  )ساعت(سال 

  جمع آموزش مورد نیاز 
  )اعتس -میلیون نفر(

جمعیت در سن 
  کار

  جمعیت فعال اقتصادي
  180  30  6  شاغل

  108  120  9/0  غیرشاغل
  *2/64  60  6/10  -  جمعیت غیرفعال اقتصادي

  2/352  210  5/17  جمع کل
  .با فرض اینکه تنها به ده درصد جمعیت غیرفعال اقتصادي آموزش ارائه شود* 
  

  ها تعاریف، اهداف و سیاست - 2
  :تعاریف و اختصارات -2-1

  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییاني ها و آموزشتوانمندسازي  :طرح
  اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفه :سازمان

  اي استان اداره کل آموزش فنی و حرفه :اداره کل
  اي شهرستان مرکز آموزش فنی و حرفه :مرکز

  .باشد مجري طرح که مسئول اجراي طرح توانمندي می :مجري
جهت طی  ،مصاحبه الزم پس ازتوانایی و شایستگی  ي آموزشی که براساسها افراد برتر هر کدام از دوره: روستایی افراد مستعد

  .گردند می ي تکمیلی انتخابها کردن دوره
  ساکنان مناطق روستایی، عشایري، محروم و مرزي کشور :جامعه هدف

  
  :اسناد باالدستی -2-2

برخی هاي کلی و کالن جمهوري اسالمی ایران تهیه گردیده است که به اختصار به  این طرح با استناد به اسناد باالدستی و سیاست
 :شود ها اشاره می از آن

  1404انداز ایران  چشم دوره در نظام کلی هاي سیاست -1
  هاي مناسب زیرساخت تقویت با فقر، رفع و کشاورزان و روستاییان زندگی و درآمد سطح ارتقاء: روستاها توسعه -43بند 

 نظام اصالح بر تأکید با نوین، خدماتو  کوچک و تبدیلی صنایع بویژه مکمل فعالیتهاي گسترش و بخشی تنوع و تولید
 .محصوالت گذاري قیمت

  :هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري سیاست -2
  در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم  ها سهم بري عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آن: 5بند

 . سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه
  هاي کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبري سیاست -3

  ندپروري ي عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزها تحکیم بنیان و پایداري خانواده با اصالح و تکمیل آموزش:  4بند
 ... ي زندگی و ارتباطی وها ي مهارتها و با تاکید بر آموزش

  ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی  -ترویج و نهادینه سازي سبک زندگی اسالمی:  5بند  
  بویژه اعتیاد، ي اجتماعی، ها ارتقاء امید به زندگی، تامین سالمت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیري از آسیب:  6بند

  ها ي زیست محیطی و بیماريها سوانح، آلودگی
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  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي  محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییانهاي  و آموزشتوانمندسازي طرح 

  ي ها توانمندسازي جمعیت در سن کار با فرهنگ سازي و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش: 8بند
یجاد اشتغال و تخصصی متناسب با نیازهاي جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ااي  هحرف -عمومی، کارآفرینی، فنی

 . موثر و مولد
  حفظ و جذب جمعیت در روستاها و مناطق مرزي و کم تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیتی بویژه در جزایر و : 10بند

گذاري و ایجاد فضاي  ي زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایهها سواحل خلیج فارس و دریاي عمان از طریق توسعه شبکه
 کسب و کار با درآمد کافی 

  هاي کلی نظام در بخش کشاورزي ابالغی مقام معظم رهبري سیاست -4
 توسعه پایدار کشاورزي با حفاظت از منابع طبیعی پایه تولید و صیانت و توانمندسازي منابع انسانی: 1بند  
 ع فقر با ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان،کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستایی و مناطق کشاورزي و رف: 9بند

هاي مکمل و اقتصادي بویژه صنایع تبدیلی و روستایی  هاي مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت تقویت زیرساخت
 و خدماتی نوین

  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 80ماده  -5
  اي حرفه و فنی کارآفرینی، کار، و کسب هاي آموزش گسترش و توسعه منظور به غیردولتی بخش از مالی حمایت :بند هـ 
  کاربردي ـ علمی و

  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران 194ماده  -5
 هاي توسعه روستایی و  ارتقاء شاخص: بند الف... 
 اي مستمر روستاییان با هدف توانمندسازي و  آموزش فنی و حرفه: بند و... 

  )15/8/90مصوب هیئت وزیران ( آموزش مهارت و فناوري آیین نامه نظام  - 6
  نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین و: 5ماده... 
  هاي مختلف صنعت، کشاورزي، خدمات و  تربیت و افزایش کارآیی و اثربخشی نیروي انسانی مورد نیاز در بخش: 4ماده

 فرهنگ و هنر
 

  :طرحکلی  فاهدا -2-3
  اجتماعی در مناطق روستایی، عشایري، مرزي و محروم کشور و جلوگیري از مهاجرت بی رویه روستاییان گسترش عدالت

 و گسترش پدیده حاشیه نشینی شهرها
 اجتماعی با ارتقاي کیفیت جمعیت، افزایش نشاط و اصالح سبک زندگی و تربیت جمعیت  - تحقق پیشرفت فرهنگی

 اطق هدف طرحایرانی پیشرفت در من -مطابق الگوي اسالمی
 هاي اقتصادي  تحقق پیشرفت اقتصادي، بهبود وضعیت اشتغال و افزایش نرخ بهره وري و افزایش ارزش افزوده فعالیت

 روستاییان
 تحقق توسعه پایدار زیست محیطی از طریق حفظ و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور 

  
 :اهداف کمی طرح -2-4

 سال 5ساعت طی  -میلیون نفر 2/352هدف به میزان هاي مهارتی به جامعه  ارائه آموزش 
 ساعت در سال پنجم اجراي طرح 7میزان  جامعه هدف به هاي مهارتی به ي آموزش افزایش سرانه 
 سال  5درصد مناطق هدف طی  100اي به میزان  هاي فنی و حرفه افزایش ضریب نفوذ آموزش 

  
  :ي طرحها سیاست -2-5

 کارآفرینی ویژه جوامع روستایی و عشایريهاي کسب و کار و  توسعه آموزش 
 هاي فنی و تخصصی شغلی ویژه جوامع روستایی و عشایري توسعه آموزش 
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  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي  محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییانهاي  و آموزشتوانمندسازي طرح 

 هاي زندگی، مدیریت خانواده، سالم زیستن هاي عمومی، مهارت توسعه مهارت 
 هاي حفظ و نگهداشت محیط زیست و منابع طبیعی توسعه مهارت  
 تی و حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس در روستاها و عشایرتوسعه پایدار گردشگري، رونق صنایع دس 
 توسعه و حمایت از گسترش کسب و کارهاي خرد و کوچک و خانگی و صنایع کوچک روستایی  
 توسعه پایدار کشاورزي، تولید محصوالت غذایی سالم، گسترش تولید و کشت گیاهان دارویی 
 در مناطق روستایی و عشایري هاي نوین و راهبردي  توسعه فناوري 
 هاي اجرایی کشور در راستاي رسیدن به توسعه پایدار در مناطق هدف طرح همگرایی دستگاه 
 هاي بومی هاي خودیار و کارآفرینان و پشتیبان جلب مشارکت مردمی و حمایت از گروه 
  ساکنان مناطق محروم و مرزيتحقق برنامه آموزش مستمر و یادگیري مادام العمر مهارتی روستاییان، عشایر و 
  ارتقاي بهره وري مشاغل و تولیدات روستایی 

  

  اه حل پیشنهادير -3
  :مقدمه -3-1

ساکنان  عشایر، هاي مهارتی به منظور توانمندسازي و توان افزایی روستاییان، ارائه آموزش راستاي دربا توجه به مطالب مطروحه و 
 5 بندبه  اي کشور، وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مستنداً حرفهمرزي سازمان آموزش فنی و  و محروم مناطق

 مصرف تا تولید زنجیره در عوامل عادالنه بري سهم"در خصوص هاي کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبري سیاست
 و کارآفرینی خالقیت، مهارت، آموزش، ارتقاء طریق از انسانی سرمایه سهم افزایش با بویژه ارزش، ایجاد درها  آن نقش با متناسب

توانمندسازي جمعیت در سن کار با "در خصوص  هاي کلی جمعیت ابالغی مقام معظم رهبري سیاست 8بند و  "تجربه
اي و تخصصی  حرفه - هاي عمومی، کارآفرینی، فنی فرهنگ سازي و اصالح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش

 يها آموزش و طرح توانمندسازي "یازهاي جامعه و استعدادها و عالیق آنان در جهت ایجاد اشتغال موثر و مولدمتناسب با ن
هاي اجرایی مرتبط  ، را با مشارکت دستگاهپایدار اشتغال رویکرد با مرزي و محروم مناطق عشایر، روستاییان، مهارتی
  .طراحی نموده استبه شرح ذیل کشور، 
 یک حتی و دیدگاه یک با معین گیري  جهت یک داراي هرکدام که شود  می ارائه توانمندسازي از گوناگونی و متعدد تعاریف

 تعریف یک در توان می اما ندارد؛ وجود مشخص مرزهاي با علمی دقیق توانمندسازي تعریف براي البته. است مشخص ایدئولوژي
 یک اجتماعی -فرهنگی بافت متن از خودجوش و پویا است فرایندي توانمندسازي. کرد تعریف اینگونه را توانمندسازي جامع

با تصمیم گیري فردي  بتوانند تا دهد می خود تاریخی نقش ایفاي براي ذهنی آمادگی و توانایی ،قدرت افزایش افراد به که جامعه
نابرابري اقدام  ماندگی و عقب فقر، از عاري دنیاي ساختنو  خویش زندگی وضعیت بهبود براي خود تواناي هايدست باو  یا گروهی

  .نماید
 فرایند این در. کرد توجه   ، تصمیم گیريافراد مشارکت فرهنگی؛ اجتماعی بافت پویا؛ فرایند؛: کلیدي کلمات به باید باال تعریف در

 توسعه و اجتماعی سازماندهی قبیل از هایی مهارت که دانست باید و کنند می بازي مهمی نقش معتمدین محلی و افراد کلیدي
  .هستند کلیدي بسیار اجتماعی

هاي مردمـی   تشکلها و  در این طرح اولویت آموزش با گروهلذا . گیرد  می شکل باال به پایین از توانمندسازي حقیقی و اصیل رویکرد
توسـط سـایر    مـرزي که به منظور بهبود، حمایت از توسعه و ارتقاي سطح معیشت روستاییان، عشایر و سـاکنان منـاطق محـروم و    

هـاي   ، گـروه  هاي تعاونی از قبیل شرکت(  اند هدر این مناطق تشکیل شد... و نهادهاي دولتی، غیردولتی، مردمی، خیرین و  ها دستگاه
هاي خودیار طرح تامین مالی خـرد بـا رویکـرد بانکـداري پیونـدي، صـندوق اعتبـارات خـرد زنـان           اي، گروه اعتبار و پس انداز محله

هـا و   هـاي اعالمـی از سـوي سـازمان     هاي همیار سازمان بهزیستی و سایر گروه صندوق اعتبارات خرد زنان عشایري، گروه روستایی،
   .باشد می...) نهادهاي حمایتی دولتی و غیردولتی، خیرین و

جامعه هدف طرح بـه   ها به این دلیل است که یکی از عوامل موثر در موفقیت طرح حاضر، اعتماد علت برخورداري اولویت این گروه
  .ها ایجاد شده است باشد، که پیش از اجراي طرح، اعتمادسازي توسط بانیان تشکیل این گروه اهداف طرح می
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  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي  محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییانهاي  و آموزشتوانمندسازي طرح 

هایی که در حین اجـراي طـرح    هاي تشکیل شده فعلی و یا گروه ها برعهده سازمان نبوده و گروه الزم به ذکر است تشکیل این گروه
  .شود در اولویت قرار دارند ا تشکیل میها و نهاده توسط سایر دستگاه

و  هـا  ي الزم از طریـق نهادهـا، دسـتگاه   هـا  پس از اجراي طرح توانمندسازي، به منظور رسیدن به اشتغال پایدار الزم اسـت حمایـت  
  .ي دولتی، غیردولتی و مردمی از جمعیت توانمندشده صورت گیردها ارگان

  
  :هاي شاخص طرح ویژگی -3-2
  افزایش سرانه آموزش و ضریب نفوذ در روستاها -1
هاي تخصصی شغل به منظور افزایش اثربخشی و کارآیی و  هاي کسب و کار و کارآفرینی به موازات ارائه آموزش ارائه آموزش -2

  افزایش احتمال رسیدن به اشتغال پایدار
  شناسایی شده در مناطق هدفارائه آموزش در سطوح میانی و پیشرفته براي افراد مستعد بومی  -3
  هاي کلی نظام  هاي مستمر عمومی و پایه با تمرکز بر سیاست ارائه آموزش -4
  هاي مردمی در جامعه هدف طرح ها و تشکل هاي هدفمند مورد نیاز گروه توجه ویژه به ارائه آموزش -5
  نهاي مهارتی به سایر روستاییا تربیت افراد مستعد بومی جهت انتقال آموزش - 6
  هاي مردمی بعنوان عوامل توسعه روستایی و عشایري ها و تشکل تربیت کارآفرینان بومی باالخص از میان گروه -7
هاي دولتی و غیردولتی  همگرایی و استفاده از توان کلیه نهادها و دستگاه(مدیریت جامع آموزش در مناطق روستایی و عشایري  -8

  ... )هاي مردمی، خیرین و  و گروه
  و افراد موثر در مناطق روستایی، عشایري، محروم و مرزي در سطوح ملی و بومی ها اسایی گروهشن -9
  
  :مهارتی هاي آموزش مجموعه -3-3

جامعه هدف طرح، اعم از جمعیت فعال اقتصادي، جمعیت غیرفعال متناسب با در طرح حاضر، سه مجموعه آموزشی مهارتی 
هاي موجود سازمان و سایر  با توجه به امکانات و ظرفیت ها این آموزش. طراحی شده است اقتصادي، شاغلین و غیرشاغلین

به شرح ذیل براي تواند در مناطق روستایی، شهرستان و یا مراکز استان  ارائه دهنده خدمات آموزشی، می واجد شرایط هاي دستگاه
   :گردد  ارائه ،مخاطبین

 
   :و پایه عمومی مهارتی يها آموزش مجموعه )الف

هاي مستمر و یادگیري مادام العمر براي  رویکرد آموزش و ي کالن کشورها بر اساس سیاستعمومی و پایه  مهارتی يها آموزش
و در طول  هاي آموزشی از سایر مجموعه به صورت مستقل و طراحی شده استقرار دارند، در سن کار  تمامی افراد جامعه هدف که 

  . ارائه می گردد... به تناسب جنسیت، سن و سطح تحصیالت و اجراي طرح توانمندسازي 
  هاي عمومی، ارتقاي کیفیت زندگی و توسعه فرهنگی و اجتماعی و  تغییر نگرش، افزایش توانایی ها هدف از ارائه این آموزش

خودآگاهی، روابط بین فردي، (هاي زندگی  هاي ارتقاي مهارت دوره ي نرم،ها آموزش شاملبوده و  زیست محیطی جامعه هدف طرح
هاي ناخوشایند،  گیري، حل مسئله، توانایی مقابله با استرس، مقابله با هیجان ارتباط موثر، تفکر نقادانه، تفکر خالق، تصمیم

ارتقاي بهداشت و سالمت (تن ، مدیریت اقتصاد و خانواده، حفظ و نگهداشت محیط زیست و منابع طبیعی، سالم زیس)همدلی
  . می باشد.... و ) ICDL(هاي کار با رایانه  ، مهارت)زندگی

 
  :فنی و تخصصی شغل مهارتی يها آموزشمجموعه ) ب

تولید و یا  يها حضور در عرصه جهت) جمعیت فعال اقتصادي(ها به منظور افزایش توانایی افراد جویاي کار و یا شاغلین  این آموزش
براساس الگوي آموزشی بر گرفته از تقاضا و سفارش جامعه هدف، نیازسنجی خدمات و  /بهبود و ارتقاي کیفیت و کمیت محصوالت

  .گردد ارائه می و سایر اسناد باالدستی ها اي و سند آمایش و توسعه اشتغال استان منطقه
  :گردد می و در سه سطح براي عموم مردم ارائه سه مرحلههاي فنی و تخصصی شغل در  آموزش
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جویاي عموم متقاضیان شاغلین و توانایی ي فنی و تخصصی شغلی به منظور افزایش ها آموزش ،مقدماتیدر مرحله اول و در سطح 
  .شود می ارائهدر سطح روستا و یا دهستان  کار

که عالقمند به ي سطح مقدماتی ها اسایی شده طی آموزشبراي افراد مستعد شن ها این آموزش ،در مرحله دوم در سطح میانی
گردد تا فرد بتواند تحت عنوان یک استادکار ماهر در حرفه مورد نظر  می فراگیري دانش و مهارت فنی و تخصصی باالتر بوده ارائه

   .بپردازدبه فعالیت 
که عالقمند به  ي آموزشی سطح میانیها دورهطی افراد مستعد شناسایی شده  به ها ، آموزشدر سطح پیشرفته در مرحله سوم و

و براي ورود به بازارهاي  با هدف رفع نیازهاي فنی و تخصصی تولیدکنندگانو پیشرفته می باشند،  ي تکمیلیها فراگیري دوره
 . گردد می ارائه ي تولیدي و تعاونیها بزرگتر و مدیریت کارگاه

  
  :کسب و کار و کارآفرینی مهارتی يها آموزش مجموعه )ج

، بازارسازي، بازاریابی و فروش محصوالت فرصت شناسی، ایده یابیها به منظور تربیت نیروهاي محلی و بومی جهت  این آموزش
رسیدن به کارآفرینی فردي، کسب و کار خانگی، کارآفرینی اجتماعی، تولید شده و خدمات قابل ارائه به بازارهاي هدف در جهت 

  .گردد می ارائه ،و ایجاد پل ارتباطی بین تولید و مصرف ینینوکارآفر
ي اصلی عامل توسعه روستایی ها قادرند به صورت انفرادي و یا تیمی بعنوان محرك میانی و پیشرفتهي ها این افراد پس از طی دوره

  .نمایندي اقتصادي روستاها و مناطق محروم و مرزي ایفا ها نقش موثري در به گردش درآوردن بخش
براي افراد  ،با مبانی اولیه کسب و کار و شروع یک کسب و کار به منظور آشنایی ها آموزشدر مرحله اول و سطح مقدماتی، این 

ارائه  ي خودیارها هاي مهارتی فنی و تخصصی شغل و یا افراد منتخب گروه متقاضیان دوره از جمله عالقمند در سطح جامعه هدف
  .گردد می

ي سطح مقدماتی کسب و کار و ها دوره در طیبراي افراد مستعد شناسایی شده  ها این آموزش میانیو در سطح  در مرحله دوم
  . گردد می ارائهکارآفرینی 

ي سطح میانی کسب و کار و ها طی آموزششده    براي افراد مستعد شناسایی ها این آموزشدر مرحله سوم و در سطح پیشرفته، 
   .گرددکارآفرینی ارائه می 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ها طبقه بندي آموزش )2 شکل
  

  :ي مهارتیها سطح بندي آموزش - 3-4
  :گردد ارائه می جامعه هدف به شرح ذیل به هاي مهارتی در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته همانگونه که اشاره شد، آموزش

 براي عموم مردم  مقدماتیسطح  هاي مهارتی آموزش 
 ي مهارتی سطح مقدماتیها آموزش ها طی دورهشناسایی شده  افراد مستعدمیانی براي سطح  هاي مهارتی آموزش  
 ي مهارتی سطح میانیها آموزش ها طی دورههاي مهارتی سطح پیشرفته براي افراد مستعد شناسایی شده  آموزش 

  هاي مهارتی آموزش
 

  عمومی و پایه
  
  

  فنی و تخصصی شغل
  
  

  کسب و کار و کارآفرینی 
  
 

  هاي شغلی آموزش مهارت

  بازارکارآفرینی، توسعه کسب و کار، تحقیقات 
  بازاریابی، بسته بندي، برندسازي، تجارت الکترونیکی
 ...شبکه سازي و 

  هاي زندگی مهارت
  مدیریت اقتصاد و خانواده

  هاي نرم  مهارت
  ...و رایانه و  ITمهارت 

  ...و 



  
 

  11 
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  :مدل مفهومی طرح - 3-5
جمعیـت فعـال   : در طرح پیشنهادي، توانمندسازي و توان افزایی مهارتی براي جمعیت در سن کار براي دو گروه هدف عمده شـامل 

هـا   هـر یـک از ایـن گـروه    . باشـد  اقتصادي و جمعیت غیرفعال اقتصادي در مناطق روستایی، عشایري، محروم و مرزي، مد نظر مـی 
هاي کلی و کالن کشـور و   اي و سیاست هاي محلی و منطقه مزیت،  و توسعه اشتغال استانسند آمایش ،  متناسب با نتایج نیازسنجی

  ). 2 شکل. (گردند بهره مند می ی اختصاصی از خدمات آموزشیبراساس الگوهاي آموزش
  :گیرد می صورت مرحلهاجراي این طرح طی سه 

هـاي   عـالوه بـر آمـوزش   اقتصادي پایه و جمعیت فعال  هاي عمومی و ، آموزشجامعه هدف در سن کار، مرحلهدر این  :اول مرحله
  . گیرند می هاي فنی و تخصصی شغل و کسب و کار و کارآفرینی را نیز فرا عمومی و پایه، آموزش

هاي فنی و تخصصی شغل و کسب و کار و کارآفرینی، پـس از شناسـایی و طـی     اول، افراد برتر مهارت دیده آموزش مرحلهدر پایان 
  .شوند هاي میانی انتخاب می فرآیند مصاحبه جهت فراگیري آموزش

وند تـا  شـ  معرفـی مـی  واجـد شـرایط   هاي میانی به مراکز آموزشی  اول، جهت طی نمودن آموزش مرحلهافراد منتخب  :دوم مرحله
هاي فنی و تخصصی و کسب و کار و کارآفرینی را در سطح میانی فرا گرفته و پس از اجراي آمـوزش، از بـین ایـن افـراد طـی       دوره

  .شوند هاي پیشرفته انتخاب می فرآیند مصاحبه، تعدادي جهت فراگیري آموزش
تخصصـی کشـور معرفـی    آموزشـی  ته به مراکز هاي پیشرف آموزش طی دوم، جهت مرحلهافراد منتخب  مرحلهدر این  :سوم مرحله

