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 طرح توجيهي تاسيس آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 
 

 موضوع طرح :   -1

 بانوان مراقبت و زیبایی ای آزاد در رشتهفنی و حرفه تاسسیس آموزشگاه

 

ــرح :   -2 ــفاط ط  )دالئللو ا داللتدس س مللوع طرحللر  حلل ك دآ ريلل ، دلل دزا ي ، پ ددزطللتآدي، پ   ملل   للري،  لل  اه

 دد ا.....(  نو آ  آ

 

الف( از لحاظ کارآفرینی، برای راه اندازی آموزشگاه و همچنین توسعه و پیشبرد اهداف موضوع طرح حداقل  

 منظور از جمله یک نفر منشی یک نفر مربی و یک نفر مدیر بکار خواهد گرفته شد.   سه نفر نیرو بدین

و   تجهیز  و  آموزشگاه  ایجاد  با  درآمدزایی؛  لحاظ  از  به  ب(  ارائه  شروع  و  کارآموز  جذب  به  اقدام  آن  فعالیت 

آنها و در قبال آن طبق تعرفه های سازمان آموزشی فنی و حرفه ای نسبت به اخذ شهریه    خدمات آموزشی به

 و نهایتاً کسب درآمد برای آموزشگاه منجر خواهد داشت. 

مهارت   سطح  افزایش  و  متقاضیان  برای  طرح  موضوع  های  حرفه  آموزش  با  زمیج(  برای  آنها  اشتغال  نه 

 متقاضیان فراهم و وارد بازار کار گردیده و در نهایت خدمات کاری خود را به بازار ارائه خواهند نمود. 

 

 )اظ يف ا د دد دا ي طرحر  ح ك  ع دآ سيقق داتدس زن ا ج يگ ه زن دد چشم دنتدآ طشخص شته( ماموريت طرح :   -3

ت یعنی  موضوع طرح  اهداف  تحقق  از  رپس  و  با  اسیس  و همچنین  عنوان شده  رشته  آموزشگاه در  اندازی  اه 

انتخاب فضای مناسب و تجهیز وسایل آموزشی و کمک آموزشی اقدام به جذب هنرجو در حرفه های موضوع  

بر اساس استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای و در راستای اهداف   بند یک، خواهم نمود و سپس 

مهارت و فراهم نمودن زمینه های اشتغال برای این عزیزان    زش جوانان فاقد سالت آموسازمان که در واقع ر

 خواهد بود گام برخواهم داشت.

 

 2:   نمون برگ شماره 
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  )داشه ي طيقق م ختن داتدس طرحر  ح ك(راهبرد طرح :   -4

برای محقق ساختن اهداف موضوع طرح با همکاری و راهنمایی مسئولین ذیربط و کارشناسان آموزش فنی و  

ش و پیگیری اینجانب مدیر موسس آموزشگاه نسبت به اخذ مجوز و تجهیز و استقرار وسایل  ای و تالحرفه  

ذیرش کارآموز در حرفه های درخواستی و ارائه خدمات آموزشی این  پآموزشی مورد نیاز و همچنین تبلیغ و  

 م ساخت.محقق خواه  هداف موضوع طرح راا حرفه ها به عالقه مندان با بکارگیری مربیان مجرب 

 

 شرايط و ويژگيهاي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد فعال در منطقه :  -5

 خو   ل،    زي  ش  خت، ددجع    نيره اع روت زنه     ع ردن دقب  ددديت ؟  -5-1

 نيره ش  خت ا ددآي  ، خرد دد دآ احعوت   آدد ا داليو سرجوه، س موع خرد  و ن نم يوت :  -5-2

ها و خدمات آموزشی که این آموزشگاه  تهران های فنی حرفه ای آزاد شهرستان    گاهلی آموزش وضعیت بازار فع

های آموزشی  دارای کمی و کاستی  به متقاضیان ارائه می دهند با عنایت به سلیقه ها و عالئق افراد مختلف، 

همچنین  می  کردآموزشگاهباشد.  رعایت  را  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  استانداردهای  که  کی هایی  به  و  فیت  ه 

 آموزش توجه داشته اند عملکرد مناسبی را رقم زده اند. 

دلیل بر آن شد تا    ،های با کیفیتموصوف و ارائه آموزش   لذا با توجه به عالقه اینجانب به آموزش حرفه های

 نسبت به تاسیس آموزشگاه و اخذ مجوز اقدام نمایم. 

 

طرآشگ ه طرحر  ح ك چ  ظ اوت، دآ دين   دمت؟ ا ز   چ  طب  ي، دنج م ي اتنيازسنجي آموزشي :      -6

 نو آ زطرآش، دد ط، سردنت    صردت م رو ن   رشش دات؟

های جدید  به دلیل پر مخاطب بودن رشته مراقبت  و زیبایی در سالهای اخیر و افزایش تعداد اصناف و متد 

ارائه روش  لزوم  زان در این رشته کامال  ن و کارآموآموزی شاغلیهای استاندارد جهت مهارتمراقبت و زیبایی 

 شود.  احساس می

به حرفه مراقبت و زیبایی نسبت به ارتقاء مهارت    در بین عالقه مندانگرفته  صورت    طبق نظرسنجی   همچنین

 شود.نمایان می  تهرانهای بروز و علمی، الزمه تاسیس آموزشگاه در شهر  و یا آموزش تکنیک 

اساس   لذا این  خ  بر  قادر  صآموزشگاه  بود  ریزی  واهد  برنامه  مطابق  را  کنندگان  مراجعه  ظرفیت  صد  در  د 

 سالیانه پوشش دهد. بصورت آموزشی که طراحی خواهد نمود

 


