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 نام آفریننده خرد و هنربه

 پیشگفتار
مند و اصولی  صنعت فرش دستباف و تعیین روش  -ضرورت ترسیم چشم اندازی روشن از وضعیت هنر

مبنای های پیش رو ايجاب می كرد تا طرحی جامع تدوين شده و  خط مشی مركز ملی فرش ايران در سال

 عمل قرار گیرد.

فرش صنعت -اهبردی ملی هنر صنعت فرش دستباف با تهیه و تدوين سند ر -تدوين طرح جامع هنر

، 88تا نیمه دوم سال  88دستباف و با مشاركت خبرگان و ذينفعان همه بخش های مرتبط  از نیمه سال 

جام شده به منظور تدوين سند پیش زمینه ای مطلوب برای ترسیم برنامه های عملكردی بود و پژوهش ان

به بازنگری و به روز  های پیشین نیز اندوخته ارزشمند ديگری بود كه نیاز راهبردی فرش دستباف در سال

  .رسانی داشت

 88صنعت فرش دستباف از مردادماه سال  -بر اين اساس جلسات بازنگری و تدوين سند راهبردی هنر

با همكاری معاونت برنامه ريزی و در مركز ملی فرش ايران با حضور معاونان، مديران و مشاوران اين مركز و 

طالعات و پژوهشهای از موسسه م« طرح نظام جامع مديريت فرش دستباف ايران»پروژه  اقتصادی و مدير 

ای قابل اتكا برای موعهسند به مجاين ، 88جلسه پیاپی تا بهمن ماه  18بازرگانی آغاز شد و پس از تشكیل 

  .ترسیم اسناد راهبردی وبرنامه ها وطرحهای اين مركز تبديل شد

-بهو صنعت فرش دستباف ايران در چند ساله اخیر، بازنگری  -رخدادهای عمومی كشور و حوزه هنر

با نگاه به  89سال  نیمه دومنمود و از اين رو مركز ملی فرش ايران در سند پیشین را ضروری می روزرسانی

ايجاد شده در سطح ملی و بین المللی، اكنون سند پیش رو را به عنوان  هایاقتضائات زمان و دگرگونی

 برنامه ای جامع ارايه می كند. 

 مرکزملی فرش ایران 

      9315  
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 مقدمه

صنعت فرش دستباف ايران نمی تواند دور از سیاست های  -بی گمان ترسیم برنامه بلند مدت برای هنر

باشد. از اين رو اين سند با نگاه به چشم انداز ياد شده  1949كلی نظام و سند چشم انداز كشور در افق 

 تدوين شده است. 

 : شمسى هجرى 1949 افق در ايران اسالمى جمهورى انداز چشمگزيده ای از 

 در و جمعى مدبرانه و شده ريزى برنامه كوشش و ملى عزم و ايمان پرتو در و الهى اليزال قدرت به اتكال با

 جايگاه با يافته توسعه است كشورى ايران ساله، 24 انداز چشم در اساسى، قانون اصول و ها آرمان تحقق مسیر

 تعامل با و اسالم جهان در بخش الهام انقالبى، و اسالمى هويت با منطقه، سطح در فناورى و علمى اقتصادى، اول

 .الملل بین روابط در موثر و سازنده

 :داشت خواهد هايى ويژگى چنین انداز، چشم اين افق در ايرانى جامعه

 ارزش و اخالقى اصول بر متكى و خود تاريخى و جغرافیايى فرهنگى، مقتضیات با متناسب يافته، توسعه -

 كرامت حفظ مشروع، هاى آزادى اجتماعى، عدالت دينى، ساالرى مردم بر تاكید با انقالبى، و ملى اسالمى، هاى

 .قضايى و اجتماعى امنیت از مند بهره و ها انسان حقوق و

 سرمايه و انسانى منابع برتر سهم بر متكى آورى، فن و علم تولید در توانا پیشرفته، دانش از برخوردار -

  .ملى تولید در اجتماعى

 نهاد درآمد، مناسب توزيع برابر، هاى فرصت اجتماعى، تامین غذايى، امنیت رفاه، سالمت، از برخوردار -

 مستحكم

 .مطلوب زيست محیط از مند بهره و تبعیض فساد، فقر، از دور به خانواده،

 و تعاون روحیه ، انضباط كارى، وجدان از برخوردار مند، رضايت مومن، ايثارگر، پذير، مسوولیت فعال، -

 سازگارى

 .بودن ايرانى به مفتخر و ايران شكوفايى و اسالمى نظام و انقالب به متعهد اجتماعى،

 آسیاى شامل) غربى جنوب آسیاى منطقه سطح در آورى فن و علمى اقتصادى، اول جايگاه به يافته دست -

 مستمر و پرشتاب رشد علم، تولید و افزارى نرم جنبش بر تاكید با ه(همساي كشورهاى و خاورمیانه قفقاز، میانه،

 .كامل اشتغال به رسیدن و درآمدسرانه سطح نسبى ارتقاى اقتصادى،

 جامعه كارآمد، توسعه دينى، ساالرى مردم الگوى تحكیم با اسالم جهان در موثر و فعال بخش، الهام -

 اخالقى،

 و اسالمى تعالیم براساس اى منطقه و اسالمى همگرايى بر تاثیرگذار اجتماعى، و فكرى پويايى و نوانديشى

 )ره(. خمینى امام هاى انديشه

 .مصلحت و حكمت عزت، اصول براساس جهان با موثر و سازنده تعامل داراى -



 5 

 

 

 

 

 9414صنعت فرش دستباف در افق  -چشم انداز ملی هنر 

دستباف اعم از خصوصی، صنعت فرش  -با ياری خداوند متعال و همكاری تمامی ذينفعان هنر

صنعت، به  -نسل جديد در كنار پیشكسوتان اين هنر تعاونی و دولتی، تولیدكنندگان و هنرمندان

نظر مشتريان و مصرف كنندگان نهايی، ضمن حفظ  گیری ازبهرهتولید فرش هايی می پردازند كه با 

سازی و اقدامات با فرهنگ اصالت فرش ايرانی، معرفی كننده فرهنگ و هنر ايران زمین خواهد بود.

تا با افزايش  ارزشی بیش از پیش خواهد يافت ايرانیبرند فرش ، كیفیت اتولید كاالی ب و اصالحی

   .دفرش در اختیار ايران باقی بمانجهانی سهم صادراتی فرش ايران همچنان رهبری بازار 

 ایرانصنعت فرش دستباف  -بیانیه رسالت هنر

صنايع دستی ايرانی،  الف ديگرتاريخ، تمدن و فرهنگ ايران زمین داشته و بر خفرش دستباف ريشه در 

در پراكندگی جغرافیايی گسترده ای در همه توسط گروه عظیمی از مردم و برای تمامی قشرهای جامعه 

شاخصه فرهنگی علت تولید می شود و به همین های مختلف ايران میان اقوام و خرده فرهنگكشور و در 

صنعتی نیست، بلكه كااليی فرهنگی است كه پیشینه يک كاالی صرفا  4زمین در دنیاست. فرش ايراناين سر

 تاريخی و هنری را در پشت سر خود دارد.

فرينان و دانش كارآبازرگانان، صنعت فرش دستباف گستره ای از اقشار، قومیت ها، هنرمندان،  -هنر 

همگی شايسته است كه به داشتن فرش دستباف تمايل دارند  و همه خانوارهای ايرانیبرگرفته پژوهان را در 

« هنر جاويدان سرزمین كهن ايران»حفظ و اعتالی آن به عنوان با عزمی راسخ و تالشی مستمر به دنبال 

  تا دگر بار با نگاهی نو و نگرشی علمی، فرش را با نام ايران و ايران را با فرش  در تمام دنیا بازشناسند. باشند

 

 

 

                                                           
1
 در اين سند هرجا عبارت فرش آمده مراد فرش دستباف ايران است  
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 بیانیه رسالت عناصر احصا شده

 سرزمین کهن ایرانیان ماندگارفرش دستباف هنر  -9

فهمید نیاز به كفپوشی در زير پای  انسانعجین است. يعنی زمانی كه  زيست بشرتاريخ فرش با تاريخ 

 خود دارد. 

سرگی میالدی( توسط  1898) 1328دنیا است كه در سال موجود ترين فرش  قالی پازيريک قديمی

زده يكی از فرمانروايان  در كنار اشیاء باستانی ديگری در گور يخ دره پازيريکدر  روس شناس باستان، رودنكو

بافی از دارای طرح و نقشی شبیه نقوش اصیل هخامنشی است. هنر فرش كشف شد كه اين فرش سكايی

فرش  همان زمان نسل به نسل بین ايرانیان توسعه پیدا كرده و در داخل و خارج از كشور در طول تاريخ،

، عشیره لف ايرانی بوده و هر شهر و روستا وقوم ها و قبیله های مخت صنعتايران آيینه تمام نمای هنر و 

اند. فرش ايران همواره پیام آور فرهنگ و هنر خود را داشتهبه بافت منحصر  نقشه ها، رنگ آمیزی و تكنیک

 يه می كند.اين مرز و بوم بوده و شكوه طبیعت را به خانه مصرف كنندگان هد

فرش دستباف نماد هنرنمايی و بردباری بافندگان ايرانی است كه با مشتی پشم و رنگ و با بهره گیری  

 از هنر و ابتكار خود، به خلق زيباترين آثار هنری می پردازند. 

 و صنایع دستی ایرانیانف مردمی ترین و کاربردی ترین هنرها فرش دستبا -2

خوشنويسی، شعر، نگارگری، كاشی كاری، معرق، خاتم كاری و ... همگی توسط خواص و گروه كمی   

از هنرمندان برای گروهی معدود از افراد جامعه پا به عرصه وجود گذاشته اند. حال آنكه فرش توسط گروه 

دستباف تمايل به داشتن فرش  انهمه ايرانیعظیمی از مردم و برای تمامی قشرهای جامعه تولید شده و 

  دارند.

. مردمی استفرش ارزش هنری خود را مديون حضور و كاربرد روزمره خويش در زندگی توده های مردم 

كه با فرهنگ های متفاوت و اقوام و ملیت های گوناگون، نشان هويت خويش را بر فرش نهاده اند و آن را در 

 روستايی، عشايرین يک درآمد جانبی برای بافندگان اختیار ديگران نیز قرار داده اند. همچنین فرش به عنوا

، سهم مهمی را در سبد درآمد خانوار به خود اختصاص می دهد و سهمی غیرقابل انكار در پر كردن شهریو 

 اوقات فراغت بافندگان دارد. 

 صنعت فرش دستباف گستره ای از اقشار، قومیت ها، هنرمندان، كارآفرينان، بازرگانان و دانش -هنر

پژوهان را در برگرفته كه همگی با عزمی راسخ و تالشی مستمر به دنبال حفظ و اعتالی جايگاه فرش 

 دستباف در دنیا هستند.

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%86%DA%A9%D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
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 ایرانیصنعتی نبوده و نمادی فرهنگی است برای ایران و صرفا فرش دستباف ایران کاالیی  -3

است كه پیشینه تاريخی و فرش ايران يک كاالی صرف و محصولی صنعتی نیست بلكه كااليی فرهنگی 

هنری زيادی را در پشت سر خود دارد. مجموعه غیرقابل تفكیكی از ارزش های هنری، تجاری، كاربردی، 

. اينكه فن كردتزيینی و سنتی كه در فرش اصیل ايرانی نهفته است، را نمی توان با كاالهای صنعتی مقايسه 

چندانی نكرده است نه تنها نقطه ضعفی برای فرش  و تكنیک بافت فرش نسبت به دو هزار سال قبل تفاوت

وری پیشرفته نیاز ندارد بلكه به ذهن پويا و خالق نیاز دارد ت. يک كاالی هنری به ابزار و فنااصیل ايران نیس

به ويژه از ها و رنگ ها، محصولی ارزشمند خلق كند. با شروع صادرات فرش دستباف ايران تا با اعجاز طرح

 شناسد. هاست كه فرش را با نام ايران و ايران را با فرش آن باز میصفويه، دنیا سال دوره
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 صنعت فرش دستباف -های حاکم بر هنراصول و ارزش

 صنعت فرش دستباف -اصل نگرش علمی به هنر -4

ريت، صنعت )مدي -دنیای امروز كسب و كار بسیار رقابتی تر از گذشته بوده و تمامی فعاالن اين هنردر

تولید و تجارت( بايد با رويكرد علمی با چالش ها روبرو شوند. بايد با استفاده از رويكردهای علمی، تجارب 

  صنعت مكتوب شده و به نسل جديد انتقال يابد. -پیشكسوتان اين هنر

 صنعت فرش دستباف -اصل توجه به حضور جوانان در هنر -1

ايران به حضور اثربخش جوانان در كنار پیشكسوتان و انتقال  صنعت فرش دستباف-ا و استمرار هنربق

 دانش به نسل جديد وابسته است. 

 اصل تکیه بر اصالت های تاریخی و هویت فرهنگی هنری ایران زمین -3

در دنیا، وجود اصالت های تاريخی و هويت   Persian Carpetيكی از مهمترين فاكتورهای سازنده برند

زمین است كه به شكلی دو سويه هم به فرش دستباف منفعت داده و هم از آن به فرهنگی هنری ايران 

 است. ان واسطه ترويج خود استفاده كردهعنو

مواد اولیه و مراحل پیش از تولید همچون اصل پایبندی به رعایت استانداردهای کیفیتی فرش دستباف در  -4

 مواد اولیه  و رنگ ریسندگی و رنگرزی فرش،

است كه بايد مدنظر  اصلاين  عدم توجه بهيكی از مهمترين فاكتورهای صدمه زننده به برند فرش ايران 

 قرار گیرد.

 صل افزایش ارزش افزوده فرش دستباف در بستر زمان در کلیه مراحل زنجیره ارزشا-5

تولید،  ابزار صنعت فرش دستباف گستره وسیعی از تامین مواد اولیه، طرح، رنگ، -زنجیره ارزش در هنر

مندی همه عوامل زنجیره ارزش از درآمد مناسب و فروشنده را در بر می گیرد و بهرهبافنده تا تاجر و 

  متناسب با ساير مشاغل.

 صنعت فرش دستباف -ن هنرل تقویت همدلی و همکاری بین فعاالاص-6

صنعت  -فعاالن اين هنرصنعت فرش دستباف تنها در سايه يكپارچگی و هماهنگی  -رشد و تعالی هنر

 محقق می شود و اقدامات جزيره ای و غیر منسجم، ره به جايی نمی برد.

فرش دستباف ایرانی در  اصل پایبندی به قواعد تجارت در فروش و صادرات فرش دستباف مبتنی بر ثبات جایگاه -7

 بازارهای مصرف

ران و مصرف كنندگان نهايی را تحت رقابت منفی تجار فرش ايرانی در بازارهای جهانی اعتماد خريدا

 تاثیر قرار می دهد.
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 صنعت فرش دستباف -موضوعات و مسایل راهبردی هنر

ها و رسالت تبیین شده برای تحقق چشم انداز، موضوعات و مسايل راهبردی ذيل بر اساس اصول و ارزش

 صنعت فرش دستباف قرار گرفته است: -در اولويت نظر به هنر

  (رقبادیگر کشورها )تولید معرفی وجه تمایزفرش دستباف نسبت به  -9

هايی چند كه كشورهای ديگری نیز در حال تولید فرش دستباف هستند و گاه ممكن است با مزيتهر 

ما با هايی ايجاد كنند اايران دشواری تر در بازارهای جهانی برای تجارت فرشهمچون قیمت تمام شده پايین

 ت خاص و متمايز فرش دستباف ايران می توان از اين آسیب احتمالی گذر كرد.تاكید بر صفا

 برایصنعت فرش دستباف )تامین، تولید و تجارت(  -مدیریت ساختار هزینه و اثرات عوامل اقتصادی بر هنر -2

 کاهش قیمت تمام شده آن 

غیر رقابتی  تولید و يا رآمد عواملعواملی بر افزايش قیمت تمام شده فرش تاثیر دارد كه باعث كاهش د

 :فرش در بازار جهانی می شود. برخی از اين عوامل عبارتند از شدن

بازده بودن سرمايه گذاری در تولید و تجارت فرش نرخ جذابیت  ديربه علت تورم باالی داخلی كه  -

 .صنعت را كاهش می دهد -سرمايه گذاری در اين هنر

تورم داخلی و خارجی كه فرش ايران را در بازارهای  عدم جبران نرخ ارز به ازای ما به التفاوت -

  .جهانی گران كرده و می كند

رعايت نشدن عوامل  گاه ناشی ازوری پايین تولید و صرف زمان اضافه در چرخه تولید كه بهره -

 در فرايند تولید است. و آموزش صحیح در عملیات بافت و تكمیل ارگونومیک و رفاهی

 کیفیت برای ارتقایدهای تامین مواد اولیه، طراحی، رنگ آمیزی، رنگرزی و تولید مدیریت هوشمندانه فراین -3

 فرش ایرانی به منظور حراست از برند فرش ایران

روز افزون تولید فرش هايی با طرح  رواجصنعت فرش دستباف ايران،  -يكی از مشكالت اصلی هنر  

-می اصالتو كیفیت بافت ضعیف است. در دنیا فرش ايران را با كیفیت و  نامناسبهای تكراری، مواد اولیه 

تقلب هايی از جنس طراحی های نامناسب، رنگ های بی كیفیت و كم دوام، تقلب در بافت بنابراين شناسند 

 كند.خريداران فرش ايرانی را تخريب میسابقه ذهنی  . . .و 

فرش دستباف ایرانی با توجه به نیاز روز بازار و در چارچوب  توسعه خالقانه و نوآورانه طرح و رنگ اصیل در -4

 هویت و فرهنگ فرش ایرانی

توسعه خالقانه و نوآورانه طرح و رنگ اصیل نیستند. طرح و رنگ های تكراری و غیرخالقانه مزيت زا 

حیا و تقويت ايرانی، به تولید محصوالت هنری ای منتهی  می شود كه برند فرش دستباف ايران  را در دنیا ا

و  تصورت ريز بافه چه ب با نگاه به نیاز و خواست بازارنهايی،. فرش های هنری خالقانه و نوآورانه كردخواهد 

يا درشت بافت ارزش افزوده باالتری داشته و رقبای فرش ايران توان رقابتی كمتری در كپی كردن اين طرح 

 ها خواهند داشت. 
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سیاسی و اقتصادی بین المللی به فرصت ها و یا تعدیل آنها )تحریم  هایتبدیل تهدید برایمدیریت محیط تعاملی  -5

 ها، جهانی سازی و ...(

تحريم های سیاسی و اقتصادی وارد بر ايران حضور مناسب صادركنندگان ايرانی در بازارهای جهانی، و 

. هم اكنون آورده استو زمینه را برای فعالیت رقبا فراهم  دادهبازار امريكا را تحت تأثیر قرار  ويژهبه 

با  دارد.مشكالت زيادی در زمینه روابط بین بانكی ارزی و صدور ويزا و ... بر سر راه تجارت فرش ايران قرار 

صنعت -ها بین ايران و قدرت های سیاسی جهان، و ناتوانی فعاالن هنرتوجه به ريشه ای بودن اين اختالف

تا اثرات منفی  شودتباف از دوری جستن از اين درگیری ها و عوارض آن، بايد راهكارهايی اتخاذ فرش دس

. از طرف ديگر فشارهای صورت گیرد ی كنونی و احتمالیمقابله با تحريم هااين فشارها به حداقل رسیده و 

را به مرور مجبور  در قبال ايران، ماWTO 1 اقتصادی بین المللی و سیاست های تعرفه ای كشورهای عضو

 ،برسیم. در اثر اين فشارها مقتضیات زمانمی سازد تا با اصالح قوانین و مقررات كشور، به همسويی الزم با 

تعرفه های وارداتی فرش دستباف كشورهای رقیب به داخل ايران كاهش يافته و با از دست رفتن بخشی از 

 شود.جه می بازار داخلی، تولید فرش در داخل كشور با چالش موا

صنعت فرش دستباف منطبق بر اقتضائات  -متوازن و متناسب سازی ساختار مدیریتی و زیرساخت های الزم هنر -6

 حال و آینده

يكی از عوامل مهم تاثیرگذار در موفقیت هر صنعتی، مديريت صنعت و نقش سطوح و شبكه های   

يک طرف و شبكه های مديريتی  مديريتی در آن صنعت است. مديريت دولتی و حمايت های دولت از

 تشكل های خصوصی و تعاونی از طرف ديگر بازيگران اين حوزه هستند. 

بسیار ناموزون بوده و هر يک بدون فرش صنعت  -ساختار هسته های مديريتی شكل گرفته در هنر

ای مستقل عمل می كنند. اين وضعیت با شرايط روز بازارهای ارتباط منسجم با ديگری همچون جزيره

صنعت فرش دستباف در كشورهای رقیب همچون هند و پاكستان، با  -هنرجهانی انطباق ندارد و فعاالن 

 اعمال مديريتی قدرتمند يكپارچه، هماهنگ و علمی در عرصه رقابت جهانی به پیش می روند.

