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كه مي تواند جامعه را تغيير بدهد.

يافتني من بسيار مرتبط با فعاليت هاي سازمان آموزش فنی
يكي از برنامه هاي بلند پروازانه يا يكي از آرمان هاي دست
ِ
و حرفه ای کشور مي باشد .بايد با برنامه ريزي درست بتوانيم از اين ظرفيت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به طور
كامل استفاده كنيم .البته من واقعاً فكر مي كنم اين ظرفيت براي كل دولت هم هنوز خيلي ناشناخته است .ظرفيت هايي
كه ما در اين سازمان داريم به اعتقاد من هنوز شناخته نشده است .شعاري كه چند ماهي هست كه من اين شعار را مي دهم
"اشتغال بزرگ ،بنگاه كوچك" است و خدا را هم سپاسگزارم كه اين شعار را مقام معظم رهبري هم تأكيد كردند .بحث من
همين به اصطالح اشتغال بزرگ در شركت هاي كوچك و بنگاه هاي كوچك و متوسط بود؛ یا حتي از آن پايين تر "بنگاه هاي خرد"
بود ،اين يك نظر مشترك و طرح و ايده مشترك بود .من به خاطر زحمات و نقش موثر شما همکارانم در سازمان آموزش
فنی و حرفه ای به شما تبريك مي گويم.
ما در سال  1393موفق شديم كه طرح هاي اشتغالي ،كه به بعضي از آنها اشاره شد را ،روش كارمان بگيريم ،طرح هاي
پشتيبان و طرح تكاپو روش كار قرار گرفت .ما معتقديم كه اين طرح ها با كارهاي كارشناسي بسيار عميقي همراه بوده است
به طوري كه يك ريال هم پول در آن به هدر نرفته است .ما خوشبختانه در حوزه توسعه كار آفريني و اشتغال هم موفقيت هايي را
بدست آورده ايم.
مي خواهم به همه اين تبريك را بگويم كه سنجش افكار عمومي توسط يك يا دو دستگاه معتبر انجام شد ،اين سنجش ها نشان
مي دهد كه وزارت خانه تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمره وزارت خانه هايي است كه در زندگي مردم تأثير دارد ،فعاليت هاي مثبتي
شناسايي شده اند؛ باالخره اشكال هم داريم و نقد مي شويم؛ اما اگر امروز از مردم سنجش كنند در باره فعال ترين وزارت
خانه ها ،بطور طبيعي وزارت امور خارجه در زمره وزارت خانه هاي برتر بوده است .وزارت خانه ي ما هم در زمره وزارت خانه هايي
است كه از نظر مردم خوب كار مي كند .اين نتيجه كار شماست ،افكار عمومي نسبت به وزارت خانه ما تغيير كرده است.
خانواده سازمان آموزش فني و حرفه اي در حوزه بچه هاي بي سرپرست خوب كار كرده است ،اعضاي خانواده شما درحوزه
افراد از كار افتاده و آسيب هاي اجتماعي هم خوب كار كرده است .خدا را شكر مي كنيم و در سال  1394اميدواريم اگر
سنجشي در پايان سال انجام شود ،اين بار اين سنجش درباره اشتغال و توليد ملي باشد و انسان هاي اميدوار و ماهر براي
ايفاي نقش هاي اجتماعي بزرگ شكل بگيرند.
من در سال  1394به سازمان آموزش فني و حرفه اي دل بسته ام و فني و حرفه اي را در كانون جهت گيري خودم قرار
داده ام .آغاز سال  1394در اولين جلسه شوراي مشاوران اقتصادي رييس جمهور كه بحث توسعه منابع انساني خواهد بود،
درباره گرايش به اشتغال با رويكرد توسعه منابع انساني بحث خواهد شد و موضوع فني و حرفه اي هم مطرح خواهد شد ،ما
بايد فني و حرفه اي را به گفتگوي اجتماعي تبديل كنيم ،ما بايد نگرش به اشتغال را عوض كنيم ،نگرش به اشتغال وقتي
عوض شود ،انسان ها در مورد اشتغال طور ديگري مي انديشند.
به اعتقاد من در سازمان آموزش فني و حرفه اي ما فقط مهارت شغلي را نبايد جهت گيري كنيم حتي برنامه ريزي براي
مهارت هاي ذهني و مهارت هايي كه افراد بتوانند به موفقيت دست يابند؛ بايد براي آن برنامه ريزي كنيم .من چندين كشور
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مانند برزيل ،كره و آنهايي كه تازه صنعتي شده اند را مطالعه كردم ،هيچ كشوري موفق نشده به جز اينكه از مسير منابع
انساني متحول شده عبور كرده باشد .اصطالح مهارت آموزي يك اصل است و اين اصل است كه مي تواند جامعه را تغيير بدهد.
خانواده ها براي تحصيل فرزندانشان هزينه هاي زيادي مي كنند حتي خانواده هايي كه ندارند وام مي گيرند و شهريه هاي چند
ميليوني مي دهند و اين را تا دانشگاه ادامه مي دهند .در حال حاضر خانواده ،بخش اعظمي از هزينه آموزش را مي پردازد .در
نهايت يك بچه مي شود تحصيل كرده اي كه هيچ مهارتي در كار ندارد و نمي تواند كاري انجام بدهد.
بايد نشان بدهيم هر كس گواهينامه مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي در دستش باشد آن را مثل جادوي به اصطالح
توانمندسازي بداند و اين مدرك ،بايد كار و توسعه و پيشرفت فرد را تسهيل كند.
مقام معظم رهبري بحث آرمان دست يافتني را مطرح كردند .اين يك سري الزامات دارد .الزامات نيل به اين آرمان دست
يافتني را من در برنامه ها ديده ام .بايد خودمان را دانشي تر كنيم ،همكاران! ما بايد كارهايي را كه تا حاال مي كرديم ،تغيير
دهيم .فكر نكنيد به بهترين شكل كار مي كرديد .بهترين شكل آن نيست كه عادت مألوف ماست .ما اگر بخواهيم ،مي توانيم به اين
آرمان دست يافتني برسيم .انشاءا ..مسائل كشور حل مي شود و در بخش نفت و مسكن سرمايه گذاري بيشتري مي شود.
اين روش هايي كه داريم كار مي كنيم ،روشهايي كافي نيستند .اين روش ها براي وضع موجود و فعلي است ،هر چند قابل
تقدير هم هست .دوستان! ما بايد در كار ،سازمان را چابك تر از اين بكنيم ،مثالي مي زنم .ما بخش دولتي هستيم ولي
مثل شركت هاي خصوصي بايد عمل كنيم ،بخصوص در سازمان آموزش فني و حرفه اي مثل شركت هاي خصوصي عمل
كنيم ،شركت خصوصي براي مقدار كمي سود هم برنامه ريزي مي كند .بحث سود اجتماعي و منفعت اجتماعي است .حاال
آن شركت به دنبال سود مادي است و ما مي خواهيم سود اجتماعي به دست بياوريم .او يك ريال سود مادي را مي بيند؛ ما
بايد بتوانيم هر چيز كه به افزايش سود مهارتي و اجتماعي كمك مي كند ،را دريافت كنيم.
من خواهش می کنم كه بتوانيم هم تنوع و هم تفويض و چابك عمل كردن را در سرلوحه ي كارهاي خود قرار بدهيم.
موضوع آموزش به اصطالح سياري كه فكر كنم سه ماه است ،پيرامونش بحث مي كنيم ،از سه ماهه آخر  93شروع كرديم؛
پيرامون اين موضوع خيلي بحث كردند ،من هم در مصاحبه ها خيلي تكرار كردم؛ به خاطر اينكه ما نبايد زمين گير ساختمان ها
باشيم .ساختمان ها ما را زمين گير مي كند ،ما بايد جلوي زمين گير شدن فني و حرفه اي را بگيريم .بايد نيروهاي بومي را
آموزش بدهيم .جاهايي ناچار هستيم با تنديس ها كار كنيم؛ منظورم از تنديس ها همين سخت افزارهاست ،الزام هست ولي
ما حتماً بايد از اين زمين گيري خودمان را خالص كنيم .بتوانيم در سال  94به آن مسائل برسيم.
اينجا ستاد است ،ستادها چند وظيفه دارند ،ستادها وظيفه پيدا كردن راه هاي نو را دارند ،ستادها بايد دائم راه هاي جديد
براي بهتر كاركردن را عرضه كنند ،ستادها بايد مطالعه كنند ،هر عمل مثبتي كه در هر گوشه دنيا اتفاق مي افتد را بتوانند
منعكس كنند ،ستادها بايد بگردند به دنبال هم افزايي هاي داخلي .ستادها بايد دنبال اتصاالت ميان بخشي و هم افزايي هاي
ميان بخشي باشند .اين كاري است كه از ستادها انتظار مي رود.
همكاران عزيز! من معتقدم كسي كه مي خواهد ،اثر اجتماعي در جامعه اش بگذارد ،بايد خودش آدم مؤثري باشد .تا شما
آدم مؤثري نباشيد ،نمي توانيد بر جامعه ،اثري بگذاريد.
سازمان آموزش فني و حرفه اي اگر درست كار كند عده اي از مردم مي توانند سفره هايشان را با شغل درست پر كنند .اين

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

را بدانيد كه كارتان در زندگي مردم اثر دارد .شما كمتر از سازمان تأمين اجتماعي در زندگي مردم اثر نداريد .تمام مطالعات
جهاني نشان مي دهد كه پاشيدن پول كسي را به س ِر كار نمي برد و خوشبخت نمي كند .سازمان آموزش فني و حرفه اي
اينجاست كه مردم را مي تواند ،خوشبخت كند .بايد مردم را توانمند كنيد .اگر پول به بخش مهارت آموزي و ايجاد شغل و
افزايش توليد برود بهتر است .يك نفر با شرافت و كرامت سركار مي رود .ما در سازمان آموزش فني و حرفه اي مي توانيم
زندگي كريمانه اي براي جامعه مان بسازيم .نگاه كنيد ،گاهي وقتها اثر كارمان را نمي دانيم .يك نفر را اگر بتوانيم واقعاً توانمند
كنيم و جامعه را به سمتي ببريم كه بتواند به سمت اشتغال برود ،ارزش دارد .نقش سازمانمان را بدانيم .صادقانه گفتم من
دل به سازمان آموزش فني و حرفه اي بسته ام و فكر مي كنم بايد كاري انجام بدهيم تا بتوانيم يك جهش را انشاءا ...داشته
باشيم .برنامه هايي دارم و مي خواهم به گفتگوي عمومي دولت تبديلش كنم .فرد تا بر خانواده نتواند موثر باشد ،بر جامعه اش
هم تاثير نمي گذارد .بنابراين بر حسب اتفاق من هم در جايگاهي قرار گرفته ام كه مسئول خانواده هستم .من بارها گفتم كه
مسئول
عنوان مسئول را بيش از رييس و بيش از وزير دوست دارم .مسئول ،يك نوع تعهد اخالقي در قبال خانواده اش دارد.
ِ
آنهاست ،فقط مسئول نتيجه گيري نيست  .مسئول فرآيند هم هست .مسئول چگونگي زندگي آدمها هم هست .رييس فقط
نتيجه را مي بيند ،مسئول فرآيند را هم نگاه مي كند .آدم ها را هم مي بيند .فقط نتيجه گرا نيست .حاال من در اين سمت
نشسته ام و مي خواهم عرض كنم همكاران خودم اول بايد به خانواده هاي خودمان برسيم ،به كانون خانواده هاي خودمان
بايد توجه كنيم .ما اگر مي خواهيم مردم را آموزشي بدهيم ،ابتدا بايد خودمان آموزش ببينيم و ياد بگيرم كه چگونه رفتار
كنيم .بعد از خانواده ،سازمان خانواده دوم شما است .بايد محيط كاريمان كه خانواده دوم ماست ،محيطي پرمهر و عطوفت
باشد ،باهم مهربان باشيم ،هواي همديگر را داشته باشيم.
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کلیات
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بخش نخست :
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2

