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سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
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COVID-19 19کوید
 PROBLEMS CONVERTED INTOمشکالتی که تبدیل به فرصت می شود             

OPPORTUNITIES

 COVID-19 is Pandemic and the Entire World is Affected

 یک بیماری همه گیر می باشد و تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده است 19کوید
 Slowed down the Economy & Created Problems on many fronts 

 اقتصاد را کند کرده و مشکالت عدیده ای را در بخش های مختلف ایجاد کرده است
(Govt., Policy Makers, Academia, Industry, Household, small/micro businesses etc.)

صنایع، خانواده ها، کسب و کارهای کوچک و خرد  ,دانشگاهها ,سیاست گذاران ,دولت 

 As Problems Get Converted into Opportunities, So with COVID-19

 خیلی از مشکالت به فرصت تبدیل می شود 19باوجود کوید

 Opens up New Avenues for All Strata of Society

راههای جدیدی برای همه اقشار جامعه باز می کند

 Entrepreneurship is the Key to fight this PANDEMIC

 کارآفرینی راه حل کلیدی برای مبارزه با این بیماری همه گیر می باشد



BUSINESS OPPORTUNITIESفرصت های کسب و کار                                              

AUTOMOBILE SECTOR:                                                                                بخش خودرو

 Small Cars, Two-Wheelers (as people avoid public transport)

 (بدلیل اجتناب مردم از حمل و نقل عمومی)ماشین های کوچک، دوچرخ ها
 Ancillary Units to Manufacture/Supply Spare Parts 

واحدهای جانبی برای تولید و تامین قطعات یدکی
(great demand for OEM/replaceable market) ( بازار قطعات قابل تعویض/ افزایش تقاضا برای قطعات اصلی )

 Servicing/Repairing Centres/Workshops

 خدماتی نگهداری / مراکز تعمیرات/ کارگاهها

 Creating Huge Job Potential Across the Country

 ایجاد پتانسیل شغلی وسیع در سراسر کشور



BUSINESS OPPORTUNITIES                                                                                               فرصت های کسب وکار

 HEALTH/FITNESS/Well-being SECTOR:

بهداشت / تناسب اندام/ بخش سالمتی
 Masks, Gloves, Sanitizers, Dispensers, PPE Kits, Ventilators, Oximeter, Oxygen Concentrator  

etc.
یظ کننده ماسک،دستکش، ضدعفونی کننده، پخش کننده مواد ضدعفونی، کیت های تست، تهویه ها، اکسیژن سنج، تغل

... اکسیژن و 
 Sanitisation Services (Home, Offices, Institutions etc.)

 (منزل ،اداره ، موسسات )خدمات ضدعفونی کننده

 Medical Disposable Items (used as testing equipment/kit)

 (کیت ها /تجهیزات تست کرونا )وسایل یکبار مصرف پزشکی

 Testing Labs/Centres/Pathologies

 مراکز پاتولوژی / آزمایشگاه ها

 Training of Technicians /Corona Warriors 

 فعاالن مبارزه با کرونا /آموزش تکنسین ها

 Managing Medical Disposable 

  مدیریت مواد مصرفی پزشکی

 Gyms/Fitness Centre/Meditation-YOGA Centres etc.

 یوگا/مراکز مراقبتی / مراکز تناسب اندام / ورزشگاهها



BUSINESS OPPORTUNITIES فرصت های کسب و کار  

EDUCATION:                                                            آموزش

 E-Learning -Online Programmes, Distance Learning Programmes of Different Nature/Different 
Duration to Suit the Requirement of Target Group

 از گروه مدت زمان مختلف با توجه به نی/برنامه های آموزشی الکترونیکی، برنامه های آموزشی از راه دور با ماهیت مختلف
هدف     

 Portal/Content Development درگاه                                                                                                /توسعه محتوا 

 Career Counselling/Mentoring/Guidance راهنمایی                                                / منتورینگ /مشاوره شغلی 



BUSINESS OPPORTUNITIES Contd….

TRAINING/CAPACITY BUILDING:

ظرفیت سازی / آموزش
 Online Programmes for Existing Entrepreneurs, Potential Entrepreneurs, Teachers, Trainers, 

Mentors etc.
برنامه های آموزشی آنالین جهت کارآفرینان موجود، کارآفرینان بالقوه، معلمان، مربیان، منتورها و غیره

 Webinars for Govt./Non-Government Institutions, Support Network Organisations , Individuals 
etc.

 برگزاری وبینار جهت موسسات دولتی و غیردولتی، سازمانهای شبکه ای حامی،  اشخاص و  ...

E-Commerce: تجارت الکترونیک                                                  
 Online Selling, Buying, Participation in Govt. Supply/Procurement through Tenders

 تدارکات دولتی/خرید فروش آنالین، مشارکت در روندهای تامین
 Service Providers (Food, Catering, Transport etc.)

 (حمل و نقل و غیره ,کترینگ ,غذا )ارائه خدمات



CAPACITY BUILDING PROGRAMMESبرنامه های ظرفیت سازی                                           

ASPIRING ENTREPRENEURS;     الهام بخشی به کارآفرینان

 Entrepreneurship Sensitisation: To create Awareness and Arouse Interest in the area of 
Entrepreneurship amongst  Youth/Potential Target Group

 گروههای هدف بالقوه/ایجاد آگاهی و عالقه در زمینه کارآفرینی در بین جوانان : حساسیت کارآفرینی

 New Enterprise Creation: Help Aspiring Entrepreneurs in Understanding all about Setting-up 
an Enterprise

 صادیکمک به الهام بخشی به کارآفرینان در درک همه موارد جهت راه اندازی یک بنگاه اقت: خلق بنکاه اقتصادی جدید



CAPACITY BUILDING PROGRAMMESبرنامه های ظرفیت سازی                 

EXISTING/ASPIRING ENTREPRENEURS;
الهام بخش /کارآفرینان موجود

 Digital Marketing دیجیتالبازاریابی
 Marketing & Branding برندسازیوبازاریابی
 Financial Management مالیمدیریت
 Developing Entrepreneurial Soft-Skills کارآفرینانهنرممهارتهایتوسعه
 Vendor Development فروشندگیتوانتوسعه

These are Key Functional Area Help in Improving Business Performance as well as Open Up New 
Opportunities for Setting-up Service Sector Enterprises

زهحوهایشرکتاندازیراهجهتجدیدهایفرصتایجادهمچنینوکاروکسبعملکردبهبوددراصلیکلیدهمگیاینها
باشندمیخدمات

CORPORATE; سهامیهایشرکت

 Intrapreneurship سازمانیکارآفرینی



HAND HOLDING SUPPORTپشتیبانی مشورتی                                                 

 Impact Assessment of Programs Conducted Earlier
 ارزیابی تاثیر برنامه های اجرا شده

 Training Need Assessment

 برآورد نیازهای آموزشی
 Developing need based Training Interventions

 توسعه طرح های آموزشی  مبتنی بر نیاز
 Establishing Required Linkages (Technology, Finance, Infrastructure, Licenses, Approvals, 

NOCs) etc
 (  تائیدیه ها ،کنترل و مدیریت شبکه,زیرساخت، مجوزها , دارایی, تکنولوژی )ایجاد ارتباطات مورد نیاز

 Documentation
مستندسازی                                                                                                                    

 Knowledge Dissemination                                                                                                               نشر دانش

 Developing Mechanisms for Value Addition-Future Interventions
 طرح های آینده –توسعه مکانیسم های  ارزش افزوده

Stay Safe, Thank Youتندرست باشید، متشکرم  