 -هنرعت در نظام مديريتی كشور نیز اهمیت ويژه دارد. مديريت صن -سطح و جايگاه مديريت اين هنر 

زيرساخت های اطالعاتی )آمار، سیستم های اطالعاتی(، زيرساخت های الزم از قبیل  صنعت بدون داشتن

 .كندآموزشی، تحقیقاتی و قانونی نمی تواند اهداف خود را محقق 

 رسیدن به رشد پایدار صادراتی برایرهای جدید حفظ و توسعه بازارهای فعلی و شناسایی و نفوذ در بازا -7

صنعت فرش دستباف، وابستگی بسیار زياد كشور به برخی از بازارهای  -هنر كنونیيكی از مشكالت 

برای نفوذ  و رغبتی احساس نیازخريدار فرش دستباف است. اين وابستگی به حدّی است كه  سنتی خارجی

بازارهای فعلی با  گسترش. همچنین شودت به اين امر توجه است كه الزم اس نبودهدر بازارهای جديد 

بحث تجارت الكترونیكی و سفارش پذيری می تواند كشور را م ازجمله ورود بهاستفاده از فناوری اطالعات 

. يكی از مهمترين اقدامات مرتبط با حفظ بازارهای موجود و كنددر جهت رسیدن به صادرات پايدار ياری 

 یمعرف و شناساندن یبرا هوشمندانهمنسجم، با برنامه و  غاتیتبل و یرسان اطالعجديد،  نفوذ در بازارهای
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است. در حال حاضر برخی از مردم جهان و به ويژه  كشور از خارج و داخل در رانيا دستباف فرش یفرهنگ

نسل جوان دنیا برعكس نسل های گذشته، شناخت مناسبی نسبت به چیستی، ماهیت و كاركرد فرش 

-از اين. كنندد جايگاه هنری فرش دستباف را درک كرده و با آن ارتباط برقرار ندستباف نداشته و نمی توان

 د و ايجاد تقاضا در بازارهای جهانی امری واضح است.ضرورت اطالع رسانی در اين مور رو

جایگاه فرش ایرانی تجاری و هنری در بازارهای هدف و شناسایی و تقویت مزیت های رقابتی فرش  شناخت -8

 دستباف ایرانی و تعیین روش های معرفی آن به بازارهای هدف داخلی و خارجی

بازار جهانی به خوبی رقابت كرد، بايد مزيت رقابتی مزيت رقابتی مغز رقابت است. برای اينكه بتوان در 

. با كردرا به خوبی شناخت و به صورت هماهنگ بر آن مانور داد و آن را در بازارهای جهانی اطالع رسانی 

واضح نبودن مزيت های رقابتی فرش ايران، تمامی فعالیت های انجام شده در راستای تبلیغ و توسعه برند 

 .خواهد بود نافرجامفرش ايرانی 

مدیریت سرمایه های پنهان و توانمندسازی علمی و تجربی نیروی انسانی و هنرمندان فرش در بخش های مختلف  -1

 آن

صنعت فرش ايران نسبت به رقبای بین المللی خود، وجود نیروی  -يكی از مزيت های نسبی هنر

مامی فرايندهای تامین، تولید و انسانی خبره ايست كه طی سال ها تجارب گرانبهايی را اندوخته و در ت

تجارت فرش دستباف دانشی انباشته با خود دارند. با شناسايی و تكريم پیشكسوتان صاحب سبک در 

و انتقال مناسب اين  گروهطراحی، نقاشی، رنگرزی، تولید و تجارت و استخراج سرمايه پنهان دانشی اين 

مفاهیم به نسل جديد هنرمند و عالقمند، می توان به خلق محصوالتی ارزشمند دست يافت تا مرجعیت 

 .باشدهنری ايران در بازار جهانی فرش دستباف مستحكم تر از گذشته 
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 صنعت فرش دستباف ایران و درجه اهمیت آنها -اهم عوامل محیطی موثر بر هنر

 

 صنعت )قوت و ضعف( -الف( عوامل محیط درونی هنر

 

 ردیف
 (IFE3سازمان) داخلیارزیابی عوامل  ماتریس

اهمیت 

 )وزن(

 9تا  4  4 قوت

 8 تنوع طرح و نقشه فرش دستباف در مناطق مختلف ایران 4

 1 وجود تنوع در سبک و گونه مختلف بافت مناطق 1

 1 ایرانیوجود طراحان و نقاشان زبردست  3

4 
نام تجاری معتبر فرش ایرانی )شهرت و پیشینه و اصالت فرش 

 دستباف ایران(
1 

 6 داشتن دانش و توانایی استفاده از رنگرزی طبیعی و رنگزاهای طبیعی   5

 6 قیمت و کیفیت  مناسب پشم ایران 6

 6 صنعت فرش دستباف  -ود مراکز آموزشی و پژوهشی در هنروج 1

 5 وجود نیروی کار ماهر و مهارت فنی  8

 5 وجود دانش آموختگان فرش دستباف  9

 5 ها و انجمن ها و بخش خصوصی و تعاونی لوجود و تعدد تشک  44

 

  

                                                           
3
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9 Strength
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 ردیف

 (IFEن)سازما داخلیارزیابی عوامل  ماتریس
اهمیت 

 )وزن(

 1تا  9     5ضعف

  8  فرش صنعت -ضعف اثربخشی سیاستگذاری دولت در هنر 9

2 
ضعف ساختاری دستگاه های متولی در بخش دولتی و خصوصی )ماهیت، اختیارات، سطح 

  سازمانی، انسجام درون گروهی و ...(
8 

  8  تبلیغات دولتی فرشناکافی بودن  3

  8 )توزیع جغرافیایی بازارهای فعلی( در بازاریابی و ورود به بازارهای جدید ضعف 4

5 
)اطالعات عوامل تولید، طرح و نقش،  منسجم و یکپارچه اطالعاتیضعف سیستم های 

  بازارها(
8 

  8 دستباف، کیفیت و انواع آن مزایای فرش  بارهانی دردر اطالع رسانی جه ضعف 6

 8 تبلیغات بخش خصوصی برای فرش کمبود 7

  7  شده توسط ایرانیان های برگزارپایین بودن اثربخشی و کارآمدی  نمایشگاه 8

  7  (... ضعف سفارش پذیری در کشور )سلیقه بازار، الگوی مصرف، ابزارهای سفارش پذیری و 1

  7 های فروش ضعف مهارت 91

 7  مشوق های صادراتی از نظر کمی و کیفی )زمان پرداخت و نحوه پرداخت( عدم وجود 99

 7  ظرفیت بازار کارضعف در نیازسنجی آموزشی با رویکرد آینده پژوهی و بی توجهی به  92

  7  نسبت به رقباباال بودن قیمت فرش ایران  93

 7 صنعت  -هنر و توسعه در ضعف تحقیق 94

95 
نبودن یا صحیح نبودن حمایت های اجتماعی از قالیبافان )بیمه و  ناکافی بودن، روشمند

)...  
6 

  6 طوالنی بودن دورة بازگشت سرمایه در تولید و تجارت فرش دستباف 96

  5 ضعف نظارت بر کنترل کیفیت  97

 5 فرش در بدنه تولید و تجارت فرش  آموختگاندانشنا کامی در جذب  98

 5  کمبود منابع اطالعاتی و نبود منابع علمی کافی 91

 

                                                           
 

5 Weakness
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 ب( عوامل محیط بیرونی هنرصنعت )فرصت و تهدید(

 

ف
دی
ر

 

 (EFE6ارزیابی عوامل خارجی سازمان) ماتریس
اهمیت 

 )وزن(

 9تا  4   1فرصت

 1 و بازاریابی الکترونیکی رواج فناوری اطالعات  4

 5 پتانسیل فرهنگ و هنر کهن ایران و نقش فرش در آن 1

 6 ها رشد تقاضای جهانی کفپوش 3

 6 حضور پررنگ تجار ایرانی در بازارهای جهانی 4

 8 بازار کشورهای در حال توسعه و بازار جدید 5

 1 حمایت مالی ساختارهای 6

 5 ها و...(رشد صنایع جانبی)گردشگری، موزه 1

 1 پتانسیل بازار داخلی )نمایشگاه های داخلی و ...( 8

 5 جویای کار توانمندوجود افراد  9

 8 )دموتکس و ...( برون مرزینمایشگاه های  44

 5 قوانین حمایتی بیمه قالی بافی و . . .  44

41 
قانونی ملی و بین المللی برای  ساختارهایوجود 

 حمایت از حقوق مالکیت معنوی 
5 

 

  

                                                           
6
 External Factor Evaluation 

Opportunity 
7
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 ردیف
 (EFEارزیابی عوامل خارجی سازمان) ماتریس

اهمیت 

 )وزن(

 9تا  4  8تهدید

 8 المللی بر ایران فشارهای سیاسی بین 4

 6 (WTOالمللی)  عضویت در ترتیبات تجاری بین 1

3 

بی ثباتی قوانین و مقرررات و نبرود ضرمانت اجرایری     خال  یا ناکارآمدی، 

قوانین و مقررات کشور در مقایسه با مقررات سایر کشورها )کندی عملیرات،  

 کهنگی مقررات، قاچاق و ...(

1 

 8 تورم داخلی و باالرفتن هزینه تولید 4

 5 کاهش اهمیت فرش در اقتصاد ملی 5

 9 تورم داخلی با تورم جهانی(عدم اصالح ساالنه نرخ ارز )معادل فاصله  6

 1 تامین اجتماعی و قوانین کار 1

8 
محصوالت جایگزین صنعتی و کاهش تقاضای جهانی فرش دستباف 

 )خارجی(
1 

 1 فرش ماشینی به سمت تغییر الگوی مصرف داخلی 9

44 
کاهش سهم  فرش ایران در بازار جهانی بر اثر باال رفتن قدرت رقابت 

 فرش رقبا
8 

 8 یارانه های هدفمند صادراتینبود  44

 8 نیروی کار ارزان در کشورهای رقیب  41

43  
کارآیی پایین فرایند پرداخت اعتبارات در بانک ها و گشایش اعتبار 

 اسنادی 
6 

44 
نبود ابزار )ساختار( بازدارنده برای استفاده از طرح و نقش فرش های 

   دستباف در تولید فرش های ماشینی
5 

 

نسبت به تدوين استراتژيها و  ،با توجه به اهم عوامل محیطی موثر بر هنرـ صنعت فرش دستباف

اقدامات مورد نظر و به منظور نائل شدن به اهداف كیفی و كمی حوزه حاكمیتی پرداخته می شود.

                                                           
Threat 

8
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 فصل دوم

 
 

 صنعت -هنرهای مختلف استراتژی ها و عناوین برنامه های مربوط به بخش

 دستباففرش 
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 صنعت فرش دستباف ایران -استراتژی های راهبردی هنر

 

نفوذ در بازارهای کنونی در کنار شناسایی بازارهای بکر و ترویج استفاده از فرش دستباف در  .9

 ا هستندو زیرساختهای الزم را دارکشورهایی که پتانسیل 

 مطالعه و شناسايی بازارهای جديد فرش دستباف  -

 دستباف ايرانالمللی فرش  تجار بین تقويت و توسعه بانک اطالعات -

 ی موجود فرش دستباف ايرانبینی بازارها بررسی و پیش -

 خارجی برای فرش دستباف ايران تبلیغ در بازارهای -

ای گرایی در فعالیتهای زنجیره  تأکید بر حرفه تأکید بر باال بردن بهره وری نیروی انسانی و صنعت با .2

 صنعت فرش دستباف -ارزش هنر

 صنعت فرش دستباف-طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايندهای مديريت هنر -

 صنعت فرش دستباف -طراحی نظام ارزيابی و رتبه بندی عوامل هنر -

آنها )تعاونی ها،  تشكل های فرش دستباف و اصالح و بهبود نقش و جايگاهساماندهی و تقويت  -

 اتحاديه ها، اصناف و...(

 صنعت فرش دستباف -دست اندركاران زنجیره ارزش هنرآموزشی و طراحی  نیازسنجی -

 ترویج تولید فرشهایی با ارزش افزوده باال و هماهنگ با نیاز بازار  .3

 ی موجود فرش دستباف ايرانبینی بازارها بررسی و پیش -

 بازارهای داخلی و خارجیدستباف ايران در فرش  و مكمل بررسی وضعیت كاالهای جايگزين -

 برگزاری جشنواره فرش برتر -

 صنعت فرش دستباف  -اصالح نظام توزیع منافع بین اجزای هنر .4

 صنعت فرش دستباف -مديريت هنر نظاماصالح  -

تشكل های فرش دستباف و اصالح و بهبود نقش و جايگاه آنها )تعاونی ها، ساماندهی و تقويت  -

 اتحاديه ها، اصناف و...(

 صنعت فرش دستباف-طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايندهای مديريت هنر  -
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صنعت به سمت تولید  -ایجاد تنوع متناسب با سلیقه مشتریان در تولیدات فرش دستباف و هدایت هنر .5

 سفارشی

 ی موجود فرش دستباف ايرانبینی بازارها بررسی و پیش -

 بازارهای داخلی و خارجیدستباف ايران در فرش  و مكمل زينبررسی وضعیت كاالهای جايگ -

 طراحی و اجرای دوره های آموزش ارتقای مهارت طراحان و نقاشان -

 صنعت فرش دستباف ايران -هنربررسی وضعیت رقبای  -

 حمایت از نوآوری با تاکید برحفظ و ترویج اصالت های فرش دستباف ایران ) طرح، نقش، رنگ و ...(  .6

 هنگ سازی بكارگیری استانداردهای ارگونومی و توسعه ابزار و تجهیزات ارگونومیکترويج وفر -

 طراحی و اجرای دوره های آموزش ارتقای مهارت طراحان و نقاشان -

 برگزاری جشنواره فرش برتر -
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 صنعت فرش دستباف ایران -استراتژی های حوزه راهبری هنر

 های تولید استانداردسازی مواد اولیه و روش .9

 و فرآيند تولید رنگرزیرزيابی مواد اولیه، اطراحی گواهی ها، شناسنامه ها و روش های  -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند های مديريت سیستم ها و روش ها -

 تقویت و توسعه مدیریت یکپارچه تولید و تجارت فرش دستباف .2

 دستبافصنعت فرش  –طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند های مديريت هنر  -

 ی فرايند برنامه ريزی استراتژيک طراحی تفصیلی و پیاده ساز -

 ريزی میان مدتطراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند برنامه -

 صنعت -طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند ارزيابی و پايش استراتژيک هنر -

های  ها و تشکل ونیبافندگان و ... و تعا دهی عوامل اصلی زنجیره ارزش )طراحان، رنگرزان، سامان .3

 استانی و ملی(

سامان دهی و تقويت تشكل های فرش دستباف و اصالح و بهبود نقش و جايگاه آنها  )تعاونی  -

 ها، اتحاديه ها، اصناف و . . . (

 صنعت فرش دستباف -طراحی نظام ارزيابی و رتبه بندی عوامل هنر -

 صنعت فرش دستباف -مديريت هنر نظاماصالح  -

  های نهاده صدور گواهی های  و بندی درجه  ،پیاده سازی فرآيند ارزيابی  طراحی تفصیلی و -

 فرش دستباف صنعت -هنر

حمایت از توسعه عامل سوم برای اعمال مدیریت متمرکز در اجرایی کردن سازو کارهای حمایتی و  .4

 نظارتی )برون سپاری(

 اجرايی كردن سازوكار حمايتی و نظارتی برایطراحی مدل كسب و كار عامل سوم  -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند مديريت سیستم ها و روش ها -

 وكار حمايتی و نظارتی طراحی مدل كسب و كار عامل سوم جهت اجرايی كردن ساز -

 صنعت فرش دستباف  -تقویت جایگاه حاکمیتی هنر .5

 صنعت فرش دستباف -اصالح نظام مديريت هنر -

 ايران مركز ملّی فرش تصويب ساختار و تشكیالتاصالح و  -

 صنعت فرش دستباف -طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايندهای مديريت هنر -

 ايران نیاز مركز ملی فرش طراحی مشاغل مورد -
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 استراتژی های حوزه تأمین
 

 حمایت، احیا و فراگیر کردن رنگزاهای طبیعی مورد استفاده در فرش دستباف .9

 رنگزاهای طبیعی فراموش شده استفاده از حمايت از  -

 توسعه و تجهیز كارگاه های رنگرزی سنتی خامه قالی -

حمایت و دستیابی به تکنولوژی تولید صنعتی رنگرزی با رنگزای طبیعی و استانداردسازی و طبقه  .2

 بندی کیفی آنها

 تهیه استانداردها و تعريف های مربوط به رنگ -

 صنعتی و استاندارد رنگرزی طبیعی حمايت از توسعه مراكز رنگرزی  -

کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( و مواد اولیه مرغوب  فرهنگ سازی و حمایت از تولید و به .3

 )پشم، ابریشم و پنبه(

 تجهیز وآموزش پشم چینان و آماده سازی الیاف پشم -

 طرح توسعه مراكز پشم شويی مجهز -

 )پشم، ابريشم و پنبه( ارزيابی مواد اولیهطراحی گواهی ها، شناسنامه ها و روش های  -

 كنندگانروش های ارزيابی محصوالت و تولیدطراحی گواهی ها، شناسنامه ها و  -

 كارگیری رنگ و مواد اولیه مرغوبهارتقای فرهنگ ب -

 و خالقیت طراحان و نقاشان  ارتقای دانش، توانمندی .4

 طراحان و نقاشان طراحی و اجرای دوره های آموزش ارتقای مهارت -

 بسته حمايتی طراحان و نقاشانتدوين و ارائه  -
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 استراتژی های حوزه تولید

 

 افزایش کیفیت با فرهنگ سازی و ترویج به کارگیری استاندارد های تولید .9

 فرهنگ سازی بكارگیری استانداردهای ارگونومی و توسعه ابزار و تجهیزات ارگونومیک ترويج و -

 تولیدافزایش بهره وری  .2

 انجام تحقیقات مورد نیاز جهت صنعتی سازی فعالیت های رنگرزی -

 كشاورزیوزارت جهاد  با ايجاد هماهنگی -

 ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی قالیبافان و سایر عناصر زنجیره تولید .3

كارگیری استانداردهای ارگونومی و توسعه ابزار و تجهیزات هفرهنگ سازی ب ترويج و -

 ارگونومیک

 ماهنگی با سازمان  آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی برای امور بیمهايجاد ه -

 ايجاد هماهنگی با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای امور بهداشت قالیبافان -

 صنعت  فرش دستباف -كريم و تجلیل از پیشكسوتان هنرت -

 تامین اجتماعی برای امور بیمه ايجاد هماهنگی با سازمان  آموزش فنی و حرفه ای و سازمان -

 ايجاد هماهنگی با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای امور بهداشت قالیبافان -
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 استراتژی های حوزه بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش

 حفظ و توسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف .9

 دستباف ايرانالمللی فرش  تجار بین تقويت و توسعه بانک اطالعات -

 ی موجود فرش دستباف ايرانبینی بازارها بررسی و پیش -

 بازارهای داخلی و خارجیدستباف ايران در فرش  و مكمل بررسی وضعیت كاالهای جايگزين -

 صنعت فرش دستباف ايران -هنربررسی وضعیت رقبای  -

 ايجاد هماهنگی با سازمان توسعة تجارت -

 نفوذ در بازارهای خارجی جدید فرش دستباف  .2

 مطالعه و شناسايی بازارهای جديد فرش دستباف -

 ايران  دستبافصنعت فرش  –برای هنر های صادراتی  ها و حمايت طراحی نظام مشوق -

 ی موجود فرش دستباف ايرانبینی بازارها بررسی و پیش -

 بازارهای داخلی و خارجیدر دستباف ايران فرش  و مكمل بررسی وضعیت كاالهای جايگزين -

 صنعت فرش دستباف ايران -هنربررسی وضعیت رقبای  -

 ايجاد هماهنگی با سازمان توسعة تجارت -

 تقویت و توسعه تقاضای بازار داخلی .3

 تبلیغ در بازار داخل برای فرش دستباف ايران -

 ايران  دستبافصنعت فرش  –برای هنر های صادراتی  ها و حمايت طراحی نظام مشوق -

 بازارهای داخلی و خارجیدستباف ايران در فرش  و مكمل ررسی وضعیت كاالهای جايگزينب -

 تبلیغ و ترویج ویژگی های متمایز هنری، فرهنگی و تاریخی فرش دستباف ایرانی .4

 خارجی برای فرش دستباف ايران تبلیغ در بازارهای -

 ه هاطراحی نظام برگزاری جشنوار -

 و نشان و بنگاهی فرش دستباف نام؛ "Persian Carpet"توسعه برند  .5

 خارجی برای فرش دستباف ايران تبلیغ در بازارهای -

 ايران  دستبافصنعت فرش  –برای هنر های صادراتی  ها و حمايت طراحی نظام مشوق -

 ايجاد هماهنگی با سازمان توسعة تجارت -

 تسهیل تبادل اطالعات بازار در زنجیره ارزش فرش دستباف .6

 انین و مقررات و مطالعات بازارها به تجار فرش دستباف ايراناطالع رسانی درباره قو -

 دستباف ايرانالمللی فرش  تجار بین تقويت و توسعه بانک اطالعات -
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 استراتژی های حوزه زیرساخت

 

 تأمین و جذب تسهیالت و مشوق های حمایتی .9

 های مركز ملی فرش ايران طراحی نظام جامع تسهیالت و حمايت  -

 سازمان توسعة تجارتايجاد هماهنگی با  -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرايند مديريت بازاريابی و تبلیغات -

 ها طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرآيند مديريت اراية تسهیالت و تشويق -

  های نهاده صدور گواهی های  و بندی درجه  ،طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآيند ارزيابی  -

 فرش دستباف صنعت -هنر

 صنعت -های کاربردی متناسب با ظرفیت هنر های علمی و مهارت آموزشتوسعه  .2

 طراحی دوره های آموزشی ارتقای مهارت تجار و صادركنندگان فرش دستباف ايران -

 اجرای دوره های آموزشی ارتقای مهارت فروشندگان فرش دستباف ايران -

 كارشناسی فرش دستبافكاردانی ساماندهی مقطع  -

 فرش دستباف متوسطهساماندهی مقطع  -

 صنعت فرش دستباف -دست اندركاران زنجیره ارزش هنرآموزشی و طراحی  نیازسنجی -

 دوره های آموزشی مورد نیاز    اجرای -

 صنعت فرش دستباف     -هنر ساماندهی و هماهنگی مراكز آموزشی فعال در -

 متولی فرش دستباف  جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز -

 سازی فرآيند برنامه ريزی ونظارت بر اجرای تحقیقات طراحی تفصیلی و پیاده -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآيند برنامه ريزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشی -

 صنعت فرش دستباف -های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر تقویت زیرساخت .3

 صنعت فرش دستباف ايران -هنربررسی وضعیت رقبای  -

 دستباف ايرانالمللی فرش  تجار بین اطالعاتتقويت و توسعه بانک  -

 صنعت فرش دستباف -آمارگیری جامع از زنجیرة ارزش هنر -

 تقويت و توسعه پورتال مركز ملی فرش ايران -

 دستباف صنعت فرش -ت هنريريمد یاطالعات یستم هایس  یلیتفص یطراح -

 ت صنعت فرش دستبافيريجامع مد یستم اطالعاتیستفصیلی  یطراح -

 زی سیستم اطالعاتی تامینپیاده سا -

 پیاده سازی سیستم اطالعاتی تولید -
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 (MISت )يريستم اطالعات مدیس یاده سازیپ -

 ن و مقرراتیقوان یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 ها استانداردها و روش یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 یتخصص یها یمجر یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 ها قيالت و تشویتسه یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 قاتیتحق یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 آموزش یستم اطالعاتیس یاده سازیپ -

 فرش دستباف صنعت -هنرطراحی تفصیلی و پیاده سازی فرايند  ارزيابی و پايش استراتژيک  -

 روش ها طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرايند مديريت سیستم ها و -

 ها يريت اراية تسهیالت و تشويقطراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرآيند مد -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآيند برنامه ريزی ونظارت بر اجرای تحقیقات -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآيند برنامه ريزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشی -

 طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرآيند مديريت اطالع رسانی -

فرآيند برنامه ريزی و نظارت بر اجرای پروژه های سیستم  طراحی تفصیلی و پیاده سازی -

 اطالعاتی

  های نهاده صدور گواهی های  و بندی درجه  ،طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآيند ارزيابی  -

 فرش دستباف صنعت -هنر

 صنعت فرش دستباف ایران و فعاالن آن  -هنرحفظ حقوق مالکیت معنوی ملی و بین المللی  .4

 گی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ثبت طرحها و نقوشايجاد هماهن -

ايجاد هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی وگردشگری در زمینه ثبت مالكیت  -

 معنوی)فرهنگی(

 ايجاد هماهنگی با اداره كل  ثبت مالكیت صنعتی در زمینه ثبت نشانه های جغرافیايی -

 صنعت فرش دستباف  -ارتقای بهداشت و سالمت فعاالن  هنر .5

 ايجاد هماهنگی با سازمان  آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی برای امور بیمه -

 ايجاد هماهنگی با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای امور بهداشت قالیبافان -

 ی و سازمان تامین اجتماعی برای امور بیمهايجاد هماهنگی با سازمان  آموزش فنی و حرفه ا -

 ايجاد هماهنگی با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای امور بهداشت قالیبافان -

  



 25 

 صنعت فرش دستباف -های علمی و کاربردی در هنر توسعه و حمایت از پژوهش .6

 صنعت فرش دستباف ايران -هنربررسی وضعیت رقبای  -

 صنعت فرش دستباف   -نیاز سنجی كاربردی هنر -

  صنعتی سازی فعالیت های رنگرزی برایانجام تحقیقات مورد نیاز  -

صنعت فرش  -ی بهبود و تسهیل فرایندها در هنراستفاده از ظرفیت های قانونی ملی و بین المللی برا .7

 ه پیشنهادهای اصالحی دستباف و ارای

 بت نشانه های جغرافیايیايجاد هماهنگی با اداره كل  ثبت مالكیت صنعتی در زمینه ث -

 ايجاد هماهنگی با سازمان توسعة تجارت -
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 فصل سوم

 
 صنعت فرش دستباف -های بخش های مختلف هنرجزئیات برنامه ها و پروژه
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 s4شماره: پشم چینان و آماده سازی الیاف پشمتجهیز وآموزش 

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تامین  -

کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( و مواد اولیه مرغوب )پشم، ابریشم و  فرهنگ سازی و حمایت از تولید و به   - 

 پنبه(

 

 

 

 شرح :

است. به این منظور براسرا  نترای    کشور هدف از این برنامه ارتقای بهره وری و عملکرد پشم چینان مناطق مختلف 

 چینی، آماده سازی )سورتینگ( و ابزارهرای تحقیقاتی که در زمینه پشم چینی انجام گرفته است روش های مناسب پشم 

آنهرا   ،می شوند و عالوه بر آموزش روش های مناسب به ایشانان فعلی شناسایی این کار تعریف  می شود سپس پشم چین

 در تهیه ابزار های جدید و استفاده از این ابزارها نیز مورد حمایت قرار گیرند.  

