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مقدمه:

یکی از مهمترین ماموریت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، آموزش مهارت به افراد جهت ایجاد و 

توسعه اشتغال پایدار است. مطالعات و بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که آموزش مهارت های 

مورد نیاز جامعه منجر به ایجاد یک کسب و کار موفق می شود و از پایداری بیشتری برخوردار است. 

آموزش های فنی و حرفه ای با هدف انتقال مهارت های مختلف به فراگیران و نیز اشتغال این دوره ها از 

طریق مزد بگیری و خود اشتغالی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای پیگیری می شود. با توجه به 

محدودیت بازارهای سازمانی و غیر سازمانی (آزاد) جهت جذب مهارت آموزان آموزش های فنی و حرفه ای، 

توجه به مقوله کارآفرینی در این آموزش ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا به این نوع آموزش ها به 

عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری باالخص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی می 

باشد، نگریسته می شود. در واقع خصیصه این آموزش ها، نوعی پرورش "کارآفرینی" است. به این معنی که 

افراد پس از کسب مهارتها و تخصص دانش فنی، قادر خواهند بود که فرصت های شغلی مناسبی را به دست 

آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند (تاج آبادی، ۱۳۹۲).

طرح های اشتغال زا نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می نمایند، بر همین اساس معاونت آموزش سازمان بر 

آن است تا طی گزارشی، نسبت به اخذ اطالعات مربوط به طرح های اشتغالزا از استان ها اقدام نماید. فرم 

"گزارش طرح های مشارکت در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان" جهت اعالم مشخصات، 

اقدامات آموزشی و پشتیبانی ارائه شده در طرح اشتغال زا است که ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

ها مبتنی بر قراردادها و تفاهمنامه های همکاری با آگاهی از خصیصه ها و قابلیت های شرکاء خود نسبت به 

تکمیل این فرم برای هر طرح اشتغالزا به صورت جداگانه اقدام می نمایند. این فرم شامل سه بخش می باشد 

که در بخش اول اطالعات کاملی از مشخصات سازمان ها، موسسات و یا بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده 

در طرح و همچنین ویژگی ها و برنامه های خود طرح آورده می شود. در بخش دوم اطالعاتی در خصوص 

شناسایی گروه های هدف اقدامات مهارت آموزی آمادگی شغلی و در بخش سوم نیز اقدامات پشتیبانی و 

تسهیل گری انجام شده در طرح آورده می شود.
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بخش اول

اطالعات سازمان ها/ نهادها/ بنگاه های اقتصادی مشارکت کننده در طرح: -۱
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عناوین و زمینه های همکاری نام دستگاه همکار ردیف

۰۹۱۵۴۲۴۷۵۲۶ خانم مهندس فیض 
ابادی

* نیاز سنجی و معرفی کارآموز در قالب 
تفاهم نامه

جهاد کشاورزی فریمان ۱

۰۹۱۵۳۵۲۱۹۳۳ عباس شورابی * نظارت و بازدید و تعیین صالحیت و 
برگزاری آزمون و صدور گواهینامه

مرکز آموزش فنی 
وحرفه ای فریمان

۲

عنوان طرح توانمندسازی و اشتغالزایی:  -۲

تربیت نیروی ماهر گلخانه

۳- خالصه طرح:

با توجه به سهم مهمی که این شهرستان در امر تولیدات گلخانه ای دارد نیروی مورد نیاز کار در این گلخانه ها 

توسط جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی شناسایی و به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان جهت 

آموزش معرفی شده و پس از قبولی افراد در آزمون پایان دوره به صورت مستقیم در گلخانه های شهرستان 

مشغول به کار خوهند شد

۳-۱- اسناد و قوانین مرتبط با اجرای طرح:

براساس تفاهم نامه ی فی ما بین  سازمان جهاد کشاورزی و فنی حرفه ای و نظام مهندسی کشاورزی 

۳-۲- محل جغرافیایی طرح:

روستاهای شهرستان فریمان

آدرس دقیق محل اجرای طرح: -۳-۳

فریمان جاده روستای اقر مجتمع گلخانه ای

مساحت کارگاه/ مکان اجرای طرح:  -۴-۳

گلخانه های سطح شهرستان و روستاهای اطراف

مدت زمان اجرای طرح: ۳ ماه        تاریخ شروع طرح: آبان ۹۹ تاریخ خاتمه طرح اسفند ۹۹ -۵-۳
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فرآیند اجرا و جزئیات طرح: -۴

 فرهنگ و هنر                صنعت                خدمات               بخش فعالیت طرح:      کشاورزی -۱-۴

میزان اشتغال زایی طرح:     مستقیم: ۳۵  نفر          غیر مستقیم: ۲۰نفر -۲-۴

الزامات توسعه و پیشبرد طرح: -۳-۴

آموزش کامل انواع کشت های گلخانه های خاکی و هیدروپونیک و انواع سازه های گلخانه ای به کارگران گلخانه 

ها که اشکاالت در تولید قبل از این آموزشها برآورد شده و میزان بهره وری افراد بررسی می گردد

اهمیت اجرای طرح: -۴-۴

افزایش مهارت و اشتغال زایی برای افراد  -

ارتقاء کیفی و کمی محصوالت گلخانه ای -

جلوگیری از مهاجرت به شهرها -

رشد مناطق بازآفرینی شهری -

افزایش بهره وری و سالمت محصوالت گلخانه ای -

دستاورد کمی طرح: -۵-۴

حداقل ۳۵ نفر از کارگران شاغل در گلخانه های سطح شهرستان آموزشهای الزم در جهت کسب مهارت را دیده و 

در نتیجه کیفیت محصول ارتقاء یافته و مسلماً فروش محصول از شرایط بهتری برخوردار بوده و همچنین سالمت 

محصوالت نیز بهتر خواهد شد 

تاثیرات دستاوردها بر برنامه ریزی های جدید: -۶-۴

افزایش بهره وری و باال رفتن کیفیت محصول و در نتیجه فروش بیشتر و سود دهی باالتر موجب می شود افراد 

بیشتری در این زمینه شروع به فعالیت نموده و ایجاد اشتغال بیشتری صورت پذیرد

بخش دوم

۱-  اقدامات آموزشی:

۱-۱- استاندارد و محتوی آموزشی:

استاندارد آموزشی ۲۵۰ ساعته کشتکار گلخانه های خاکی 

فضاهای اداری و تجهیزات مناسب:  -۲-۱

تامین تجهیزات و گلخانه صنعتی کشت شده – گلخانه سنتی کشت شده – به عهده جهاد کشاورزی و 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد
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مربی: -۳-۱

مربی توسط مرکز فنی و حرفه ای فریمان تامین گردید

برنامه ریزی و تعیین شیوه آموزش: -۴-۱

تعداد۳۵  کاراموز معرفی شده از جهاد آموزش های تئوری و عملی را دیده و در کالسهای آنالین نیز شرکت نموده 

و از فیلمهای آموزشی و دیگر موارد مورد نیاز بهره مند شده اند

کارآموزان یا گروه های هدف: -۵-۱

کاراموزان با معرفی نامه از سوی جهاد کشاورزی به فنی حرفه ای مراجعه می کنند که همگی در رده سنی جوان، و 

دارای تحصیالت راهنمایی و متوسطه و کارشناسی هستند

۱-۶- آزمون و صدور گواهینامه:

.حدودا ۳۰ نفر در آزمون فنی حرفه ای شرکت کرده که ۲۸ نفر قبول شده و در مرحله صدور گواهینامه اند و 

الباقی افراد منتظر زمان ازمون بعدی هستند

مسئول مهارت آموزی طرح: -۷-۱

نام و نام خانوادگی: محمد جهانی ناری        سمت:مربی                شماره و ایمیل: ۰۹۱۵۳۲۳۸۲۳۰
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۲) اقدامات پشتیبانی آموزش:

سازمان همکار ۳ سازمان همکار ۲ توضیحاتسازمان همکار۱
تهیه کننده تامین کننده 

منابع مالی
تهیه کننده تامین کننده 

منابع مالی
تهیه کننده تامین کننده 

منابع مالی

اقدامات

در این قسمت دستگاه/ دستگاه های تامین کننده 
هزینه های تهیه و تدوین استانداردها و محتوی دوره 

آموزشی و نحوه تهیه و تدوین آن مشخص می گردد

فنی 
حرفه ای

فنی 
حرفه ای

استاندارد و 
محتوی آموزشی

در این بخش دستگاه/ دستگاه های تامین کننده منابع 
مالی فضا، تجهیزات و مواد مصرفی و همچنین دستگاه/ 

دستگاه های تهیه کننده آن مشخص می گردد

جهاد 
کشاورزی

جهاد 
کشاورزی

فضا و تجهیزات

در این قسمت دستگاه/ دستگاه های پرداخت کننده 
هزینه آموزش مربیان و دستگاه/ دستگاه های تامین 

کننده مربی مشخص می گردد

فنی 
حرفه ای

فنی 
حرفه ای

مربی

در این قسمت دستگاه/ دستگاه های تامین کننده 
هزینه های آموزش (ثبت نام، مشاوره و هدایت شغلی 
کارآموزان) و دستگاه/ دستگاه های متولی آن مشخص 

می گردد

جهاد 
کشاورزی

جهاد 
کشاورزی

کارآموز

در این بخش دستگاه/ دستگاه های تامین کننده هزینه 
های آزمون و صدور گواهینامه و دستگاه/ دستگاه های 

مشارکت کننده در برگزاری آزمون عملی 

فنی 
حرفه ای

فنی 
حرفه ای

آزمون و صدور 
گواهینامه

بخش سوم

پشتیبانی و تسهیل گری طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت: -۱

دراین طرح عالوه براشتغال بیش از ۳۰ نفر در گلخانه های روستاهای فریمان ؛ بهبودکیفیت خدمات ارایه شده 

(خیار ، گوجه)  ورعایت بهداشت آن و نیز نیازمنطقه وشهرستان تامین و باراضافی به شهرستان های مجاورارسال 

میگردد.

۲-     بررسی بازار:

با توجه به نیاز باالی مصرف کننده به محصوالت کشاورزی و سبزیجات تازه محصول مورد نظر (خیار و گوجه) بازار 

خوبی در شهرستان و نیز شهرهای اطراف دارد

۳-۱- بررسی رقبا و چگونگی رقابت:

در این بازار قیمت گذاری براساس کیفیت محصول و میزان آن در منطقه صورت میگیرد و خوشبختانه تعداد 

گلخانه های منطقه متناسب با نیاز مصرف کننده می باشد

بازاریابی و فروش:

محصوالت گلخانه ای مستقیما به میادین میوه و تره بار ارسال میگردد
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مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب و کار: -۱

شرح مجوز (پروانه/ امتیاز): پروانه بهره برداری گلخانه         سازمان صادر کننده مجوز: سازمان جهاد کشاورزی

بخش چهارم

۱-۴- آسیب شناسی اجرای طرح:

هزینه اولیه ساخت گلخانه بصورت صنعتی بسیار باالست و کشاورز به ناچار به صورت سنتی سازه ی خود را 

احداث میکند که باعث کاهش راندمان و نیز تلفات باالی محصول و افزایش افات و امراض شده و نیز نمیتوان 

این نوع گلخانه ها را در زمستان براحتی گرم نمود

۲-۴- پیشنهادات و ارائه راهکارهای رفع چالش ها:

آموزش دادن به کشاورز- رفع موانع تولید- حذف واسطه ها- دادن امتیازات و تسهیالت الزم به کشاورزان

محل درج عکس های مرتبط با طرح:


