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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، 

طرح هاي اشتغال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر 
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 کلاستاقدامات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا 

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

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 و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانیمهارت آموزي آمادگی شغلی مات اقداشناسایی 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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بسیج 1
سازندگی سپاه 

شوش

–پرورش مرغ بومیاجراي دوره 
پرداخت - مربی بدون هزینه 

تسهیالت به متقاضیان
09163423395هادي فرخی*

تعاونی شرکت 2
ماکیان طیور 

شوش

تجهیزات و - آماده سازي مکان
خرید بازار یابی و –مواد 

از پرورش دهندگانمحصوالت
09167253089سعادت پیره قلعه نوي*

مرکز آموزش 3
فنی و حرفه 

اي شوش
09166408879نژادحسن هژبري *آموزش

پرورش مرغ بومی: عنوان طرح توانمندسازي و اشتغالزایی-2
خالصه طرح:-3

شوش و 13شماره برگزاري دوره آموزشی پرورش مرغ بومی با همکاري مرکز آموزش فنی و حرفه اي 
در مناطق روستایی و پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به متقاضیان شرکت تعاونی ماکیان طیور شوشهمکاري

.توسط ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شوش 
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اسناد و قوانین مرتبط با اجراي طرح:-3-1

.قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایري

: سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور 1با موضوع پیاده سازي برنامه هاي اشتغال روستایی تبصره 5ماده 
وستایی براي انجام آموزش اشتغال ربا استفاده از ظرفیت واحدهاي استانی خود موظف به تشکیل کمیته 

اقدامات 

طرح:محل جغرافیایی-2-3
مناطق مرزي و محروم-
نقاط بازآفرینی شهري-
مناطق بافت هاي فرسوده-
*روستا/ عشایر-
شهرك صنعتی/ نواحی صنعتی-
ذکر سایر مناطق-

:تاریخ خاتمه طرح1/1/1398تاریخ شروع طرح:ماه12مدت زمان اجراي طرح: -3-3

29/12/1398

فرآیند اجرا و جزئیات طرح:-4
فرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزي: بخش فعالیت طرح-1-4

نفر10نفر          غیر مستقیم: 25مستقیم: میزان اشتغال زایی طرح:-2-4
الزامات توسعه و پیشبرد طرح:-3-4

رایزنی با ارگانهاي - زیر مجموعه آنحرفه هايحرفه  مورد نظر ومرتبط باکار نیروهايپیشرفته آموزش 
تامین- اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بخشداري مرکزي-زیربط به منظورعدم ایجاد مشکل (فرمانداري
پرداخت تسهیالت توانمند سازي روستاییاناستمرار و تداوم-مربی واجد شرایط به منظور آموزش مناسب 
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اهمیت اجراي طرح:-4-4
*اشتغال زایی براي افراد سرپرست خانوار-
*کمک به اقتصاد خانواده-
*جلوگیري از مهاجرت به شهرها-
رشد مناطق بازآفرینی شهري-
ذکر سایر موارد-

:طرحکمیدستاورد-5-4

نیاز به سرمایه بسیار زیاد می تواند یکی از مزایاي پرورش مرغ بومی به شمار برود. بدین ترتیب معموال عدم
افرادي که سرمایه چندان زیادي نداشته نیز می توانند از سود مرغ بومی بهره ببرند. زیرا می توان با قیمت نه 

جوانان بتوانند به راحتی وارد کار پرورش چندان زیادي مرغ محلی را تهیه نمود. این موضوع باعث شده تا 
مرغ محلی شوند. این موضوع باعث رونق بسیار بیشتر در صنعت تولید مرغ و تخم مرغ محلی شده است. زیرا 
جوانان در سراسر کشور و به خصوص مناطق روستایی با تعداد مختلفی مرغ محلی کار خود را شروع کرده و 

.یش می دهندطی گذشت زمان این تعداد را افزا

عدم نیاز به فضاي بسیار زیاد نیز از دیگر مزایاي پرورش مرغ بومی به شمار می رود. بدین ترتیب در یک 
فضاي نه چندان بزرگ در حیاط خانه هاي روستایی و شهري نیز می توان تعداد زیادي مرغ محلی پرورش 

ترتیب کار شما در محل زندگی بوده و به داد. این موضوع می تواند هزینه ها را نیز کاهش دهد. زیرا بدین
کمک افراد خانواده می توان به پرورش مرغ بومی پرداخت. این موضوع هزینه خرید و یا اجاره مکانی براي 
پرورش مرغ و همچنین کارگر براي رسیدگی به امور مختلف مرغ ها را حذف می کند. این موضوع می تواند 