تربیت نیروی انسانی مجهز به مهارت که قادر باشد علم و دانش را به کاال و خدمات قابل عرضه در اقتصاد کشور تبدیل
نماید از يك سو و تربیت افراد خالق و کارآفرین که بتوانند با ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت ،فرصت های شغلی پایداری
برای دیگران ایجاد نمایند به عنوان يكي از استراتژي هاي مؤثر در فرآيند توسعه در روند جهاني به شمار مي رود .در اين ميان
آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي به عنوان يكي از اجزاي الينفك بسته هاي اقتصادي همه دولت ها در مسير توسعه
به شمار مي روند كه مي توانند از طريق آموزش نيروي انساني ماهر و تكنسين از يك سو و تقويت و رشد قابليتهاي انساني
از سوي ديگر ،بستر ايجاد تحولي بزرگ در بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم نمايد .اهميت مهارت و فناوري در فرآيند
توسعه در كشور و دستيابي به اهداف سند چشم انداز  20ساله ي كشور به ويژه دستيابي ايران به قدرت اول اقتصادي در
منطقه در افق  ، 1404سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را به عنوان متولي اصلي آموزش هاي مهارتي غيررسمي برآن
داشت تا به منظور ترسيم يك چشم انداز كالن ،سند راهبردي مهارت و فناوري را طراحي و تدوين نمايد.
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور بسترسازي اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري به عنوان نقشه راه تحول و
نوسازي در مجموعه خدمات ،فرآيندها و فعاليت هاي اين سازمان  ،باتوجه به اسناد باالدستي كشور همچون سند چشم انداز
 ،1404سیاست های کلی نظام اداری ،اشتغال و اقتصاد مقاومتي ،ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) برنامه ي پنجم
توسعه ي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و با نگاه به منشور كاري وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،هرساله اقدام به تدوين
« بسته اجرايي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سطح ستاد و صف » نموده و براساس آن مجموعه فعاليتهاي خود
را اجرايي مي كند.
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مقدمه

اين سند مشتمل بر  2بخش كليات و برنامه هاي اجرايي بوده و برنامه هاي عملياتي را در  23فصل طبقه بندي نموده است.
براي تحقق برنامه هاي اين بسته اجرايي ،آيين نامه ها ،دستور العملها ،شيوه نامه ها و پيوستهاي اجرايي از سوي معاونتها و
دفاتر ستادي تدوين و به حوزه صف ابالغ مي گردد .اميد آنكه در سالي كه به تدبير مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به نام
سال « دولت و ملت؛ همدلي و همزباني » نامگذاري شده است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره مندي از توانمندي و
عزم راسخ تالشگران عرصه مهارت آموزي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،شاهد تحقق اهداف متعالي دولت تدبير
و اميد در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران به ويژه در عرصه اشتغال پايدار باشيم.
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نگاهی به خدمات و فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس در سال  1359از ادغام سه واحد
آموزشی «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»« ,صندوق کارآموزی» و «کانون كارآموزی» با نام «سازمان آموزش
فنی و نیروی انسانی» تشکیل گردید و در سال  1360به «سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور» تغییر نام یافت .در حال حاضر اين
سازمان عالوه بر ستاد مركزي ،داراي  31اداره كل ،حدود  700مركز آموزش دولتي و بیش از 17هزار آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در
سطح كشور و همچنين مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي است .مأموريت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
آموزش ،پژوهش ،توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش در قالب دوره هاي  1تا 18
ماهه به صورت کوتاه مدت و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طريق آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي ،تيم هاي سيار
شهري و روستايي ،مراکز جوار صنايع و صنوف ،مراکز جوار دانشگاه ،مراکز جوار زندان ،مراکز جوار پادگان ها ،آموزش در مركز تربيت
مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي و همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام مي شود
و بدین وسیله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت ،كشاورزي و خدمات و ارتقای
فرهنگ مهارت هاي فني جامعه اقدام می نماید .پژوهش ،بخش ديگري از مأموريت هاي اصلي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به
شمار مي رود كه چالش هاي اصلي بين آموزش با بازار كار و صنايع را بررسي نموده ،در جهت رفع آن فعاليت مي كند .بخش پژوهش،
عموماً شناسايي صنايع و مهارت هاي موجود در آن ها ،گردآوري اطالعات مورد نياز براي تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت آموزي و
نرم افزار و سخت افزار آموزشي و كمك آموزشي ،مطالعه و بررسي روش ها و سيستم هاي آموزشي موجود در ساير سازمان هاي داخلي
وخارجي ،مطالعه و پيشنهاد روند جابجايي نيروي كار و باال بردن مهارت كارگران شاغل و همچنين ايجاد تشكل هاي مربيان
آموزش فني و حرفه اي و جلب مشاركت آنان را بر عهده دارد .همچنين به منظور دستيابي به تازه هاي علوم و فناوري روز و همگامي با
استانداردهاي جهاني ،همواره سعي بر گسترش روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار ( ،)ILOسازمان بين المللي مسابقات
جهاني مهارت ( )WSIو كشورهاي مختلف دنيا نموده است .سازمان با هدف ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي ارتقاي مهارت هاي ملي
در سطح مهارت هاي جهاني و ايجاد فرصت مناسب براي كشف و شكوفايي استعدادهاي حرفه اي جوانان  ،هرساله مسابقات ملي مهارت
را برگزار و برگزيدگان اين مسابقات را به مسابقات بين المللي مهارت اعزام مي نمايد که رتبه جمهوری اسالمی ایران به صورت
مداوم در طی دوره های گذشته ارتقا داشته است .به دنبال استراتژي ايجاد تحول بنيادي در نظام مهارت آموزي كشور و در راستاي
تحقق ماده  55قانون برنامه ي چهارم و ماده ي  21قانون برنامه ي پنجم توسعه ي كشور ،به منظور ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي
در امر سياستگذاري ،هدايت ،حمايت ،اعتبار بخشي و نظارت بر آموزشهاي متناسب با نيازهاي شغلي «نظام آموزش مهارت و فناوري»
به عنوان يك نظام آموزشي مستقل در تمامي سطوح آموزشي بهصورت رسمي و تكميلي بين سطوح تحصيلي و با ظرفيتي همسنگ
با آموزش هاي نظري با حضور جمعي از خبرگان ،طراحي و تدوين شد و آيين نامه اين نظام در جلسه مورخ  1390/8/1هيأت وزيران
تصويب و ابالغ شد .در راستای تحقق نظام آموزش مهارت و فناوری ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور عالوه بر اجرای آموزش های
کوتاه مدت و تکمیلی بین سطوح تحصیلی ،مراکز دانشگاهی آموزش علمی کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای را در مراکز آموزشی خود
ایجاد نموده که تاکنون موفق به ایجاد ،راه اندازی و پذیرش دانشجو در بیش از  60مرکز دانشگاهی علمی -کاربردی شده است.

سياست  : 01افزايش قابليت حضور در عرصه هاي بين المللي

راهبرد :01
حضور موثر در

سياست  :02ارتقاء جايگاه كشور در مسابقات بين المللي مهارت

عرصه هاي بين المللي
سياست  : 03اعتبار بخشي به آموزش هاي سازمان در سطح بين المللي

راهبرد :02
طراحي و استقرار نظام
جامع مهارت و فناوري
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راهبردها و سیاست های سند راهبردی مهارت و فناوری

سياست  :04يكپارچه سازي آموزش هاي مهارتي از طريق استقرار نظام
جامع مهارت و فناوري در سطح ملي

سياست  :05ارتقاء فرهنگ مهارت آموزي و افزايش منزلت اجتماعي
مهارت آموختگان بارويكرد آموزش مادام العمر
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راهبردها و سیاست های سند راهبردی مهارت و فناوری

سياست  :06ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان

سياست  :07طراحي و استقرار الگوهاي آموزش مهارتي با رويكرد تقاضا

راهبرد :03
توسعه و ارتقاء آموزش هاي
مهارتي

محوري و مبتني بر محيط كار

سياست  :08توسعه ي مشاوره ي آموزشي و شغلي در كليه ي مراكز
آموزش فني و حرفه اي

سياست  :09طراحي و استقرار الگوي توسعه آموزش هاي مهارتي به تمام
سطوح و اليه هاي اجتماعي با هدف تحقق شعار "هر ايراني ،يك مهارت"
سياست  :10فراهم نمودن سازوكارهاي بهره برداري متقابل از

اعتبارگواهينامه ها و مدارج علمي نظام آموزش غير رسمي و نظام
آموزش رسمي

سياست  :11توسعه ،بهبود فضا و ارتقاء و تكميل تجهيزات مراكز آموزشي
سازمان بر اساس استاندارد هاي آموزشي

6

سياست  :12توانمند سازي زنان از طريق آموزش هاي مهارتي

راهبرد :04
تحقق عدالت اجتماعي

سياست:13توانمندسازيآسيبديدگاناجتماعيازطريقآموزشهاي
مهارتي

سياست  :14اشاعه ي آموزش هاي فني و حرفه اي در مناطق محروم و
كمتر توسعه يافته

راهبرد :05
توسعه ي مشاركت ذينفعان
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راهبردها و سیاست های سند راهبردی مهارت و فناوری

سياست  :15فراهم سازي بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش غير
دولتي و تعاوني

سياست  : 16توسعه ي مشاركت با بخش هاي عمومي و دولتي
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راهبردها و سیاست های سند راهبردی مهارت و فناوری

سياست  : 17اهتمام به پژوهش محوري در تصميم سازي و تصميم گيري

سياست  : 18بازنگري ،اصالح ،توسعه و بهينه سازي الگوهاي ارزشيابي
مهارت

راهبرد :06استاندارد سازي،
اصالح و بهبود روش ها و
فرآيندها

سياست  : 19استقرار مديريت ارزيابي عملكرد با تاكيد بر مولفه هاي
شايستگي و عملكرد

سياست  : 20بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي
در جهت تحقق دولت الكترونيك

سياست  : 21حمايت از خالقيت و نوآوري سازماني

سياست  : 22بستر سازي مناسب جهت ارزيابي آموزش هاي مهارتي و
رهگيري اشتغال مهارت آموختگان