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 شناسایی پشم چینان درانجام مطالعات میدانی  -4

 طراحی دوره های آموزشی برای پشم چینان  -1

 روش ها و ابزارهای استاندارد حوزهآموزش پشم چینان در  -3

 ای تهیه ابزار های جدیدحمایت از پشم چینان بر -4

 

 خروجی 

 پشم چینان و آماده سازی مناسب الیاف پشمدوره های آموزشی برای  -4

 توسط پشم چینان بهینهاتخاذ روش ها و ابزارهای  -1
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 s1شماره: طرح توسعه مراکز پشم شویی مجهز

 متولی :  مجری : پیمانکار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تامین  -

کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( و مواد اولیه مرغوب )پشم، ابریشم و  فرهنگ سازی و حمایت از تولید و به 

 پنبه(

 

 

 

 شرح :

 گیررد و  شوی پشم انجام گرفته است صورت اجرایی به خود مری  نتای  تحقیقاتی که در مورد شست و ،در این برنامه

پشم شویی مورد استفاده قرار می گیرد. به این منظور مراکز پشم شویی موجود شناسایی و  جهت  تجهیرز   عمالً در مراکز

همچنین در صورت نیاز به مراکز جدید پشرم   .می شودآنان حمایت های الزم در قالب تسهیالت  بانکی به متقاضیان ارایه 

 رد به نحو مقتضی حمایت می شود.شویی، از تاسیس مراکز مجهز واستاندا

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تعریف تجهیزات وروش های مناسب برای مراکز پشم شویی  -4

 شناسایی مراکز پشم شویی موجود -1

 تهیه بسته حمایتی برای تجهیز وتوسعه مراکز موجود -3

 تهیه بسته حمایتی برای حمایت از تاسیس مراکز مجهز و روشمند پشم شویی -4

 گیری مراکز پشم شویی مجهز شکل روند توسعه و نظارت بر ارایه تسهیالت و -5

 

 خروجی 

 بسته های حمایتی برای توسعه مراکز موجود وتاسیس مراکز جدید -4

 تجهیز مراکز پشم شویی موجود -1

 صنعت فرش دستباف-مراکز جدید پشم شویی متناسب با نیاز هنرایجاد  -3
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 s3شماره: مراکز رنگرزی صنعتی و استاندارد رنگرزی طبیعیحمایت از توسعه 

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : اقدام اجرایی

 مرکز ملی فرش ایران 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تامین  -

 حمایت و دستیابی به تکنولوژی تولید صنعتی رنگ طبیعی و رنگرزی و استاندارد سازی و طبقه بندی کیفی آنها -  

 شرح :

و همرین امرر    کررده  امروزه بسیاری از مراکز رنگرزی گیاهی و طبیعی مواد اولیه فرش دستباف به صورت سنتی عمل

. شرود میباعث بروز مشکالتی مانند اتکای بیش از حد فرایند رنگرزی به استادکار، امکان حد اقل تجدید پذیری رنگ و... 

 بنابراین الزم است برنامه ای برای صنعتی سازی واحد های رنگرزی تدوین شود.

طبیعی مورد نیراز صرنعت اسرت. ایرن مراکرز      هدف از این برنامه تاسیس مراکز الزم برای تامین فعالیت های رنگرزی 

پس از تهیه اسرتانداردها الزم اسرت در روش هرای     اند فعالیت می کنند.این سند تعریف شدهبراسا  استانداردهایی که 

مراکز موجود بازنگری شود و همچنین به منظور تامین کامل نیازهای صنعت از طریق مراکز متمرکز، به حمایت از تاسریس  

 رزی طبیعی جدید پرداخت.   مراکز رنگ

 

 

 گام های اصلی 

 طراحی ساختار و فرآیند مراکز صنعتی رنگرزی طبیعی -4

 شناسایی مراکز رنگرزی موجود  -1

 طراحی بسته حمایتی ) سیاست گذاری( برای مراکز موجود برای صنعتی شدن   -3

 رنگرزی طبیعیطراحی بسته حمایتی ) سیاست گذاری( برای تاسیس مراکز صنعتی  -4

 شناسایی منابع مالی و امضای تفاهم نامه با سازمان های مربوطه  -5

 ارایه تسهیالت و نظارت بر روند شکل گیری کارگاه ها توسط سازمانهای مربوطه  -6

 

 

 خروجی 

 بسته های حمایتی برای صنعتی شدن مراکز موجود یا تاسیس مراکز صنعتی جدید -4

 استاندار شده رنگرزی طبیعیمراکز صنعتی و  -1
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 s4شماره: تهیه استانداردها وتعریف های مربوط به رنگ

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 استراتژیهای بخش تامین  -

 طبیعی و استانداردسازی و طبقه بندی کیفی آنها یزربا رنگ،حمایت و دستیابی به تکنولوژی تولید صنعتی رنگرزی  -   

 فرهنگ سازی وحمایت ازتولید وبه کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( ومواد اولیه مرغوب)پشم، ابریشم،پنبه( -   

 

 شرح :

 -هنروجود هماهنگی و همسانی در بخش تامین ، به خصوص در مورد رنگ که از اهمیت و در عین حال تنوع بسیاری در 

صنعت فرش برخوردار است، ضروری است. به همین جهت در این پروژه برای انواع رنگ ها استاندارهای دقیق فنی تعریرف  

ای رنگرزی به طور کلی افزایش خواهد یافت و تولید کننردگان مری   می شود. با وجود این استانداردها، بهره وری فعالیت ه

 توانند به طور حرفه ای و صنعتی به مدیریت تامین کنندگان رنگ مورد نیاز خود بپردازند.

این استانداردها بر مبنای مطالعاتی که در جهت شناسایی و تعریف روش های تولید و مشخصات رنرگ هرای طبیعری و    

است تعریف می شود. بر اسا  نتای  تحقیقات انجام شده پیش نویس استانداردها تهیه مری شرود    مصنوعی صورت گرفته

، طراحان استاندارد در کمیته های تخصصی ای کره بره منظرور    ایران استاندارد سازمان ملی پس از ارایه پیش نویس ها به 

 پیدا می کنند.    تاندارد تشکیل می شود نیز حضور بررسی و تصویب اس

 

 گام های اصلی 

   زاجمع آوری و بررسی تحقیقات انجام شده برای تدوین استاندارد های رنگ -4

 تدوین پیش نویس استانداردها -1

و حضور در گروه ها وکمیته های ایران استاندارد  سازمان ملیارایه پیش نویس استانداردها به عنوان پیشنهاد به  -3

 استانداردتخصصی بررسی ، اصالح، و تصویب 

 

 خروجی 

 هازااستانداردهای مربوط به رنگ -4
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 s5شماره: طراحی گواهی ها، شناسنامه ها و روش های ارزیابی محصوالت و تولیدکنندگان

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای تامین -

 کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( و مواد اولیه مرغوب )پشم، ابریشم و پنبه( فرهنگ سازی و حمایت از تولید و به -      

 

 

  

 شرح :

سطوح عملکردی تولید کنندگان و استانداردهای مدیریت کیفیت  پس از انجام ارزیابی در قالب گواهی هایی که برای ایشان صادر 

می شود. طراحی این گواهی ها دراین پروژه انجام می شود وسپس مورد استناد ارزیابان و مراجع مختلف دیگر قرار   می گردد مشخص

 خواهد گرفت. 

-صنعت طراحی شده امور مربوط به ارزیابی و درجره  -هنردر ساختار ها و فرآیندهایی که در این طرح برای مدیریت  

صنعت به صورت برون سپاری به مجری های تخصصی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل در این پروژه   یبندی نهادها

رویه ها و دستورالعمل هایی برای فعالیت این ارزیاب های تخصصی طراحی می شود. وجود این رویه ها بررای اطمینران از   

و یکسانی عملکرد ارزیاب های مختلرف در زمران هرای     ها و گواهی موجوددهماهنگی کامل عملکرد ارزیاب ها با استاندار

 مختلف ضروری است.  

 

 

 گام های اصلی 

 تعریف انواع رتبه های کیفی و عملکردی برای تولیدکنندگان  -4

 طراحی روش ها و رویه های ارزیابی و رتبه بندی تولید کنندگان  -1

 مل ها و راهنما های ارزیابی و رتبه بندیتدوین روش ها و رویه های طراحی شده به صورت دستور الع -3

 

 خروجی 

 ی تولید کنندگانهاتاییدیه گواهی ها ، شناسنامه ها، و-4

 دستور العمل ها و رویه های ارزیابی و رتبه بندی تولید کنندگان-1
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 s6شماره: )پشم، ابریشم و پنبه( روش های ارزیابی مواد اولیه  طراحی گواهی ها ، شناسنامه ها و

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای تامین -          

فرهنگ سازی وحمایت ازتولید وبه کارگیری مواد رنگزا )طبیعی و مصنوعی( ومواد اولیه مرغوب)پشم،  -        

  (ابریشم،پنبه

 

 :شرح

کردن مواداولیه، پس از ارزیابی هر کدام، درجه کیفی به دست آمده در قالرب گرواهی هرا مشرخص      برای شناسنامه دار

ر ایرن برنامره انجرام خواهرد گرفرت.      ، ونخ( دزاها و شناسنامه ها برای انواع مواد اولیه )رنگطراحی این گواهی  خواهد شد.

هماهنرگ بررای تفسریر و اجررای گرواهی هرا و       همچنین برای اجرایی شدن ارزیابی ها الزم است دسرتورالعمل دقیرق و   

 استانداردهای تعریف شده نیز تعیین شود.

ردها مبنای تعریف درجه بنردی  و نخ ( این استاندا زادر مواردی که استانداردهایی برای موضوع گواهی موجود باشد ) مانند رنگ

 ینه برای تعریف این درجه بندی ها استفاده خواهد شد.ها قرار خواهد گرفت  در سایر موارد نیز از تحقیقات انجام شده در هر زم

از آن جایی که برخی از موادی که در این پروژه در نظر گرفته می شروند در صرنایع دیگرنیرز مرورد اسرتفاده دارنرد،       

 هماهنگی با فعالیت های مشابهی که در آن صنایع ممکن است صورت گرفته باشد و یا در دست اجرا باشد الزامی اسرت بره  

 انجام بگیرد.  تجارت در وزارت صنعت ،معدن وهمین منظور الزم است این طرح 

 

 

 گام های اصلی 

 شناسایی و بررسی انواع استانداردها و تحقیقات فنی در مورد مواد اولیه  -4

 تدوین روش ها و رویه های طراحی شده به صورت دستور العمل ها و راهنما های ارزیابی و درجه بندی -1

 

 

 

 خروجی 

 گواهی ها و شناسنامه های مواد اولیه  -4
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 s1 شماره:  طراحان و نقاشانمهارت ارتقای آموزش طراحی و اجرای دوره های 

 متولی : مرکز ملی فرش ایران مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 استراتژیهای مرتبط

 استراتژی های راهبردی  -

 صنعت به سمت تولید سفارشی -سلیقه مشتریان در تولیدات فرش دستباف و هدایت هنرایجاد تنوع متناسب با  -    

 حمایت از نوآوری با تاکید برحفظ و تروی  اصالت های فرش دستباف ایران ) طرح، نقش، رنگ و ...(  -   

 استراتژیهای بخش تامین -      

 ، خالقیت طراحان و نقاشانارتقای دانش، توانمندی -    

 

 

 :شرح

برای رفع مشکل ناهمخوانی طرح و نقش های موجود فرش دستباف ایران با بخشی از نیاز بازار و ایجاد تنروع در طررح هرای    

عملکرد طراحان در نظر گرفته شود. این پروژه نیز به همین منظور  یمحصوالت فرش ایرانی، ضروری است برنامه هایی برای ارتقا

، روش های به دست آوردن اطالعات بازار ، استفاده از بانک های اطالعراتی  عالوه بر مسایل فنی طراحی .ده استدر نظر گرفته ش

برقراری ارتباط با تولید کنندگان و تجار ، و مانند این ها نیز از موضوعاتی اسرت کره    ،و مراجعی که زمینه طرح و نقشه وجود دارد

 در این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت .

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 آنهاآموزشی نیاز سنجی  نقاشان و شناسایی طراحان و .4

 طراحی دوره های آموزشی برای طراحان و نقاشان  .1

 .( و ارسال برای طراحان و نقاشانت های دیگر) کتاب ، مجله ،..تهیه محتواهای آموزشی در صور .3

 برگزاری دوره های آموزشی حضوری برای طراحان و نقاشان  .4

 

 

 خروجی 

 طراحان ونقاشان ارتقای مهارتدوره های آموزشی  -4

 آموزشی برای طراحان محتواهای مناسبو سایر کتاب ها ، مجله ها  -1
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  8sشماره: بسته حمایتی طراحان و نقاشان تدوین و ارایه 

 متولی :  ایرانمجری : مرکز ملی فرش  نوع : برنامه

 مرکز ملی فرش ایران 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تامین  -

 ارتقای دانش و توانمندی و خالقیت طراحان و نقاشان فرش  -    

 

 

 شرح :

صنعت فرش دستباف ایران جایگاه واالیی در نظام فرهنگی کشور دارد و در این میان نقش هنرمندان طرراح و   –هنر

صنعت در مقایسه با سایر رقبای فرش دستباف ایران در جهان بسیار  -عنوان مهمترین مزیت نسبی این هنرنقاش فرش به 

. مرکز ملی فرش ایران به عنوان متولی فرش دستباف کشور با عنایت بر اهداف و ماموریتهای خود بررای  استحائز اهمیت 

توسرط ایرن   حمایت از این قشر و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت فعالیت موثرتر و خلق آثرار بردیع و ارزشرمندتر    

 . و به مرحله اجرا در می آوردهنرمندان بسته حمایتی مذکور را تدوین 

 

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تدوین پیش نویس بسته حمایتی  -4

 اخذ نظر ذینفعان این حوزه -1

 اصالح نهایی و تایید  -3

 پی گیری اجرای پروژه های مربوطه -4

 

 خروجی 

 موثرتر و خلق آثار بدیعایجاد بستری مناسب جهت فعالیت -4

 ارتقای کیفیت طرح و نقشه فرش دستباف-1

 افزایش توان رقابت پذیری-3

 

 

  



 35 

 p4 شماره: تروی  وفرهنگ سازی بکارگیری استانداردهای ارگونومی و توسعه ابزار و تجهیزات ارگونومیک

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

  مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 استراتژیهای بخش تولید -              

 ارتقای رفاه و منزلت قالیبافان و سایر عوامل تولید -                    

 افزایش کیفیت با فرهنگ سازی وتروج به کارگیری استانداردهای تولید -       

  استراتژی راهبردی هنر صنعت فرش دستباف -        

  حمایت از نوآوری با تاکید برحفظ و تروی  اصالت های فرش دستباف ایران ) طرح، نقش، رنگ و ...( -                    

 

 شرح :

بهبود وضعیت قالی بافی به عنوان یک شغل پیش از هر چیز مستلزم رفع مشکالت اساسی ماننرد مسرایل بهداشرتی    

ر وجود دارد مبنای کار طور کلی در مورد ارگونومی در کشوقالی بافان است . به این منظور الزم است استانداردهایی که به 

بافی استانداردهای ارگونومی مربوط به فرش دستباف  بره صرورتی   قرار بگیرد و بر اسا  تطبیق آن با شرایط خاص قالی 

و ضمن کاهش عوارض  شدهکه استفاده از دار و ابزار ارگونومی به عنوان یک فرهنگ در بین بافندگان معمول شوند تروی  

 جسمی بافندگان ،سالمت آنان مورد توجه بیشتر قرار گیرد.  

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 بررسی ویژگی های دار و ابزار  ارگونومی قالیبافی  -4

 بررسی شیوه های تروی  فرهنگ سازی بکارگیری دار و ابزار ارگونومی  -1

 تامین منابع مورد نیاز برای تروی   و فرهنگ سازی و توسعه ابزار و تجهیزات ارگونومیک -3

 ونومی و توسعه ابزار و تجهیزات ارگونومیک    اجرای فعالیتهای الزم برای بهبود فرهنگ استفاده از دار و ابزار ارگ -4

 

 

 خروجی 

 الگوسازی، تروی  و بکارگیری دار و ابزار مناسب  -4

 یا کتب مربوط به بهبود فرهنگ بکارگیری ابزار ارگونومی  CDبروشور، کاتالوگ و  -1
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 1pشماره: ایجاد هماهنگی با سازمان  آموزش فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی برای امور بیمه 

 متولی :  مرکز ملی فرش ایرانمجری :  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تولید-

 عناصر زنجیر تولید ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی قالیبافان و سایر-       

 استراتژیهای بخش زیر ساخت -

 صنعت فرش دستباف  -ارتقای بهداشت و سالمت فعاالن  هنر -       

 

 شرح :

اثر بخشی عملکرد هر نهادی در کشور مستلزم  همگامی با فعالیتهای سایر نهاد های مرتبط است. به همین دلیل بررای  

 فرش الزم است با سازمانهای مرتبط هماهنگی الزم به عمل آید.نتیجه بخش بودن برنامه های مرکز ملی 

وجود دارد که بسیاری از آنها با تعامل دستگاه های فرش صنعت  -هنردر مورد بیمه، مشکالت متعددی در حال حاضر در 

ل همراهنگی برا   به همین دلی است.ذیربط بر اسا  قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان و سایر مشاغل شناسه دار قابل حل 

 صنعت ضروری است. -هنرسازمان های مربوطه برای اجرای قانون بیمه های اجتماعی متناسب با شرایط 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 شناسایی مشکالت موجود در زمینه امور بیمه قالیبافان و حرف مرتبط -4

 تعیین موضوعات مشترک در رابطه با رفع معضالت موجود -1

 انعقاد تفاهمنامه های الزم انجام مذاکرات و -3

 پیگیری رفع مشکالت تا پوشش حد اکثری بیمه قالیبافان -4

 

 

 

 خروجی 

 حد اکثر پوشش بیمه ای برای قالیبافان و رشته های مرتبط -4
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 3pشماره: ایجاد هماهنگی با  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای امور بهداشت قالیبافان

 متولی :  مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تولید -       

 ارتقای رفاه و منزلت اجتماعی قالیبافان و سایر عناصر زنجیر تولید -               

 زیرساختاستراتژیهای بخش  -       

 صنعت فرش دستباف  -ارتقای بهداشت و سالمت فعاالن  هنر-

 

  

 شرح :

اثر بخشی عملکرد هر نهادی در کشور مستلزم  همگامی با فعالیتهای سایر نهاد های مرتبط است.به همین دلیل بررای  

 نتیجه بخش بودن برنامه های مرکز ملی فرش الزم است با سازمانهای مرتبط هماهنگی الزم به عمل آید.

وجود دارد و بسیاری از آنهرا بره   فرش صنعت  -هنردر مورد بهداشت  و سالمت ، مشکالت متعددی در حال حاضر در 

ناهمخوانی وضعیت بهداشت محیط کار و  وضعیت سالمت بافندگان نسبت به سایر اقشار کشور مرتبط می شود. به همرین  

صنعت  -هداشت کارگاههای قالیبافی( متناسب با شرایط هنردلیل هماهنگی با سازمان های مربوطه برای اجرای طرح بقا)ب

 ضروری است.

 

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 شناسایی مشکالت موجود بافندگان در زمینه امور بهداشت و سالمت -4

 انجام مذاکرات با وزارت بهداشت برای رفع مشکالت بهداشتی بافندگان و انعقاد تفاهم نامه های الزم -1

 تفاهمنامه و  رفع مشکالت بهداشتی قالیبافان شدنپیگیری اجرایی  -3

  

 خروجی 

 بهبود وضعیت بهداشتی  قالیبافان  -4
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 4pشماره: صنعت  فرش دستباف  -تکریم و تجلیل از پیشکسوتان هنر

 متولی : مرکز ملی فرش ایران مجری : پیمانکار نوع : پروژه 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش تولید -

 ارتقای رفاه ومنزلت اجتماعی قالیبافان وسایر عناصر زنجیره تولید-    

 

 

 شرح :

فرش دستباف به عنوان یک مزیت در اشتغال، اقتصاد، فرهنگ و هنر اصیل نقش بسزایی در زندگی همه ایرانیران دارد،  

کنند. مرکز ملی فرش ایران بعنوان متولی به  پیشکسوتان که دستان توانمندی در بوجود آوردن این محصول ملی تالش می 

. برگزاری مراسم بشود ،کنندالگوی سایرین هستند توجه ویژه داشته تا موجب تشویق جوانانی که در این عرصه فعالیت می

فررش در رشرته   تکریم و تجلیل از پیشکسوتان و دست اندر کاران فرش دستباف می تواند به میزان زیادی انگیزه شاغلین 

 های مختلف بخصوص جوانان را به انجام خدمت صادقانه فزونی دهد.

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تعیین شاخص ها، برنامه ریزی و انتخاب برایتشکیل کمیته انتخاب  -4

 و دیگر تشکل ها و نهاد های مرتبطسازمانهای صنعت،معدن و تجارت ارسال فرم شاخص های ارزیابی و انتخاب به  -1

 فرش دریافت مدارک و مستندات و انتخاب پیشکسوتان -3

 اجرای مراسم -4

 

 

 خروجی 

 فرش تجلیل از پیشکسوتان -4

 

 

 

 

  



 38 

 p 5 :شماره برگزاری جشنواره فرش برتر

 متولی :   بخش خصوصیمجری :  نوع : پروژه 

  مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 استراتژی راهبردی  

 تولید فرشهای با ارزش افزوده باال و هماهنگ با نیاز بازاروی  و تر -

 حمایت از نوآوری با تاکید بر حفظ و تروی  اصالتهای فرش دستباف ایران)طرح، نقش، رنگ و ...( -

 

 

 

 شرح :

آشنایی متقاضیان با فرشهای اصیل و مرغوب و همچنین تشویق و ترغیب تولیدکنندگان و فروشندگان به تولیرد و     

و همچنین حفظ و تروی  فرهنگ بومی مناطق مختلف قالیبرافی   های با کیفیت و الگو سازی برای تولید فرش عرضه فرش

 برای تولید فرشهای دارای اصالت

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تصمیم گیری و تدوین و اصالح دستورالعمل  برایتشکیل ستاد مربوطه  ر4 

 مدیریت اجرای جشنواره مطابق با دستورالعمل برای عقد قرارداد با مجری ر 1                

 اجرای جشنوارهر 3                

   

 

 

 

 خروجی 

 الگوسازی برای تولید فرش دستباف -4

 تجلیل از آثار برتر  -1

 نکثیر کتاب و فیلم جشنوارهچاپ و  -3
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 D4 شماره: جدید فرش دستباف ایرانمطالعه و شناسایی بازارهای 

 ایران متولی: مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان : نوع

 های مرتبط استراتژی

 ، فروش و خدمات پس از فروش عیتوزبازاریابی،  بخشی ها یاستراتژ

 فرش دستبافخارجی جدید نفوذ در بازارهای  -

 استراتژی های راهبردی:

نفوذ در بازارهای کنونی در کنار شناسایی بازارهای بکر و تروی  استفاده از فرش در کشورهایی که پتانسیل و   -      

 زیرساختهای الزم را دارا هستند.

 

 

 

 

 :شرح

. در این است جدید ضروریآشنایی تجار با بازارهای  ،بازارهای هدف فرش دستباف کشوریت کنونی محدودبا توجه به 

شناسایی مشتریان کلیدی  -4که از طریق الزم است اطالعات این بازارها جدیدبرای ترغیب تجار به سمت بازارهای  راستا

به شناسایی کانال های توزیع و راه های ورود  -3شناسایی تمایالت و سلیقه خریداران)با توجه به فرهنگ آنان(  -1

بازارهای جدید با اتکا و بهره بردن از شناسایی عوامل بازاریابی )قیمت، محصول، توزیع و ترفیع( ، که منجر به دریافت 

 آناندر اختیار  سلیقه مشتریان و ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی ارکان زنجیره تولید و عرضه فرش دستباف می شود،

ها به تجار عمالً حمایت قابل توجهی از سوی  و ارایة اطالعات آن جدیدازارهای . با شناسایی و بررسی وضعیت بگیردقرار 

و گسترش بازارهای هدف فرش  جدیدهای اصلی برای حضور تجار در بازارهای  است و یکی از زمینه پذیرفتهدولت صورت 

های  های سازمان ات از پتانسیلآوری اطالع الزم است در مرحلة جمع برنامه. برای انجام این شودمی دستباف کشور فراهم 

فرش دولتی مرتبط )به طور خاص سازمان توسعة تجارت( و در مرحلة انتشار نتای  در میان تجار نیز از امکانات متولی 

جمع آوری اطالعات عالوه بر روشهای مرسوم مانند مطالعات ، کتابخانه  برایدر اجرای این برنامه  برداری شود. بهرهدستباف، 

و جستجوی اینترنتی از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، حمایت از برگزاری و مشارکت در نمایشگاههای  دانی،  میای

 بازارهای جدید، مطالعه سلیقه خریداران و مطالعه در کشورهای جدید بهره گرفته می شود.

 های اصلی گام

 جدیدهای بازارهای مختلف و تعیین بازارهای  بررسی ویژگی .1

 جدیداطالعات موجود در مورد بازارهای داده ها و آوری  جمع .2

 تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده .3

 ارائه راهکارهای نفوذ در بازارهای جدید .4

 

 

 خروجی

 دستباف فرش جدیدی بازارها شده لیتحل اطالعات -4

 

 

 

 D4 شماره: 
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  D1شماره:  خارجی برای فرش دستباف ایران  تبلیغ در بازارهای

 متولی:  کار تخصصی مجری:  پیمان برنامهنوع: 

 ایران  مرکز ملی فرش

 های مرتبط استراتژی

 استراتژی های بخش راهبردی  -     

نفوذ در بازارهای کنونی در کنار شناسایی بازارهای بکر و تروی  استفاده از فرش دستباف در کشورهایی که  -   

 هستندپتانسیل و زیرساختهای الزم را دارا 
 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -          

 بنگاهی فرش دستباف و( Persian Carpet) برندتوسعه  -       

 تبلیغ و تروی  ویژگی های متمایز هنری، فرهنگی و تاریخی فرش دستباف ایرانی -       

  :شرح

)با توجه انجام تبلیغات به نام فرش ایرانی،  فرش دستباف صنعت –هنر های  های حمایت غیرمستقیم از نهاده کی از روشی

مناسبی دارند. به این ترتیب با افزایش تقاضا برای فرش دستباف ایرانی   در بازارهای هدفی است که پتانسیل به حفظ اصالتها(

گذاری بر  تجار برای سرمایهیا کم باوریِ  ضعیفنیز کمک شده است. توانایی مالی به معرفی فرهنگ و هنر کشور در جهان 

روی تبلیغات توجیه اصلی دخالت دولت در امر تبلیغات فرش دستباف است. پیش از انجام تبلیغات الزم است تحقیقاتی که 

 ،بر اسا  نتای  این تحقیقات قرار گیرند تا مطالعه و مورد بررسی انجام گرفته است خارجی در مورد بازارهای مختلف

های اجرایی شامل طراحی و  بازارهایی که از پتانسیل و شرایط الزم برای انجام تبلیغات برخوردارند شناسایی شوند. گام

طرحهای پس از تحلیل اطالعات بازار فعلی و جدید بر اسا   .ای انجام بگیرد تبلیغاتی باید به صورت دوره هایکمپیناجرای 

... دیگر، بودجه ، محتوای پیام های تبلیغاتی ، نوع و روش اطالع رسانی از جمله شبکه های تلویزیونی)داخلی و خارجی( 

 بررسی و اجرایی می شود.

  های اصلی گام

 در بازارهای فعلی و جدید انجام شده مطالعاتبازار هدف بر اسا   بررسی .1

 زار هدف در با های مخاطب تبلیغات شناسایی گروه .2

 ، تعیین نوع رسانه و روش اطالع رسانی تنظیم اهداف، پیام و محتوای تبلیغات .3

 تدوین برنامه های اجرایی تبلیغات در کشورهای منتخب و روش اجرا .4

 اجرای برنامه های تبلیغاتی و بازخورد از نتای  تبلیغات   .5

 

 خروجی

 محتوای تبلیغات  -4

  کشورهای منتخبغات در یتبل اجرایی یها برنامه-1

 اجرای برنامه های تبلیغاتی-3
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 D3 شماره: برای فرش دستباف ایران تبلیغ در بازار داخل

 ایران  متولی:  مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری: پیمان برنامهنوع:  

 های مرتبط استراتژی -

 

 فروشع، فروش و خدمات پس از یبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -          

 تقاضای بازار داخلیتقویت و توسعه  -        

 

 
 :شرح

صنعت فرش کشور باشد. به همین دلیل  -هنرتواند محرک و پشتیبان مؤثری برای  گسترش تقاضا در بازار داخل می

این ازهای حمایت دولت  یب ایشان به سمت فرش دستباف یکی از روشغریزی برای افزایش شناخت و آگاهی مردم و تر برنامه

می  ا کاهش دخالت مستقیم دولتبنیز استفاده برد و بخش خصوصی توان از مشارکت  است. در این مورد می صنعت -هنر

ین های اولیة الزم برای انجام ا و هماهنگی  ریزی برنامه سیاستگذاری ، در این پروژه.کرد واگذار به آنان بخشی از امور را توان

.الزم به ذکر  اجرای فرآیند در نظر گرفته شده توسط مجری انجام خواهد شد. میشودانجام  لیداخ توسط مرکز برای بازار مهم

است پروژه های مربوط با این برنامه با توجه به مقتضیات زمان قابل تغییر است و همچنین از آنجاییکه برنامه های تبلیغاتی در 

بر این اسا  برنامه  است،ر گرفته شده در بازارهای خارجی داخل کشور تا حدودی متفاوت تر از برنامهای تبلیغاتی در نظ

تدوین و ریزی  برای پروژه هایی مانند: تولید فیلم کوتاه ، بلند و مستند، حمایت و شرکت در جشنواره های فرهنگی و هنری، 

اتی فرش دستباف انتشار مجله الکترونیکی فرش دستباف،مبلمان،دکوراسیون در پرتال مرکز فرش، نمایشگاه تخصصی صادر

 در راستای اجرای این برنامه قرار خواهند گرفت.و ...  در داخل کشور

 

 

 های اصلی گام

 بررسی بازار داخل -4

 های مخاطب  شناسایی گروه -1

 ، تعیین نوع رسانه ، روش اطالع رسانی و بودجهمحتوای تبلیغات ،تنظیم اهداف، پیام  -3

 تبلیغات در بازار داخل و روش اجراتدوین برنامه های اجرایی  -4

 بازخورد از نتای  تبلیغات گرفتن اجرای برنامه های تبلیغاتی و -5

 

 

 :خروجی

 محتوای تبلیغات تامین  -4

  غات در بازار داخلیتبل اجرایی یها برنامه -1

 اجرای برنامه های تبلیغاتی -3
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 D4شماره:   ایران دستبافصنعت فرش  –برای هنر های صادراتی  ها و حمایت طراحی نظام مشوق

 متولی:  مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان نوع:  پروژه

 ایران

 های مرتبط استراتژی -

 

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -             

    نفوذ در بازارهای جدید و توسعه بازارهای موجود -

 تقویت و توسعه تقاضای بازار داخلی-

 بنگاهی فرش دستباف و( Persian Carpet) توسعه نام و نشان تجاری -

 

 :شرح

جمله تجار از های دولتی به صادرکنندگان غیرنفتی،  تسهیالت و مشوق ارایهبه دلیل سیاست حمایت از صادرات غیرنفتی، 

ها به عنوان یکی از  سازی اثربخشی این تسهیالت و استفاده از آن . برای بهینهمدنظر دولت بوده و هستفرش دستباف، 

الزم است بین نظام مدیریت صنعت و نحوة ارایة این تسهیالت فرش دستباف  صنعت  -هنرابزارهای کارای مدیریت 

مکان استفاده از این ابزار برای های صادراتی ا های قابل اتکایی برقرار باشد. طراحی نظام جامعی برای مدیریت مشوق هماهنگی

توان اطمینان داشت که  سازد. با وجود چنین نظامی می را تسهیل می صنعت  -هنرهای مورد نظر  هدایت تجار به سمت حوزه

 .شود  هدف مصرف نمی های صادراتی بی مشوق

است  الت تمام صادرات کشورهای صادراتی وجود نظام جامعی برای تسهی ها و حمایت البته حالت مطلوب در مورد مشوق

از  کردهتوان نظام تسهیالت صادراتی فرش را نیز به صورت جزئی از نظام جامع کشور طراحی و اجرا  در آن صورت میکه 

و ... مواردی  کارآفرینی امیدوصندوق  اعتباری ، تسهیالت بانک کشاورزی –جایزه صادراتی، تسهیالت کمکهای فنی  :جمله

 د در راستای اجرای این برنامه مد نظر قرار گیرند.هستند که می توانن

 

 

 های اصلی گام

 بررسی وضعیت موجود -4

 ها، ...( بندی ، رتبهجدیدها )بازارهای  بررسی معیارهای قابل توجه در اعطای جوایز و مشوق -1

 فرش دستباف ایران صنعت -هنر های مدیریت ها و سیاست بندی معیارهای شناسایی شده بر اسا  استراتژی اولویت-3

 های صادراتی با توجه به معیارهای شناسایی شده تنظیم مجدد شرایط اعطای جوایز و مشوق-4

 ارایة نظام پیشنهادی و پیگیری تصویب آن-5

 

 خروجی

 یصادراتی ها تیحما و ها مشوق جامع نظام-4
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 D5شماره:   دستباف ایرانفرش صادرکنندگان تجار و ارتقای مهارت طراحی دوره های آموزشی 

 ایران متولی:  مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان برنامهنوع: 

 های مرتبط استراتژی -

 

 زیر ساخت  حوزهی ها یاستراتژ -

 فرش دستبافصنعت  -توسعه آموزشهای علمی و مهارتهای کاربردی متناسب با ظرفیت هنر -

 

 

 :شرح

، از اهمیت کنند سنتی فعالیت می شیوهروزرسانی دانش تجار فرش دستباف، که با   های آموزشی برای به پروژه طراحی

عملیات گمرک، قوانین مذاکره، نحوه حضور در بازارهای داخلی و خارجی، امور بیمه، فنون  از جمله:باالیی برخوردار است. 

صنعت در توسعه صادرات فرش  –این هنر  نیازهای ضرورینیز یکی از  و ... مبانی تجارت الکترونیکی، بانک و حمل و نقل

پس از بررسی عناوین آموزشی این پروژه  بازارهای داخلی و خارجی، به منظور حضور موثر تجار در دستباف  بشمار می روند.

 .کندتنظیم می آنان در دوره های متفاوت، را متناسب با نیاز ی آموزشیامحتو، تجارمورد نیاز 

 

 

 

 

 های اصلی گام

  ایران و صادرکنندگان فرش دستباف تجار ینیاز سنجی آموزش  -4

 لویت داروتعیین نیازهای آموزشی ا -1

 ی آموزشی اتهیة محتو -3

 تدوین برنامه اجرایی دوره های آموزشی -4

 

 

 

 خروجی

 متناسب با نیاز سنجی بعمل آمدهو صادرکنندگان   تجار ارتقای مهارت  یآموزشی ها دوره برگزاری -4

 لوح فشرده و ... کتاب، قالب بر اسا  دوره های مورد نیاز دری آموزشی محتوا -1
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 D6شماره:  ایران فروشندگان فرش دستباف ارتقای مهارتاجرای دوره های آموزشی 

 ایران متولی:  مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی -

 

 بخش زیر ساختی ها یاستراتژ -             

 صنعت -های کاربردی متناسب با ظرفیت هنر های علمی و مهارت توسعه آموزش -      

 

 
 :شرح

وری این بخش از طریق ارتقای مهارت  افزایش بهره رونق چرخه اقتصادی فرش،به دلیل باال بودن سهم بخش فروش در 

کشور داشته باشد. در  دستباف صنعت فرش -هنر وری و حاشیة سود ای در باال رفتن بهره تواند تأثیر قابل مالحظه تجار می

 ها ، طرحمواد اولیه مرغوب رنگرزآشنایی با در تجارت و فروش، روشهای روزآمدگیری از  های آموزشی نحوة بهره این دوره

های فروش اقساطی،  روش)غرفه آرایی و ارتباط با مشتریان( ، نحوه حضور در نمایشگاه هاونقش مناطق ،ارزیابی کیفی فرش

دوره در خارج از   ضمن برگزاری شود. در این پروژه ها پوشش داده می ای، و مانند این های زنجیره توزیع از طریق فروشگاه

 .شود جرا می  نیاز سنجی بعمل آمده اابراس آموزش تجارکشور در بعد داخلی نیز  پس از شناسایی متقاضیان ،دوره های 

 

 

 

 

 

 

 های اصلی گام

 فروشندگان ینیاز سنجی آموزش -4

 لویت داروتعیین نیازهای آموزشی ا -1

 ی آموزشی اتهیة محتو -3

 های آموزشی تدوین برنامه اجرایی دوره -4

 

 

 

 خروجی

 انجام شدهمتناسب با نیاز سنجی  فروشندگان ارتقای مهارت  یآموزشی ها برگزاری دوره -4

 لوح فشرده و ... مجله، کتاب، قالب بر اسا  دوره های مورد نیاز دری آموزشی محتوا -1
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 D1شماره:   قوانین و مقررات و مطالعات بازارها به تجار فرش دستباف ایران اطالع رسانی درباره

 ایران متولی: مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی -

 

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -

 زنجیره ارزش فرش دستباف تسهیل تبادل اطالعات بازار در -         
 

 

 :شرح

آشنایی با قوانین تجارت در کشورها برای هر تاجری که قصد صدور فرش به آن کشور را دارد ضروری است. به همین 

و اطالعات مرتبط با  . در این پروژه قوانین تجاریشود دلیل منطقی است این اطالعات برای استفادة همة تجار تهیه و ارایه

، نشریه و کتاب در بین تجار شناسایی شده لوح فشردهو پس از آماده سازی درقالب بروشور ،  شود آوری می جمعبازار هدف 

تواند کمک  ها، و ...( می خانه های دولتی )سازمان توسعة تجارت، سفارت در این مرحله استفاده از پتانسیل .شودتوزیع می 

 شایانی به حساب آید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اصلی گام

 فرش دستباف صنعت -هنر و مطالعات بازار شناسی کشورها در قوانین و مقررات  وجمع آوری بررسی-4

 مجالت و ...، لوح فشردهسازی اطالعات در قالب بروشور،  آماده-1

 به تجار انتشار یافته ها  و رسانی اطالع-3

 

 

 

 خروجی

 بازارها مقررات و نیقوان اطالعات -4
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 D8شماره:   دستباف ایرانالمللی فرش  تجار بین بانک اطالعاتتقویت و توسعه 

 ایران  متولی: مرکز ملی فرش کار تخصصی مجری:  پیمان نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی -

 استراتژی های بخش راهبردی  -        

از فرش دستباف در کشورهایی که نفوذ در بازارهای کنونی در کنار شناسایی بازارهای بکر و تروی  استفاده  -        

 پتانسیل و زیرساختهای الزم را دارا هستند

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -  

 حفظ وتوسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف  -         

 تسهیل تبادل اطالعات بازار در زنجیره ارزش فرش دستباف -         

 استراتژی بخش زیرساخت -

 صنعت فرش دستباف -های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر تقویت زیرساخت-              

 

 

 :شرح

تواند به  دهد و می فاصلة تولیدکننده و تاجر ایرانی را با مشتری کاهش می ،همکاری با تجار معتبر در هر بازار هدف

برای  وری، و کاهش ریسک در این بخش مؤثر واقع شود. های توزیع و بازاریابی و فروش، افزایش بهره صورت کاهش هزینه

ای موجود و سایر عوامل دست تقویت و توسعه بانک اطالعاتی تجار بین الملل، الزم است با کمک سفارتخانه ها و تشکله

 . شوداندر کار اطالعات تجار تهیه و در بانک اطالعات ذخیره 

 

 

 

 

 

 
 های اصلی گام

 المللی فرش در بازارهای مختلف آوری اطالعات تجار بین جمع-4

 ر قراردادن اطالعات بدست آمده در پایگاه های در دستر  ذینفعان فرش دستباف1

 

 

 

 

 خروجی

 دسترسی به بانک اطالعاتی و فرشی الملل نیب شناسایی تجار -4
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 D9شماره:  ی موجود فرش دستباف ایرانبینی بازارها بررسی و پیش

 ایران فرش یمتولی: مرکز مل تخصصی پیمان کارمجری:    برنامهنوع: 

 های مرتبط استراتژی -

 استراتژی های بخش راهبردی  -  

شناسایی بازارهای بکر و تروی  استفاده از فرش دستباف در کشورهایی که  نفوذ در بازارهای کنونی در کنار - 

 پتانسیل و زیرساختهای الزم را دارا هستند.

