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 :مقدمه

زمان صنعتی شدن جوامع روبه رشد مرردم اللرم مشرغول بره کرار وترالش        در

ابراین روزمره خود شدند و بیشتر وقت خودرا در بیرون از منزل می گذراندنردببن 

صمیم بره سرفر مری    تبرای اوقات فرالت خود برنامه ریزیهایی میکردند و اللم 

گرفتند و بیشتر مکانهای فرهنگی و تاریخی را انتخاب میکردندب در شهرهایی که 

مکانهررای ترراریخی و فرهنگرری وجررود دارد افررراد آن جامعرره مشرراللی همچررون 

ه را برره علررت هتلررداری ورسررتورانداری ودفرراتر خرردماتی گردشررگری ولیررر  

تا از میهمانان به خوبی پرذیرایی کررده و افرراد     نمودند ب میاسودآوربودن انتخ

 اوقات خوشی را در این مکانها داشته باشندب

وبا توجه لذا به دلیل عدم توانایی ارگانهای دولتی جهت جذب افراد جویای کار 

ش کارآفرینی به اشتغالزایی زنان که امری مهم وضروری استونیز رونق گرفتن بخ

 و بخش خصوصی وبا توجه به بافرت جغرافیرایی وتراریخی و فرهنگری اسرتان     

محقق در نظر دارد در این طرح واحد خدماتی منطبق با نیاز جامعه و منمنطبق با 

اهدافی که در نظر گرفته است تعدادی از زنان را مشغول به کار کرده و خردمتی  

 به استان انجام داده باشدب
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 ولفصل ا
 (کلیات)
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 : نام کامل طرح و محل اجرای آن 1-1
 عنوان طرح -1

 

 احداث رستوران گیاهی
 

 محل اجرای طرح-2

 روستا بخش شهرستان استان

    

 

 
 مشخصات متقاضیان طرح2-1

 میزان مشارکت تجربه تحصیالت جنس سن نام پدر نام ونام خانوادگی ردیف

1      -  - 

2        

3        

        

 

 

 دالیل انتخاب طرح:3-1

 

از آنجایی که از عوامل مهم در پیشرفت هرکاری عالقه می باشد محقق بره ایرن   

سودآوری مرال  عمرده ای    –کار عالقه زیادی داردب همچنین از جنبه اقتصادی 
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در تعیین پروژه ها می باشدبمحقق فکر می کند که ایرن طررح نسربت بره سرایر      

یشتری دارد و همچنین این طرح چون تاکنون در طرحهای مورد نظر سودآوری ب

استان کرمانشاه اجرا نشده است و جنبه ابتکاری دارد این خود می تواند یکری از  

 انگیزه های مهم در وجود اینجانم باشدب 

 

 

 اهداف طرح:4-1

 ( تشویق وترلیم افراد جامعه به استفاده از لذاهای گیاهیب1

ردن لذاهای گیاهی به جای لذاهای (بسترسازی فرهنگی جهت جایگزین ک2

 گوشتی و پر چربب 

 (حفظ سالمتی افراد جامعه بخصوص سالمندان ب3

یمی و نوشیدنیهای سنتی جهت    ژ(ایجاد فضای سنتی و ارائه لذاهای گیاهی و ر4

                                                               جذب مشتریانب                                                                                  

 (اشتغالزایی زنانب                                                                         5
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 :وضعیت و میزان اشتغالزایی طرح:5-1

 

 

 

 توضیحات تجربه تحصیالت جنس سن تعداد نوع فعالیت ردیف

  سال2 کارشناس زن 25-31 1 نمدیررستورا 1

  - کارشناس زن 25-31 1 مدیرداخلی 2

 کارشناس زن 25-31 1 مدیرامورمالی 3

 