  .گیرند می هاي پیشرفته را زیر نظر مربیان برجسته و متخصص کشوري فرا این افراد آموزش .شوند می
و  هاي آموزشی، جهت ارائه خـدمات و انتقـال دانـش و مهـارت خـود بـه منـاطق روسـتایی         پس از طی این دورهافراد آموزش دیده 

  .گردند باز می عشایري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نوع، مراحل و سطوح آموزش(  مفهومی طرح مدل )3 شکل
 

  امکان سنجی و نیازسنجی 
  از طریق مطالعه بازار کسب و کار

  امکان سنجی و نیازسنجی 
 ي منطقه، اسناد باالدستیها منطبق با مزیت

  امکان سنجی و نیازسنجی
  براساس اسناد باالدستی 

 ...)کلی جمعیت، اقتصاد مقاومتی و سیاست (

  

 آموزش هاي گام برنامه ریزي و اجراي

  ها تداوم آموزش
هاي مستمر و یادگیري  براساس آموزش 

 مادام العمر

آموزش هاي  گاماجراي   برنامه ریزي و
 فنی و تخصصی شغل در سطح مقدماتی

هاي آموزش کسب  برنامه ریزي و اجراي گام
 و کار و کارآفرینی در سطح مقدماتی

  جمعیت فعال اقتصادي  جمعیت در سن کار

  آموزش مهارتی فنی و تخصصی شغل  آموزش مهارتی کسب و کار و کارآفرینی  آموزش مهارتی عمومی و پایه

 هاي سطح مقدماتی شناسایی و انتخاب افراد مستعد طی دوره

آموزش  هاي گام اجراي  برنامه ریزي و
 فنی و تخصصی شغل در سطح میانی

 آموزش هاي گام اجراي  برنامه ریزي و
 کسب و کار و کارآفرینی در سطح میانی

 هاي سطح میانی شناسایی و انتخاب افراد مستعد طی دوره
 

آموزش هاي  گامبرنامه ریزي و اجراي 
 تخصصی شغل در سطح پیشرفتهفنی و 

هاي آموزش  برنامه ریزي و  اجراي گام
 کسب و کار و کارآفرینی درسطح پیشرفته

  :مرحله اول
در سطح  

  مقدماتی

  :مرحله دوم
در سطح 

  میانی

  : مرحله سوم
در سطح 
  پیشرفته
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  :سهم آموزش متناسب با جامعه هدف - 3-6
 :گردد موجود به شرح ذیل تعیین می اولویت اجراي طرح با توجه به آمار جمعیتی، پراکندگی روستاها، امکانات

  .باشد می هادرصد در سایر روستا 30محروم و مرزي و  ویژه روستاهاي مناطقدرصد  70، به نسبت سهم آموزشاولویت  -1
هر ساله  ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزي،ها طرح توانمندسازي و آموزش کمیته ملیالزم به ذکر است، 

محل ارائه آموزش را تعیین و جهت اجرا به  اولویت ، سهم آموزش وتخصیص اعتباراتسیاستگذاري در خصوص نسبت میزان 
  .نماید ملی ابالغ میکمیته دبیرخانه 

 .باشد می خانوار 50ي باالي ها آبادي اولویت محل ارائه آموزش،برنامه، اجراي طی سال اول  -2
  

  )درصد( طرح آموزش براساس مناطق هدف جدول سهم )4 جدول

 مناطق هدف/ نوع آموزش
  انواع آموزش سهم
  قابل ارائه 

روستایی و مناطق سهم 
 مرزي، محروم،عشایري 

 )درصد آموزش70(

سایر مناطق روستایی و 
   عشایري

 )درصد آموزش 30(

و پایه عمومی مهارتی يها آموزش  30 21 9 

شغلتخصصی  فنی و مهارتی هاي آموزش  50 35 15 

و کارآفرینی کسب و کار مهارتی هاي آموزش  20 14 6 

 30 70 100 جمع
 
  :اجراي آموزش هاي گام  -3-7

به منظور افزایش  با رویکرد اشتغال پایدار و مرزي محروم مناطق ، عشایر،مهارتی روستاییاني ها و آموزشوانمندسازي طرح ت
ي محلی و بومی پیش بینی و طراحی ها ارتقاي مهارت نیروهاي بومی با تمرکز بر ظرفیتتوانایی و مهارت جامعه هدف با اتکا بر 

و افزایش  معیشتبهبود وضع نسبت به فرهنگی  -ي اجتماعیها تا در یک بازه زمانی میان مدت ضمن افزایش آگاهی ،گردیده است
  .اقدام گردد آنان و بهبود فضاي کسب و کار ي شغلیها توانایی و مهارت

در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم  ها سهم بري عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنبه منظور  همچنین
 با شود می تجربه تالش کسب خالقیت، کارآفرینی وافزایش ، یهارت، مهاي عمومی سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش

گامی در فرآیندهاي قبل، حین و بعد از تولید،  وداتکایی مناطق روستایی و عشایريدر جهت خبومی  نیروهايتوانمندسازي 
  .برداشته شود

جدول شماره ي دولتی و غیردولتی واجد شرایط که در ها ي آموزشی با همکاري نهادها و دستگاهها الزم به ذکر است که اجراي گام
  .گیرد می به تفصیل اشاره شده است صورت 5
  

  :باشد می گام اساسی به شرح ذیل 8دربرگیرنده این طرح 
  نیازسنجی و امکان سنجی -1
  برنامه ریزي آموزشی و تعیین شیوه ارائه آموزش -2
  تدوین و بازنگري استانداردهاي آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی -3
  جذب، تربیت و یا تامین مربی -4
  آماده سازي فضا و تجهیزات آموزشی -5
  هاي آموزشی دوره برگزاريمشاوره آموزشی و هدایت شغلی جامعه هدف، ثبت نام از کارآموزان،  - 6
  قبول شدگان عملی و صدور گواهینامه مهارتی براي سنجش کارآموزان با برگزاري آزمون تئوري و -7
  ارزیابی اثربخشی طرح، اخذ بازخورد و ارائه بازخوردها جهت بهبود فرآیند اجرایی طرح -8

 .آید ي مراحل اجرایی طرح، نظارت توسط عوامل اجرایی بعمل می ضمنا در کلیه
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 شروع

کار
ام 

انج
ي 

دها
این

 فر
یه

 کل
 بر

مر
ست

ت م
ظار

 ن

 نیازسنجی، امکان سنجی :  گام اول

  ...)تلفیقی و ، )Mobile Training(حضوري، الکترونیکی، آموزش سیار( تعیین شیوه آموزش -برنامه ریزي آموزشی : گام دوم
  

 آموزشی کمک و آموزشی آموزشی، منابع استانداردهاي بازنگري و تدوین: گام سوم

 جذب، تربیت یا تامین مربی: گام چهارم

 الزم آموزشی تجهیزات و امکانات فضا، سازي آماده: گام پنجم

 جامعه هدف، ثبت نام و برگزاري دوره آموزشیمشاوره آموزشی و هدایت شغلی : گام ششم

 آزمون و صدور گواهینامه: گام هفتم

 ارائه بازخورد براي بهبود فرایندها  ارزیابی اثربخشی: گام هشتم

  
  

    
    

  
  

    
  
  
  

        
  
  
  
  
  

    
  
  

    
  
  

  هاي اجراي آموزش گام) 4 شکل
  
  :آموزشی و امکان سنجی نیازسنجی -1

  :نیازسنجی آموزشی) الف
نیازسنجی به طور عام عبارت است از فرآیندي نظام مند براي تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب و 