 تروی  تولید فرشهایی با ارزش افزوده باال و هماهنگ با نیاز بازار  - 

 صنعت به سمت تولید سفارشی -هنرایجاد تنوع متناسب با سلیقه مشتریان در تولیدات فرش دستباف و هدایت  -              

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -       

 حفظ وتوسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف  -  

 فرش دستبافجدید خارجی نفوذ در بازارهای  -  

 

 :شرح

فعالیت های بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف نیاز  سیاستهای مرکز از جمله توسعه صادرات، دهیدر راستای جهت

عالوه  برنامهدر این . این بازارها هدایت شوند حضور در و پر پتانسیل شناسایی شده و تجار به سوی فعلیبازارهای تا  است

محصوالت جایگزین، های فعلی، نقاط قوت، فرصت ، تهدید، شناخت رقبا در آن کشورها، های اولیة بازار دادهبر تحلیل 

وضعیت حال متغیرهای و  ،د و بر اسا  روند گذشتهنشو تجزیه و تحلیل می قوانین و مقررات ، سلیقه ها، درآمدهای آنها

 شود.  بینی می پیش بازارهارفتار آتی  )که به آنها اشاره شد(، کالن بازار

 

 

 

 

 

 

 

 های اصلی  گام

بر اسا  شاخص و معیارهای مورد نظر) درآمد سرانه ،  جهانی و بازارهای هدفجمع آوری داده های اولیه فضای رقابتی  -4

 عمده وارد کننده فرش دستباف ایران( هایازار، متراژ مصرف و قیمت .... برای ب جمعیت ، سلیقه

 سال های اخیرتغییرات حجم تقاضای فرش  بررسی روند  -1

 گذشته یها مصرف فرش دستباف در سال یرات الگوییبررسی روند تغ -3

 یآت یها فرش دستباف در سال یمصرف برا یروند حجم و الگو ینیب شیپ -4

  ارائه راهکار های توسعه در بازارهای فعلی -5

 
 

 خروجی

آشکار شدن آینده، توان و دوام هر یک از بازارهای فرش دستباف و  یمصرف برا یحجم و الگو یاحتمال روند نییتع -4  

 کنونی 
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 D44شماره:  بازارهای داخلی و خارجی دستباف ایران در فرش  و مکمل جایگزینبررسی وضعیت کاالهای 

 فرش یمتولی: مرکزمل تخصصی کار یمانپمجری:    نوع:  پروژه

 ایران

 های مرتبط استراتژی -

 استراتژی های راهبردی  -

 تروی  تولید فرشهایی با ارزش افزوده باال و هماهنگ با نیاز بازار  -

 صنعت به سمت تولید سفارشی -متناسب با سلیقه مشتریان در تولیدات فرش دستباف و هدایت هنر ایجاد تنوع -

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -

 حفظ وتوسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف  -

 نفوذ در بازارهای خارجی جدید فرش دستباف -

 داخلی بازار تقاضای تقویت و توسعه -

 
 

 :شرح

نسبت  فرش دستباف صنعت–هنر با توجه به رقابت موجود بین فرش دستباف و کاالهای جایگزین، نیاز است تا مدیریت 

آگاه  از گذشته و حال در یک بازه زمانی حداقل بیست ساله به جایگاه کاالهای جایگزین در الگوی مصرف داخلی و خارجی

  سرامیک و غیره. ،، سنگ پارکتفرش عبارتند از: فرش ماشینی، موکت،  و مکمل باشد. کاالهای جایگزین

های نسجی از  حجم تقاضا و الگوی مصرف کفپوشمرکز ملی فرش ایران می تواند به روند آتی   مطالعه،بر اسا  این  

اطالعات مجموع بازارهای جهانی انجام ها عالوه بر این که بر اسا   بینی ها و پیش . تحلیلها دست یابدطریق تحلیل داده 

 خواهد بود.محاسبه قابل ها نیز گیرد، به تفکیک بازارهای مهم فرش دستباف و نیز بازارهای مهم سایر کفپوش می

 

 

 های اصلی  گام

 )پروژه تحقیقاتی(جمع آوری داده های مربوط به بازار محصوالت جایگزین و دیگر کاالهای نسجی -1

 گذشته یها در سال ینسج یها ر کفپوشیسا یحجم تقاضا راتییبررسی روند تغ -2

 در بازارهای داخلی و خارجی ینسج یها مصرف کفپوش یرات الگوییبررسی روند تغ -3

 یآت یها در سال ینسج یها کفپوش یمصرف برا یروند حجم و الگو ینیب شیپ -4

 دستباف ایگزین فرشجبا کاالهای  تقویت مزیتهای رقابتیالزم برای راهکارهای شناسایی و تعیین  -5

 

 خروجی

تقویت مزیتهای الزم برای  ارائه راهکارهایو  ینسج یها سایرکفپوش یمصرف برا یروند حجم و الگو نییتع -4

 با آن رقابتی
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 D44 :شماره  صنعت فرش دستباف ایران -هنربررسی وضعیت رقبای 

 ایران فرش یمتولی: مرکزمل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی

 ع، فروش و خدمات پس از فروش یبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ

 حفظ وتوسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف  -

 فرش دستبافجدید خارجی نفوذ در بازارهای  -

 استراتژی های راهبردی 

 صنعت به سمت تولید سفارشی -هدایت هنرایجاد تنوع متناسب با سلیقه مشتریان در تولیدات فرش دستباف و -

 زیر ساخت یها یاستراتژ

 صنعت فرش دستباف –تقویت زیر ساختهای اطالعاتی زنجیره ارزش هنر  -

 صنعت فرش دستباف –توسعه و حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی در زنجیره هنر  -

 :شرح

سهم ایران در این بازار که درنتیجه تقریبی با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار جهانی فرش دستباف و کاهش 

اقدامات رقبای فرش ایران در بازارهای جهانی صورت گرفته است، نیاز است تا با زیر نظر داشتن اقدامات کشورهای رقیب به 

بیشتری از بازار اقدام شود. روند رو به رشد صادرات کشورهای رقیب  اتخاذ سیاست های تهاجمی برای بدست آوردن سهم

صنعت  یت رقبایوضع یبه جهت مزیت های رقابتی آنها بوده و نیاز است تا این مزیت ها به طور دقیق شناسایی شوند. بررس

 و تحلیل نتای  بدست آمده برای تدوین برنامه های الزم صورت می گیرد.ران یفرش دستباف ا

 

 

 

 های اصلی  گام

  شناسایی رقبا و جمع آوری داده های بازار های جهانی به تفکیک  -4

 دکنندة فرش دستبافیتول یر کشورهایدات سایتول یروند تقاضا برا بررسی -1

 بینی تقاضا برای تولیدات سایر کشورهای تولیدکنندة فرش دستباف پیش -3

 وشناسایی مزایای رقابتی هریکصنعت در آن کشورها  -هنر بررسی تطبیقی وضعیت مدیریت  -4

 با رقبا در بازارهای جهانی ایجاد مزیت رقابتیالزم برای  راهکارهایتعیین  -5

 
 

 خروجی

 با رقبا در بازارهای جهانی ایجاد مزیت رقابتیالزم برای  ارائه راهکارهای -4
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  D41شماره:  ه هاطراحی نظام برگزاری جشنوار

 ایران فرش یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 ع، فروش و خدمات پس از فروشیبازاریابی، توز بخشی ها یاستراتژ -         

 ویژگیهای متمایز هنری، فرهنگی و تاریخی فرش دستباف ایران تبلیغ وتروی  -            

 

 

 :شرح

، اعم از تامین، تولید، دستباف صنعت فرش -هنر در راستای اطالع رسانی بهترین کیفیت کار در بخش های مختلف 

هنر ی  "ترین هانمونه ها و "بازاریابی و فروش، مدیریت متمرکز و ... برقراری جشنواره ای ساالنه با عنوان معرفی و تقدیر از 

فضایی رقابتی در بهبود صنعت  -دست اندر کاران این هنرز این طریق در بین صنعت می تواند بسیار تاثیرگذار باشد. ا -

ترین ها از اهمیت بسزایی برخوردار نمونه ها و شناسایی معیارهای انتخاب  از اینروکیفیت کار ارائه شده بوجود می آید. 

 .خواهند بودداف موثر ها در راستای تروی  و باال بردن کیفیت کار در تروی  این اهاین شاخصتعیین است. 

نظام پس از بر گزاری چندین دوره جشنواره های مختلف می تواند ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، این طراحی 

 دستورالعملهای جدیدی را در راستای بهبود فرآیند برگزاری نسبت به سالهای قبل در بر داشته باشد. 

 

 

 
 

 های اصلی  گام

 هاطراحی نظام برای جشنواره-4

 تدوین دستور العمل ها و آئین نامه های مربوط به هر گروه-1

 ابالغ برای اجرا-3

 

 

 
 

 خروجی

 نظام برگزاری جشنواره هادستیابی به  -4
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 I4شماره:   کارشناسی فرش دستبافکاردانی ساماندهی مقطع 

 : مرکزملی فرش ایرانمتولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 مرتبطهای  استراتژی

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-            

  صنعت -هنر تیظرف با متناسبی کاربردی مهارتها وی علمی آموزشها توسعه -             

 
 

 شرح:

شود و ضرورت بازنگری و ویرایش سرفصل رشته فرش دستباف در دانشگاههای کشور چند سالی است که تدریس می

. از سوی دیگر با نیز جای تامل داردساالنة دانشجو در رشتة فرش دستباف ها احسا  می شود. از طرفی ظرفیت پذیرش 

 توان دریافت که در مورد صنایع مشخص و محدودی مانند های دانشگاهی کشور می نگاهی به ارتباط سایر صنایع با رشته

امر معمولی به شمار و کارشناسی ارشد کارشناسی ، کاردانیش دستباف، در نظر گرفتن یک رشته در مقطع صنعت فر -هنر

و مستلزم بررسی های کارشناسی و به روز رسانی است.  با در نظر گرفتن این مسایل الزم است ساماندهی و  آید نمی

متولی آموزش عالی کشور  صنعت و -هنرن ایبازنگری اساسی در آموزش دانشگاهی فرش دستباف از سوی مدیریت 

تا بتوان به ارائه راهکارهای بهینه به ظرفیت جذب دانشجو و نحوه جذب ایشان در این رشته و  پیگیری و اجرایی شود

 اشتغال آنان دست یافت.

 

 

 

 
 
 های اصلی گام

وزارت علوم، بازنگری در سرفصل های آموزشی دانشگاهی فرش دستباف با همکاری متخصصین و کارشناسان -4

 تحقیقات وفناوری

 بررسی و تصویب برای وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و دانشگاه علمی وکاربردیبه  یارایة سرفصل های پیشنهاد-1

 پیگیری تصویب پیشنهاد-3

 پیشنهاد تصویب شدهپیگیری اجرایی شدن -4

 ن ازاری آموزش های ضمن خدمت به مدرسبرگ-5

 خروجی

 -هنری واقعی ازهاین با متناسبی آموزش دیجدی ها سرفصلساماندهی رشته دانشگاهی فرش و دستیابی به -4

  دستباف فرش صنعت
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 I1شماره:   وکار حمایتی و نظارتی طراحی مدل کسب و کار عامل سوم جهت اجرایی کردن ساز

 : متولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 مرکزملی فرش ایران

 های مرتبط استراتژی-

 

 یراهبری ها یاستراتژ-

 وی تیحما سازوکارهای کردنیی اجرا برای متمرکز تیریمد اعمال برای سوم عاملحمایت از توسعه  -

 )برون سپاری(ینظارت

 
 شرح : 

های مختلف مربوط  گری آن در انجام فعالیت لزوم محدود کردن تصدی مرکز ملی فرش ایران وبا توجه به نقش مدیریتی 

صنعت نیز به صورت واگذاری به مجری  -های هنر ، امور مربوط به نظارت بر نهادها و نهادهفرش دستباف صنعت -به هنر

های مختلف وجود  این امور در دوره تخصصی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل الزم است عامل سومی برای انجام

داشته باشد و در این زمینه با مرکز ملی فرش ایران در ارتباط باشد. برای برقراری چنین نظامی الزم است در ابتدا متولی 

در اموری مانند  متولیصنعت اقداماتی در جهت تأسیس عامل به انجام برساند. عامل سوم که در واقع بازوی اجرایی  -هنر

. کندهای حقیقی یا حقوقی فعالیت  تواند به صورت شخصیت شود می ها در هر منطقه محسوب می یابی فنی نهادها و نهادهارز

های عامل سوم تنظیم شود  های حمایتی برای تأسیس شرکت دهی این عامل سوم الزم است برنامه در این برنامه برای سامان

 شناسایی شوند. کنندفعالیت  متولیتوانند به نمایندگی از  تبر که میهای حقیقی مجرب و مع و یا در هر منطقه شخصیت

 باید توجه داشت که حضور بخش خصوصی در این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

 
 

 های اصلی گام

 های نیازمند حضور عامل سوم تعیین فعالیت-4

 تعریف و طراحی مدل کسب و کار و ساختار عامل سوم-1

 و شخصیت های حقیقی های حمایت از تأسیس مؤسسات حقوقیساختارتنظیم -3

 های حقیقی و مؤسسات حقوقی به همکاری اعالم فراخوان برای دعوت شخصیت-4

 بررسی و تأیید صالحیت متقاضیان همکاری در زمینة ارزیابی فنی-5
 

 خروجی

 فرایندهای قابل واگذاری به عامل سوم-4

 مدل کسب وکار عامل سوم-1

 تروی  و حمایت از عامل سوم-3

 اجرایی شدن عامل سوم-4
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 I3شماره:   صنعت فرش دستباف -آمارگیری جامع از زنجیرة ارزش هنر

: مرکزملی فرش متولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 ایران

 های مرتبط استراتژی

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-

 دستباف فرش صنعت -هنر ارزش رهیزنجی اطالعاتی ها رساختیز تیتقو -

 

 

 شرح :

پیش  دو دههبه دست آمده است مربوط به دستباف صنعت فرش -هنرآخرین اطالعات و آمار دقیقی که از وضعیت 

های اخیر بسیاری از اطالعات اساسی، مانند حجم تولید و تعداد شاغلین مجهول مانده است. طبعاً چنین  است و در سال

صنعت بسیاری ضروری است و برای اعمال مدیریت یکپارچه الزم است آمارگیری  -هنرمدیریت اطالعات بنیادینی برای 

 انجام بگیرد. دستباف صنعت فرش -هنرجامعی از وضعیت فعلی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

 نحوه دریافت و جمع آوری اطالعات( –منبع اطالعات  –نیازسنجی اطالعات مورد نیاز ) نوع اطالعات  .4

 )به ویژه مرکز آمار ایران( . تعامل با ارگانها و نهادهای ذیربط با موضوع آمار1

 ریزی برای انجام آمارگیری در مناطق مختلف . برنامه3

 . انجام آمارگیری در هر منطقه4

 بندی اطالعات آوری و دسته . جمع5

 . ارایة نتای 6
 

 خروجی

 دستباف فرش صنعت -هنر ارزش رةیزنجی ها نهاده و نهادها تیوضع دربارةی آمار قیدق اطالعات دستیابی به -4
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 I4شماره:  تقویت و توسعه پورتال مرکز ملی فرش ایران

 : مرکزملی فرش ایرانمتولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 های مرتبط استراتژی

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-        

 دستباف فرش صنعت  -هنر ارزش رهیزنجی اطالعاتی ها ساخت ریز تیتقو -              

 
 

 شرح :

آگاهی و شناخت کم صنعت فرش دستباف ایران، نبود اطالع رسانی مناسب، در کنار  -های کنونی هنرکاستیکی از ی

ها و مزایای آن است. به همین دلیل افزایش آگاهی عمومی در این مورد با استفاده از  نسبت به انواع این محصول و ویژگی

کنندگان جوان، بگذارد. به  ضای داخل و خارج، به خصوص مصرفای بر تقا تواند تأثیر قابل مالحظه ابزارهایی مانند پورتال می

صنعت فرش  -هنرتوان تقویت و توسعه پورتال مرکز ملی فرش ایران را نوعی حمایت غیرمستقیم از  این ترتیب می

 دستباف به شمار آورد.

 -هنرتباف با عوامل صنعت فرش دس -تقویت و توسعه پورتال مرکز ملی فرش ایران نقش مهمی در ارتباط متولی هنر

کنندگان ایفا خواهد نمود، و به نوعی به مرکز تبادل  صنعت با یکدیگر، و ارتباط ایشان با مصرف -هنرصنعت، ارتباط عوامل 

گذاری برای تقویت و توسعه پورتال مرکز ملی  اطالعات در صنعت فرش دستباف تبدیل خواهد شد. با این اوصاف، سرمایه

 کند. می فرش ایران منطقی جلوه

 

 

 
 
 های اصلی گام

 به روز رسانی اطالعات مندرج در پورتال برای گروه مخاطبین-4

 پیش بینی فضا های جدید در پورتال-1

 زمینه سازی امکان دسترسی به لینک های مفید داخلی و خارجی-3

 

 

 
 

 خروجی

 دستباف فرش صنعت -هنر نفعانیذ و نیمخاطبی برا استناد قابل و ایپو پورتال -4
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 I5شماره:   ایران های مرکز ملی فرش طراحی نظام جامع تسهیالت و حمایت

 : متولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 مرکزملی فرش ایران

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-          

 ی تیحمای ها مشوق و التیتسه جذب و نیتام -                   

 

 

 شرح :

هایی است که مورد توجه متولی  ها به سمت حوزه کی از کارآترین ابزارهای اعمال مدیریت در صنعت هدایت حمایتی

صنعت در جهت مورد نظر  -صنعت فرش دستباف قرار گرفته است. چنین روشی باعث حرکت بسیاری از عوامل هنر -هنر

ها و تسهیالت، ضروری است نظام جامعی طراحی  صنعت از ابزار حمایت -شود. برای استفادة بهینة مدیریت هنر متولی می

 -های کالن مدیریت هنر گیری ها را بر اسا  تصمیم صنعت را در نظر بگیرد و آن -شود که تمامی تسهیالت مرتبط با هنر

توان تسهیالت  ا  آن میسازد که بر اس . این پروژه به همین منظور طراحی شده است و نظامی را مهیا میکندصنعت تنظیم 

 .کرد فرش کشور تنظیم صنعت فرش را بر اسا  معیارهای مورد نظر متولی -هنر

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

 مطالعه وضعیت موجود -4

 صنعت فرش دستباف -های موجود برای هنر بندی انواع حمایت بررسی و دسته -1

 ها بندی عوامل تأثیرگذار بر نحوة اعطای حمایت مکانیزم و اولویت -3

 ها و تسهیالت ) طراحی رویه ها ، دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی( تنظیم شرایط واگذاری حمایت-4

 ها های طراحی شده به آن ها و ابالغ رویه هماهنگی با بانک-5
 

 خروجی

 با نهادها نیا تعامالت وی متولی نهادها ،یی اجرای ها استیس ، روشها و ها هیرو: بری مبتن التیتسه جامع نظام-4

 گرییکد
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   I6 شماره:    صنعت فرش دستباف -نیاز سنجی کاربردی هنر

 فرش ایران یمتولی: مرکز مل تخصصی پیمانکارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط  استراتژی

 

 رساختیز حوزهی ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -توسعه و حمایت از پژوهش های علمی و کاربردی در زنجیره هنر-

 
 

 :شرح

و پژوهشکده ها به انجام می رسد، در ارتباط با یکدیگر نبوده و  هاموسسه، ها یقاتی که در سطح کشور در دانشگاهتحق

این پروژه وظیفه دارد تا با بررسی پروژه ها صنعت را برطرف نمی سازند.  -چون مسایل اصلی هنر نیستنددی چندان کاربر

، به نیازسنجی فرش دستباف  صنعت -دستباف و چشم انداز پیش روی هنر عارضه یابی هر بخش از زنجیره ارزش فرش

 صنعت بپردازد.  -تحقیقات مورد نیاز برای رشد و توسعه این هنر

دستباف، نتای  دارای اعتبار و کیفیت قابل قبول در این پروژه با ارزیابی تحقیقات صورت گرفته در زمینه فرش 

شناسایی می شوند. نیازسنجی تحقیقات در زمینه های  پژوهشیشناسایی شده و پس از آن نقاط نیازمند انجام کارهای 

، یانسان یروین یبافت و پرداخت، مسائل اجتماع یها ه، روشیت مواد اولیفید، کین و تولیتأم یها یاستانداردها، تکنولوژ

 خواهد بود.  یها ستمیع و فروش و سیتوز یها صنعت، روش یاقتصاد یها روند

 های اصلی  گام

 گذشته:  تحقیقات دانشگاهی، مقاالت، کتاب ها و مطالعات جمع آوری و بررسی نتای  تحقیقات  -4

 نیازمندی های آنهابررسی حوزه های مختلف موجود در صنعت)تامین، تولید، توزیع و فروش و ...( و استخراج -1

 استخراج نیازهای تحقیقاتی هر حوزه-3

 پژوهشیهر پروژه  RFPتهیه -4

 

 
 

 خروجی

RFP-4 پژوهشی)تحقیقاتی ومطالعاتی(پروژه های 
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   I1 شماره: صنعت فرش دستباف -دست اندرکاران زنجیره ارزش هنرآموزشی و طراحی  نیازسنجی

 فرش ایران یمتولی: مرکز مل تخصصی پیمانکارمجری:  نوع:  پروژه

 های مرتبط  استراتژی -

 استراتژی های راهبردی  -     

ای گرایی در فعالیتهای زنجیره ارزش  تأکید بر باال بردن بهره وری نیروی انسانی و صنعت با تأکید بر حرفه -       

 صنعت فرش دستباف -هنر

 

 زیرساختهای حوزه  استراتژی-      

  صنعت فرش دستباف -آموزش های علمی و مهارت های کاربردی متناسب با ظرفیت هنر توسعه  -       

 
 

 :شرح

 -هنربا توجه به جایگاه نیروی انسانی در تولید و صادرات فرش دستباف، و ضرورت ارتقای دانش فنی دست اندرکاران 

صنعت، نیاز است تا آموزش هایی بر اسا  نیاز هر گروه از دست اندرکاران به تفکیک موقعیت جغرافیایی، سطح توانایی، 

ریزی شود. در این پروژه با تکیه بر  نظرات کارشناسان و نتای   پژوهش های  برنامهجایگاه فرد در صنعت، شدت نیاز و ... 

شود. همچنین  آموزشی شناسایی می های مربوط به مشکالت ش، ریشهت فرصنع -هنرصورت گرفته در عارضه یابی 

آموزشی صنعت ضروری هنرصنعت در هر منطقه برای شناسایی نیازهای  -هنر مدیریت نخبگانمطالعات میدانی توسط 

 است.

ن صنعت فرش دستباف به شمار می آید. در ای -نیازسنجی آموزشی از قدم های اصلی فرآیند مدیریت آموزش هنر 

پروژه پیش از پیاده سازی فرآیند مربوطه، داده های الزم بدست آمده و پس از آن به عنوان فعالیت جاری فرآیند در سال 

 های بعد این فعالیت به انجام می رسد. 

 
 

 های اصلی  گام

فروش، نتای  در بخش های تامین، تولید، توزیع و دستباف صنعت فرش  -هنربررسی نظرات کارشناسان و خبرگان -4

 دستباف تحقیقات معتبر انجام شده در صنعت فرش

 انجام مطالعات میدانی در مراکز مورد نیاز به جمع آوری اطالعات دقیق-1

فرش  صنعت -هنر به تفکیک موقعیت جغرافیایی، سطح توانایی و جایگاه فرد در زنجیره ارزشاستخراج نیازهای آموزشی -3

 دستباف

 
 

 خروجی

 فرش دستباف صنعت  -هنر آموزشی دست اندرکاراننیازهای -4
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 I8شماره:     دوره های آموزشی مورد نیاز اجرای

 متولی:  تخصصی پیمانکارمجری:    نوع:  پروژه

 فرش ایران یمرکزمل

 های مرتبط  استراتژی-

 

 های حوزه زیرساخت استراتژی -

 صنعت  -با ظرفیت هنرتوسعه آموزش های علمی و مهارت های کاربردی متناسب  -

 

 

 شرح :

        صنعت -هنر یدست اندرکاران و نهاده ها یآموزش یازسنجیبا توجه به نیازهای آموزشی شناسایی شده در پروژه ن

های آموزشی موضوع  شود. در طراحی دوره میو اجرا صنعت طراحی  -هنر ، دوره های آموزشی مورد نیازفرش دستباف

به طور نسبتاً دقیق شود. همچنین نیروی انسانی هدف آموزش  دقیق هر دورة آموزشی و نوع آموزش مورد نظر طراحی می

 رسد.ها به انجام میو سپس مراحل اجرایی دوره شود تعریف می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی  گام

 هر بخش بررسی و ارزیابی نیازهای آموزشی-4

 شناسایی و برآورد دوره های آموزشی الزم برای پاسخگویی به نیاز شناسایی شده-1

 تهیه ملزومات و مواد درسی ) سرفصل( الزم برای هر دوره-3

 انتخاب مدرسان دوره های آموزشی-4

 
 

 خروجی

 صنعت فرش دستباف -نیاز هنر های آموزشی مورددوره برگزاری-4
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 9Iشماره:   فرش دستباف متوسطهساماندهی مقطع 

 : مرکزملی فرش ایرانمتولی مرکزملی فرش ایران مجری: نوع: برنامه

 های مرتبط استراتژی

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-          

  صنعت -هنر تیظرف با متناسبی کاربردی مهارتها وی علمی آموزشها توسعه -           

 
 

 شرح:

شود و ضرورت بازنگری و هنرستان های کاردانش کشور چند سالی است که تدریس میرشته فرش دستباف در 

. نیز جای تامل دارددر رشتة فرش دستباف هنر جو ساالنة ویرایش سرفصل ها احسا  می شود. از طرفی ظرفیت پذیرش 

توان دریافت که در مورد صنایع مشخص و  کشور می کاردانشهای  از سوی دیگر با نگاهی به ارتباط سایر صنایع با رشته

و  آید امر معمولی به شمار نمی متوسطهصنعت فرش دستباف، در نظر گرفتن یک رشته در مقطع  -هنر محدودی مانند

مستلزم بررسی های کارشناسی و به روز رسانی است.  با در نظر گرفتن این مسایل الزم است ساماندهی و بازنگری اساسی 

تا  کشور پیگیری و اجرایی شود و پرورشمتولی آموزش  صنعت و -هنرفرش دستباف از سوی مدیریت  متوسطهموزش در آ

 بتوان به ارائه راهکارهای بهینه به ظرفیت جذب هنرجو و نحوه جذب ایشان در این رشته و اشتغال آنان دست یافت.