8

سياست  : 23جذب ،نگه داشت و ارتقاء شايستگي ( دانش ،مهارت و

راهبرد  :07جذب
مربيان توانمند ،ارتقاء
و توانمند سازي منابع
انساني سازمان

راهبرد :08

نگرش) مربيان سازمان و بهبود شرايط رفاهي و معيشتي مربيان

سياست  : 24ارتقاء سطح تحصيلي و مهارتي كاركنان سازمان و
خانواده هاي آنها

سياست  : 25ارتقاء سطح سالمت جسمي ،روحي و فرهنگي كاركنان و
خانواده آنها
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سياست  : 26استفاده ي بهينه از منابع مالي

توسعه و ارتقاء بهره وري
منابع مالي سازمان

سياست  : 27افزايش درآمد منابع سازماني
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برنامه های عملیاتی
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بخش دوم :
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ﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزاار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺑﻪ
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧ
ارﺗﻘﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي

ﺷﺘﻐﺎل(
1393/9/3ﺷﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﺷ
ﻧﻴﺮووي ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ 3

ب
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار )ﻣﺼﻮب
ل
ﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﻣﺮزي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد
ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃ

ي ﻋﺎﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل(
 1393/99/3ﺷﻮراي

ﻣﻬﺎرت
ﺗﺤﻮل ﺎ ت
ﺳﻨﺪ ﺗﺤ ل
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻨﺪ
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺤ ﻫﺎ
ﻋﻨﺎ ﻳ

ﺧﺮد ،آﻣﻮزش ﻫﺎﺎي ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر و آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺧ

ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ن در ﺗﻜﻤﻴﻞ و اارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﺷ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻮﺛﺮ و اﺛﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻫﺎ و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻗﻮاﻧﻴﻦ،آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺎ
ﻦ
ﺟﻮد  /ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟ
ﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﻣﺼ
اﺻﻼ

ﺐ ﭘﺬﻳﺮ ،در ﻣﻌﺮﺮض آﺳﻴﺐ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ااﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻲ اﻗﺸﺎر آﺳﻴﺐ
ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ

ﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ
ﺗﻮﺳﻌ

ﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﻀﻤﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ

ش ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي آﻣﻮزش
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ روز رﺳ
ن
ش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺤﻮﻮل ،ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﺑﻬﺴﺎزي آﻣﻮزش
ﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺧﺮدد ﺟﻤﻌﻲ
ﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸ
ﺗﻮﺳﻌ
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ي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎررﻛﺖ در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي

ﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺳﻨﺠﺶ و ارزﺷ
ﺗﺤﻮل ﺳ

ﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدﻣﻣﻲ
ﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ
ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﺎرت

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ
ﻣﺸﺎورهه و ﻫﺪاﻳﺖ آﻣﻮﻮزﺷﻲ  -ﺷﻐﻠﻲ

ي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﻜﺮد و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎززي ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺘﻘﺮارر ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي

ي اﻃﻼﻋﺎت و اررﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻮﺳﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي
ﺑﻬﺮه ﮔﻴﻴﺮي از ﻓﻨﺎوري

ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ادداري ،ﺣﻘﻮق ﺳﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮﺮوﻧﺪي
ارﺗﻘﺎء ﺳ

م ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺳﺎﻧﻲ
اﻫﺘﻤﺎم

ن
ﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎززي و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺳﺎﻻري ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﺖ از ﺗﺪوﻳﻦ ،ﭼﺎﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،آﻣﻮﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﺳﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ
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م ﺑﻪ اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده
اﻫﺘﻤﺎم

تدوین و تصویب قوانین ،مصوبه ها و آیین نامه های

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اصالح قوانین ،مصوبه ها و آیین نامه های موجود /

مورد نیاز
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سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :اصالح قوانین ،مصوبه ها و آیین نامه های موجود  /تدوین و تصویب قوانین ،مصوبه ها و آیین نامه های مورد نیاز
ضرورت (اهمیت)  :تصویب برنامه های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شورای اقتصاد ،تصویب دو طرح  )1توانمندسازی و آموزش های
مهارتی روستاییان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی کشور با رویکرد اشتغال)2،طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش
آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص)  ،در شورای عالی اشتغال ( ،)1393/9/3نقشه راه نظام
اداری کشور ،تشکیل شورای توسعه راهبردی مدیریت و  ...ایجاب می کند که تغییرات مورد نیاز در قوانین ،مصوبه ها و آیین نامه های مرتبط
با تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر کشور نیز انجام شود .به تبع اهمیت موضوع و با توجه به تاکیدات وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی مبنی بر بهسازی آموزشی سازمان و خودداری از توجه سخت افزاری محض به موضوع ،تدوین اصالح قوانین  /مصوبه های مورد نیاز،
در دستور کار سازمان قرار گرفت و تیمی متخصص و حرفه ای از خبرگان مسلط به فلسفه آموزش فنی و حرفه ای و حقوق نظام اداری
کشور اقدام به مطالعه ،بررسی و ارائه پیشنهاد به شرح برنامه ها نموده است تا با نهادینه سازی تغییرات ،امکان تحقق برنامه ها فراهم شود.
زمانبندي اجرا  :سال 1394
سطح اجرا  :ملي
سند باالدستی :برنامه های اقتصاد مقاومتی ،نقشه راه نظام اداری کشور ،سیاست های ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری ،بسته
سياستي – اجرايي توسعه اشتغال پايدار مصوب شورای عالی اشتغال.
فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :

۱.۱مطالعه قوانین ،مصوبات و آیین نامه ها
۲.۲مطالعه و بررسی زیر ساخت های نهادی و قانونی مورد نیاز جهت اجرای طرح ها و برنامه های مصوب
۳.۳ارائه پیشنهادات به وزیر محترم
۴.۴ارائه پیشنهادات از طرف وزارت به مراجع مربوطه
۵.۵پیگیری تصویب پیشنهادات اصالحی در دولت و یا مجلس
الزامات فراسازمانی :

۱.۱حمایت کمیسیون های تخصصی مجلس از اجرایي شدن پيشنهادات
۲.۲حمایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از اجرایي شدن پيشنهادات
 ۳.حمایت هیات دولت از تصویب و اجرایي شدن پيشنهادات
۴.۴حمايت مجمع تشخيص مصلحت نظام از اجرایي شدن پيشنهادات
۵.۵حمايت معاونت علمی و فناوري و ستادهاي توسعه فناوری تابعه
۶.۶حمايت شوراي عالی انقالب فرهنگي از اجرايي شدن پيشنهادات
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چالش احتمالي :عدم تامين منابع مالي و عدم همكاري دستگاه ها و نهادهاي مرتبط ،منجر به اطاله ی زمانی تصویب و بازنگری در
مراجع ذیربط و اجرا نشدن برنامه هاي پيش بيني شده خواهد شد.

قوانین
تصویب
تدوین
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﺗﺪوﻳﻦ وو ﺗﺼﻮﻳﺐ

درﻃﺮحای
فنی وايحرفه
جایگاه
تبیین
های ﺣﺮﻓﻪ
ﻓﻨﻲ و
آموزشﻓﻨ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﺒﻴﻴﻦ
تهیه دولت
های در
درطرح
دستدوﻟﺖ
دﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ
ﻫﺎي در

ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر
ش
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎززﻣﺎن

ﻈﺎم
ﻧﻈ

آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ش
راه ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ه
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ﻓﺮﻫﻨﮕﻲفرهنگی
اﻧﻘﻼبانقالب
ﻋﺎﻟﻲعالی
شورای
تهیه
ﺷﻮراي
در دستﺗﻬﻴﻪ

درطرحهای
حرفه ای
های وفنی و
آموزش
جایگاه
دﺳﺖ
درﻃﺮح ﻫﺎي در
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ
آﻣﻮزش
تبیینﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﺒﻴﻴﻦ

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ن
ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻲ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
ﺳﻨﺪ ﻢ

ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در رراﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻢ
ﻪ
ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي در ﺶ
ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزش ي
ه
ﺗﺒﻴﻴﻦ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﺪه از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮﺮي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺷﻮراي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻠﺲ
در ﻟﻮاﻳﺢ
ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎيوﻓﻨﻲ و
آﻣﻮزش
تبیین جایگاه ﺗﺒﻴﻴﻦ
اﺳﻼﻣﻲشورای اسالمی
مجلس
بررسی
دﺳﺖدست
لوایحدر در
ایايدر
حرفه
فنی
ﺟﺎﻳﮕﺎههای
آموزش
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ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰﺰوده
ت
ﻻﻳﺤﻪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي
ﺖ
ﻻﻳﺤﻪ

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه آﻣﻮﻮزش ﻫﺎي ﻲ
ﮓ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎد ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﮔﺬار و
ﻞ
ﻻﻳﺤﻪ

ﻓﻨﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻣﻬﺎرﺗﻲ
،
ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻃﺮح ﻧﻈﺎم ﺟ

ن
رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان
ﻲ
ﺧﺪﻣﺎت
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺧ

ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﻜﺎري

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺖ
ﻻﻳﺤﻪ

ﺑﻴﻤﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺣﻮاددث ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻪ
ﺲ
ﻻﻳﺤﻪ

ﻻﻳﺤﻪ رﺳﻴﺪﮔﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮااﻧﺎن

ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻋﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ زﻧﺪان
ت
ﻻﻳﺤﻪ

ﺗﺠﺎرت
ت
ﻻﻳﺤﻪ

ﺟﺮم
ﻻﻳﺤﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺮي از وﻗﻮع ﺟ

ﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮ
ﻻﻳﺤﻪ درﻳﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮق ﺗﺠﺪ

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻟﻮاﻳﺢ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
اﺳﻼﻣﻲ شورای اسالمی
مجلس
تبیین جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در لوایح در دست بررسی

ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮرر
ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﻻﻳﺤﻪ ﻧﺤﻮﻮه ﻛﻤﻚ ﻫﺎي اﺷﺨﺎص ﻘﻲ
ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﻮري اﺳﻼﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ _ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻦ
ﻲ
ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻮااﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ دوﺟﺎﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي

اﻳﺮان و دووﻟﺖ
ﺟﻤﻬﻮري اوﮔﺎﻧﺪا
ي

ﺧﺘﻴﺎرات وزاررت ﺗﻌﺎون  ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﻤﺎﻋﻲ
ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧ

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي
ن
ﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻻﻳﺤﻪ اﺳﺎﺳ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر
ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼ

اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
ﻲ
ﻼح ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎووﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻤﻬﻮري
ﻻﻳﺤﻪ اﺻﻼ

ﻫﺸﺖ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺖ
ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻨﺸ

ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺸﻜﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻋﺎﺎﻟﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺣﻤﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮﻮر

ﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان
ﻻﻳﺤﻪ ارزﻳﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد
ﻪ
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ااداري و
ﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳ
ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻤﺪ

ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﻤﺎن و ﻣﺴﻜﻦ
ﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤ
ﻻﻳﺤﻪ اﺟﺎزه اﺻﻼح اﺳﺎﺳ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮﻮري
ﺖ
ﺪﻳﺪ ﻣﺪت اﺟﺮااي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻤﺪ
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سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺷﻮراي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﻠﺲ
در ﻟﻮاﻳﺢ
اي در
ﻫﺎيوﻓﻨﻲ و
تبیین جایگاه ﺗﺒﻴﻴﻦ
اﺳﻼﻣﻲشورای اسالمی
مجلس
بررسی
دﺳﺖدست
لوایحدر در
ﺣﺮﻓﻪای
حرفه
آﻣﻮزشفنی
ﺟﺎﻳﮕﺎههای
آموزش
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ﻻﻳﺤﻪ آﺋﻴﻦ ددادرﺳﻲ ﺗﺠﺎرري

ﺑﺪﻧﻲ
ن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻲ
ورزﺷﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻲ
ﻋﻴﺖ ﺧﻠﻊ ﺑﺪ و ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ وررزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺳﺎﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و اﻣﺎﻛﻦ
ﻻﻳﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴ
ﺷﺪ
ي و آﻣﺪ و ﺷ
ﻈﺎﻣﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮي
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت از ﻧﻈ
ﻻﻳﺤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻘﺮررات ﻣﺮﺑﻮط ﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮﺮاي آن

آﻣﺪ و ﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮﺮاي آن
اﺣﺪاث
ث
ﺟﻤﻬﻮري ارﻣﻨﺴﺘﺎن رراﺟﻊ ﺑﻪ
ي
ﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ددوﻟﺖ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼ
ﺖ
ﻻﻳﺤﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ارس
و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارري از ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﺮروي رودﺧ

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن
ن
ﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎﺎي اﺻﻼﺣﻲ ) (2) ،(1و )(4
دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳ
اﺟﺎزه اﻟﺤﺎق ﺖ
ه
ﻻﻳﺤﻪ
ﻼﺣﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻣﻮﺟﺐ
ﻫﻮاﺋﻲ
ﻲ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
از ﻣﻘﺮرات ﻞ
ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻻﻫﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻛﺮﺮدن ﺑﺮﺧﻲ ز
ﻞ
ورﺷﻮ و اﺻﻼ

ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﻼﻣﻲ ي
ﻲ
ﺪوق
ﻋﻀﻮﻳﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺻﻨﺪ
ﺖ
ﻻﻳﺤﻪ

ﻣﻠﻲ اﻳﺮان
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﻣﺎن اﺳﻨﺎد ﻲ
ن
اﺻﻼح ﻣﺎده 8
ح
ﻻﻳﺤﻪ

ﺪي آن
ﺼﻮب  1366و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪ
اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼ
ح
ﻻﻳﺤﻪ

ﻻﻳﺤﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﺎﻣﻪ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

زﺑﺎﻧﺎن )اﻳﺘﺎ(
ن
ﻻﻳﺤﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي ﻓﺎرﺳﻲ

ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري و ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻴﻤﺎراان ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎﺎر
ﻃﺮح ﻪ

ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻃﺮح ﻫﺎي
ﻟﻮاﻳﺢ در
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
تبیین جایگاه ﺗﺒﻴﻴﻦ
مجلس شورای اسالمی
بررسی
در دردست
لوایح
در در
حرفهايای
فنی و
ﺟﺎﻳﮕﺎههای
آموزش

ﻃﺒﻴﻌﻲ و آﺑﺨﻴﺰدارري ﻛﺸﻮر
ﻲ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮااﻳﻲ و ﺣﺬف ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﻲ
ﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﻫﺎي
ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺴ
ﻃﺮح ﺪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر

ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ااﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ
ﻛﺸﺎورزي از وزارت ﺻ
ي
ﺨﺶ
ﻃﺮح اﻧﺘﺰﺰاع وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺑﺨ

وزارت ﺟﻬﻬﺎد و ﻛﺸﺎورززي

ن
ﻼﺣﻴﻪ ﺑﻌﺪي آن
ﺿﻲ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻬﺎ ﻣﺼﻮب  1374و اﺻﻼ
ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿ
ﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻆ
ﻃﺮح اﺻﻼ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ
ﻲ
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ
ﻃﺮح دﻓﺎﺗﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان ﺧ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺮﺮژي )اﻧﺮژي ااﺗﻤﻲ  -ﺑﺮق(
ﻦ
ﻼم ﻧﺴﺦ
ﻃﺮح اﻋﻼ

ﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ
ﻦ
ﻼم ﻧﺴﺦ
ﻃﺮح اﻋﻼ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان
د
ﻃﺮح ﺗﺎﺳﻴﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻠﻲ

ﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮررات ﻣﺎﻟﻲ ﺖ
دوﻟﺖ
ﻼح ﻣﺎده  54ﻗﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨ
ﻃﺮح اﺻﻼ

ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﻤﺎري اﻳﺮان
ﻼح ﻣﺎده  5ﻗﺎﻧﻧﻮن ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻮﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬ
ﻃﺮح اﺻﻼ

ﻻﺑﻬﺎي ﻛﺸﻮر
ﻧﺠﺎت و اﺣﻴﺎي دررﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻ
ﻃﺮح ت

ﻃﺮح ﺣﻤﺎﺎﻳﺖ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﻴﺸﺮو در ﻓﻨﺎووري
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ي ﺗﺠﺎري
ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎﺎت ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻋﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺎﻣﻬﺎي
ن
ﻃﺮح اﺳﺘﺘﻔﺴﺎرﻳﻪ ﺑﻨﺪ د ﻣﺎده 4
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مجلساﺳﻼﻣﻲ
ﻲ
ﺷﻮراي
ﻣﺠﻠﺲ ﻮر ي
ﺲ
ن ﺠ
ﺟﺮﻳﺎن
ﺟﺮﻳ
ي درر
ﻫﺎي
ﺮح
در
ﻟﻮاﻳﺢ ر
ﻳﺢ
در
حرفه ر
اي
ﺣﺮﻓﻪ ي
فنیوو ﺮ
ﻲ
ي ﻓﻨﻲ
ﻫﺎي
ﻮزش
ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺟﻳ
ﺒﻴﻴﻦ
تبیین ﺗﺒﻴﻴﻦ
شورای اسالمی
بررسی
دست
ﻃﺮحدر
لوایح
ایﻮدر
آﻣﻮزشهای
آموزش
جایگاه
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ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻣﻠﻲ ﻣﻬﺎرت و ﻓﻨﺎوري

ح ﻫﻮاي ﭘﺎك(
ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﭘﺪﻳﺪه رﻳﺰﮔﺮدﻫﺎ ﻗﺮاار دارﻧﺪ )ﻃﺮح
ﻃﺮح اﻋﺰﺰام دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺣ
ﺑﻴﻤﻪ
ﻲ از ﺣﻖ ﻪ
اي آزاد )ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﺨﺸﻲ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻃﺮح ﺑﻴﻤﻤﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎن و ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮززﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻨﻲ
اي آزاد(
ﻣﻮﺳﺴﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻓﻨﻨﻲ وﺣﺮﻓﻪ ي
ن

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﻮر
ﻃﺮح ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از ﺖ
رﻳﺰي
ت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
ﺑﻬﺮه وري )ﻃﺮﺮح ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮت
ﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﻬ
ﻃﺮح ﺗﺸﻜ

ﻛﺸﻮر(

ﻛﺸﻮر
ر
ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻜﻴﻞ ﺷﻮراي ﻋﻋﺎﻟﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ

راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﻲ
ﺳﻮاﻧﺢ
ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﺳ
ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺶ
ﻃﺮح ﻣﺪ

اي و ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮززش و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﻓﻨﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻃﺮح ﻧﻈﺎ

ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ،ﻃﺮح ﻫﺎي ﺻﻨﻨﻌﺘﻲ و ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺠﺎري(
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ) ﺖ
ﺖ
ﻃﺮح ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از

ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻪ آن
ﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي ﻛﺸﻮر و آﻣﻣﻮزﺷﻜﺪه ي
ﻃﺮح ﺗﺎﻣﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ

ﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ
ﺻﻼح ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ در راﺳ
ﻃﺮح اﺻﻼ

ﻃﺮح ﺷﻮﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺎﻃﻖ آزاد و ووﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي

دست بررسی
ﻃﺮح در
لوایح
حرفهدرای
فنی و
آموزش
جایگاه
ﻫﺎي در
در در
ﻟﻮاﻳﺢ
ﺣﺮﻓﻪ اي
هایﻓﻨﻲ و
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺟﺎﻳﮕﺎه
تبیینﺗﺒﻴﻴﻦ
اسالمی
مجلس
شورایاﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
ﺟﺮﻳﺎن

ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻴﺪي ﻛﺎررﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب  74/100/20و ﻧﺤﻮﻮه ﺗﺴﺮي آن ﺑﻪ
ﺖ
ﻃﺮح اﺳﺘﻔﻔﺴﺎرﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه

ﻛﺎر در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺸﻤﻮﻟﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ر
ﻛﺎرﮔﺮان ﺷ

ﻛﺸﻮر
ر
ﺨﺪاﻣﻲ ﺷﻬﺮدارري ﻫﺎ و دﻫﻴﺎرري ﻫﺎي
ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﮕﺮي ﻣﻘﺮرات ااداري و اﺳﺘﺨ
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ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻲ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺮح ﻊ

درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﻋﻤﺮان ﺎ
ي
ﺲ
ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻃﺮح
ﺼﺎد
ﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻗﺘﺼ
ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎددي ﻛﺸﻮر و زﻣﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﺳ
ﻂ
ﻃﺮح ﺣﻤﺎﻳﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻣﻠﻲ در

ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ

ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ رووﺳﺘﺎﻫﺎ
ت
ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
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ﺟﺮاﻳﻲ "ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ
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دولت
هیات
در ها
نامه
آیین
تدوین
پیگیری
دوﻟﺖ
درﻣﺤﺘﺮم
ﻫﻴﺎت
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
تصویبآﻳﻴﻦ
ﺗﺪوﻳﻦوو ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﭘﻴﮕﻴﺮي
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دولت
ﻫﻴﺎتهیات
در در
نامهﻫﺎها
اصالح
پیگیری
ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ
آیین ﻧﺎﻣﻪ
اﺻﻼح آﻳﻴﻦ
ﭘﻴﮕﻴﺮي

روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ"

ﻖ ﻣﺤﺮوم و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ﻋﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ي
ﺟﺮاﻳﻲ "ﻃﺮح
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ
ﻣﺮزي ﻛﺸﻮر ﺑﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺷﺘﻐﻐﺎل"

ﺸﻮر
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آآﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸ

ﺟﻪ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮﺮاﺋﻲ ﺗﺒﺼﺮه  20ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟ

ﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﮕﺎﻫﻲ)(SCD
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮااﻛﺰ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸ

ل ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﻓﺮاﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﻲ
ي
ﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰﺰام ﺑﻪ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮﺮاﺋﻲ ﻣﺎده واﺣ

ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺮﺗﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون ﻛﻛﺸﻮر
آآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ي

ﻚ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
آآﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻖ دووﻟﺖ

ﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮﺮاﻳﻲ
ﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ دﺳ
آآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳ

ل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻛﺎررﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺸﺎورره ﺷﻐﻠﻲ
ﺠﺎزات اﺷﺘﻐﺎل
آآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠ

ﺴﺐ و ﻛﺎر و
آزاد )در راﺳﺘﺎي ﺑﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴ
ﺣﺮﻓﻪ اي د
ﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ و ادداره آﻣﻮزﺷﮕﺎﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤ

ي
ﻓﻨﺎوري
ﺗﺸﻜﻴﻞ وزاررت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻴﻘﺎت و

ﻣﻮﺟﻮد
ﺣﺮﻓﻪ اي در
ﻓﻨﻲ و
آموزش ﻫﺎي
نقشﻧﻘﺶ آﻣﻮزش
ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ
در ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﺻﻼح
قوانین موجود
ﻗﻮاﻧﻴﻦدر
حرفه ای
فنی و
های
جهتدرتبیین
اصالح قوانین

ﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺗﺸﻜﻴﻞ وزاررت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪ
ﺸﺎوره
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم روواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 88ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ ددوﻟﺖ
ﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺎده 8
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟ
ﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳ
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ﺗﺴﻬﻴﻞ در رووﻧﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻣﻮﻮزﺷﮕﺎه ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آزاد در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎﺎوري ﻫﺎي راﻫﻫﺒﺮدي و (high‐ ttech

ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﻣﻣﻴﻦ ﻋﻮارض ﺷ
ﺗﺸﻜﻴﻞ وزاررت ﺟﻬﺎدﻛﺸﺎوررزي
ﻲ
ﺧﺎرﺟﻲ
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﮔﺬاري
وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﻫﻴﺎري ﻫﺎ
ﺗﻌﺎون ﻛﺸﻮر )اﺳﺎﺳﻨﻨﺎﻣﻪ اﺗﺎق ﺗﻌﺎوون(
ن
ﺑﺨﺶ
ﻘﻮق ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮ
ﻓﺼﻮل دﻫﻢ و دوازدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرري
ﻣـﺎدر ﺗﺨﺼﺼـﻲ
ر
ـﺮﻛﺖ
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان )اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷـ
وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻ
ﻒ
ﺷﺮح

ﺻﻨﻌﺘﻲ(.
ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ و ﺷ

25
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های
جهت
در ﺟدر
قوانین
آموزشاي ددر
ﺣﺮﻓﻪ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺟﻬﺖ
ﻓﻪ
ﻓﻨﻲ و ﺣ
نقش ﻓﻨ
تبیینزش
ﻧﻘﺶ آ
ﺖﺗ ﻦ
ﻣﻠﻲ د
اﺳﻨﺎد ﻠ
اصالح ﻨﺎد
اﺻﻼح ا
ﻣﻮﺟﻮد
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
فنی و حرفه ای در قوانین موجود
نظامنامه های
تدوین و تصویب بخشنامه ها  /شیوه نامه ها /
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ  /ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ  /ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
سازمان
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ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر

ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎووري اﻧﺮژي ﻫﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﻳﺮ
ي اﻃﻼﻋـﺎت و
ﻛـﺎر ﻓﻨـﺎوري
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺴـﺐ و ﻛـ
ﻞ
ﺷﺘﻐﺎل و
اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺷ
ت
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻓﻨﺎوري

ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻓﻨﺎوري ﻛﺸﻮر
ي
زﻳﺴﺖ
راﻫﺒﺮدي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮززش ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﺎﻧﻮ
ي
ﺳﻨﺪ
ﻓﻨﺎوري و ﺻﻨﺎﻳﻊ داﻧﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻫﻮااﺋﻲ و ﻫﻮاﻧﻮرددي
ي
ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ آﻣﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﺎﻳﻊ
ﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻟﻌﻤﻞ ارﺗﻘﺎئ ﺑﺑﻬﺮه وري ﻣﺮﺑﺑﻴﺎن ،رؤﺳﺎي ﻣﻣﺮاﻛـﺰ آﻣـﻮﻮزش ﻓﻨـﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ اي و
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟ

ﺶ دوﻟﺘﻲ
ادارات ﻛﻞ( در ﺑﺨﺶ
ت
ﻛﺎرﻛﻨﺎن)ﻣﺮﺮاﻛﺰ و

ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر
ﻪ
آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و
ش
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﺎﺎزﻣﺎن
ﺻﻲ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﭼﺎﺑﻚ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺣ
ﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻤﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎروورزي و ﺻﻼﺣ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻬـﺎرﺗﻲ)اﺳـﺘﺎدﻛﺎران(
ن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻪ
ﺷﺖ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﻣﺎﻫﺮ ﺑﺨﺶ ي
ﺟﺬب و ﻧﮕﻬﺪاﺷ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟ
ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣـﺪﻳﺮان،
،
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن )ﻣﻌﻌﺎوﻧﻴﻦ ،ﻣﺪﻳﺮاان ﻛﻞ ،ﻣﻌﺎوﻧﻴﻴﻦ
ن
ﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮاي
ﻼغ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼ

روﺳﺎي اداررات و ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻫﺎ ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎرﻛﻨﺎن(

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ(
ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎرﮔﮔﻴﺮي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺑﺪون ﻫﺰﻳﻨﻪ)ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮون ﺳ

دﺳﺘﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮﺮاﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ
آﻣﻮزش در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻛﺎر واﻗﻌﻲ
ش
ﺷﻴﻮﻮه ﻧﺎﻣﻪ

درﺷﻮراﻫﺎي ﻣﻠﻲ
عضویت در
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻋﻀﻮﻳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﻲو استانی
شوراهایوملی
پیگیری

در ﺷﻮراﻫﺎي ﻣﻠﻠﻲ
ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ووزﻳﺮ ﻣﺘﺒﻮع ر
ﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟ
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮرراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼ
ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ح
اﺳ

ﻋﻀﻮﻳﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮززش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي در ﺷﻮﻮراﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل  -ﺷﻮﻮراي اﻗﺘﺼـﺎدد  -ﺷـﻮراي
ﻀ
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آﻳﻴﻦوﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اصالحﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
اﺻﻼح
آیینونامه ها
بخشنامهو ها
وﺷﻴﻮه
ﺳﺎزﻣﺎنسازمان
ﻫﺎي های
ﻧﺎﻣﻪنامه
شیوه

آﻣﻮزش ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر
ش
ﺷﻴﻮﻮه ﻧﺎﻣﻪ

از ﻛﺸﻮر -ﺷـ
ﻛﺎر -ﺷﻮراي ﻋﺎﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ  -ﺷﻮرراي ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج ز
ﻋﺎﺎﻟﻲ رواﺑﻂ ر
ـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ...
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺷ
ﺷﻮراي ﻋﺘﻒ  -ﺷﻮراي رﻗﺎﺑﺖ  -ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء ﺳ
ي
ﺠﺎزي-
ﻣﺠ

ﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﻳﺮ ﺷـﻮراﻫﺎي
ﺳﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳ
ﺷﻮراي راﻫﺒﺮي ﺗﻮﺳ
ي
آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در
ش
ﻣﺪﻳﺮان ﻛﻞ
ن
ﻀﻮﻳﺖ
ﻋﻀ
ﺳﺘﺎﻧﻲ
اﺳ

تشکیلﺷﻮراﻫﺎ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
شوراها

ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ)ﺗﺪوﻳﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻫﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻟﻲ ﻣﻬﺎرت و ﻓﻨﻨﺎوري اﺳﺘﺎن و اﺑـﻼغ ﺑـﻪ
ﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﻳﺠﺎد ﺷﻮرراﻫﺎي
اداراات ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﭘﻴﮕﮕﻴﺮي(

27

ﺣﻘﻮﻗﻲ
رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣ

سایر موارد
قوانین و
ﺟﻬﺖتدوین
جهت
کارکنان
توانمندسازی
ﻣﻮارد
ها وﻮ ر
ﻳﺮ
نامهﺳﺎﻳﺮ
آیینﻫﺎ و
ﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ
آﻳﻴﻦ
ﻴﻦ و
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اصالحﻮ
ح
وﻳﻦ وو اﺻﻼح
ﺗﺪوﻳﻦ
ن ﺟﻬ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
زي ر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﻮ
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ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺸ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﻂ
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ

ﻣﺮاﺟـﻊ
ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ وااﻗﻌﻲ ﻛﺎر از ﻣﺮ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻘﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻛﺎرآﻣﻮزي ،ﻛﺎﺎرورزي و ر
ﻊ
رﻓﻊ
ذﻳﺼﻼح

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در داﻧﺸـﮕﺎهه ﻫـﺎي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻲ
ﺖ
ﻫﺎي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ
ﻳﺠﺎد رﺷﺘﻪ ي
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠ

ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻛﺸﻮﻮر

ﺠﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ از ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺠ
ﺳﺎزﻣﺎن از ﻋﻀﻮﻮﻳﺖ دوﻟﺖ ر
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻬﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎ

راﺳﺘﺎي ﻣﺎده  18ﺿﻮﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل  1394ﻛﻛﻞ ﻛﺸﻮر
ي
در

ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻧﻮن ﻛﺎر
رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻲ
وﺣﺪت روﻳﻪ از دﻳﻮﻮان ﻋﺪاﻟﺖ ادداري ﺟﻬﺖ ﻓﻊ
ت
ﺧﺬ راي
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺧ
ﻛﺎرورز ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي آآﻣﺎدﮔﻲ
ز
ﺼﻮرت
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺌﺌﺖ ﻫﺎي ﺣﻞ ااﺧﺘﻼف ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺼ

ﺟـﺮاي ﻛـﺎروورزي و
ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺟ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻀﻮر ﻣﻲ ﻳﻳﺎﺑﻨﺪ) ﺑﻪ ﺖ
ي
ﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻐﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨ

ﻛﺎرآﻣﻮزي(
ي

ﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻴـﺮووي ﻛـﺎر
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﻌﻌﻤﻴﻢ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻛﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧ

ﺷﺎﻏﻞ ﺮ
ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ

آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﺎﻳﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ) 5ﻛﺸﻮر
ش
ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺎﻧﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ م
ﺗﻮﺳﻌﻪ(
ﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﺘﻪ و  2ﻛﺸﻮر ددر ﺣﺎل
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ﻈﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻛﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ي
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ا

ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و
دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز
بازار کار کشور به نیروی متخصص
(مصوب جلسه 1393/9/3شورای عالی اشتغال)