بدین ترتیب پرورش مرغ بومی می تواند یک .خوب و قابل قبول شودباعث شود که سود مرغ بومی بسیار 
شغل دوم ایده آل و یا براي افراد عالقه مند حتی به عنوان شغل اصلی نیز محسوب شود. زیرا هر چه تعداد 
مرغ محلی بیشتر شده و وقت بیشتري براي پرورش آنها صرف شود، سود دهی آنها نیز بیشتر می شود. بدین 

رادي که عالقه به این کار دارند، می توانند به عنوان شغل اول نیز به پرورش مرغ بومی توجه داشته ترتیب اف
از مزایاي این طرح (پرورش مرغ بومی) :.باشند

.مرغ بومی در مقایسه با طیور صنعتی مقاوم تر است

.پرورش مرغ محلی نسبت به مرغ صنعتی تلفات کمتري دارد–

بیماریها و گرما و سرما مقاوت بیشتري دارد. و این امر باعث سود دهی بیشتر می مرغ بومی نسبت به –
.شود
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بخش دوم

آموزشی:اقدامات -1

استاندارد و محتوي آموزشی:-1-1

گروه اموردام و ماکیان ، با کد استاندارد آموزشی پرورش دهنده مرغ بومی از خوشه کشاورزي و 
ساعت 96ساعت و مجموع 59ساعت و عملی 37میزان ساعت نظري 612220630490001استاندارد
.می باشد

: مناسبو تجهیزاتهاي اداريفضا-2-1
با تعاونی ماکیان طیور شوشت آموزش و فضاي آموزش به عهده شرکت تامین کلیه تجهیزا

.بوده است که در محل  روستا تامین شده استهمکاري بسیج سازندگی شهرستان
مربی:-3-1

که از طرف ناحیه مقاومت بسیج معرفی شده اجرایی مناسبداراي صالحیت و تجارب مربی بدون هزینه 
. است

:آموزشبرنامه ریزي و تعیین شیوه -4-1

نفر متقاضی از طرف بسیج سازندگی شهرستان براي شرکت در دوره25مطابق توافق طرفین ابتدا تعداد 
معرفی شدند. حضوري روستاي هدف

:ان یا گروه هاي هدفکارآموز-5-1

کارآموزان متقاضیان جویاي شغل و دریافت تسهیالت روستایی هستند که از طرف بسیج سازندگی 
شهرستان براي اجراي این طرح و کسب مهارت معرفی شده اند . 

آزمون و صدور گواهینامه:-6-1

با محتوي آموزشی دورهمرغ بومیکارآموزان براساس استاندارد مورد نیاز براي حرفه پرورش دهنده 
مذکور سپري می نمایند ، در هنگام دوره آزمون میان دوره توسط مربی مربوطه صورت می گیرد و درپایان

انجام می شود و سپس به محضهماهنگبصورت آزمون دوره توسط حوزه سنجش و ارزشیابی مرکز 
صادر ستاناقبولی درآزمون پایان دوره آزمون عملی و نهایتا صدور گواهینامه مهارت توسط حوزه سنجش

.می گردد
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مسئول مهارت آموزي طرح:-7-1

09163448575شماره و ایمیل: کشاورزي مرکزمربی سمت: نام و نام خانوادگی: محمد فیض حداد 

:آموزش) اقدامات پشتیبانی2

اقدامات
توضیحات3همکارسازمان2سازمان همکار 1سازمان همکار

تامین کننده تهیه کنندهتامین کننده منابع مالی
منابع مالی

تامین کننده تهیه کننده
منابع مالی

تهیه کننده

استاندارد و 
محتوي آموزشی

سازمان آموزش 
فنی و حرفه اي

سازمان آموزش فنی و 
حرفه اي

شرکت تعاونی ماکیان بسیج سازندگی فضا و تجهیزات
طیور شوش

بسیج سازندگیبسیج سازندگیمربی

بسیج سازندگیبسیج سازندگیکارآموز

آزمون و صدور 
گواهینامه

سازمان آموزش فنی و کارآموزان
حرفه اي
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بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گري طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت:-1
:خدمات یا محصول-1-1

صورت خانگی در روستاها انجام معموالً بهوکارهایی کوچکی است کهپرورش مرغ بومی یکی از کسب
عنوان شغل دوم و طور بهمرغ و همینها ازلحاظ تأمین گوشت و تخمخانوادهخودکفاییجهتدروشودمی

کندمیکمکروستاییهايعنوان شغل اولیه اقتصاد خانوادهدر صورت استمرار و توسعه، به . مرغ منبع تخم
ید براي ساخت هورمون تیروئیدي و فسفر براي رشد بهتر و سالمتی بسیار خوب ید و فسفرست که

ها و امالح ضروریستمرغ منبع خوبی از پروتئین، ویتامینتخم.هاي بدن الزم استاستخوان

بررسی بازار:-2-1

آنرا تخم مرغ از آن دسته غذاهایی است که مصرف کننده به راحتی می تواند حاالت تازگی یا کهنگی مرغ و 
احساس نماید . موضوع جالب اینکه مصرف کنندگان معموالً بعد از مرحله بازاریابی وتوزیع است که فرصت 

مرغ تخم مرغ را پیدا میکنند ، که البته معیار هاي آنها هم در ارزیابی کیفیمرغ ودرك و تشخیص کیفیت
و تنها شاخص مهم براي آنها در وهله صنعت ، منطبق نمی باشد این با استاندارد هاي همیشهتخم مرغو

.استگوشت مرغاول اندازه تخم مرغ و تازگی

در شبکه فعالیتاینمعرفییکی از راهها .می باشدیک برنامه بازاریابی خوب نیاز به ،براي عرضه محصول
ده و عرضه . تا مشتریان هدف شما را پیدا کراستهاي اجتماعی مانند شبکه اجتماعی مشاغل و گردشگري

تخم مرغ و در مورد .مستقیم به مشتریان هدف داشته باشید که در این حالت سود شما به حداکثر میرسد
تخم مرغ محلی مرغ و مرغ محلی تقاضا همیشه بیش از عرضه است و همیشه صفی از مشتریان براي خرید 

.تخم مرغ باکیفیت استمرغ وبه تنها چیزي که باید فکر کنید تولید.وجود دارد
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بررسی رقبا و چگونگی رقابت:-3-1

هرچند .هرکسی که قصد دارد به یک پرورش دهنده ي حرفه اي تبدیل شود باید تجربه خود را باال ببرد
اگر در پرورش مرغ بومی یا همان مرغ محلی از تجهیزات مدرن استفاده شود ،سود بیشتري نصیب پرورش 
دهنده می شود. اما با خالقیت می توان تجهیزات پرورش شامل :آبخوري ، دان خوري ، النه تخم گذاري و 

زار پسندي و خوشمزگی این نوع و هزینه ها را کاهش داد . لذا با توجه به باساختسادهوسایلبارا…
افزلیش تقاضا ، رقابت و مشکلی براي فروش محصوالت در بازار نیست . تخم مرغ 

بازاریابی و فروش:4-1

را از طریق با توجه به شیوه هاي جدید بازاریابی بخصوص ،بازاریابی بصورت اینترنتی می تواند این محصول 
در حال حاضر بازار یابی بصورت سنتی و عرضه شبکه ها و یا کانالهاي مجازي براي مخاطبین عرضه کرد . 

محور و تقاضا محور صورت می گیرد

مجوزهاي الزم براي راه اندازي کسب و کار:-2

. سازمان صادر کننده مجوز: در بخش کشاورزي شرح مجوز (پروانه/ امتیاز:) ............................................ 
د کشاورزي دریافت گرددامجوزهاي الزم می بایست از اداره جه
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بخش چهارم

آسیب شناسی اجراي طرح:-1-4

نداشتن سردخانه براي نگهداري موقت تولیدات تا رسیدن به دست مصرف کنندگان از مشکالت کسب و 
کارهاي کوچک بویژه طرح پرورش مرغ بومی می باشد. افزایش ناگهانی قیمت هاي جیره هاي غذایی و 

افی بهره هاي قوي براي پشتیبانی از تولیدکنندگان و نداشتن سرمایه در گردش کنبود تشکلداروها ، 
در رفع بایداندرکاران و نهادهاي مربوطه تمامی دستباشد لذا از دیگر مشکالت این حوزه میبرداران را 

.این معضالت و مشکالت همکاري الزم را داشته باشند

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

ــاونی  ــک تع ــاد ی ــم وایج ــک ه ــه کم ــدگان ب ــد کنن ــه تولی ــود ک ــی ش ــنهاد م پیش
ــــــد  ــــــا بتوانن ــــــیس ت ــــــاي را تاس ــــــردخانه ه ــــــدات س راتولی

ــش  ــک بخ ــه کم ــایتی ب ــاي حم ــین نهاده ــانند همچن ــازار برس ــه ب ــرده وب ــداري ک نگه
خصوصــــــــی بتواننــــــــد صــــــــنایع تبــــــــدیلی مناســــــــب را در

مســئولین شهرســتان نســبت بــه تشــویق و نیــزشهرســتان ایجــاد نماینــد ، و 
ـــــد ـــــه تولی ـــــدازي کارخان ـــــت راه ان ـــــذار جه ـــــرمایه گ ـــــب س ترغی

.اقدام الزم را مبذول فرمایندجیره غذایی



11

محل درج عکس هاي مرتبط با طرح:
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