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بنام خدا

مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت هاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و 
توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت هاي 

ي برخوردار است. مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداري بیشتر

آموزش هاي فنی و حرفه اي با هدف انتقال مهارت هاي مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره ها از 
بگیري و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه اي پیگیري می شود. با توجه به طریق مزد

حرفه اي، و ت آموزان آموزش هاي فنی سازمانی (آزاد) جهت جذب مهاردودیت بازارهاي سازمانی و غیرمح
لذا به این نوع آموزش ها به .پذیر استناتوجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امري ضروري و اجتناب 

می ابله با بیکاري باالخص بیکاري ساختاري که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی قعنوان ابزاري براي م
است. به این معنی که "کارآفرینی"واقع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورشباشد، نگریسته می شود. در 

افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت هاي شغلی مناسبی را به دست 
).1392آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادي، 

د کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر طرح هاي اشتغال زا نقش مهمی در اقتصا
اقدام نماید. فرم استان هاآن است تا طی گزارشی، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح هاي اشتغالزا از 

جهت اعالم مشخصات، "گزارش طرح هاي مشارکت در توانمندسازي و اشتغالزایی مهارت آموختگان"
آموزش فنی و حرفه اي استان که ادارات کلاستپشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا اقدامات آموزشی و 

نسبت به با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت هاي شرکاء خودمبتنی بر قراردادها و تفاهمنامه هاي همکاري ها 
سه بخش می باشد این فرم شاملتکمیل این فرم براي هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام می نمایند. 

و یا بنگاه هاي اقتصادي مشارکت کننده ، موسساتکه در بخش اول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان ها
خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص و برنامه هاي و همچنین ویژگی هاطرحدر

و ش سوم نیز اقدامات پشتیبانیو در بخمهارت آموزي آمادگی شغلی اقدامات شناسایی گروه هاي هدف 
انجام شده در طرح آورده می شود.تسهیل گري
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بخش اول

:طرحدر کننده مشارکتاقتصادي هاي بنگاه /هانهاد/هااطالعات سازمان-1
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09113538769هادي شفیعیمشاوره وصدورمجوزجهادکشاورزي1

تعاون کارورفاه 2
اجتماعی

حمایت تسهیالتی درکارگروه 
شهرستاناشتغال

ادژخانم قلی ن

هاي مشارکت در ارایه آموزش بسیج سازندگی3
مهارتی

 محمدعلی
پورعلی

09128129110

09119700342اسماعیلیاسحاقارایه تسهیالتبنیاد برکت

ایجادسالن پرورش قارچ دکمه ايعنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزایی: -2
خالصه طرح:-3

به دلیل باالبودن سرشـارازموادمغذي وظرفیـت واستفاده ازقارچ درسبدبرنامه غذایی مردم فرهنگظورتوسعه به من
جهـت دردانشـگاهی وآموختگـان وفـارغ التحصـیالنتشرایط منطقه درپرورش این گیاه  وتکثرمهارووپتانسیل 

–بسـیج سـازندگی –جهادکشـاورزي دسـتگاه هـاي ذیـربطوپایداربامشارکت واخذمشاوره ازتولید واشتغال مولد

ارچ دکمـه اي قـبـزمین آبـاد سـالن پـرورش ري روسـتا هـاي حسـن آبـاد وبخشداري مرکزي ودهیا-بنیادبرکت
نفرایجادگردید.5تن قارج واشتغال 20باتولیدسالیانه 

اسناد و قوانین مرتبط با اجراي طرح:-3-1

بابسیج سازندگی وجهادکشاورزي ومصوبات شوراي اشتغال شهرستان به منظور ارایه تسهیالت تفاهمنامه همکاري
اولویت دار به مهارت آموختگان فنی وحرفه اي

بزمین آبادوروستاي حسن آبادطرح:محل جغرافیایی-2-3
ادامه دارد: خاتمه طرحتاریخ 1/1/97تاریخ شروع طرح:ماه24مدت زمان اجراي طرح:-3-3
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فرآیند اجرا و جزئیات طرح:-4
فرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزيبخش فعالیت طرح:-1-4

نفر15نفر          غیر مستقیم:5مستقیم:میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

دانشـگاهی ومهـارت فـارغ التحصـیالنوجـود-مشاغل پایدار ومولـد-دشرایط اقلیمی مناسب منطقه وجو
وجود کارخانه بسته بنـدي -وجودمنطفه گردشگري جهت فروش محصول-پایین بودن هزینه ها-آموختگان
وجود کارگاه تولید کمپوست–محصول 

اهمیت اجراي طرح:-4-4
اشتغال زایی -
کمک به اقتصاد خانواده-
جلوگیري از مهاجرت به شهرها-
ترویج فرهنگ استفاده از قارچ-
پایین بودن قیمت محصول-
توسعه فرهنگ کار آفرینی-

:طرحکمیدستاورد-5-4

اشتغال زایی پنج نفر-
تن قارچ20تولید و عرضه و فروش سالیانه -
ترغیب و تشویق مهارت آموختگان به اشتغال زایی و کارآفرینی در حوزه کشاورزي در روستا-
شناسایی و احصاء بازارهاي هدف فروش-
تقاضامحوري جهت استفاده از محصول قارچ در سبد برنامه غذایی-
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