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

آموزش و ن و کارشناسان افرش دستباف با همکاری متخصص کاردانشرشته بازنگری در سرفصل های آموزشی -4

 پرورش 

 بررسی و تصویب برایوزارت آموزش و پرورش به  یارایة سرفصل های پیشنهاد-1

 پیگیری تصویب پیشنهاد-3

 پیگیری اجرایی شدن پیشنهاد تصویب شده-4

 ن ازاری آموزش های ضمن خدمت به مدرسبرگ-5

 خروجی

در مقطع  دستباف فرش صنعت -هنری واقعی ازهاین با متناسبی آموزش دیجدی ها سرفصلساماندهی ودستیابی به -4

 متوسطه 
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 I44شماره:   دستباف صنعت فرش -ت هنریریمد یاطالعات یستم هایس  یلیتفص یطراح

فرش  یمتولی: مرکزمل مجری:   مجری تخصصی نوع:  پروژه

 ایران

 های مرتبط استراتژی -

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ -

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر - 

 
 

 شرح :

و  یابیصنعت در ارز -ت هنریریمد یصنعت و ناتوان -اطالعات در هنران یبر طرف ساختن مشکل نبود جر یدر راستا

صنعت  -جامع هنر یاطالعات یستم هایس یاطالعات، طراح فناوریاز به استفاده از ین نیو همچن صنعت -ت هنریش وضعیپا

ق یبه صورت دق یاطالعات یستم هایس یتمام ین پروژه ها ابتدا در پروژه ایدر ادر دستور کار قرار گرفت. فرش دستباف 

 د.یآ یگر به اجرا در مید یر پروژه هایشده و در ز یطراح

 

 

 

 

 
 

 )زیر پروژه ها(های اصلی  گام

 صنعت فرش دستباف -ت هنریریجامع مد یستم اطالعاتیس یلیتفص یطراح-4

 (MISت )یریستم اطالعات مدیطراحی تفصیلی س-1

 نیتام یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-3

 دیتول یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-4

 عیبازار و توز  یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-5

 ن و مقرراتیقوان یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-6

 ها استانداردها و روش یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-1

 یتخصص یها یمجر یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-8

 ها قیالت و تشویتسه یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-9

 قاتیتحق یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-44

 آموزش یستم اطالعاتیطراحی تفصیلی س-44

 خروجی

 فرش دستباف صنعت  -هنر مدیریتسیستم های اطالعاتی  جدید ساختار-4
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 I44شماره:  ت صنعت فرش دستبافیریجامع مد یستم اطالعاتیستفصیلی  یطراح

 فرش ایران یمتولی: مرکزمل تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-        

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر-       

 
 

 شرح :

صنعت فرش دستباف به شکل -ت هنریریده شده در طرح نظام جامع مدید یاطالعات یستم هایس ین پروژه تمامیدر ا

ستم ین سیشود. ا یم یکپارچه طراحیاطالعات سازمان به شکل جامع و  یشده و بر اسا  ساختار معمار یق بررسیدق

ن و مقررات، یع، قوانید، بازار و توزین، تولیستم اطالعات تامیس 9ت و یریستم اطالعات مدیک سیکه از  یاطالعات

ستم یس یاجرا یت بندین پروژه اولویباشد. در ا یقات و آموزش میق ها، تحقیالت و تشویاستانداردها و روش ها، تسه

اطالعات و  ین پروژه تمامیا یرد. خروجیگ یصنعت صورت م -هنرت یریمد یبرات آن یبر اسا  اهم یاطالعات یها

 به همراه دارد. یستم اطالعاتیک سیجاد یا یالزم را برا یها یطراح

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

 یاطالعات یاتخاذ داده ها یالزم برا یندهایفرا یموجود و طراح یندهایفرا ییشناسا -4

 ازمند به اطالعاتین ینهادها ییتعیین و شناسا-1

 دست اندرکاران و کاربران یبه اطالعات برا ین سطح دسترسییتع-3

 یاطالعات یک از گروه هایالزم هر یاستخراج عناصر اطالعات-4

 مختلف نهادهای شناسایی شده ین بخش هایان اطالعات الزم بیجر ییشناسا-5

 مربوطه  یاطالعات یبانک ها یطراح-6

 یستم اطالعاتیجاد سیا یپروژه ها یت بندیاولو-1

 یاطالعات یستم هایس یاده سازیپ یه ها و پروتکل هایچارچوب ها، استانداردها، رو یطراح-8

 نرم افزار( ییازها، کارای) از نظر پوشش نیستم اطالعاتیس یاده سازید نرم افزار پییانتخاب و تا-9

 از و ...(یمورد ن، دانش یانسان یرویاز )سخت افزار، نین منابع مورد نیتخم-44

 

 خروجی

 دستباف فرش صنعت -هنر مدیریت جامع اطالعاتی سیستم تفصیلی طرح-4
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 I41شماره:  پیاده سازی سیستم اطالعاتی تامین 

  متولی : مرکز ملی فرش ایران تخصصی  کارپیمانمجری :  نوع : پروژه 

 استراتژیهای مرتبط

 

 زیر ساختاستراتژیهای بخش -             

 صنعت فرش دستباف  -تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -                  

 

 

 شرح :

صنعت ، فعاالن بخش تامین مواد اولیره،   -هنراین سیستم اطالعاتی وظیفه برقراری جریان اطالعات را در بین مدیریت 

طرح ونقش، تشکل ها و اصناف بخش تامین برعهده دارد. در پیاده سازی سیستم اطالعاتی تامین ابتدا با توجه به  پروتکرل  

ها و رویه های طراحی شده در فرایند طراحی سیستم اطالعاتی و تخمین منابع صورت گرفته به برنامه ریرزی بررای پیراده    

و ایجاد سیستم اطالعاتی تامین پرداخته می شود. با اجرای برنامه تعیین شده و طراحی نرم افزارهای مربوطه به مرور سازی 

نرم افزار مربوطه تست شده و ایرادها و مشکالت آن رفع می شود. برای اجرایی شدن ساختار جدیرد اسرتفاده از فنراوری    

رگزاری دوره های آموزشی و انجام فعالیرت هرای اطرالع رسرانی در برین      اطالعات نیاز است تا آموزش های الزم از طریق ب

 کاربران صورت گیرد. 

 

 

 

 

 گام های اصلی

 برنامه ریزی اجرا و پیاده سازی )بسترسازی، آموزش ، پیاده سازی، اجزای سیستم اطالعاتی ، برنامه ریزی تست و رفع اشکال (  -4

 ) برنامه نویسی وکد زدن ، ایجاد بانک های اطالعاتی ، برقراری شبکه ها ( اجرای برنامه پیاده سازی و راه اندازی سیستم -1

 دوره تست و رفع اشکال سیستم و نرم افزار  -3

 آموزش کاربری و توسعه کاربری  -4

 

 خروجی 

 سیستم اطالعاتی تامین -4
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 I43شماره:  پیاده سازی سیستم اطالعاتی تولید

 متولی :  تخصصی  کارپیمانمجری :  نوع : پروژه 

  مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش زیر ساخت -                   

 صنعت فرش دستباف  -تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -                     

 

 

 شرح :

رویه های طراحی شده در فرایند طراحی سیسرتم  در پیاده سازی سیستم اطالعاتی تولید ابتدا با توجه به پروتکل ها و 

اطالعاتی ، چارچوب های طراحی نرم افزار تعیین می شود. سپس نرم افزار براسا  توانایی در پوشش نیازهرای اطالعراتی   

ورد می شرود براسرا    از پیاده سازی سیستم اطالعاتی برآوکارایی در انجام وظایف انتخاب می شود . سپس منابع مورد نی

بع پیش بینی شده برای اجرا و پیاده سازی سیستم اطالعاتی برنامه ریزی صورت می گیرد با اجرای برنامه تعیین شده و منا

 طراحی نرم افزارهای مربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه تست شده و ایرادها و مشکالت آن رفع می شود. 

 

 

 

 

  
 گام های اصلی 

) بستر سازی، آموزش ، پیاده سازی، اجزای سیستم اطالعاتی ، برنامه ریزی تست و رفع برنامه ریزی اجرا و پیاده سازی  -4

 اشکال و........(

اجرای برنامه پیاده سازی و راه اندازی سیستم ) برنامه نویسی وکد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شربکه هرا   -1

 و......(

 دوره تست و رفع اشکال سیستم و نرم افزار  -3

 آموزش کاربری و توسعه کاربری -4

 

 

 خروجی 

 سیستم اطالعاتی تولید -4
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 I44شماره:   (MISت )یریستم اطالعات مدیس یاده سازیپ

 متولی:  تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 فرش ایران یمرکز مل

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-         

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر-          

 
 

 شرح :

 یرود، به نوع یصنعت به شمار م -ن هنریا یستم اطالعاتین سیت ترین و پر اهمیتر یستم اطالعات که محورین سیا

 یصنعت قراردادن داده ها -ت هنریریار مدیده و بر اسا  در اختکراستفاده  یستم اطالعاتیهر س ی  و داده هایاز نتا

فرش  یت مرکز ملیریصنعت )به طور خاص مد -هنرت یریسازد. مد یا میت کارا و اثربخش را مهیریبدست آمده، امکان مد

 .کند ق و به موقع اتخاذیمات دقیتواند تصم یم یستم اطالعاتین سیا یها ی  و خروجیایران( بر اسا  نتا

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی  گام

 آزمایش یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 و رفع اشکال و ...(

 سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه ها و ...( یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4
 

 خروجی

 (MISت )یریستم اطالعات مدیس -4
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 I45شماره:  ن و مقرراتیقوان یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

 فرش ایران یمتولی: مرکزمل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-       

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -    

 
 

 شرح :

 ید طراحنیشده در فرا یطراح یه هایرو ن و مقررات ابتدا با توجه به پروتکل ها ویقوان یستم اطالعاتیس یاده سازیدر پ

 یازهایدر پوشش ن ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایستم اطالعاتیس

شود. بر  یورد مآبر یستم اطالعاتیس یاده سازیاز پیشود. سپس منابع مورد ن یف انتخاب میدر انجام وظا ییو کارا یاطالعات

ن ییبرنامه تع ید. با اجراریگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیاسا  منابع پ

 شود. یراد ها و مشکالت آن رفع میشده و ا امتحانمربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه  ینرم افزارها یشده و طراح

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

و  آزمایش یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ها و ...(

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4

 
 

 خروجی

 مقررات و قوانین اطالعاتی سیستم-4
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 I46شماره:  ها استانداردها و روش یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

 فرش ایران یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -

 

 

 شرح :

تد یشده در فرا یطراح یه هایرو روش ها ابتدا با توجه به پروتکل ها و استانداردها و یستم اطالعاتیس یسازاده یدر پ

در پوشش  ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایستم اطالعاتیس یطراح

ورد آبر یستم اطالعاتیس یاده سازیاز پیسپس منابع مورد نشود.  یف انتخاب میدر انجام وظا ییو کارا یاطالعات یازهاین

 یرد. با اجرایگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیشود. بر اسا  منابع پ یم

 یمشکالت آن رفع م راد ها ویشده و ا امتحانمربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه  ینرم افزارها ین شده و طراحییبرنامه تع

 شود.

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

تست و  یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ها و ...(

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4

 
 

 خروجی

 ها روش و استانداردها بخش اطالعاتی سیستم-4
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 I41شماره:   یتخصص یها یمجر یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

 فرش ایران یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر  -

 
 

 شرح :

د نیشده در فرا یطراح یه هایرو ابتدا با توجه به پروتکل ها و یتخصص یها یمجر یستم اطالعاتیس یاده سازیدر پ

در پوشش  ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایستم اطالعاتیس یطراح

براورد  یاطالعاتستم یس یاده سازیاز پیشود. سپس منابع مورد ن یف انتخاب میدر انجام وظا ییو کارا یاطالعات یازهاین

 یرد. با اجرایگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیشود. بر اسا  منابع پ یم

 یراد ها و مشکالت آن رفع میشده و ا امتحانمربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه  ینرم افزارها ین شده و طراحییبرنامه تع

 شود.

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

تست و  یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ها و ...(

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4

 
 

 خروجی

 تخصصی های مجری اطالعاتی سیستم-4
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 I48شماره:   ها قیالت و تشویتسه یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

 فرش ایران یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:    نوع:  پروژه

 مرتبط های استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ -

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -

 
 

 شرح :

د نیشده در فرا یطراح یه هایرو ق ها ابتدا با توجه به پروتکل ها ویالت و تشویتسه یستم اطالعاتیس یاده سازیدر پ

در پوشش  ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایستم اطالعاتیس یطراح

ورد آبر یستم اطالعاتیس یاده سازیاز پیشود. سپس منابع مورد ن یف انتخاب میدر انجام وظا ییو کارا یاطالعات یازهاین

 یرد. با اجرایگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیشود. بر اسا  منابع پ یم

 یراد ها و مشکالت آن رفع میشده و ا امتحانمربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه  ینرم افزارها ین شده و طراحییبرنامه تع

 شود.

 

 

 

 

 

 
 

 های اصلی گام

تست و  یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ها و ...(

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4

 

 
 

 خروجی

 ها تشویق و تسهیالت ارایه بخش اطالعاتی سیستم-4
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 I49شماره:   قاتیتحق یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

فرش  یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:   نوع:  پروژه

 ایران

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-

 دستبافصنعت فرش  -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر  -

 
 

 شرح :

 ید طراحنیشده در فرا یطراح یه هایقات ابتدا با توجه به پروتکل ها ورویتحق یستم اطالعاتیس یاده سازیدر پ

 یازهایدر پوشش ن ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایستم اطالعاتیس

شود.  یبراورد م یستم اطالعاتیس یاده سازیاز پیشود. سپس منابع مورد ن یانتخاب مف یدر انجام وظا ییو کارا یاطالعات

برنامه  یرد. با اجرایگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیبر اسا  منابع پ

 شود. یراد ها و مشکالت آن رفع میو امربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه تست شده  ینرم افزارها ین شده و طراحییتع
 

 های اصلی گام

تست و  یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیه بسترها، آموزش، پی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه ها و  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

)... 

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

  یو توسعه کاربر یآموزش کاربر -4

 
 

 خروجی

 تحقیقات بخش اطالعاتی سیستم-4
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 I14شماره:   آموزش یستم اطالعاتیس یاده سازیپ

فرش  یمتولی: مرکز مل تخصصی کارپیمانمجری:    پروژهنوع:  

 ایران

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساختیز بخشی ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر -

 

 
 

 شرح :

ستم یس ید طراحنیشده در فرا یطراح یه هایآموزش ابتدا با توجه به پروتکل ها ورو یستم اطالعاتیس یاده سازیدر پ

و  یاطالعات یازهایدر پوشش ن ییشود. سپس نرم افزار بر اسا  توانا ین میینرم افزار تع یطراح ی، چارچوب هایاطالعات

شود. بر اسا   یورد مآبر یستم اطالعاتیس یاده سازیاز پیشود. سپس منابع مورد ن یف انتخاب میدر انجام وظا ییکارا

ن شده و ییبرنامه تع یرد. با اجرایگ یصورت م یزیبرنامه ر یستم اطالعاتیس یاده سازیاجرا و پ یشده، برا ینیش بیمنابع پ

 شود. یراد ها و مشکالت آن رفع میمربوطه، به مرور نرم افزار مربوطه تست شده و ا ینرم افزارها یطراح

 

 

 
 

 های اصلی گام

تست و  یزی، برنامه ر یستم اطالعاتیس یاجزا یاده سازیبسترها، آموزش، په ی)تهیاده سازیاجرا و پ ی،زیبرنامه ر -4

 رفع اشکال و ...(

سیستم )برنامه نویسی و کد زدن، ایجاد بانک های اطالعاتی، برقراری شبکه  یو راه انداز یاده سازیبرنامه پ یاجرا -1

 ها و ...(

 ستم و نرم افزاریو رفع اشکال س آزمایشدوره  -3

 یو توسعه کاربر یکاربرآموزش  -4

 
 

 خروجی

 آموزش بخش اطالعاتی سیستم-4
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 I14 شماره: نقوشطرحها و ایجاد هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ثبت 

 متولی : مرکز ملی فرش ایران مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش زیرساخت -

 وفعاالن آنفرش دستباف ایران صنعت  -هنرلی لحفظ حقوق مالکیت معنوی ملی و بین الم -       

 

 

 شرح :

حان  و نقاشان فرش ایران  از  طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیگیری می اامور فرهنگی و هنری و ثبت آثار طر

 بایرد فرش دستباف ایران  صنعت -هماهنگی با سایر برنامه ها و سیاست های هنر حفظ  برای. لیکن به لحاظ  فنی  و شود

و ایرران  . برقراری چنین رابطه ای بین مرکز ملی فررش  شودایجاد  یادشدهارتباطی دو سویه بین مرکز ملی فرش و وزارت 

است و ایرن برنامره بره همرین     وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستلزم انجام مذاکرات و رسیدن به توافقات بین دو طرف 

 منظور در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 ایرانتعیین هماهنگی الزم براسا  برنامه ریزی های مرکز ملی فرش  -4

 انجام مذاکرات و امضای تفاهمنامه های الزم -1

 انجام پیگیری های الزم برای اجرایی نمودن تفاهمنامه -3

 مرکز ملی فرش ایرانداوری آثار ارسالی توسط  -4

 

 

 خروجی 

 بهبود فرایند ثبت طرح و نقش فرش دستباف ایران -4

 

  



 73 

میراث در زمینه ثبت صنایع دستی وگردشگری ایجاد هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی 

 معنوی در حوزه فرش دستباف با همکاری  یونسکو 

 I11 :شماره

 مرکز ملی فرش ایران متولی :  پیمانکار تخصصی مجری :  پروژه نوع : 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش زیرساخت -

 وفعاالنفرش دستباف ایران صنعت  -هنری لحفظ حقوق مالکیت معنوی ملی و بین المل -   

 

 

 شرح :

معنوی را عهرده دار   یراثامور مربوط به ثبت م با همکاری یونسکوصنایع دستی وگردشگری سازمان میراث  فرهنگی 

رابطه ای هماهنگ با سازمان  بایدصنعت فرش دستباف  -هنر . جهت حفظ هماهنگی با سایر برنامه ها و سیاست هایاست

، برقراری چنین رابطه ای بین مرکز ملی فرش و سازمان میراث فرهنگی مستلزم انجام مذاکرات شودمیراث فرهنگی ایجاد 

 به همین منظور در نظر گرفته شده است.و رسیدن به توافقات بین دو طرف است و این برنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تعیین هماهنگی الزم براسا  برنامه ریزی های مرکز ملی فرش  -4

 انجام مذاکرات و امضای تفاهمنامه های الزم -1

 تفاهمنامه  ام پیگیری های الزم برای اجرایی شدنانج-3

 

 

 

 خروجی 

 معنوی فرش دستباف ایران یراثبهبود فرایند ثبت م -4
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 I13 شماره: ایجاد هماهنگی با اداره کل  ثبت مالکیت صنعتی در زمینه ثبت نشانه های جغرافیایی

 متولی : مرکز ملی فرش ایران مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش زیرساخت -

 و فعاالن آن فرش دستباف ایران صنعت  -هنری لحفظ حقوق مالکیت معنوی ملی و بین المل -    

صنعت فرش دستباف و ارایه  -استفاده از ظرفیت های قانونی ملی و بین المللی برای بهبود و تسهیل فرایندها در هنر -    

 پیشنهادهای اصالحی 

 

 

 

 شرح :

 کیتبر اسا  معاهدات بین المللی لیسبون و مادرید از طریق  اداره کل ثبت مال و جهانی()ملی امور ثبت نشانه های جغرافیایی

. از آنجاییکه جهت حفظ هماهنگی با سایر برنامه ها و سیاست های صنعت، تولی این امور در دست مرکز شودصنعتی پیگیری می 

صنعتی  مستلزم مالکیت ملی فرش باقی خواهد ماند. برقراری رابطه ای هماهنگ  و نظام مند بین مرکز ملی فرش و اداره کل ثبت 

 این برنامه به همین منظور در نظر گرفته شده است.انجام مذاکرات و رسیدن به توافقات بین دو طرف است و 

فرم اظهار نامه نشانه جغرافیایی توسط اتحادیه های شهری، روستایی و صنفی فرش دستباف و ادارات صنعت، معدن و تجارت 

 ذینفع )مشخصات کامل فرش منطقه مورد نظر شامل ویژگیهای فنی و تکنیکی( تحویل اداره ثبت خواهد شد.

(جهت تاییرد ارسرال    WIPOت جهانی که بعد از ثبت ملی انجام می شود مدارک به سازمان جهانی مالکیت فکری )درباره ثب

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 گام های اصلی 

 تعیین هماهنگی الزم براسا  برنامه ریزی های مرکز ملی فرش  -4

 انجام مذاکرات و امضای تفاهمنامه های الزم -1

 تفاهمنامه  شدنانجام پیگیری های الزم برای اجرایی -3

 

 

 

 خروجی 

 بهبود فرایند ثبت مالکیت معنوی فرش دستباف ایران از طریق ثبت نشانه های جغرافیایی -4
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 I14 شماره: صنعتی سازی فعالیت های رنگرزی برایانجام تحقیقات مورد نیاز 

 متولی : مجری : پیمان کار تخصصی  نوع : پروژه 

  مرکز ملی فرش ایران

 استراتژیهای مرتبط

 

 استراتژیهای بخش زیر ساخت -

 صنعت فرش دستباف -های علمی و کاربردی در زنجیره هنر توسعه و حمایت از پژوهش -

 استراتژی بخش تولید 

 افزایش بهره وری تولیدر 

 

 

 شرح :

در این پروژه روش های مختلف رنگرزی در مناطق مختلف و کاربردها و نقاط قروت و ضرعف هرر کردام شناسرایی و      

مستندسازی می شود. در این کار، دانش گسترده و پراکنده ای که در نزد رنگرزان سنتی قرار دارد جمع آوری و سپس برر  

ه می شود. ایرن روش هرا در تهیره اسرتانداردها مرورد      اسا  پایش صورت گرفته روش هایی به عنوان الگو در نظر گرفت

استفاده قرار خواهد گرفت هدف از طراحی این روشها، یکپارچه سازی رنگرزی توسط ترامین کننردگان  مختلرف اسرت،     

دستباف بتوانند به طور هم زمان از امکان همکاری با چند تامین کننده بهرره منرد شروند،     فرشبطوریکه تولید کنندگان 

 نگرانی از این که محصول یک رنگرز با محصول رنگرز دیگر ناهمخوان باشد.بدون 

مصنوعی نیز در این پروژه مد نظر قرار می گیرد. در این کار الزم است انواع  فناوری رنگزاهایعالوه بررنگرزی طبیعی، 

ای استفاده در کفپوش هرای  های مصنوعی مناسب بر زامصنوعی و هزینه ها و مشخصات هر کدام مطالعه شود تا رنگ زارنگ

دستباف مشخص گردد. سپس روش های تولید و مشخصات دقیق انواع رنگ های مصنوعی نیز مانند رنرگ هرای طبیعری    

 مستند سازی می شود تا در استاندارد سازی مورد استفاده قرار بگیرد.   

 

 گام های اصلی

 مشخصات و روش های تولید آن هاشناسایی انواع رنگ های طبیعی مورد استفاده در صنعت و  -4

 شناسایی رنگ های مصنوعی قابل استفاده در صنعت  فرش و مشخصات و روش های تولید آن ها -1

 تدوین روش های الگو برای تولید رنگ های طبیعی استاندارد -3

 مستندسازی و تشریح روش های تولید رنگ های مصنوعی برای استفاده در صنعت کفپوش های دستباف  -4

 

  خروجی

صنعت فرش  -مورد استفاده در هنرو مصنوعی های طبیعی زاویژگی ها ، کاربردها، و روشهای تولید انواع رنگ -4

 دستباف 
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 M4شماره:   صنعت فرش دستباف -طراحی نظام ارزیابی و رتبه بندی عوامل هنر

 متولی:  پیمانکار تخصصیمجری:   نوع:  پروژه

 مرکزملی فرش ایران

 مرتبطهای  استراتژی-

 استراتژی های راهبردی  -    

ای گرایی در فعالیتهای زنجیره ارزش  تأکید بر باال بردن بهره وری نیروی انسانی و صنعت با تأکید بر حرفه -     

 صنعت فرش دستباف -هنر

 

 یراهبری ها یاستراتژ-   

 شکل های استانی و ملی(ت. . . و تعاونی و رنگرزان، بافندگان وساماندهی عوامل اصلی زنجیره ارزش )طراحان، ر      

 
 

 :شرح

تعیین جایگاه هر کدام از عوامل است، که این  ،عوامل زنجیرة ارزش فرش مهندسیها در جهت  ترین گام کی از مهمی

بندی صورت  های ارزیابی و درجه ها و روش هایی را که برای گواهی شود. این برنامه طراحی گام در این برنامه محقق می

 پردازد. صنعت می -هنربندی عوامل  ها به ارزیابی و درجه گیرد و بر اسا  آن گرفته است به کار می

یا بخشی از هزینه ها توسط  ) صنعت از طریق خود ایشان -م ارزیابی و اعطای گواهی های عوامل هنرهزینه های انجا

 تتأمین می شود، به این ترتیب که از هر متقاضی به ازای خدمات ارزیابی و اعطای گواهی هزینه های متناسب دریاف (دولت

صنعت نسبت به دریافت آن ها تمایل نشان  -عوامل هنر خواهد شد و با توجه به مزایای این گواهی ها انتظار می رود که

 دهند.

 

 

 

 

 های اصلی گام

 صنعت و اعالم فراخوان برای ارزیابی -اطالع رسانی به عوامل هنر-4

 ارزیابی متقاضیان بر اسا  رویه های تنظیم شده -1

 طراحی نظام رتبه بندی بر اسا  نتای  ارزیابی ها-3

 

 

 

 

 خروجی

 صنعت فرش دستباف -عوامل هنررتبه بندی  -4
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تشکل های فرش دستباف و اصالح و بهبود نقش و جایگاه آنها )تعاونی ها، ساماندهی و تقویت 

 اتحادیه ها، اصناف و . . . (

   M1شماره:

 متولی: مرکزملی فرش ایران ایران مجری:  مرکزملی فرش نوع:  اقدام اجرایی

 های مرتبط استراتژی-

 یراهبری ها یاستراتژ-   

 ساماندهی عوامل اصلی زنجیره ارزش )طراحان، رنگرزان، بافندگان و. . . و تعاونی و تشکل های استانی و ملی( -

 استراتژی های راهبردی -      

ای گرایی در فعالیتهای زنجیره ارزش  تأکید بر باال بردن بهره وری نیروی انسانی و صنعت با تأکید بر حرفه -

 رش دستبافصنعت ف -هنر

 صنعت فرش دستباف  -اصالح نظام توزیع منافع بین اجزای هنر -

 

 :شرح

صنعت فرش کشور )اتحادیه های صنفی، اتحادیه ها و تعاونی های روستایی  -تعدد تشکل های فعال در هنربا توجه به 

بافندگان  همچونصنعت  -هنر  این  گسستگی موجود در بین عناصر شبکه های ارتباطی درونو...( و نیز با عنایت به 

وجود ساختارهای موازی و غیر بهره ور، بازمهندسی این  ،خانگی، تولیدکنندگان خرد، فروشندگان و سایر فعاالن این عرصه

با ارائه ساختارهای بهینه و استفاده از ابزارهای حمایتی و  فعالیتهای مزبوردر این راستا مدیریت  ساختارها ضروری است.

 .دخواهد کربه سمت اصالح ساختارها هدایت  ، نتای  حاصله را ، نظارت بر فعالیت اعضابیمه تامین اجتماعی یالت،ارائه تسه

 و مشوقهای مالی،از طریق ارائه خدمات آموزشی، فراهم نمودن تسهیالت بانکی  ها با حمایت دولت تشکلضروری است 

  .تقویت شوند ،یع تجارتترف دیگر برنامه های مرتبط با هیاتهای تجاری و اعزام 

 های اصلی گام

)طرح  های فرش دستباف و ارائه راهکارها جهت بهبود وضعیتتشکلشناسی عملکرد فعلی بررسی و آسیب -4

 تحقیقاتی(

 میدانی )پروژه تحقیقاتی(مطالعه  ها بصورتبازنگری وضعیت موجود و عملکرد تشکل -1

 بینی شدهبر اسا  ساز و کارهای پیش هاتشکلتببین نقش و وظایف جدید  -3

اصالح و پیگیری تصویب قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط )درون سازمانی و برون  -4

 سازمانی(

 ...( اعتبارات بانکی، حمایتها )آموزش، تشکل ها ارائه راهکار جهت چگونگی اجرای برنامه ها و ساماندهی  -5

 خروجی

 فرش دستباف هایتشکلتوانمند سازی  -4

 فرش دستباف کشور تشکل هایدر ارتباط با ی ارتباطی ها شبکه نهیبه فیوظا و ندیفرا اصالح ساختارها، -1
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 M3شماره:    کشاورزیوزارت جهاد  با ایجاد هماهنگی

 ایران : مرکزملی فرشتولیم ایران مجری:  مرکز ملی فرش اقدام اجرائی  نوع:

 های مرتبط استراتژی -

 بخش تولیدی ها یاستراتژ-

 افزایش بهره وری تولید -

 :شرح

عمده مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف از جمله پشم، ابریشم، پنبه و نیز رنگزا های گیاهی تحت مدیریت 

مواد نیازمند هماهنگی با وزارت یاد وزارت جهاد کشاورزی قرار دارند که هر گونه اقدام در بهبود تولید و یا واردات این 

 شده است.

. 

 

 

 

 

 های اصلی گام

 ایران های مرکز ملی فرش ریزی های الزم، بر اسا  برنامه هماهنگیانجام -4

 انجام مذاکرات-1

 

 

 

 

 خروجی

 کشاورزی جهاد وزارت بیشتر با  یعملکردی هماهنگ .4
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 M4شماره:   ایران  ایجاد هماهنگی با سازمان توسعة تجارت

 ایران : مرکزملی فرشمتولی ایران :  مرکز ملی فرشمجری اقدام اجرائی  نوع:

 های مرتبط استراتژی-

 

 زیر ساخت بخشی ها یاستراتژ-

 تامین وجذب تسهیالت ومشوق های حمایتی -

صنعت فرش  -استفاده از ظرفیت های قانونی ملی و بین المللی برای بهبود و تسهیل فرایندها در هنر -

 دستباف و ارایه پیشنهادهای اصالحی 

 

 ، فروش و خدمات پس از فروش توزیعبازاریابی، استراتژهای بخش -

 حفظ و توسعه بازارهای خارجی موجود فرش دستباف  -

 فرش دستباف دید جخارجی نفوذ در بازار های  -

 و بنگاهی فرش دستباف  ”Persian carpet”برندتوسعه  -

 :شرح

خارجی، آگاهی از سلیقه و داخلی و عامل مؤثری در جذب مشتریان و خارجی های داخلی  مند نمایشگاه برگزاری قدرت

و  های داخلی کیفیت نمایشگاهشود. افزایش  اطالعات بازارها، ارتقای جایگاه ایران در میان صادرکنندگان فرش محسوب می

 های دولتی در این زمینه مستلزم همکاری با سازمان توسعة تجارت است. گذاری ، و مدیریت سرمایهخارجی 

مرکز ملی فرش با توجه به رئو  فعالیتهای سازمان توسعه تجارت باید در دریافت کمک به برنامره هرای برازار یرابی،     

تی از جمله فرش، ایجاد توسعه و نام و نشان تجاری فرش دستباف ایران در بازارها، طرحهای تبلیغات عام محصوالت صادرا

بررسی و پرداخت به شرکت کنندگان در نمایشگاه خارج از کشور )اعم از تشکلهای صنعتی، صنفی، تجاری یرا صرادراتی   

 ازمان تعامل تنگاتنگی داشته باشد. مرتبط با موضوع نمایشگاه(کمک به بازاریابی ویژه صادرکنندگان نمونه و .... با آن س

 

 

 های اصلی گام

 نهادهمکاری بین دو  یشناسایی زمینه ها و راهکارها -4

 های مرکز ملی فرش ریزی بر اسا  برنامه  اجرا برای، انعقاد تفاهم نامه و پیگیری آن  های الزم هماهنگی انجام مذاکرات و-1

 ایران

 

 

 

 خروجی

 صنعت فرش دستباف  –بهبود اثر بخشی فرآیند اعطای مشوقها، تبلیغات، بازار یابی، نمایشگاههای مرتبط با هنر -4
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 M5شماره:   صنعت فرش دستباف -مدیریت هنر نظاماصالح 

 متولی:  ایران مجری:  مرکز ملی فرش نوع:  پروژه 

 ایران مرکزملی فرش

 های مرتبط استراتژی-

 یراهبری ها یاستراتژ-    

  صنعت فرش دستباف -تقویت جایگاه حاکمیتی هنرر             

 ساماندهی عوامل اصلی زنجیره ارزش )طراحان، رنگرزان، بافندگان و. . . و تعاونی و تشکل های استانی و ملی(ر     

 یراهبردی ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف  -اصالح نظام توزیع منافع بین اجزای هنر -
 

 شرح

صنعت فرش دستباف و نقش سطوح و شبکه های مدیریتی آن از مدیریت دولتی تا مدیریت  -چالش مدیریت هنر

از طرفی در شرایط روز بازارهای جهانی و کشورهای  .تعاونی و صنفی مشهود است -شبکه ها و تشکل های خصوصی 

ه تجارت جهانی صرقیب و تولیدکننده فرش مانند هند و پاکستان بر اسا  مدیریتی نسبتاً یکپارچه و هماهنگ در عر

از ساختار چابک و ایران صنعت فرش دستباف  -پیش می رود در صورتیکه مدیریت و شبکه های مختلف ناموزون هنر

ی در جهت تأمین منابع خود بدون توجه به سایر بخش های صنعت نیستند و هر یک بصورت جزیره اره مند هماهنگ به

عمل می کند. بنابراین تدوین و بازمهندسی ساختار و نظام مدیریت تشکل های خصوصی و تعاونی و نحوه ارتباط و 

روژه است.تا بدینوسیله یک  مدیریت جامع و پاسخگویی در مقابل یکدیگر و مرکز ملی فرش ایران از اولویت های این پ

 .شودجهت دار در بخش خصوصی و تعاونی حاصل 

 

 

 های اصلی گام

 موجود در هنر ر صنعت فرش دستباف.های NGOمطالعه، بررسی و  باز مهندسی نظام و ساختارهای تشکل ها و -4

 تصویب آن در سازمانها و مراکز ذیربط برایارائه راهکارهای مناسب و پیگیری -1

 اجرای طرح برایفرهنگ سازی و آماده سازی مدیران تشکل ها -3

 خروجی

 صنعت فرش دستباف -هنر تیریمد دیجد ساختار-4
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 M6شماره:  ایران مرکز ملّی فرش اصالح و تصویب ساختار و تشکیالت

 ایران مرکزملی فرش متولی: صنعت ،معدن وتجارتمجری:  وزارت   پروژهنوع: 

 های مرتبط استراتژی-

 

   یراهبری ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -تقویت جایگاه حاکمیتی هنر -              
 

 :شرح

و به منظور چابک  فعلی این مرکز جایگاه و ساختارضعف  ایران و وجودگری مرکز ملی فرش  با توجه به جایگاه تولی

سازی و اجرای حمایت های به موقع و تغییر و تحوالت محیطی و وجود رقبا در سایر کشورها الزم است مدیریت توسعه 

ها های صنعت معدن و تجارت استانو ادارات فرش سازمان، با بازمهندسی ساختار این مرکز صنعت فرش دستباف -هنر

 این ضعف ها و کاستی ها اصالح شوند. 

 

 

 

 

 

 های اصلی گام

 مطالعه و طراحی ساختار و تشکیالت متولی فرش دستباف -4

 ساختار متولی فرش دستباف کشورتصویب پیگیری  -1

 برنامه اجرای پروژه جذب و آموزش نیروی انسانی موجود و مورد نیاز -3

 

 

 خروجی

 ساختار و تشکیالت جدید مدیریت متولی فرش دستباف کشور-4

 اجرائی بهینه سازی مدیریت متولی فرش دستباف کشوربرنامه -1
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 M1شماره:   ایران نیاز مرکز ملی فرش طراحی مشاغل مورد

 متولی:  تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 ایران مرکزملی فرش

 های مرتبط استراتژی -

 

 یراهبری ها یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف -تقویت جایگاه حاکمیتی هنر -

 :شرح

اثربخشی پایینی را برای ساختار بدنبال دارد. در  ،تعریف مشاغل موجود پیاده سازی ساختار در هر سازمانی بدون باز

ساختار وظایف و اختیارات هر شخص با توجه به اهداف پیش بینی شده برای آن جایگاه متفاوت از قبل خواهد بود. پروژه 

نیاز، با توجه به اهداف مورد انتظار هر پست و در راستای چابک سازی تجزیه و تحلیل شغلی و طراحی مشاغل مورد 

در سطح ستاد  سازمان، وظایف و اختیارات هر پست را تعیین نموده و به نوعی طراحی تفصیلی ساختار جدید سازمانی

 را ارائه می دهند. وصف

 

 

 

 

 های اصلی گام

 در ستاد و صف اهداف آن بابررسی کل سازمان به منظور تعیین مطابقت مشاغل -4

 در دو حوزه صف و ستاد تعیین چگونگی استفاده از اطالعات بدست آمده از تجزیه و تحلیل شغلی -1

 طراحی مشاغل و تنظیم شرایط احراز -3

 

 خروجی

 در سطح ستاد و صف فرش ایرانی مل مرکز ازین مورد مشاغل قیدقی طراح-4
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 M8شماره:   متولی فرش دستباف  نیازجذب و آموزش نیروی انسانی مورد 

 متولی:  تخصصی  پیمان کارمجری:  نوع:  پروژه و اقدام مدیریتی

 ایران مرکز ملی فرش

 های مرتبط استراتژی-

 

 حوزه زیرساخت: یها یاستراتژ-

 ناسب با ظرفیت هنر صنعت تتوسعه آموزشهای علمی و مهارت های کاربردی م-

 

 

 :شرح

و بر اسا  نتای  پروژه طراحی مشاغل مورد نیاز، در پست هایی که در آنها به نیروی  متولی فرشدر راستای پیاده سازی ساختار 

به جذب نیرو از بین  نیاز، نیستندانسانی متخصص و توانمند نیاز است و نیروی انسانی موجود امکان بر عهده گرفتن این وظایف را دارا 

متقاضیان از طرف دیگر با توجه به طراحی مشاغل صورت گرفته، وظایف و فعالیت های هر شغل تغییر کرده و لذا برگزاری آموزش 

ضروری است. این آموزش ها به شکل پروژه های مختلف در سطح مرکز و استانها هایی برای توانمند سازی نیروی انسانی موجود، 

صنعت -هنروند، نیروی انسانی را با استفاده از سیستم اطالعاتی و دیگر ابزارهای جدید دیده شده در ساختار مدیریت برگزار می ش

 آماده می سازد.

 

 

 

 

 های اصلی گام

استانها  صنعت ،معدن وتجارتو ادارات فرش در سازمانهای  ایران ارزیابی نیروی انسانی موجود مرکز ملی فرش-4

 شناسایی کمبود نیروی انسانی متخصصو استان(  34)

 ریزی پروژه های آموزشی الزم طرح-1

 برنامه ریزی و طراحی نیازهای جذب و موضوعات آموزشی مورد نیاز -3

 پیگیری اجرای برنامه ها جذب و آموزشی نیروی انسانی -4

 

 

 خروجی

 الزم مهارتی دارا و توانمندی انسانی روین-4
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  M9شماره:  صنعت فرش دستباف-سازی فرایندهای مدیریت هنرطراحی تفصیلی و پیاده 

 متولی:  تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 ایران مرکزملی فرش

 های مرتبط استراتژی-

 استراتژی های راهبردی  -

 -ای گرایی در فعالیتهای زنجیره ارزش هنر تأکید بر باال بردن بهره وری نیروی انسانی و صنعت با تأکید بر حرفه -    

 صنعت فرش دستباف

 صنعت فرش دستباف  -اصالح نظام توزیع منافع بین اجزای هنر -    

 یراهبری ها یاستراتژ-

 ر تقویت و توسعه مدیریت یکپارچه تولید و تجارت فرش دستباف        

 صنعت فرش دستباف -تقویت جایگاه حاکمیتی هنرر         

 شرح

پیاده سازی فرایندهای طراحی شده نیازمند یک مرحله طراحی تفصیلی پیش از اجرای فرایندها می باشد. در این 

راحی شده و از این طریق چگونگی پیاده شدن روال ها به خوبی شناسایی می روابط، ط مرحله سطوح زیرین فرایندها و

شوند. پس از آن بر اسا  گام های پیاده سازی طراحی شده، فرایند به اجرا در می آید.  به جهت زمان بر بودن پیاده 

ل در آن مهیا است، به سازی فرایندها به شکل کامل، بخشی از فعالیت های هر فرایند که امکان انجام به صورت مستق

 می شوند.  شکل پروژه ارایه

 های اصلی  گام

 فرش دستباف صنعت -هنرپروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند ارزیابی و پایش استراتژیک -4

 پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک-1

 برنامه ریزی میان مدتپروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند -3

 روش ها پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند مدیریت سیستم ها و-4

 پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند مدیریت بازاریابی و تبلیغات-5

 ها پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند مدیریت ارایة تسهیالت و تشویق-6

 نظارت بر اجرای تحقیقات سازی  فرایند برنامه ریزی و پروژه طراحی تفصیلی و پیاده-1

 پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشی-8

 پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرایند مدیریت اطالع رسانی-9

 ظارت بر اجرای پروژه های سیستم اطالعاتیپروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند برنامه ریزی و ن-44

 فرش دستباف صنعت -هنرهای  بندی نهاده پروژه طراحی تفصیلی و پیاده سازی فرایند ارزیابی و درجه-44

 خروجی

 دستباف فرش صنعت -هنر تیریمد شدهی بازمهندسی ندهایفرآی تمامی ساز ادهیپ-4

  



 85 

 M44شماره:   فرش دستباف  صنعت -هنرفرایند  ارزیابی و پایش استراتژیک طراحی تفصیلی و پیاده سازی 

 ایران متولی:مرکزملی فرش تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 استراتژیهای مرتبط-

 

 رساختیز حوزه  یاستراتژ-

 تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر ر صنعت فرش دستباف-

 :شرح

هایی است که با  ها و ارزیابی صنعت نیازمند تحلیل -هنربرای و انجام برنامه های استراتژیک های کالن  تدوین سیاست

و تحلیل فرایند متغیرهای که بر کل صنعت  SWOTبررسی تهدیدهای اصلی و  صنعت بنگرد. -هنردیدگاه استراتژیک به 

  حوزه ی. متغیرهااست گذاری از اقدامات این پروژه محسوب می گرددتأثیر دارد به جهت تدوین فرایند برنامه ریزی و سی

شود و هم کشورهای رقیب تولیدکنندة فرش دستباف(،  اصلی بازار، رقبا )هم شامل کاالهای رقیب فرش دستباف می

مصادیقی مانند ارزیابی وضعیت بازار و رقبا،  دهند. صنعت را تحت پوشش قرار می -هنرهای  زنجیرة ارزش، و زیرساخت

روند تغییرات گذشته و وضعیت های شاخص های کلیدی بررسی و بر همین اسا  و با  توجه به سایر متغیرها روند آتی 

صنعت در زنجیره ارزش و زیر ساخت از منظر شناسایی نتای   -هنرآن پیش بینی می شود و در دیدگاه وضعیت داخلی 

SWOT رد می شود.برخو 

 های اصلی  گام

صنعت: سطوح زیرین فرایند در بررسی و  -هنرطراحی و تعریف جزئیات فرایند ارزیابی و پایش استراتژیک  -4

بررسی وضعیت رقبا، بررسی وضعیت بخش های مختلف  جایگزین وآینده پژوهی بازارها، بررسی وضعیت محصول 

 بی و فروش و خدمات پس از فروش( و بررسی وضعیت زیر ساخت ها.)تأمین، تولید، توزیع، بازاریا زنجیره ارزش

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ... -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 زمینه سازی توسعه کاربریفرهنگسازی و -6

 نگهداری و ارزیابی و اصالح -1

 خروجی

 صنعت -هنری فرایند ارزیابی و پایش استراتژیک ساز ادهیپ-4
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 M44شماره:   و میان مدت فرایند برنامه ریزی استراتژیکطراحی تفصیلی و پیاده سازی 

 ایران متولی: مرکز ملی فرش تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 های حوزه راهبری استراتژی -

 تقویت و توسعه مدیریت یکپارچه تولید و تجارت فرش دستباف -        

 :شرح

ریزی برنامه استراتژیک آن بر اسا  شرایط و طرح دستباف صنعت فرش-مشخص کردن جهت گیری های اصلی هنر

 هدف اصلی این فرایند می باشد. ،صنعت در کشور -هنرهای بازیگران این  تواناییمحیطی شناسایی شده، عملکرد رقبا و 

صنعت، مجموعه فعالیت های صورت گرفته از طریق این جهت گیری  -روی هنر و برای رو در رو شدن با چالش های پیش

های اصلی  ماموریت .سازد.را محقق می ها و سیاست های کالن، یکپارچه شده و به کارگیری استراتژی های اثر بخش،

های مختلف  های استراتژیک در زمینه ریزی استراتژیک حول دو محور وضع مقررات و تعیین جهت گیری فرآیند برنامه

صنعت الزم است به وضع مقررات و آیین نامه ها  -به منظور راهبری و هدایت مدیریت هنر شود. صنعت، تعریف می -هنر

 -رت بازبینی راهبردهای گذشته و موجود بررسی بهینه سازی جهت گیریهای توسعه هنراقدام نماید. و از طرفی ضرو

صنعت فرش دستباف الزم است. و برای رو در رو شدن با چالشها پیش روی صنعت، مجموعه فعالیتهای صورت گرفته از 

صنعت فرش مهیا می  -هنر طریق سیاستهای کالن، یکپارچه و بکارگیری استراتژیهای اثر بخش، زمینه برای حرکت بهتر

 شود.  