   .در واقع نیازسنجی عبارت است از فرآیند تعیین آنچه که باید آموزش داده شود. براي انجام فعالیت ها نهایتاً تعیین اولویت
قانون برنامه پنجم  194آیین نامه اجرایی ماده ) 8(ماده ) ب(کشور براساس بند اي  هو حرفدر این راستا سازمان آموزش فنی 

ي اشتغال استانی ها پنجساله توسعه کشور، مسئولیت نیازسنجی آموزشی جوامع روستایی و عشایري را با استفاده از نظرات کارگروه
ي کشاورزي، صنعت، صنایع دستی و گردشگري ها آفرینی در بخشبراي متقاضیان شغل و یا ارتقاي شغلی به ویژه کار و شهرستانی

  . باشد می را عهده دار ...و 
و سند آمایش منطقه و دیگر اسناد  ها در این طرح با استفاده از نتایج نیازسنجی و اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاري استان

  .گیرد می نامه ریزي آموزشی جهت تامین نیاز آموزشی صورتو امکانات احصا و بر ها متناسب با ظرفیت ها باالدستی، اولویت
اسناد و ، هدف طرحمناطق ساکنان هاي نیازهاي آموزشی براساس احصاي نیاز ي عمومی و پایه،ها در آموزشالزم به ذکر است، 

  .باشد می ...)هاي کلی جمعیت و  از جمله سیاست(باالدستی 
پـس از احصـاي   ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزي ها توانمندسازي و آموزشطرح شهرستان  دبیرخانهدر این طرح، 

دستی، پیشنهادات خود را جهت بررسـی، همـاهنگی و تـامین    و تطبیق آن با اسناد باال ها نتایج نیازسنجی آموزشی و بررسی اولویت
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 ي مهـارتی روسـتاها، عشـایر، منـاطق محـروم و مـرزي      ها زشطرح توانمندسازي و آمو استان دبیرخانهبه  اعتبار آموزشی مورد نیاز،
  .نماید می منعکس

  :امکان سنجی) ب
   .اي هو شرایط منطق ها بررسی امکان تحقق درخواست و نیاز با توجه به اولویتامکان سنجی عبارت است از 

دبیرخانـه شهرسـتان طـرح توانمندسـازي و     مطالعات امکان سنجی به منظور اجراي برنامه توسط پس از احصاي نیازهاي آموزشی، 
صورت گرفتـه تـا در صـورت فـراهم بـودن شـرایط و عوامـل فرآینـد         ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزي، ها آموزش

  .ي آموزشی اقدام الزم صورت پذیردها آموزشی، نسبت به تهیه تقویم و اجراي دوره
  
  ارائه آموزشبرنامه ریزي آموزشی و تعیین شیوه  -2

 ي یادگیري که به منظور نیل به اهداف آموزش انجامها برنامه ریزي آموزشی عبارت است از پیش بینی و تهیه مجموعه فرصت
  .گیرد می

برنامه ریزي آموزشی و شـیوه ارائـه آمـوزش متناسـب بـا وضـعیت فراگیـران، موقعیـت         پس از نیازسنجی و امکان سنجی آموزشی، 
ــات   ــایی، امکان ــی و   جغرافی ــی و مرب ــزات آموزش ــورت ، ...و تجهی ــه ص ــا ب ــت،ي ه ــی،   ثاب ــوري، الکترونیک ــیار حض ــوزش س   آم

)Mobile Training ( ي مهـارتی روسـتاها،   هـا  دبیرخانه شهرستان طرح توانمندسـازي و آمـوزش   توسط و سایر الگوهاي آموزشی
   .گردد می و اجراتعیین ، عشایر، مناطق محروم و مرزي

  
  

  استانداردهاي آموزشی، منابع آموزشی و کمک آموزشی تدوین و بازنگري -3
ي خروجی محور و ها با عبارت را استانداردهاي الزم جهت آموزش فراگیران ،، سندي است که در آناي حرفهاستاندارد آموزش 

ي ها شایستگی ، مسیرهاي آموزشی، ترکیبها این سند معموال شامل فهرست ملی صالحیت. کند می عملکرد محور بیان و قانونمند
ي ها ي صدور گواهینامه، حداقلها ي آزمون، دستورالعملها هر صالحیت، جزییات هر شایستگی و معیارهاي عملکرد و شیوه و روال

  .ملی داردي  این سند جنبه .باشد می محیط آموزش، مشخصات تدوین کننده و روال بازبینی و مدت اعتبار سند
صورت عدم وجود استانداردهاي آموزشی مرتبط، این استانداردها توسط سازمان آموزش فنی و پس از احصاي نیازهاي آموزشی، در 

  .گردد می نگريبینی و بازتدوین و یا در صورت نیاز، باز ي مرتبط،ها و با همکاري سایر دستگاه کشوراي  هحرف
  .گردد می ا بازنگريو ی تدوین ،ي آموزشی متفاوت، طراحیها ، براساس شیوهاي حرفهاستانداردهاي آموزش 

  

  جذب، تربیت و یا تامین مربی -4
هاي  فنی را به صورت عملی و نظري و با استفاده از تجهیزات کارگاهي  دانش و تجربهمربی شخص واجد شرایط که توانایی انتقال 

  .به فراگیران را داشته باشدآموزشی و مطابق استانداردهاي مهارتی 
داراي شرایط عمومی و تخصصی جذب و مطابق استانداردهاي آموزشی افراد جود مربیان در حرف مورد نیاز، در صورت عدم و

  .نمایند می ، طیو یا سایر مراکز واجد شرایط تخصصی و پداگوژي را در مرکز تربیت مربی سازمان ،ي عمومیها سازمان دوره
  
  آماده سازي فضا و تجهیزات آموزشی -5 

، آزمایشگاه، فضاي اداري و امکانات جانبی است که براساس ضوابط و مقررات به ها ي آموزشی، کالسها کارگاه فضاي آموزشی شامل
  .اند همنظور ایجاد و ارتقاء مهارت تخصصی ایجاد شد

هارت، تجهیزات آموزشی به کلیه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري که براساس استانداردهاي آموزشی به منظور انتقال دانش و م
  .شود می گیرند، اطالق می مورد استفاده قرار چیدمان و در فضاي آموزشی

آماده ... ي آموزش، تجهیزات آموزشی متناسب با رشته و حرفه به صورت ثابت، سیار، الکترونیکی و ها با توجه به تنوع فضا و مدل
  .گیرد می مورد استفاده قرارسازي و 
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  ي آموزشیها دوره برگزاريمشاوره آموزشی و هدایت شغلی جامعه هدف، ثبت نام از کارآموزان،  -6 
ي مختلف به منظور پیدا کردن حرفه مورد ها ، شناساندن افراد به خود و آشنا نمودن آنها با مشاغل و حرفهاي حرفههدف مشاوره 

 در زمینه حرفه بتوانند شغل آینده ها تا با استفاده از اطالعات و آگاهیکند  می به افراد کمک اي حرفهمشاوره . باشد می ها نظر آن
  .خود را پیدا کنند

سامانه (و الکترونیکی ) در حضور مشاور و به صورت چهره به چهره(ي آموزشی به صورت حضوري ها مشاوره قبل از شروع دوره
  .گیرد می انجام) مشاوره الکترونیکی پورتال سازمان

رآیند مشاوره و هدایت شغلی، ثبت نام از کارآموزان به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پورتال جامع سازمان پس از انجام ف
  . گیرد می صورت