ساعت160دوره پرورش قارچ دکمه اي به مدت 

: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1

همکاري جهاد کشاورزي، پایگاه بسیج مقاومت و دهیاري مناطق مرکـزي و تهیه امکانات، فضا و تجهیزات با 
هزارجریب و شوراي محل جهت برگزاري دوره هاي آموزش هاي مهارتی در حوزه کشـاورزي دام و طیـور و 

باغی و زراعی

مربی:-3-1

مهارتی پرورش قارچ توسط خانم خدیجه عالی پورصورت گرفت.اجرایی دوره هاي 

:تعیین شیوه آموزشبرنامه ریزي و -4-1
با همکاري بسیج سازندگی و دهیاري و شوراي محل براساس شرایط وبرنامه ریزينیازسنجی-

و موقعیت جغرافیایی منطقه صورت میگیرد.
اجراي دوره در قالب آموزش هاي روستایی-

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-5-1

براساس نیازسنجی از بین خانمها و آقایان به نفر گروه هاي هدف از بین روستاییان آن منطقه 125به تعداد 
این مرکز جهت فراگیري آموزش هاي مهارتی معرفی شدند.

آزمون و صدور گواهینامه:-6-1

نفر موفق به اخذ گواهینامه بین المللی در حرفه پرورش قارچ شدند.115

مسئول مهارت آموزي طرح:-7-1

09373176403شماره مسئول آموزش مرکزسمت: مهدي عالی پور نام و نام خانوادگی: 

nekatvto@yahoo.com: ایمیل
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:آموزش) اقدامات پشتیبانی2

اقدامات

توضیحات3همکارسازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار
تامین کننده 

منابع مالی
تهیه 
کننده

تامین 
کننده 

مالیمنابع 

تهیه 
کننده

تامین کننده 
منابع مالی

تهیه 
کننده

استاندارد و 
محتوي آموزشی

فنی و حرفه 
اي

تامینهايدستگاه/دستگاهقسمتایندر-----
تدوینوتهیههايهزینهکننده

وآموزشیدورهمحتويواستانداردها
گرددمیمشخصآنتدوینوتهیهنحوه

شوراي دهیارفضا و تجهیزات
محل

بسیج -
سازندگی

تامینهايدستگاه/دستگاهبخشایندر--
موادوتجهیزاتفضا،مالیمنابعکننده
هايدستگاه/دستگاههمچنینومصرفی
گرددمیمشخصآنکنندهتهیه

شوراي دهیاريمربی
محل

در این قسمت دستگاه/ دستگاه هاي ----
و پرداخت کننده هزینه آموزش مربیان

دستگاه/ دستگاه هاي تامین کننده مربی 
مشخص می گردد

شوراي دهیاريکارآموز
محل

بسیج 
سازندگی

تامینهايدستگاه/دستگاهقسمتایندر--
نام،ثبت(آموزشهايهزینهکننده

و) کارآموزانشغلیهدایتومشاوره
مشخصآنمتولیهايدستگاه/دستگاه

گرددمی
آزمون و صدور 

گواهینامه
شوراي دهیاري

محل
بسیج 

سازندگی
تامینهايدستگاه/دستگاهبخشایندر--

صدوروآزمونهايهزینهکننده
هايدستگاه/دستگاهوگواهینامه
عملی آزموندر برگزاري کنندهمشارکت
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بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:-1
:محصولیاخدمات-1-1

تولید و بسته بندي قارچ دکمه اي

بررسی بازار:-2-1

وجود بازار محلی در منطقه-
قرارگرفتن در مسیر جاده ارتباطی منطقه گردشگري و ساحلی-
امکان رشد و توسعه اقتصادي و کشش بازار در این شغل وجود دارد-

بررسی رقبا و چگونگی رقابت:-3-1

کیفیت و ارزان قیمتارائه محصول با -
خرید ماده اولیه متناسب با شرایط اقلیمی منطقه-
بسته بندي بهداشتی محصول-
مطالعه و میدان سنجی از محصوالت رقبا-

بازاریابی و فروش:-4-1

کارخانه بسته بندي قارچ در منطقهوجود-
وجود شرکت تعاونی خرید وفروش قارچ کاران شهرستان-

اندازي کسب و کار:مجوزهاي الزم براي راه 

ایجاد سالن پرورششرح مجوز (پروانه/ امتیاز):

جهاد کشاورزيسازمان صادر کننده مجوز:

1397شماره و تاریخ مجوز:
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

کمپوست یا ماده اولیه متناسب با شرایط اقلیمی منطقهفقدان-
سالن پرورشکاهش کشش بازار به دلیل ازدیاد ایجاد -

پیشنهادات و ارائه راهکارهاي رفع چالش ها:-2-4

توسط شهرداري هاي شهرستان ها جهت فروش محصوالتفصلیمحلیهايبازاراحداث-
آموزش دوره هاي مهارتی در حوزه فروش و بازاریابی براي کارآفرینان-
توسعه گردشگري در مناطق روستایی براي فروش محصوالت-
تولید ماده اولیه در حوزه کشاورزياحداث کارخانه هاي-
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