 های اصلی  گام

طراحی و تعریف جزئیات فرایند برنامه ریزی استراتژیک: تعیین و تحلیل فرصت ها و چرالش هرا، طراحری و    -4

ی مدیریت و ارائه تسهیالت تعیین استراتژی های مردیریت اطرالع رسرانی و    اتخاذ اهداف بلند مدت و استراتژی ها

 های آموزشی و برنامه های تحقیقاتی.پیاده سازی برنامه 

 ،)وضع مقررات و آیین نامه ها(طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و...  -1

 پیشنهاد لوایح قانونی از طریق دولت به مجلس در قالب برنامه های پن  ساله  و قانون بودجه -3

 فرایندطراحی جریان ارتباطات بین نهاده های -4

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -5

 پیاده سازی نهایی فرایند-6

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-1

 ارزیابی و اصالح، نگهداری -8

 خروجی

 صنعت -هنرپیاده سازی فرایند برنامه ریزی استراتژیک -4

 

  



 87 

  M41شماره:   میان مدتفرایند برنامه ریزی طراحی تفصیلی و پیاده سازی 

 متولی: تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 ایران مرکزملی فرش

 های مرتبط استراتژی-

 

 های حوزه راهبری استراتژی-

 تقویت و توسعه مدیریت یکپارچه تولید و تجارت فرش دستباف-

 :شرح

صنعت  -هنرهای مختلف  شده در مورد بخش های اتخاذ ها وسیاست مدت  تبدیل استراتژی ریزی میان هدف از برنامه

هایی  صنعت را در هر بخش به شکل پروژه -هنر ها عملکردهای اجرایی باشد. این برنامه مدت می های میان به برنامه

 کنند. ها مشخص می صنعت برای تمام بخش -هنرهای پیش روی  مشخص، با توجه به چالش

 

 

 

 

 

 های اصلی  گام

طراحی و تعریف جزئیات فرایند برنامه ریزی میان مدت: تعیین محورهای عملیاتی، تصویب پروژه ها بر اسا  -4

)فرآیند تعریف پروژه فرآیند تعیین پروژه ها با اولویت و گزینش پروژه هر یک در بخش ها،  مدیریت سبد پروژه ها، 

 ا، تحلیل نتای  و ارائه بازخوردبودجه ریزی مدیریت ها، نظارت بر پیشرفت و کارایی مدیریت ه

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح، نگهداری -1

 خروجی

 ی فرایند برنامه ریزی میان مدتساز ادهیپ .4
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 M43شماره:   روش ها فرایند مدیریت سیستم ها و طراحی تفصیلی و پیاده سازی 

 متولی: تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 ایران فرش مرکزملی

 های مرتبط استراتژی-

 یراهبرهای حوزه  استراتژی-

 های تولید استانداردسازی مواد اولیه و روش -

 ی تولیدها روشو  استانداردسازی مواد-

 )برون سپاری(حمایتی و نظارتی  سازو کارهایاعمال مدیریت متمرکز جهت اجرائی کردن  برایسوم عامل  حمایت از توسعه-

 استراتژی  حوزه زیر ساخت:-

  صنعت فرش دستباف -هنرتقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش  -           

 :شرح

 -هنرهای  ها بوجود آوردن ساختار و چارچوبی برای جهت مند ساختن فعالیت ها و روش هدف فرآیند مدیریت سیستم

باشد. این هدف  صنعت می -هنرهای پیاده شده مدیریت  صنعت و ارزیابی عملکردهای بازیگران، مواد و محصوالت و برنامه

هایی کارا برای چله کشی، روش بافت، روش رنگرزی، طراحی  از طریق وضع استانداردهایی برای مواد اولیه، تروی  روش

شود. تهیه، تدوین و پیشنهاد  های تولیدی و غیره محقق می ها و استانداردهای مدیریتی، استاندارد برنامه سیستم

 و اصالح هنر ر صنعت فرش دستباف می شود. های صنعت موجب بهبود ها و روش یستماستانداردهای مورد نیاز و س

 طراحی و تعریف مدیریت سیستم ها و روشها در حوزه های ذیل توسط ذینفعان مرتبط:

 الف: وضع استاندارد های مواد و محصوالت و بازاریان 

 ب: طراحی سیستم های مدیریتی 

  ج: تصویب روشهای عملکردی 

 های اصلی  گام

یند در تهیه استانداردها، سیستم ها و آروش ها: سطوح زیرین فر طراحی و تعریف جزئیات فرایند مدیریت سیستم ها و-4

برای محصول تولیدی، مشخصه های )در بخش تولیدی  ( وبرای نخ، پشم، رنگ، ابریشم، طرح و نقش)روش ها در بخش تامین 

محصوالت و نهاده های صنعت، طراحی گواهی ها و  ، ارزیابی مواد و(مدیریت متمرکز و ... بهداشتی و ارگونومیکی، سیستم های

 و تعامل با ذینفان صنعت شناسنامه ها

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 ذینفعان مرتبط تصویب رساندن طرح در مراجع ذیربط )موسسه استاندارد و...( و ابالغ آن به-3

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-4

 ابالغ استانداردها، سیستم و روشها-5
پایلوت طرح از طریق شناسایی و انتخاب مجریان ارزیابی و رتبه بندی شرایط احراز و واگذاری پروژه به بخش اجرای آزمایشی -6

  خصوصی
 های آموزش جهت بهره برداران صنعت  work shopاز طریق ایجاد  فرهنگسازی و زمینه سازی توسعه کاربری-1
 ارزیابی و اصالح ، نگهداری -8

 خروجی

 و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی طراحی شده فرایند مدیریت سیستم ها روش هاتدوین ساز و کار نظارت بر اجرای  .4

 سیستم ها و روشهای استاندارد شده .1

 سازی سیستم ها و روشهابرنامه اجرائی پیاده  .3
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 M44شماره:   طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرایند مدیریت بازاریابی و تبلیغات

 :متولی پیمانکار تخصصی :مجری :  نوع

 ایران مرکزملی فرش

 های مرتبط استراتژی-

 

 استراتژی زیر ساخت: -               

 حمایتی تامین وجذب تسهیالت ومشوق هایر                

 :شرح

هایی در نظر  شود و مکانیسم گیری می در این فرآیند در مورد حضور فرش دستباف ایران در بازارهای هدف تصمیم

های مربوط به بازاریابی،  صنعت به سمت این بازارهای هدف هدایت شوند. ضمناً حمایت -هنر گرفته می شود که بازیگران 

فرش ایران در روند نام  و انجام تبلیغات توسط تجار و تشکل های مربوطه )عامل سوم( یعنی حمایت از تحقیقات بازاریابی

فعالیت های بازاریابی توسط بخش خصوصی و به تبع آن در بازارهای هدف،  ( توسط بخش خصوصی و تعاونی p.c)تجاری 

تبلیغات می پردازد واین نقش نیز در این  یابی وانجام می گیرد. و دولت تنها به برنامه ریزی و حمایت مالی از طرحهای بازار

 فرآیند به انجام می رسد.

 های اصلی  گام

طراحی و تعریف جزئیات فرایند مدیریت بازاریابی و تبلیغات: سطوح زیرین فرایند در بررسی اطالعات موجود و تهیه -4

برای حضور در بازارهای خارجی، برنامه ریزی انجام تحقیقات و بستر سازی اطالعات تکمیلی، سیاست گذاری 

، انجام تبلیغات در بازارهای خارجی و داخلی، انتخاب مجری برای پروژه جدیدتخصصی بازاریابی بخصوص در بازارهای 

 های تبلیغاتی، ارزیابی و نظارت بر پروژه های بازاریابی و تبلیغات

 ا، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ... طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ه -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ،نگهداری -1

 خروجی

 بازاریابی و تبلیغاتی فرایند مدیریت ساز ادهیپ-4
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 M45شماره:  ها طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرآیند مدیریت ارایة تسهیالت و تشویق

 ایران متولی: مرکز ملی فرش تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 استراتژی های حوزه زیر ساخت:-     

 حمایتیتامین وجذب تسهیالت ومشوق های  -

  صنعت فرش دستباف -هنر تقویت زیرساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش -

 :شرح

ارائه تسهیالت و تشویق ها در صورتی که تحت مدیریت مناسبی قرار نگیرد اثر معکوسی خواهد داشت در حال حاضر 

( انجام می قوانین،مرکز ملی فرش ایرانبانکها و ارگانهای مرتبط با تدوین مقررات و دولتی )های این مدیریت توسط بخش 

این پروژه در راستای اجرایی شدن و پیاده سازی فعالیت های صنعت شده است  -گیرد که  باعث نارضایتی های در این هنر 

ها به انجام می رسد و در آن مکانیسم ها، چارچوب ها، دستور العمل ها،  تشکیل دهنده مدیریت ارایة تسهیالت و تشویق

ها طراحی می شوند. این فرآیند  ست ها و به طور کلی خطوط راهنمای انجام فرایند مدیریت ارایة تسهیالت و تشویقچک لی

ها اثربخشی این روند را بهبود  کنندة تسهیالت و تشویق با تنظیم قواعد ایجاد ارتباط بین بازیگران و نهادهای ارایه

 صنعت صورت می گیرد.  -هنر های هدایتی و حمایتی دولت در مورد ستبخشد. عالوه بر این، هماهنگی تسهیالت با سیا می

صنعت آیین نامه ها و رویه  -همچنین جهت هماهنگ کردن تسهیالت با سیاست های هدایت و حمایتی دولت در مورد هنر 

یط احراز وام صنعت تنظیم و به بانکها ابالغ شود )شرا -ها ی متمرکزی برای اعطای تسهیالت به دست اندر کاران هنر

 گیرندگان و نحوه نظارت بر نحوه ارائه و مصرف صحیح تسهیالت(

 های اصلی  گام

یند در سیاست گذاری ارایه آها: سطوح زیرین فر یند مدیریت ارایة تسهیالت و تشویقآطراحی و تعریف جزئیات فر -4

 شناسایی بافندگان آسیب پذیر در دوره گذارتامین اجتماعی(،  تسهیالت)بیمه ها، وام ها، جوایز صادراتی، نظام رفاه و

ارزیابی  کمکهای فنی اعتباری ر تسهیالت زود بازده و ، برنامه ریزی ارایه تسهیالتو شرایط احراز عناصر مورد حمایت 

 و نظارت بر نحوه ارایه تسهیالت

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 یندآجریان ارتباطات بین نهاده های فرطراحی -3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ،نگهداری  -1

 خروجی

 ها ی فرایند مدیریت ارایة تسهیالت و تشویقساز ادهیپ-4
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 M46شماره:   پیاده سازی فرآیند برنامه ریزی ونظارت بر اجرای تحقیقاتطراحی تفصیلی و 

 ایران متولی: مرکز ملی فرش مرکز ملی فرش ایرانمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 استراتژی زیرساخت:-

 صنعت فرش دستباف -مهارت های کاربردی متناسب با ظرفیت هنرعلمی و  آموزش هایتوسعه و  -

 تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر صنعت فرش دستباف

 :شرح

صنعت  - هنرصنعت به مدیریت انجام تحقیقات تخصصی در زمینة موضوعات مختلف درون  -هنر در این فرآیند متولی

برای انجام به مجری شوند و سپس  های تحقیقاتی مورد نظر دولت تعریف و تأمین بودجه می پردازد. در این جا پروژه می

نظارت  این پروژه در راستای اجرایی شدن و پیاده سازی فعالیت های تشکیل دهنده برنامه ریزی و شوند. تخصصی واگذار می

بر اجرای تحقیقات به انجام می رسد و در آن مکانیسم ها، چارچوب ها، دستور العمل ها، چک لیست ها و به طور کلی خطوط 

در انواع نیاز سنجی های تحقیقاتی قابل ذکر  د برنامه ریزی ونظارت بر اجرای تحقیقات طراحی می شوند.راهنمای انجام فراین

ره فعالیت این فرآیند خارج است و توجه دیگر اینکه نوع این تحقیقات از نوع زیر بنائی نخواهد یاست که تحقیقات بازاریابی از دا

 بود و بیشتر جنبه کاربردی خواهد داشت.

 ای اصلی ه گام

یند در نیازسنجی تحقیقات، آنظارت بر اجرای تحقیقات: سطوح زیرین فر یند برنامه ریزی وآطراحی و تعریف جزئیات فر-4

)تکنولوژی تأمین تولید، کیفیت مواد و محصول و روند بافت و تکمیل، مسائل اجتماعی و منابع انسانی و روندهای اقتصادی 

تعریف پروژه های تحقیقاتی، اولویت بندی پروژه ها، انتخاب مجری انجام پروژه های فرش و سیستم های اطالعاتی( 

 تحقیقاتی، واگذاری و نظارت بر انجام پروژه های تحقیقاتی، ارزیابی نتای  ، نشر خروجی های بخش تحقیقات

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 ارتباطات بین نهاده های فرایند طراحی جریان-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ،نگهداری -1

 خروجی

 نظارت بر اجرای تحقیقات یند برنامه ریزی وآی فرساز ادهیپ-4
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 M41شماره:   پیاده سازی فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشیطراحی تفصیلی و 

 ایران متولی: مرکز ملی فرش تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 استراتژی زیر ساخت:-

 دستبافصنعت فرش  -آموزشهای علمی و مهارت های کاربردی مناسب با ظرفیت هنرتوسعه -

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر-

 شرح

پردازد و برای رفع مشکالت  صنعت می -هنر های  این فرآیند به شناسایی مشکالت آموزشی موجود در بخش

زی برای اجرای ری صنعت به برنامه -هنر نماید. همچنین در مورد نیازهای آموزشی خاص خود مدیریت  گذاری می سیاست

گیرد. به  های کالن مورد توجه قرار می های آموزشی صنعت با استراتژی پردازد. در این فرآیند همخوانی برنامه ها می پروژه

دهد. این پروژه در راستای اجرایی شدن و  صنعت را نیز پوشش می -هنرعالوه این فرآیند هدایت مراکز آموزشی موجود در 

نقش مدیریت تشکیل دهنده برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشی به انجام می رسد  پیاده سازی فعالیت های

در مورد فعالیت های آموزشی بیشتر جنبه هدایتی و سیاستگذاری دارد و امور اجرایی را به  فرش دستبافصنعت  -هنر 

 بخشی نتای  را پیگیری می کند.مجریان غیر دولتی و عامل سوم واگذار می کند و نظارت ، ارزیابی و اثر 

 های اصلی  گام

یند در آیند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشی: سطوح زیرین فرآطراحی و تعریف جزئیات فر-4

ریزی و طراحی دوره های آموزشی، ساماندهی مراکز آموزشی،  صنعت، طرح -هنرپایش وضعیت آموزشی  ارزیابی و

 مراکز آموزشی و دوره های موجود ارزیابی و نظارت بر

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ، نگهداری -1

 خروجی

 یند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های آموزشیآی فرساز ادهیپ .4
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 M48شماره:   طراحی تفصیلی و پیاده سازی  فرآیند مدیریت اطالع رسانی

 متولی: تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 ایران مرکزملی فرش

  های مرتبط استراتژی-

 

 استراتژی زیر ساخت -      

 صنعت فرش دستباف -تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر-

 :شرح

ها و  رسانی سیاست رسانی، اهدافی از قبیل ایجاد ارتباط بین عناصر زنجیره ارزش، اطالع فرآیند مدیریت اطالع

رسانی کاربردی در مورد  دیگر اهداف این فرآیند، اطالععملکردهای مدیریتی و انتشار کتب و مقاالت را بر عهده دارد. از 

باشد. این پروژه در راستای اجرایی شدن  صنعت در راستای بهبود شرایط صنعت می -هنر های اتخاذ شده مدیریت  سیاست

، دستور و پیاده سازی فعالیت های تشکیل دهنده مدیریت اطالع رسانی به انجام می رسد و در آن مکانیسم ها، چارچوب ها

العمل ها، چک لیست ها و به طور کلی خطوط راهنمای انجام فرایند مدیریت اطالع رسانی طراحی می شوند. سپس فرایند 

یند اصالح می شود. جهت آشناسازی نیروی انسانی با آمشکالت فر در آمده و نقاط ضعف و به صورت آزمایشی به اجرا

 ی مربوطه داده شد و فرهنگسازی صورت می گیرد.فرایند جدید آموزش های الزم به نیروی انسان

 های اصلی  گام

طراحی و تعریف جزئیات فرایند مدیریت اطالع رسانی: سطوح زیرین فرایند در تعریف پروژه های اطالع رسانی -4

ازارهای تهیه کتاب طرح ها و نقش ها، اطالع رسانی در مورد بازارهای هدف بخصوص ب :و برنامه ریزی پروژه ها از قبیل

، اطالع رسانی به مصرف کنندگان داخلی، اطالع رسانی قوانین و استانداردها و سیستم ها، شناسایی تجار بین جدید

رتال فرش ...، اولویت والمللی فرش و تالش در جهت جلب همکاری آنها، جشنواره ترین ها، اطالع رسانی جایگاه پ

ارزیابی  /نظارت بر عملکرد مجری واگذاری و /انتخاب مجری /گزینش پروژه های اطالع رسانی/بندی پروژه ها 

 اثربخشی خروجی های پروژه اطالع رسانی و ارزیابی عملکرد مجری و تحلیل نتای 

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ،نگهداری  -1

 خروجی

 ی  فرایند مدیریت اطالع رسانیساز ادهیپ .4
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   M49شماره: های سیستم اطالعاتیطراحی تفصیلی و پیاده سازی فرآیند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه 

 ایران متولی: مرکز ملی فرش تخصصی پیمان کارمجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساخت:یز حوزه  یاستراتژ-

 صنعت فرش دستباف  -تقویت زیر ساخت های اطالعاتی زنجیره ارزش هنر-

 :شرح

 -هنرهای مختلف  ، برقراری جریان اطالعات بین بخشدستباف صنعت فرش -هدف از ایجاد سیستم اطالعات جامع هنر

یکی دیگر از ابزارهای ایجاد جریان اطالعات، استفاده از باشد.  صنعت می -هنرصنعت از قبیل بازار، زنجیره ارزش و مدیریت 

ین سیستم و عدم ابزارهای اطالع رسانی است مزیت سیستم اطالعاتی به روش اطالع رسانی هزینه جاری سیار و پایین ا

نیاز به دخالت دولت در دستبابی بازیگران صنعت به اطالعات می باشد.که از طریق این سیستم اطالعاتی نماگرهای 

اقتصادی بازار، اطالعات بازار هدف را به سرعت بدست تولید کننده و تأمین کننده می رساند لذا از این طریق می تواند در 

اطالعاتی در صنعت بوسیله این سیستم و تأمین هزینه از منابع دولتی امکان پذیر است. بستر سازی گردش سریع و موثر 

در این پروژه مکانیسم ها، رویه ها، چارچوب ها، دستور العمل ها، چک لیست ها و به طور کلی خطوط راهنمای انجام فرایند 

  د.برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های سیستم اطالعاتی طراحی می شون

 های اصلی  گام

طراحی و تعریف جزئیات فرایند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های سیستم اطالعاتی: تعریف پروژه های مربوط به -4

رتال و مدیریت سیستم های اطالعاتی(، اولویت بندی پروژه وتوسعه )مدیریت پ-بهبود-سیستم اطالعاتی از قبیل اصالح

واگذاری و نظارت بر انجام پروژه، ارزیابی خروجی های پروژه ها و نتای  عملکرد مجریان، تحلیل نتای  ها، انتخاب مجری، 

 بدست آمده

 طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها، چک لیست ها و ...  -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 الزم  اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات-4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 سازی و زمینه سازی توسعه کاربری فرهنگ-6

 ارزیابی و اصالح ،نگهداری  -1

 خروجی

 ی  فرایند برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های سیستم اطالعاتیساز ادهیپ-4
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 صنعت -هنر  های نهاده صدور گواهی های  و بندی درجه  ،زی فرآیند ارزیابی طراحی تفصیلی و پیاده سا

 فرش دستباف

 M14شماره:  

 ایران متولی: مرکز ملی فرش تخصصیپیمان کار مجری:    نوع:  پروژه

 های مرتبط استراتژی-

 

 رساخت: یز حوزه  یاستراتژ-

 تامین وجذب تسهیالت ومشوق های حمایتیر     

 صنعت فرش دستباف -هنرهای اطالعاتی زنجیره ارزش  تقویت زیرساخت -

 

 :یراهبر حوزهی ها یاستراتژ-

 های استانی و ملی( ها و تشکل بافندگان و ... و تعاونی دهی عوامل اصلی زنجیره ارزش )طراحان، رنگرزان، سامان -

 

 شرح

های صنعت هر کدام در جایگاه مشخص قرار دارند و تعیین درجه بازیگران کمک می کند تا بخش   -بازیگران هنر

مختلف تأمین، تولید، توزیع هماهنگ تر و با برنامه ریزی بیشتری با یکدیگر ارتباط بر قرار سازند و این فرآیند، بررسی و 

نطارت بر عملکرد دست اندرکاران از طریق صدور گواهی نامه ها، سطح بندی و مجوزهای الزم می تواند مالک خوبی بر 

اری حمایت ها و مشوق ها و برخورداری از رقابتهای محیطی بازاریابی باشد که صنعت در برقر -تصمیم گیری مدیریت هنر

 الزمه آن اعالم شرایط احراز سطوح مختلف و گواهی ها بر همین  اسا  به بازیگران ارائه می شود.

ت صنعت دریاف -ها که بنحوی مجوز الزمه را از مدیریت هنر NGOبدیهی است اینکار توسط ارزیان بخش  خصوصی و

خطوط راهنمای انجام فرایند ارزیابی و نموده اند انجام می گیرد و تنها دولت نظارت عالی بر روند اجرا خواهد داشت. 

 .صنعت در این فرایند طراحی می شوند -هنرهای  بندی نهاده درجه

 های اصلی  گام

   ریزی ارزیابی و درجه بندی بازیگران های صنعت: برنامه بندی نهاده طراحی و تعریف جزئیات فرایند ارزیابی و درجه-4

)تامین کنندگان، رنگرزان، بافندگان، تجار، مدیریت های متمرکز و ...(، فراخوان و ارزیابی متقاضیان عاملیت ارزیابی، 

 رفع مشکالت نظارت بر عملکرد ارزیاب ها، رسیدگی به شکایات و

 چک لیست ها و ... طراحی چارچوب ها، فرم ها، رویه ها، دستورالعمل ها،  -1

 طراحی جریان ارتباطات بین نهاده های فرایند-3

 اجرای آزمایشی فرایند و انجام اصالحات الزم -4

 پیاده سازی نهایی فرایند-5

 فرهنگسازی و زمینه سازی توسعه کاربری-6

 ارزیابی و اصالح، اریدنگه -1

 خروجی

 فرش دستباف صنعت -هنرهای  بندی نهاده ارزیابی و درجه  ندیفرای ساز ادهیپ-4

  

 