آشنایی با  سال2

امورمالی 

 وحسابداری

  سال1 کارشناس زن 25-31 1 بازاریاب 4

  - دیپلم زن 25-31 1 مسئول خرید 5

  سال1 کارشناس زن 25-31 1 حسابدار 6

مسلط به  سال2 کاردانی زن 25-31 1 صندوقدار 7

 کامپیوتر

پرسنل  8

 آشپزخانه
داشتن مدر   سال3 دیپلم زن 31-25 5

 آشپزی

پرسنل  9

 خدماتی
  - سیکل زن 31-25 6

  سال2 بیسواد مرد 25-31 1 نگهبان 11

 2گواهینامه پایه  سال3 دیپلم زن 25-31 1 راننده 11
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 :تاریخچه و سابقه مختصر6-1

 

ی زیادی با اتوجه به بافت سنتی و جاذبه های توریستی استان رستورانهبا 

عنوانهای سنتی فعالیت داشته و دارند ام این طرح با این عنوان و اهداف تا بحال 

 در استان انجام نشده استب

 
 

 اجتماعی و فرهنگی -وضعیت مختصر اقتصادی:7-1

وراکی کروهی مغرذی و   استان کرمانشاه از نظر بافرت جغرافیرایی از گیاهران خر    

معروفی برخوردار است که جزء برنامه های لذایی سنتی این استان می باشرد و  

مازاد آن به سایر استان ها صرادر مری شرود ب لرذا از نظرر فرهنگری و اجتمراعی        

لذاهای گیاهی به دلیرل شرناخت خرواص آن و لنری برودن آنهرا از پرروتئین و        

و استفاده از آنها جزء لذاهای وراکی، ویتامینهای ضروری به عنوان مثال کنگر خ

اصلی خانواده ها می باشد که این یک امتیاز بسیار مهم برای محقق است که بره  

به طور کالسیک و رسرمی و علمری   عنوان یک ابتکار به این عادت لذایی مفید 

بپردازدب و به عنوان یک رستوران لذاهای گیاهی به ایرن فرهنرد درسرت، نظرم     

ز جنبه فرهنگی مردم این استان لالباً به دلیل اهمیرت دادن بره   همچنین اببخشدب 

سالمتی خود لذاهای گیاهی زیاد مصرف می نمایند که این هم خود از امتیازات 

 مثبت فرهنگی این استان استب 
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 فصل دوم
 )روش انجام کار(
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:گزارش مختصر بازدید از واحدهای تولید یا خدماتی مشابه با طرح 1-2

 حقیقت

رستورانهای سطح شهر بازدید شد دراین رستورانها اللرم لرذاهای چررب و     از

و جرای لرذاهای گیراهی و سرالم و پرانررژی در لیسرت        شردب  گوشتی طبخ می

لذاهای ارائه شده در این رستورانها خالی می باشدب محقق بنا به این دلیل کمبود 

 داردب این رستوران را شهر احساس نموده و قصد اجرای آن را 

 
 :نام ومشخصات کامل محصول تولیدی یا خدماتی2-2

 
 و مفرح  احداث رستوران گیاهی با فضای سنتی

 
 جنبه های ابتکاری بودن محصول یا خدمات ارایه شده از طریق طرح3-2

 ارائه منوی لذاهای گیاهی و بدون گوشت و سرشار از ویتامین و پروتئین گیاهی

 و نوشیدنیهای سنتیب

جهرت  احرداث شرهربازی کرود     فسه کتاب جهت مطالعه مشتریان و استقرار ق

سپردن کودکان به مربیان مربوطه برای امنیت خاطر خانواده های محترم و جلرم  

رضایت آنهاب اختصاص ساعتهایی از کار رستوران برای پذیرایی از خانمهاب تولید 

 انواع نوشیدنیهای سنتی در داخل رستوران ب 
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برای  را در اختیار دارید که کامل نیست مقاله شما در حال حاضر نسخه رایگان این 
توانید از  میمی باشد و قابل ویرایش  wordبه صورت فایل  دریافت نسخه کامل
 . لینک زیر اقدام کنید
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