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
(مصوب جلسه  1393/9/3شورای عالی اشتغال)
ضرورت(اهمیت) :امروزه شاهد افزایش مستمر نرخ تحصیل کردگان دانشگاهی بیکار هستیم :عوامل تاثیرگذار بر این موضوع شامل
عوامل اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،مدیریتی و آموزشی هستند.
لیکن یکی از مهمترین عوامل ،نداشتن مهارت های مورد نیاز جهت کسب فرصت شغلی است .اهمیت این موضوع به وسیله مرحوم
دکتر حسین عظیمی ،نیز در کتاب مدارهای فقر و توسعه نیافتگی در ایران به شدت مورد تاکید قرار گرفته شود.
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی عالوه بر آسیب های اقتصادی ناشی از عدم اثر بخشی سرمایه گذاری های آموزشی ،منجر به آسیب های
اجتماعی و فرهنگی نیز می شود .با توجه به اهمیت موضوع و تاکید ریاست محترم جمهور ،وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،این
موضوع را از اولویت های بازار کار کشور دانسته و تاکید جدی بر ارائه راه حل های جامع و نظامند دارند .بر همین اساس و با توجه به
تجارب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طرح”ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد
رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص” با بهره برداری از مشارکت پیش از  60صاحب نظر و خبره از کارشناسان سازمانی ارائه شود.
زمانبندي اجرا :چهار ساله
سطح اجرا :ستاد  /استان ها
سند باالدستی :مصوبه شورای عالی اشتغال ،سیاست های اقتصاد مقاومتی و اشتغال ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری
فرآیند اجرا(پیشنهادی):
۱.۱تشكيل كميته هاي تخصصي مرتبط با ابعاد مختلف طرح
۲.۲بررسي علمي و پژوهشي ابعاد مختلف طرح”ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع
نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص”
۳.۳آسيب شناسي اقدامات انجام شده و بررسي تجارب سایر کشورها
۴.۴پیگیری تصویب طرح در شورای عالی اشتغال( )1393/9/3و پیگیری تامین منابع مالی اجرای طرح در الیحه بودجه
۵.۵جلب مشارکت دستگاه های اجرایی دانشگاه ها  /صاحبان صنایع و بنگاههاو اخذ نظرات تخصصی آنها
۶.۶اجرای پایلوت طرح حداقل  6دانشگاه منتخب از میان دانشگاه های دولتی ،آزاد اسالمی و پیام نور
۷.۷شناسایی شرکت های فعال بین المللی در گروههای آموزشی مربوطه و جلب حمایت آنها در اجرای طرح
۸.۸تعامل با سازمان های فعال در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و جلب آنها در اجرای طرح
۹.۹پیگیری اشتغال دانشجویان و دانش آموختگان مهارت آموخته در بازار کار ملی و بین المللی
۱۰۱۰تعامل با سازمان های بین المللی و استفاده از حمایت های علمی و مالی آنها
الزامات فراسازمانی  :تصویب  1مصوبه در هیات دولت جهت ملزم نمودن کلیه دستگاههای اجرایی جهت همکاری
چالش احتمالي :عدم تصويب مصوبه در هيات دولت و تامين منابع مالي منجر به عدم اجراي برنامه هاي پيش بيني شده خواهد شد.
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ﻣﺘﺨﺼﺺ
کشورﺑﻪبهﻧﻴﺮوي
کارﻛﺸﻮر
بازارﻛﺎر
نیاز ﺑﺎزار
رفع ﻧﻴﺎز
روﻳﻜﺮد رﻓﻊ
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
داﻧﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي
ارتقاء ارﺗﻘﺎء
متخصص
نیروی
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲباﺑﺎرویکرد
دانشگاهی
آموختگان
دانش
دانشجویان و
حرفه ای
شایستگی های
اشتغال)
عالی
شورای
ﻣﻮرخ1393/9/3
ﺟﻠﺴﻪمورخ
جلسه
(مصوب
اﺷﺘﻐﺎل(
ﻋﺎﻟﻲ
ﺷﻮراي
1393/9/3
ﻣﺼﻮب
)

ﻲ ﻣﺮاﻛﺰ SCD
ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آﺋﻴﻦ
ﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮ در  65ررﺷﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﻜﻜﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻫﺎي ﺑﻴﻦ
اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از  65ﺣﻮﻮزه
ﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﺪوررﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ
ﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻛﺸﻮر در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ي
ر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺷﺘﺘﻐﺎل از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از
ﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﻣﺎﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﺑﺎﺎزار ﻛﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻠﻲ
ﻣﻨﻈﻮرر ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﺮﻓﻴﺖ ﻧﻴﺮوي ﺗﺤ

ﺺ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻲ
ﺖ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢﻢ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮﻮر در ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﮔﺬاري ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي
ﺑﻬﺮه ﮔﮔﻴﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
و اﺷﺘﻐﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎررﻛﺖ ﺷﻮراي ﻋﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧ

يو
ﻫﺎي ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
اي و ﭘﺎرك ي
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻇ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ،ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻣﻬـﺎررت
ﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻧﻮآووري ﻫﺎي داﻧﺸﺠ
ﺠﺎري ﺳﺎزي اﺧﺘ
ﺖ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠ
ﺗﻘﻮﻳﺖ
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ﻫﺌﻴﺖ دوﻟﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و دوﻟﺖ اﻟﻜﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺖ
ي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺟﺰﺋﻴﻴﺎت ﻃﺮح در ﻛﻤ
ﭘﻴﮕﻴﺮي

ل ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﻴﺎن
آﻣﻮﺧﺘﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن و اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل

ﻧﻴﺎز
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ز
ـﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺳـ
ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺎ
اﺳﺘﺨﺮﺮاج ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﺳﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آآﻣﻮزش ﻲ
ﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎددي  -دوﻟﺖ
ﺟﺎﻧﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه  -ﺑﺨﺶ

اﻧﺴﺎن اﻓﺰاري و ﺳﺎﺎزﻣﺎن اﻓﺰاري
ن
ﻧﺮم اﻓﺰاري،
ﺖ اﻓﺰاري ،م
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺮﺳﺎﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ااﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از اﺑﺑﻌﺎد ﻓﺮدي ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺟﺘﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه  -ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  -دووﻟﺖ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ددر ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﺳﺎزﻣﻣﺎﻧﻲ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ روﻧﺪ ﻓﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن
ن
ﻣﻮزﺷﻲ
ﻂ در ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮ
ﺪﺳﺎزي ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻨﺪ
از اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻫﺎي
ﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ي اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ررﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ز
ﺪﺳﺎزي ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻨﺪ

داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
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نیرویﻣﺘﺨﺼﺺ
بهﻧﻴﺮوي
کشورﺑﻪ
کار ﻛﺸﻮر
بازار ﻛﺎر
ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار
داﻧﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
ﺣﺮﻓﻪ اي
های ﻫﺎي
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ارتقاءارﺗﻘﺎء
متخصص
رﻓﻊنیاز
روﻳﻜﺮدرفع
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲباﺑﺎرویکرد
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎندانشگاهی
آموختگان
دانش
دانشجویان و
حرفه ای
شایستگی
اشتغال)
عالی
1393/9/3شورای
ﻣﻮرخ1393/9/3
ﺟﻠﺴﻪمورخ
ﻣﺼﻮبجلسه
(مصوب
اﺷﺘﻐﺎل(
ﻋﺎﻟﻲ
ﺷﻮراي
)
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ﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ و
ﻂ در ﺣﻮزه آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺮﺮاﻛﺰ  ASDﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ي ﺗﺸ
ﺳﺎزي ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ

دﺳﺘﺎورددﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ

ﺟﺮاي ﻃﺮح ﻛﺎررآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺷﻴﻴﻮه ي ﻧﻮﻳﻦ )ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﺟﺮﺮاي
ﺳﺎزي ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ در زﻣﻴﻨﻪ ي اﺟ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎ

ﺣﺎﺻﻠﻪ(
ﻃﺮح 4-3 ،ﻣﺸﻜﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ااﺟﺮا و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ

ن
ﺳﺎﻳﺖ ) (IRANTVTO.IRو ﺑﻬﺮﺮه ﺑﺮداري از ددﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن
ﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻋﻤﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻃﺮح ﻛﺎرورزي
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺎزي ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ددر اﺟﺮاي ح
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺣﻮززه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﻋﻠﻠﻮم
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻐﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ت
ت ﺷﻐﻠﻲ
ﭘﺎﻳﻪ ،ﻫﻨﺮﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت
اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه )(ONET

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در
اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و آﻣﻮزش ﻲ
ه
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮررﻫﺎ در
ﻂو
ﺧﺘﮕﺎن و ﺿﻮاﺑﻂ
ﺑﻴﻜﺎري داﻧﺶ آﻣﻮﺧ
ي
ن ،ﻃﺮح ﻛﺎروررزي ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻛﺎﻫﺶ
اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺸﺎﻏﻏﻞ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
،
آﻟﻤﺎن ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ،ﻛﺮه ،ﺗﺮﻛﻴﻪ وﻛﺎﻧﺎدا( دراﻳﻦ ﺧﺼﻮﻮص
ﻣﺸﻮق ﻫﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ )اﻳﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آآﻣﺮﻳﻜﺎ،

ﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮااﻳﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ
ي ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ دﺳﺘ
ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ
ﭘﺎﻳﻠﻮت در ﺳﻄﺢ ﻲ
ت
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي
ﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻞ
ي ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ داﻧﺸ
ﺑﺮﮔﺰاري
ي ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﺻﺎﺎﺣﺒﺎن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻮﻟﻴﺪي  -ﺧﺪﻣﻣﺎﺗﻲ و ﻛﺸﺎورززي
ﺑﺮﮔﺰاري

ﻲ
ﺢ ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ
در ﺳﻄﺢ

ﺠﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠ
ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﻳﺠﺎد ﺳ
ه
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده
ﻞ
ﺠﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻣﺎﻫﺮ و
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻜﻲ

ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر
ﻲ
ﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮﺮح ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻧﻈﺎﺎم آﻣﻮزش رﺳﻤﻤﻲ و
ﭘﻴﺎﻣﺪﺳﻨﺠ
ﺨﺶ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨ
ش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺷﺪه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ ااﺳﺘﺮاﺗﮋي ي
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش

ﻫﺎي ﺻﻨﻌﻌﺘﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺸﺎورزي

ﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎهه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در اﺟﺮاي ﻃﺮﺮح از ﺟﻤﻠﻪ وزاارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي،
ﺟﻠﺐ ﻣﺸ

ﻧﻴﺮو ،ﻧﻔﻔﺖ و ...

ﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي و رﻫﮕﻴﺮي اﺷﺘﻐﻐﺎل
ﺟﺮاﻳﻲ آﻣﻮزش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﻼﺣ
ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟ

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ

ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
ﻋﺎﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل(
جلسه ﻣﻮرخ
ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ
)
اشتغال)
ﺷﻮراي عالی
 1393/9/3شورای
مورخ 1393/9/3
(مصوب

دوﻟﺖ  -داﻧﺸﮕﺎه  -ﺻﻨﻌﺖ
ﺠﻮز ﻣﺮاﻛﺰ اﺟﺮﺮاﻳﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﮔﺮﺮ ارﺗﺒﺎط ﺖ
ﺻﺪور ﻣﺠ
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎمم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻪ و
ن
ﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﻮﻮﻟﻴﺪي و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﻜﺎري ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﺟﺬب ﺧﺒ

ﺼﻼح
ﺗﺼﻮﻳﺐ ددر ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼ

ﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮردد ﻧﻴﺎز اﻧﻄﺒﺎق و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﺳﺘﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺠﺎي واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻤﻠﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ اﺳ
ﺸﮕﺎﻫﻲ
و آزﻣﺎﻳﺸ

ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻃﺮح درر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮززش ﻋﺎﻟﻲ
اﺟﺮاي ﭘﺎ
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ارزﺷﻴﺎﺑﺑﻲ وﻳﮋه ارزﺷﻴﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
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ﺟﺮاي ﻃﺮح
 SCDدر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺟ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و اارﺗﻘﺎء ﻣﺮاﻛﺰ D

ﻣﻬﺎرت آآﻣﻮزي داﻧﺸﺠﻮﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن در ﻣﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻮار و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ،SCD ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ،و ﻣﺮااﻛﺰ

ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﻬﺎرت

ﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﻧﺶ
ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎززار ﻛﺎر ﺑﻪ داﻧﺸ
ي
ﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﺷﻐﻠﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز
اراﺋﻪ ﺧﺪ

آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﺎن

ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻓﻊ ذﻳﻨﻔﻌﺎن
ﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ
ﺖ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﻛﺴﺐ و ﻛﻛﺎر ﻃﺮح ﺑﺎ روﻳﻳﻜﺮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮدااري از
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎررﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺎﺎر راﻫﻪ ﺷﻐﻠﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸ
ﻋﺎت و ﮔﺰارش ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻣﺎر ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﺰي ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮززش
ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎ
ﺲ و ﺷﻮراي ﻋﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻫﻨﮕﻲ
ﺸﻮر ،ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋوﻫﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﺠﻠﺲ
ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸ

ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ وزاررت
ﻲ
ﺐ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻫﺎ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻄﺢ ﻣﻣﻠﻲ و
اﺻﻼح ،ﺗﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺮااﻛﺰ
ﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻣﺮاﻛﺰ
ن
ﻣﺮﺑﻴﺎن و
ن
اﻳﺠﺎد زﻣﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﺗﻴﺪ دااﻧﺸﮕﺎه و
SCD
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الف .مطالعات تطبیقی و بین المللی

رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
دانشگاهی
آموختگان
ﺑﻴﻦ بااﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ و
دانشﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و اﻟﻒ.