اجراي دوره آموزشی فرآیندي است که طی آن براساس استانداردهاي آموزشی مصوب سازمان و طی زمان مشخص به کارآموزان 
  . رددگ می ي نظري و عملی ارائهها آموزش
 یا ودولتی داراي مجوز و واجد شرایط، ي ها یا نهادها ارائه آموزش براساس قوانین جاري کشور به شیوه دولتی توسط دستگاهنحوه 

  .گیرد واگذاري مدیریت آموزش و یا مشارکت در آموزش صورت میي خرید خدمات آموزشی، ها به شیوه
  .باشد خدمات از موسسات غیردولتی واجد شرایط میاولویت اجراي آموزش در این طرح به شیوه خرید 

  

  شدگان قبول برايسنجش کارآموزان با برگزاري آزمون تئوري و عملی و صدور گواهینامه مهارتی  -7
) نظري(باشد که معموال در دو مرحله کتبی  می ي ارائه شده و مهارت کسب شدهها سنجش مهارت، شاخص ارزیابی توانایی آموزش

توانند در آزمون عملی شرکت  می گیرد، افرادي که در آزمون کتبی موفق به کسب حد نصاب مورد نظر شوند، می و عملی صورت
   .گردد می پس از قبولی در فرآیند سنجش، به کارآموزان گواهی نامه مهارت اعطا. نمایند

  

  ی طرحارزیابی اثربخشی طرح، اخذ بازخورد و ارائه بازخوردها جهت بهبود فرآیند اجرای -8
از  ...مختلف حضوري، الکترونیکی و در اشکال  و اخذ بازخورد ، ارزیابیو اثربخشی آن به منظور بررسی میزان تحقق اهداف طرح

  .شود می و پس از تحلیل و ارزیابی در جهت بهبود فرآیند اجرایی طرح استفاده بعمل آمدهکلیه ذینفعان 
  
  

 ساختار تشکیالتی و شرح وظایف -4
  
  ساختار تشکیالتی طرح -4-1

ها در توانمندسازي آموزشی و سرمایه گذاري اشتغال در منـاطق هـدف ایـن طـرح و بـه منظـور        جه به ظرفیت و نقش دستگاهبا تو
 بـراي سـال اول برنامـه    ها و نهادها و ساختار تشکیالتی طـرح بـه شـرح ذیـل     افزایی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه همچابکی، 

رسـی  طراحی شده است و در سنوات آتی در صورت لزوم به تغییر در ارکان و تشکیالت در هر یک از سطوح، پـس از بر بینی و  پیش
جهـت   ،ي مهارتی روستاها، عشـایر، منـاطق محـروم و مـرزي    ها توانمندسازي و آموزش طرح ملی و تایید پیشنهادات توسط کمیته

  .ددگر می تصویب نهایی به شورایعالی اشتغال کشور ارجاع
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  طی سال اول ساختار تشکیالتی طرح) 5 شکل
  
  :سطح ملی -1-1- 4

ي مهارتی ها توانمندسازي و آموزش ملی طرح کمیته، ذاري، راهبري و برنامه ریزي کالن اجراي طرحجهت سیاستگ
  :گردد می تشکیلدر سطح ملی، با ترکیب اعضا و شرح وظایف ذیل  عشایر، مناطق محروم و مرزي روستاها،

  :ترکیب اعضا
 )رییس کمیته(یی و مناطق محروم کشور معاون توسعه روستا -1
  معاون بررسی هاي راهبردي معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوري -2
  )ملی کمیته و رییس دبیرخانهملی  کمیتهنایب رییس ( اي کشور آموزش فنی و حرفه رییس سازمان -3
  معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور -4
  معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -5
  ي کشورها و دهیاري ها معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداري - 6
 و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي معاون برنامه ریزي  -7
 )ره(معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی  -8
  معاونت آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -9

 فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري  معاونت برنامه ریزي و سرمایه گذاري سازمان میراث -10
 معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی -11
   یکی از سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با موضوع جلساتاز یک نفر نماینده  -12
بعنوان ناظر و بدون (مجلس شوراي اسالمی  دو نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فن آوري و کمیسیون اجتماعی -13

 )حق راي
  

 از تواند می مناطق محروم و مرزيي مهارتی روستاها، عشایر، ها طرح توانمندسازي و آموزش ملی حسب مورد کمیته -1تبصره 
  .جلسات بدون حق راي، دعوت بعمل آورد شرکت در جهت افراد ذیصالح

  .با حضور نصف بعالوه یک اعضا رسمیت پیدا خواهد کردطرح ملی  جلسات کمیته -2تبصره 
  
  
  

 ی طرحدبیرخانه استان

 دبیرخانه شهرستانی طرح

 شورایعالی اشتغال کشور

 ...هاي مهارتی روستاها و توانمندسازي و آموزشملی طرح کمیته 

 کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایر شوراي برنامه ریزي استان

 دبیرخانه کمیته ملی 

 کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایر در سطح شهرستانکارگروه متناظر با 

 مجریان طرح
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  :شرح وظایف
 کالن ریزي برنامهراهبري،  اري،ذسیاستگ -1
 جهت طرح موضوع در شورایعالی اشتغالهاي پیشنهادي  بررسی و تصویب برنامه -2
 اجرایی پیشنهادي يها دستورالعمل و  نامه و ابالغ آیین تصویب -3
  ها حسن اجراي برنامه بر ارزیابی و نظارت عالی -4
 هاي دولتی و غیردولتی جهت حمایت و توسعه و ترویج طرح ها و دستگاه هماهنگی با نهادها، سازمان -5
 هاي ذیربط  لی اشتغال و سایر نهادها و دستگاهاي به شورایعا ارائه گزارش نوبه - 6
 هاي آتی به شورایعالی اشتغال پیش بینی و برآورد بودجه سنواتی جهت ادامه طرح در سال -7
 ها و اولویت بندي اجرا در سطح کشور سهم برنامه صویبت -8

  
  :محروم و مرزيي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق ها طرح توانمندسازي و آموزش ملی کمیته دبیرخانه

اي کشور تشکیل و اعضاي آن توسط رییس دبیرخانه انتخاب و احکام  آموزش فنی و حرفه دبیرخانه ملی در محل سازمان
  . گردد ها ابالغ می آن

  
  :...ي مهارتیها طرح توانمندسازي و آموزش ملی کمیته وظایف دبیرخانه

 هماهنگی جهت برگزاري جلسات کمیته -1
 غ به اعضا تهیه صورتجلسات و ابال -2
 ی طرحاستان دبیرخانه بهملی  و ابالغ مصوبات کمیته ارسال گزارشات -3
 هاي اجرایی و همکار طرح بر حسب ضرورت هاي تخصصی از بین نمایندگان و کارشناسان دستگاه تشکیل کمیته -4
 ها و اولویت بندي اجرا در سطح کشور سهم برنامه پیشنهاد -5
  ملی کمیتهپیگیري مصوبات  - 6
 )روابط عمومی و تبلیغات(هاي صورت گرفته  ها و فعالیت از برنامه به آحاد افراد جامعه رسانیاطالع  -7
و کارگروه تخصصی ... هاي مهارتی  کمیته ملی طرح توانمندسازي و آموزشپاسخگویی به مکاتبات و ایجاد هماهنگی بین  -8

 توسعه روستایی و عشایر
 ...هاي مهارتی  طرح توانمندسازي و آموزش ملی ي پیشنهادي به کمیتهها دستورالعمل و ها  نامه آیین تهیه و ارسال  -9

 هاي مهارتی ها به کمیته ملی طرح توانمندسازي و آموزش ارش عملکرد استانتهیه و ارسال گز -10
 جهت ارائه بهدبیرخانه شهرستانی طرح هاي اخذ شده از  ع آوري دادهپردازش، تجزیه و تحلیل، صحت سنجی و جم -11

