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گزارش اقدام مشترک در توانمندسازی و اشتغالزایی مهارت آموختگان

عنوان: اجرای دوره های مهارتی حرفه شمع ساز در دهستان تجن شهرستان سرخس

تهیه شده در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
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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 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

ماهیت دستگاه همکار

خصوصی دولتی

س
ما

ه ت
مار

ش
یل

یم
و  ا

 

گی
واد

خان
ام 

و ن
ام 

ن
ول

سئ
ه م

ند
مای

 ن

تی
دما

خ

دی
ولی

ت

تی
دما

خ

دی
ولی

ت

عناوین و زمینه های همکاری نام دستگاه همکار ردیف

۰۹۱۵۵۲۴۳۵۰۴ داوودحمیدی  * نیازسنجی ، ثبت نام و آموزش در 
قالب تفاهم نامه

بنیاد برکت  ۱

۰۹۱۳۲۶۶۳۵۶۰ سیدمحسن 
سیدالنگی

* نظارت و بازدید و تعیین صالحیت و 
برگزاری آزمون و صدور گواهینامه

مرکز شماره ۲۴ 
سرخس

۲

عنوان طرح توانمندسازی و اشتغالزایی:شمع سازی محرومیت زدائی دهستان تجن -۱
 خالصه طرح: در این طرح تعدادی از دهستانهای محروم استان شناسایی شده است که دهستان تجن شهرستان 

سرخس نیز جز آن می باشد ، این طرح ها که با محوریت  بنیاد برکت شهرستان (ارائه تهسیالت ) و همکاری 

آموزش فنی و حرفه ای مرکزسرخس در عرصه آموزش و استاندارد سازی محصوالت و نظارت بر تولید و تهیه مواد 

اولیه و خرید محصوالت تولید شده  توسط شرکت خانه کسب کارکاشان ( پشتیبان) جهت تولید شمع های تزینی 

در ۳ روستا و بالغ بر ۶۰ نفر صورت گرفت 

...........................................................................................................................................................................................

۳-۱- اسناد و قوانین مرتبط با اجرای طرح: درراستای طرح مثلث اقتصادی استان  وتفاهم نامه استانی

محل جغرافیایی طرح: -۲-۳

روستا های منطقه 

آدرس دقیق محل اجرای طرح: -۳-۳

خراسان رضوی – سرخس – روستاهای دولت آباد- کچولی – قلعه قصاب  به عنوان معین روستاهای منطقه

مساحت کارگاه/ مکان اجرای طرح:۲۰متر -۴-۳

مدت زمان اجرای طرح: ۶۶  ساعت تاریخ شروع طرح:مرداد ۹۹ تاریخ خاتمه طرح: مهرماه ۹۹ -۵-۳

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

میزان اشتغال زایی طرح:     مستقیم:  ۶۰ نفر          غیر مستقیم  ۱۰ نفر -۲-۴

الزامات توسعه و پیشبرد طرح: -۳-۴

در این طرح افراد پس آموزش و تولید های اولیه ملزم به تولید پایدار و با کیفیت است

اهمیت اجرای طرح:

اشتغال زایی برای افراد سرپرست خانوار -

کمک به اقتصاد خانواده -

جلوگیری از مهاجرت به شهرها -

کمک به بهبود معیشت  -

افزایش بهره وری -

دستاورد کمی طرح: -۴-۴

در این طرح عالوه بر پایدار سازی اشتغال میزان درآمد خانوارها متناسب با مقدار تولید افزایش داشته 

است که با افزایش تولید بیشتر درآمد خانوار افزایش یافته است.  

تاثیرات دستاوردها بر برنامه ریزی های جدید: -۵-۴

بخش دوم

۱-  اقدامات آموزشی:

۱-۱- استاندارد و محتوی آموزشی:

شمع ساز۶۶ ساعته کد استاندارد ۷۳۱۹۲۰۸۵۰۳۰۰۰۰۱

فضا و تجهیزات:  -۲-۱

تامین تجهیزات وفضای آموزشی  بعهده بنیاد برکت  می باشد. -۳-۱

مربی: -۴-۱

تامین مربی با بنیاد برکت می باشد

برنامه ریزی و تعیین شیوه آموزش: -۵-۱
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دراین طرح تعداد ۶۰ نفراززنان روستا درکالس شرکت داشتند .که درروستای هدف بصورت معین برگزارگردید. 

کارآموز: -۶-۱

کاراموزان این طرح اکثرا زنان سرپرست خانوار ومتقاضیان کار بودند که بامعرفی ازطرف بنیاد برکت  درکالس ثبت نام شدند.

آزمون و صدور گواهینامه: -۷-۱

دراین طرح  پس از اتمام دوره آموزشی کارآموزان به آزمون معرفی شدند و  پس از قبولی در آزمون  گواهینامه صادرگرید.

مسئول مهارت آموزی طرح: -۸-۱

نام و نام خانوادگی:محمدعلی میرعلمی      سمت مسئول آموزش مرکز     شماره و ایمیل :   ۰۹۳۸۷۳۵۰۷۵۱

۲) اقدامات پشتیبانی آموزش:

توضیحاتسازمان همکار۱
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

سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای 

کشور

سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای 

کشور

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

بنیاد برکت بنیاد برکت فضا و تجهیزات

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

گردد

بنیاد برکت بنیاد برکت 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

بنیاد برکت بنیاد برکت کارآموز

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

صادر کننده گواهینامه مشخص می گردد

سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای 

کشور

سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای 

کشور

آزمون و صدور 
گواهینامه

بخش سوم
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پشتیبانی و تسهیل گری طرح

مشخصات و شناسایی بازار محصول/خدمت: -۱

۱-۱خدمات یا محصول:

 شناسایی بازار محصول توسط شرکت خانه کسب کار کاشان صورت می گیرد وتعداد ۶۰ نفر به صورت مستقیم در دهستان 

محروم این شهرستان به اشتغال پایدار رسیده اند.

۲-۱-     بررسی بازار:

بررسی بازارهای داخلی و خارجی توسط شرکت خانه کسب کار کاشان به صورت پیوسته صورت می گیرد و تنوع محصوالت 

تولیدی متناسب با نیاز بازار تقییر می کند.

۳-۱- بررسی رقبا و چگونگی رقابت:

بازاریابی و فروش:

توسط شرکت خانه کسب کار کاشان انجام می گیرد و حتی دید صادراتی نیز در این طرح مشاهده گردیده است  -۱
مجوزهای الزم برای راه اندازی کسب و کار: -۲

بخش چهارم

آسیب شناسی اجرای طرح:

با توجه به اینکه طرح شمع ها بطور پیوسته تغییر می کند، آموزش های مستمر و رفع اشکال شمع های 

تولیدی می تواند از آسیب های پیشرو جلوگیری نماید، پیوستگی پرداخت و خرید شمع ها توسط شرکت 

خانه کسب وکار کاشان می بایست حفظ گردد، که روی کیفیت کار می تواند تاثیرگذار گردد.

تهیه مواد اولیه مرغوب در کیفیت نهایی شمع های تزینی بسیار موثر است

محل درج عکس های مرتبط با طرح: 
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