 هاي مهارتی کمیته ملی طرح توانمندسازي و آموزش
 محلی شناسایی شده طی اجراي طرح ایجاد بانک اطالعاتی افراد مستعد -12
برنامه ریزي آموزشی، هماهنگی جهت تدوین استانداردهاي آموزش مهارت، الگوهاي آموزشی، تربیت و بازآموزي مربیان،  -13

 اي گواهینامه مهارت، جهت اجراي طرح مهارت آموختگان، اعط صالحیت و ارزشیابیتعیین 
هاي  کمیته ملی طرح توانمندسازي و آموزشبازنگري طرح و ارائه به  به منظورها  دریافت نظرات و پیشنهادات استان -14

 جهت تصویبمهارتی 

  
  :سطح استان -1-2- 4

تصـویب نامـه شـماره    ( توسـعه اسـتان   در سطح استان، اعضاي کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایري شوراي برنامه ریزي و 
 هـا  مسئولیت هـدایت و برنامـه ریـزي و اجـراي طـرح را در سـطح اسـتان       ) هیات وزیران 24/4/1394هـ مورخ  50961ت /51551

  .دار می باشند عهده
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  :ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزيها طرح توانمندسازي و آموزشی دبیرخانه استان
اي استان تشکیل و اعضاي آن توسط رییس دبیرخانه استان انتخاب و  اداره کل آموزش فنی و حرفهدر محل  استاندبیرخانه 
  . گردد ها ابالغ می احکام آن

  
  :...ي مهارتی ها طرح توانمندسازي و آموزشدبیرخانه استانی وظایف 
 هماهنگی جهت برگزاري جلسات دبیرخانه -1
 ملی کمیته و دبیرخانهت و ابالغ به اعضا تهیه صورتجلسا -2
 ملی کمیتهدبیرخانه  و کارگروه تخصصی توسعه روستایی و عشایر شوراي برنامه ریزي استان ارسال گزارشات به -3
 هاي اجرایی و همکار طرح بر حسب ضرورت هاي تخصصی از بین نمایندگان و کارشناسان دستگاه تشکیل کمیته -4
 مصوبات جلساتپیگیري  -5
 روند اجراي طرحاطالع رسانی عمومی از  - 6
 ی طرحشهرستان و دبیرخانه ی طرحیجاد هماهنگی بین دبیرخانه استانپاسخگویی به مکاتبات و ا -7
 ی طرحشهرستان ارسال و ابالغ مصوبات کمیته ملی طرح به دبیرخانه  -8
 محلی شناسایی شده طی اجراي طرح اد بانک اطالعاتی افراد مستعدشناسایی و همکاري در جهت ایج -9

تعیین آموزش مهارت، الگوهاي آموزشی، تربیت و بازآموزي مربیان،  دبیرخانه ملی جهت تدوین استانداردهايهمکاري با  -10
 مهارت آموختگان، اعطاي گواهینامه مهارت، جهت اجراي طرح  صالحیت و ارزشیابی

 اي کشور برنامه ریزي آموزشی مطابق ضوابط و مقررات سازمان آموزش فنی و حرفه -11
ي ادارات به منظور عضویت هاي اجرایی با بیش از یک اداره در شهرستان، جهت معرفی یکی از روسا دستگاهپیگیري از  -12

 ی طرحشهرستان در دبیرخانه
  
  :شهرستان سطح -1-3- 4

هــ   47221ت /134880تصویب نامـه شـماره   ( در سطح شهرستان، براساس آیین نامه اجرایی شوراي برنامه ریزي و توسعه استان 
  کـارگروه تخصصـی توسـعه روسـتایی و عشـایري شـوراي       کمیته برنامه ریزي شهرستان متناظر بـا  ) هیات وزیران 6/7/1390مورخ 

  .ن تشکیل می گرددبرنامه ریزي و توسعه استان، در سطح شهرستا
  

  :ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزيها طرح توانمندسازي و آموزششهرستانی دبیرخانه 
  

تشکیل و اعضاي ) به انتخاب رییس دبیرخانه استان( اي شهرستان  یکی از مراکز آموزش فنی و حرفهدر محل  شهرستاندبیرخانه 
  . گردد ها ابالغ می آن توسط رییس دبیرخانه شهرستان انتخاب و احکام آن

  
  :...ي مهارتیها طرح توانمندسازي و آموزشدبیرخانه شهرستانی وظایف 

 هماهنگی جهت برگزاري جلسات  -1
 تهیه صورتجلسات و ابالغ به اعضا  -2
 ارسال گزارشات به دبیرخانه استانی طرح -3
 ي اجرایی و همکار طرح بر حسب ضرورتها ي تخصصی از بین نمایندگان و کارشناسان دستگاهها تشکیل کمیته -4
 ها و کمبودها و ارائه پیشنهادات جهت اجراي بهینه طرح به دبیرخانه ملی شناسایی مغایرت -5
 انیاست عوامل موثر داراي صالحیت به دبیرخانهها، خیرین و سایر  ها، سمن ن، کارآفرینان، پشتیبانمعرفی مجریا - 6
 محلی شناسایی شده طی اجراي طرح ر جهت ایجاد بانک اطالعاتی افراد مستعدشناسایی و همکاري د -7
 اناست خانهرستان طرح جهت بررسی و تصویب به دبیرشهاعالم پیشنهادات و مصوبات دبیرخانه  -8
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هاي آموزشی، ارزشیابی و اعطاي گواهینامه مهارت به مهارت آموختگان طرح، مطابق ضوابط و مقررات سازمان  اجراي دوره -9
 اي کشور آموزش فنی و حرفه

 اطالع رسانی عمومی از روند اجراي طرح -10
 شهرستان تایی و عشایرکارگروه تخصصی توسعه روسو  ی طرحاستان کاتبات و ایجاد هماهنگی بین دبیرخانهپاسخگویی به م -11
همکاري با دبیرخانه استان جهت تدوین استانداردهاي آموزش مهارت، الگوهاي آموزشی، تربیت و بازآموزي مربیان، تعیین  -12

 صالحیت و ارزشیابی مهارت آموختگان، اعطاي گواهینامه مهارت، جهت اجراي طرح 
 
 :ها در طرح  بر حسب نقش آن ي همکارها دستگاهنهادها و  -4-2

  :باشد می به شرح جدول ذیل ها ي آنها وظایف و ماموریت ي همکار بر حسبها نهادها و دستگاهنقش در این طرح 
 متناسب با شرح وظایف دستگاه ها) مجري و همکار(به تفکیک نوع فعالیت  ریز فعالیت هاي مد نظرطرح حاضر، ) 1(در پیوست 

  .ذکر شده است
  ها ي همکار بر حسب نقش آنها نهادها و دستگاه )5جدول 

  نقش  نهاد و دستگاه همکار

  معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور 

 هدایت و راهبري و هماهنگی فرابخشی و حمایت جهت اجراي طرح •
  همکاري در فرآیند نیازسنجی و امکان سنجی •
 اطالع رسانی و فرهنگ سازي جهت اجراي طرح  •
  اجراي صحیح طرحنظارت بر  •

  سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
 هدایت و نظارت و حمایت اعتباري از اجراي طرح •
 اطالع رسانی و فرهنگ سازي جهت اجراي طرح  •
  نظارت بر اجراي صحیح طرح •

  وزارت کشور
  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  وزارت جهاد کشاورزي
  وزارت آموزش و پرورش

 ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت مسکن و شهرسازي
  دارایی و اقتصاد امور وزارت

  وزارت نیرو
  اطالعات فناوري و وزارت ارتباطات

  وزارت ورزش و جوانان
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 سازمان امور عشایر
  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري

 ي جمهوري اسالمی ایرانسیماسازمان صدا و 
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی

 سازمان بهزیستی
 )ره(کمیته امداد امام خمینی 

   سازمان بسیج سازندگی
  سازمان حفاظت از محیط زیست

  ها حسب ضرورت سایر سازمان

 سازمان و ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه جهت اجراي طرح/ حمایت در سطح وزارتخانه •

 ها ي اطالعاتی مرتبط با طرح از سوي دستگاهها گذاري بانکبه اشتراك  •

همکاري در فرآیند آموزش، تدوین و بازنگري استانداردها و منابع آموزشی، اجراي آموزش،  •
 ... .ارزیابی مهارت آموختگان و 

  همکاري در فرآیند نیازسنجی و امکان سنجی •
  اطالع رسانی و فرهنگ سازي جهت اجراي طرح  •
هاي تابعه جهت اجراي  امین ابنیه و تجهیزات و در اختیار گذاشتن امکانات دستگاههمکاري در ت •

  طرح
 نظارت بر اجراي صحیح طرح •

 بومی همکاري در شناسایی و معرفی افراد مستعد •

 شناسایی و معرفی کارآفرینان و پشتیبانان جهت همکاري در اجراي طرح •

  هاي مورد نیاز طرح ارائه آموزشهمکاري جهت شناسایی و معرفی مجریان ذیصالح جهت  •
  هاي مردم نهاد  هاي مردمی، سازمان ها و تشکل شناسایی و معرفی گروه •

  فعال در مناطق محروم، مرزي، روستایی و عشایري... و 
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  نظارت و ارزیابی  -5
کمیته ملی طرح و در سطح استان توسط کارگروه تخصصی توسعه  طسطح ملی توسنظارت بر اجراي صحیح و ارزیابی طرح در 

روستایی و عشایري شوراي برنامه ریزي و توسعه استان و در سطح شهرستان توسط کارگروه تخصصی متناظر با کارگروه تخصصی 
نظارت و ارزیابی طرح صورت گرفته و گزارش نهایی توسعه روستایی و عشایري شوراي برنامه ریزي و توسعه استان، در شهرستان 

به شورایعالی اشتغال کشور  ي مهارتی روستاها، عشایر، مناطق محروم و مرزيها توانمندسازي و آموزشکمیته ملی طرح توسط 
  .گردد می ارائه

 قراربرنامه ریزي مورد استفاده نتایج نظارت و بازخوردهاي اخذ شده در حین اجراي طرح به طور مستمر جهت بهبود فرآیندها و  
  .گیرد می

  
  :الزامات طرح -6

 ها متناسب با وظایف و ماموریت آن و نهادهاي دولتی به همکاري در اجراي طرح ها الزام کلیه دستگاه -1
 تامین اعتبار الزم جهت اجراي طرح از سوي دولت -2
ها  ، اعم از مشوقیدولت) مالی و غیرمالی(خدمات رفاهی و تسهیالت ارائه شده  اولویت دادن جامعه هدف طرح در دریافت -3

 ... .هاي قانونی و  و معافیت
 ها هاي اطالعاتی مرتبط با طرح از سوي دستگاه به اشتراك گذاري بانک -4
 هاي محلی تولید و کارآفرینی و کسب و کار در سطح دهستان و باالتر تقویت و توسعه شبکه -5
به  و اولویت دادن ارائه تسهیالت حمایتی اشتغالزا اعتباري –ي فنی ها تدوین برخی قوانین حمایتی در جهت ارائه کمک - 6

 به منظور ایجاد اشتغال جامعه تحت پوشش طرح... و  ها ي مردمی، خیرین، تعاونیها تشکل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

  21 
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  :ها پیوست
  : ي همکار و مجريها نقش دستگاهو  طرح اجرایی مراحل) 1پیوست 

یف
رد

  

شورایعالی   فعالیت
  اشتغال

 کمیته
  طرح ملی

سازمان 
آموزش فنی و 

  اي کشور حرفه

کارگروه 
تخصصی 

  استان

  اداره کل
آموزش فنی و 

  اي استان حرفه

کارگروه 
تخصصی 
  شهرستان

 مرکز
آموزش فنی 

  اي و حرفه

سایر مراکز 
آموزشی 

  دولتی

   مجري
  غیردولتی

                  مجري  تصویب و ابالغ طرح  1
              مجري  همکار    معرفی طرح و توجیه عوامل در سطح ملی  2
          مجري  همکار        معرفی طرح و توجیه عوامل در سطح استان  3
      مجري  همکار            معرفی طرح و توجیه عوامل در سطح شهرستان  4
    همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري  همکار    اطالع رسانی و فرهنگ سازي اجراي طرح در جوامع هدف  5

6  
نیازسنجی و امکان سنجی و تصویب نتایج در سطح 

  شهرستان 
  مجري  همکار  همکار        

  
  

          مجري  همکار        تصویب نتایج نیازسنجی در سطح استان  7

8  
تدوین و بازنگري استانداردهاي آموزشی و منابع آموزشی و 

  کمک آموزشی
    همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري    

  مجري  مجري  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري      مربی تامین یا و تربیت جذب،  9
    همکار  همکار  همکار  مجري  همکار  همکار  همکار    آموزشی تجهیزات و فضا سازي آماده  10
        مجري            ها، اعتبارات و اولویت بندي پیشنهاد سهم برنامه  11
      مجري  همکار            بررسی و پیشنهاد مدل آموزشی  12
            مجري        ها هاي اجرایی شهرستان ها، اعتبارات و برنامه اولویتتصویب   13
          مجري  همکار        انتخاب مدل آموزش  14

15  
هاي مصوب جهت  شناسایی و معرفی مجري براساس اولویت

  عقد قرارداد
    مجري          

  
  

          مجري  همکار        عقد قرارداد همکاري آموزشی با مجري  16
  مجري  مجري  مجري    همکار    همکار      هدف جامعه شغلی هدایت و آموزشی مشاوره  17
  همکار  همکار  مجري    همکار    همکار      ثبت نام از کارآموزان  18
  مجري  مجري  مجري  همکار  همکار  همکار  همکار      دهستان /اجراي آموزش در سطح روستا  19
    همکار  مجري  همکار            نظارت بر روند اجراي آموزش در سطح شهرستان  20
    همکار      مجري  همکار        نظارت بر روند اجراي آموزش در سطح استان  21
    همکار          مجري  همکار    نظارت بر روند اجراي آموزش در سطح کشور  22
    همکار  مجري    همکار    همکار      اخذ آزمون و صدور گواهینامه مهارت  23

24  
در سطح  حبه و انتخاب مهارت آموختگان مستعدمصا

  دهستان/ روستا
  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري    

  مجري  مجري  مجري  همکار  همکار  همکار  همکار      شهرستان/ روستایی در سطح بخش افراد مستعدآموزش   25

26  
در سطح  ارت آموختگان مستعدمصاحبه و انتخاب مه

  شهرستان/ بخش
  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري    

  مجري  مجري  مجري  همکار  همکار  همکار  مجري      کشور/  در سطح استان افراد مستعد روستایی آموزش  27
  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  همکار  مجري  همکار    ارزیابی طرح  28
              همکار  مجري    ارائه گزارش به شورایعالی اشتغال  29
              همکار  مجري    هاي آتی سالپیش بینی اعتبار جهت اجراي طرح در   30
                همکار  مجري  هاي آتی اجراي طرح در سالادامه تصویب اعتبار جهت   31