34

ﺳﻌﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳ
ي
ﺠﺎرب و ﻃﺮح ﻫﻫﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﺠ

آﻣﻮﺧﺘﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﻛﺎر

ﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻨﺠﺮﺮه ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮااي ﻧﻴﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﺎﺳﺳﺘﻬﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳ

ﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
ﺑﻪ ﺗﻮﺳ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﺎﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﻣﺮﺮاﻛﺰ ْآﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ،و

اﻳﺮان در اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ
ﺸﻮرﻫﺎي
ن
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ن
ﻪ
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دداﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﻛﺸ

ﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﺑﺑﺮان و
ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻴﻜﺎري و اﺷ
ه
ﻞ ﻧﺮخ
و ﻣﻄﺎﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻋﻋﻮاﻣﻞ و دﻻﻳﻞ

ت اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮﺗﺗﺮ.
10ﻛﺸﻮﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﺪرت

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻐﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﻨﻨﺎوراﻧﻪ
ي
ﺬار در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ ﺑﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ذي ﻧﻔﻌﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬ
 65ﮔﺮوه آﻣﻮززﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن(
ﺑﺨﺸﻬﺎﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )5

ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ددر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎﺎل
ﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎمم ﻣﻠﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي دداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ
ح ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ي
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ااﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻃﺮح
ﺑﺮرﺳﻲ

ﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺘﺨﺼﺺ در ﻛﺸ
آﻣﻮﺧﺘﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺸﻮر
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮدﮔﺎن ﻛﺸﻮ
ﻞ
در اﺷﺘﻐﺎل
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ر
ﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺘﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻫﺎي ﺑﻴﻦ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻳﺴﺘﺘﮕﻲ ﺑﺎ
ﻲ
ﻄﺒﺎق اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي
ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻨﻈﻮر اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ اﻧﻄ
ﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﻴﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼ
ﺼﻞ ﻫﺎي درﺳﻲ
ﺳﺮ ﻓﺼ
ﺤﺼﻴﻠﻲ

راﺳﺘﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي
ي
ﺣﺮﻓﻪ اي در
ﻪ
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻪ راه آﻣﻮزﺷﻬﺎﺎي ﻓﻨﻲ و
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻴﺖ

ب.آموزش های فنی و حرفهای و آموزش عالی

ب.آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪاي و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دداﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
ﻪ
ﺖ ﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در اﻳﺠﺎد و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷ
ﻛﺸﻮر در اﻓﻖ  20ﺳﺎﻟﻪ آﺗﻲ
ر
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ
ش
آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻫﻲ آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي و
ي آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در دو دﻫﻪ آﻳﻨﻨﺪه
ﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ روي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رروﻧﺪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬ
دﻫﻪ آﻳﻨﺪه
ي آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻋﺎﺎﻟﻲ در دو ﻪ
ﺸﻬﺎي ﭘﻴﺶ روي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رروﻧﺪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺸﻬ
در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺣﺮﻓﻪ اي و آﻣﻮﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ر
ﺳﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮززﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ
ﺖ
ﻣﺮاﻛﺰ  ASDﺑﺮ دﺳﺘﻴﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ
ﺰ
ﺸﺠﻮﻳﺎن
ي ﻣﻬﺎرﺗﻲ داﻧﺸ
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺎﺳﻲ آﻣﻮزﺷﻬﺎي
ﺼﻴﻜﺮده ﺑﺎ ﻓﺎرغ
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺼ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺶ
ن
اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻠﻲ دﻳﭙﻠﻢ و ﭘﺎﻳﻴﻴﻨﺘﺮ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ اي
ي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎي اﺳ
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻪ راه آﻣﻮزﺷﻬﺎي
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻴﺖ

آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ن
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ دداﻧﺶ
ﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ ددﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
138ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﮕﺎن
ﻛﺎرورزي در ﺳﺎل ﻫﺎي  1387ﺗﺎ 89
ي
ﻃﺮح
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﺳﻨﻨﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃ
ﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺗﺒﺒﺮﻳﺰ و اداره ﻛﻛﻞ
ﻛﺎرآﻣﻮزي ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻳﻦ)داﻧﺸﮕﺎه ﺻ
ي
ﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮﺮح ﻳﺎ دوره ﻫﻫﺎي
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳﻨﺠ

آﻣﻮزش ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺒﺮﻳﺰ(

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن( در
وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺶ
ﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ )از ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ آآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺎ رﻫﻫﮕﻴﺮي

ﻲ ،ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮددي و ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ددر ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ،آزااد ،ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ

ﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﻣﺘﻲ
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي درارﺗﻘﺎءﺳﻄ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارري آﻣﻮزﺷﻬﺎي

ﻛﺎر.
ﻧﻴﺮوي ر

ﺖ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ اﻓﻓﺰاري ،ﻧﺮم اﻓﻓﺰاري ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﻣﻣﺎن اﻓﺰاري ﻣﺮﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻓﻨﻲ
ﺳﻲ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﻲ
 6ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ 65
و ﺣﺮﻓﻪ ي

ﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ و آﻣﻮززﺷﮕﺎﻫﻬﺎي آزاد ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻔﻴﺖ آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي
ﺟﺮاي ﻃﺮح اﻋﺘ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺟ

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي

ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و ﺑﻬﺮﺮه وري ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﺎي اﻗﺘﺼﺎدي
ت
ي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪﻪ اي ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ارﺗﻘﺎء
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﺶ
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سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ج .آسیب شناسی قوانین ،مقررات ،سیاست ها و برنامه ها

رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
رویکرد
دانشگاهی با
آموختگان
دانش
دانشجویان و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎ و
ﻣﻘﺮرات ،ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ،
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ارتقاء شایستگی های حرفه ایج .آﺳﻴﺐ
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ي
ﺳﻤﺖ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺼﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺳ
ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﺗﺤﺼ
ﺼﺎدي در ب
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼ
ﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺑﺨ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎددي

ﻃﺎت دوﻟﺖ -دداﻧﺸﮕﺎه – ﺻﻨﻌﻌﺖ
ﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻬﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎﻃ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ي
وري ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻧﻲ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي
ﺴﺘﻤﺮ ﺑﻬﺮه ي
ﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻴﻤﻪ اي در ارﺗﻘﺎء ﻣﺴ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
اﻗﺘﺼﺎددي

ﺺ
ﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻟﻲ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
ت ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﻈ
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻮااﻧﻴﻦ و ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﻛﺸﻮر

ﻞ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر)ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻛﺎر و ﺗﺎﻣﻴﻦ ااﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺑﺮ ﺟﺬب ﺗﺤﺼﻴﻞ
ي
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻣﻮاﻧﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣ
ﺑﺮرﺳﻲ

ي اﻗﺘﺼﺎدي
ن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻛﺮدﮔﺎن

د .بازار کار و اشتغال

ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان
د .ﺑﺎزار ﻛﺎر و اﺷﺘﻐﺎل
دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

ﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ااﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻛﺎر در ﻛﺸﻮرﻫﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ

ﺠﻮﻳﺎن
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺎﺳﻲ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎﺎزارﻛﺎر ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﭘﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﺎﺎت داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ -ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮززش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي و ﺑﻨﮕﺎﻫﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در

ن
اﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻌﻮﻳﻖ وررود ﺟﻤﻌﻴﺖ درر ﺳﻦ ﻛﺎر) (64-10ﻓﻌﺎل و ﻏﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﺑﺎززار ﻛﺎر در دو ددﻫﻪ اﺧﻴﺮ
رﻳﺸﻪ ﻲ
ﻲ ﺑﺎ
ﻫﻨﺮ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺪﺳﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﻓﺼﻠﻠﻬﺎي درﺳﻲ رﺷﺷﺘﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﮕﺎﻫﻴﻔﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﺒﻴﻘﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎززار ﻛﺎر در ﻛﺸﻮﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ

ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻴﺎز ﺑﺎزاررﻛﺎر ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ

هـ  -نقش دانشگاه ها

ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ
ﻧﻘﺶ
دانشگاهی با رویکرد ﻫـ
کشور به نیروی متخصص
بازار کار
رفع-نیاز

ﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزز ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮﺮﺗﺮ

ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﻜﺮده و ﻣﺎﻫﺮ ﻣﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر

ﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ددوﻟﺖ -داﻧﺸﮕﮕﺎه -ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﺮاي ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺷﺘﻐﻐﺎل ﭘﺬﻳﺮ وﻛﺎرر
اراﺋﻪ ااﻟﮕﻮي اﺛﺮ ﺑﺨﺶ

ﻦ
آﻓﺮﻳﻦ

ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﮕﻲ ،ﻓﻨﺎوري و
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟ
ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ي
ﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ رﺳﺎﻟﺖ
ل
اﺷﺘﻐﺎل

ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ددوﻟﺘﻲ ،آزاد ،ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ،ﻋﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺎرﺑﺮددي و ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻪ ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎﺎ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي
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سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

و .وضعیت دانشجویان و دانش آموختگان

رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
دانشگاهی با
دانش
دانشجویان و
ارتقاء شایستگی های حرفه ای
آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
آموختگان داﻧﺶ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و
وﺿﻌﻴﺖ
و.
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ﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﺎﻟﻲ و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺘﺤﺼﻴﻼن ﺳﺎﻳﺮﺮ
ﻲ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎ
ﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻪ و ﻋﻠﻞ آﺳﻴﺐ

ﻧﻈﺎم ﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻛﺸﻮر

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺎﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ اﺷﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن از اﺑﺑﻌﺎد ﻓﺮدي داﻧﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و اﺟﺘﻤﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﮕﻲ،
اﻗﺘﺼﺎدي و اداري

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻲ ﻧﻘﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﻴﻜﺎري ﺶ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺼﺎدي و ﺟﺬب داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﮕﺎن
ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼ
ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﻨ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺮ

ﻲ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮﺮدوﻟﺘﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده در ﺑﺨﺶ ي
ﻲ
ﻻﻳﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢﻢ ﻧﻴﺮوي
ﺑﺮرﺳﻲ دﻻ
ﺸﻮر در ﺟﺬب و ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻟﻮﻳﺖ دار ﻛﺸ
ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ي
ه
ﺐ ﻫﻤﻜﺎري ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻟﻤﻠﻠﻲ در
ﺳﺎزو ﻛﺎر ﺟﻠﺐ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳ

ﻛﺎرﮔﺮ ﺶ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﺘﻪ

ﺠﺎم ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﻤﺎﻋﻲ
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﻧﺴﺠ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﻫﺎي ﺑﻴﻜﺎري و ااﺷﺘﻐﺎل داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸ

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺑﻴﻜﺎري و اﺷﺘﻐﺎل ﺶ
ي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،و ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺳﻤﻲ داﻧﺶ آﻣﻮﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﺎﻫﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ
ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰﺰد واﻗﻌﻲ و اﺳ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺣ

در  5دﻫﻪ اﺧﻴﺮ
دوﻟﺘﻲ ر

ز .نقش بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و...

رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،دانشگاهی
آموختگان
دانشجویان و دانش
حرفه ای
رویکردو...
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،باﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻧﻘﺶ ﺑﺨﺸﻬﺎي
ارتقاء شایستگی های ز.

ن(
ﺳﺎزﻣﺎن

ي
ﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺎ  10ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﻬﺎن

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ددر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ
ﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻮ
ﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘ
ﺑﺮرﺳﻲ
ي ﻛﺎرا و ﻧﻮآورر
داراي ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎددي
ﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺷﺘﻐﻐﺎل داﻧﺶ آﻣﻮﻮﺧﺘﮕﺎن در ﺶ
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻴﺎﺎﺳﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻧﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي اﻗﻗﺘﺼﺎدي) 65ﮔﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
ي
ﻲو
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻇ

ي
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ و اﺷﺘﻐﺎل و ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
ﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ااﻗﺘﺼﺎد
اﺑﻼغ ﺷ
ﺷﺪه از ﺳﻮي ﻣﻘﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮﺮي در ﻧﻈﺎم آآﻣﻮزش رﺳﻤﻲ و ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻛﻛﺸﻮر

ﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻣﻨﺘﺸﺮه )ﻣﺮﻛﺰﺰ
ﺼﺎدي ﻛﺸﻮر ﺑﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻪ رﻳﺰي ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ و اﻗﺘﺼ
ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮااﻳﻲ(
ت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺑﺮﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﺳ
آﻣﺎر اﻳﻳﺮان ،ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﺮﻛﺰي ،ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﻲ ﺳﺎزﮔﺎري و اﻧﻧﻄﺒﺎق ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،ااﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﻨﮕﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﺸﻮرر
ﺑﺮرﺳﻲ

ﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﭘﺎﻳﻳﺪار
در راﺳ
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ﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦبه نیروی متخصص
کار کشور
ﻧﻴﺎزﻫﺎيبازار
رفع نیاز
رویکرد
دانشگاهی با
آموختگان
دانشجویان
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎيای
های .حرفه
ارتقاء شایستگی
ﺑﺎزارﻛﺎر ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺗﺎﻣﻴﻦ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
دانشداﻧﺶ ﺟﻮﻳﺎن و
و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻴﻬﺎي
ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء
ح

ح .پیامدهای طرح ارتقاء شایستگیهای حرفه ای دانش جویان و دانش آموختگان دانشگاهی با هدف تامین نیازهای بازارکار به متخصصین
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ي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼ
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
ﺼﺎدي

ﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳ
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
ي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ و رﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن

ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ز
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠ
ﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳ
ي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮارﺗﻘﺎءء ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﺮان در ﻣﻣﺪل ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ااراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳ
ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻠﻲ

ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي
ء
اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح
ي
ي از ﻋﻀﻮﻳﺖ اﻳﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه وري
ﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼ
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ررﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸ
ي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸ
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺼﺺ

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد
اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻃﺮح ﺷﺷﺎداب"ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ي
ﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮاي اﻟﮕﻮي
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳ
م ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻂ
ﺺ" )ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺮم
رﻓﻊ ﻧﻴﺎزز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﺸﻮرر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ،ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺎم و ﺧﺎص ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ
و ﺳﻬﺎم ﺑﺮ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪ
ﺪار

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ
ﻲ
ﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺳﻨﺠﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸ
ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳ
ﻧﻴﺮوي ﻣﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ورري ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻛﺸﻮر

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ
ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ دﺳﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻃ
ﺨﺼﺺ
روﻳﻜﺮدد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨ

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ
اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻲ در اﺟﺮاي ﻖ
ﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠ
روﻳﻜﺮدد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨ
ﺨﺼﺺ

اﺷﺘﻐﺎل،رواﺑﻂ ﻛﺎر و (...در اﺟﺮﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح
ﻂ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻮﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ)اﻧﻘﻼب ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ،اﻗﺘﺼﺎدي،ﻋﻋﺎﻟﻲ
ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و دداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺎ
ارﺗﻘﺎء ﺷ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ااز ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ،ﺻﻨﻌﺘﮕﮕﺮان و ﻛﺸﺎورزان ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺟﺮاي ﻣﻮﻮﻓﻖ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي دااﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻃﺮح ﺷﺎداب )ارﺗﻘﺎء
ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ح
ﺖ اﻓﺰاري ،ﻧﺮم اﻓﺰارري ،ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ز
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﺳﺨﺖ
ﺨﺼﺺ( در ﺳﻄﺢ
ﺸﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨ
رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸ
ﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻊ
ﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي دداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﻣﻠﻲ و ااﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟ
ي ﻣﺘﺨﺼﺺ
رﻓﻊ ﻧﻴﺎزز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي

ﺪن ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ
ﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ
ن
ﻣﻮﺛﺮ اﻳﺮان در
ﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي ﻣﻮﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻬﺮه ﺑﺮدااري از ﺣﻀﻮر ﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي دااﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺸﺎرﻛﺖ واﺣﺪ ﻫﺎي ﻛﻛﺎرورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻣﻬﺎرت،ﻛﺎرآﻣﻮزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت ،و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺸﺎ
ﻫﺎي ﺣﺮﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻫﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﻛﺎر

ﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ
ﺗﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸ
ي ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي
آﻣﻮﺧﺘﮕﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ رووﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزاار ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨ
ﺨﺼﺺ

ی .سایر موارد

دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص
ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان
ي .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

وﺣﺮﻓﻪﻪ اي ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎر

ﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮﺮار ﻧﻈﺎم ﺻﻼﺣ
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎززو ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻃ
ﺑﺮرﺳﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﻫﺎﺎي ﻛﺎد ،ﻛﺎج،،
ﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي داﻧﺸﺠ
ي ﻧﻮﻳﻦ
ﻛﺎرآﻣﻮﻮزي ﻛﺎروزي ،اﺳﺘﺎد ﺷﺎﮔﺮدي

ي
ﺸﻮر در اﺟﺮاي
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎرج از ﻛﺸ
ﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣ
ي
ي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺟﻬﻬﺖ ﺑﻬﺮه
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي
داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دااﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ رووﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎزز
ﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠ
ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣ
ﻣﻮﻓﻖ ﻃ

ﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﺑﺎزار ﻛﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺘﺨﺼﺺ در ﻛﺸ

ﻇﺮﻓﻴﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻠﻲ
ﺖ
اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در اﻓﺰاﻳﺶ
ل
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮﺮورت اﻳﺠﺎد ﻣﺮﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ
اﻟﺰام ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ
م
ﺪن ﻗﺎﻧﻮن
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ
ﺳﺎزو ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎ

ي
ﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻟﻮژي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﻮي
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺸﻜﻴﻴﻼت ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ
ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺳ
ﻲ ﻣﺎﻫﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ

ي
ﻣﺮاﻛﺰآﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي
ش
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ،
ي اﺳﺘﻔﺎده از ﻇ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي

اﻗﺘﺼﺎددي در اﺷﺘﻐﺎل دداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﮕﺎن

ي
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن ،و ﺧﺒﺮﮔﮔﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎززوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮردد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﺮه ﺑﺮداري از ﻇ
ﺑﺮرﺳﻲ
اﻗﺘﺼﺎددي در اﺷﺘﻐﺎل دداﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﮕﺎن

ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺼﺎب روﺳﺎي داﻧﺸﮕﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ررﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻣﻮررﻳﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮووي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎزارر
ﻧﻘﺶ ﻓﺮ

ﻛﺎر دااﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ

ي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺎزوﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺮﺮه ﺑﺮداري اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺘﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻔﻲ در اﺟﺮاي
ﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ااي
ﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزارر
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮﺧ
ن
ﻃﺮح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

ﺺ
ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ
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توانمندسازی و آموزش های مهارتی
روستاییان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی
کشور با رویکرد اشتغال پایدار
(مصوب  1393/9/3شورای عالی اشتغال)

ضرورت (اهمیت) :باتوجه به نیاز و اهمیت آموزشهای مهارتی درمناطق محروم ،روستایی و عشایری و مرزی کشور در جهت ایجاد
عدالت آموزشی و رفع نیازهای این مناطق و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه آنها ،جلوگیری از مهاجرت ساکنین از این مناطق به
شهرها و یا حواشی شهرها (سکونتگاههای غیررسمی) ،جلوگیری از ناامنیهای اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی ،حفظ روستاها بعنوان
زیستگاههای طبیعی ،حفظ محیط زیست و توسعه زیست محیطی پایدار ،الزم است دولت و دستگاههای مرتبط به شکل ویژه نسبت به
برنامه ریزی خاص ،با کمک و همراهی کلیه بخشهای غیردولتی ،نهادهای مردمی (سمنها) وآحاد مردم درجهت اجرایی شدن طرح
توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی کشور با رویکرد اشتغال پایدار برای خروج از وضعیت
فعلی و رسیدن به اهداف متعالی نظام و سند چشم انداز  1404اقدام نماید .این اقدام می تواند زمینه ساز ارتقاء مهارت روستاییان،
عشاير ،ساكنان مناطق محروم و مرزي توسعه محصوالت روستایی ،عشايري افزایش زمینه گردشگری روستایی و در نهایت حمایت از
حفظ روستاها باشد.
زمانبندي اجرا 5 :ساله
سطح اجرا  :ملی و استانی
سند باالدستی :قانون بودجه سال 1394و مصوبه شورای عالی اشتغال
فرآیند اجرا (پیشنهادی):
 -1تهیه طرح اولیه جهت ارائه در شورای عالی اشتغال با کمک مدیران اجرایی ستاد و صف سازمان با محوریت دفتر امور آموزش
روستایی سازمان
 -2ارائه طرح در کمیته تخصصی دبیرخانه شورای عالی اشتغال و اخذ نظرات سایر دستگاهها
 -3تخصیص بودجه مصوب در قانون بودجه سال 130( 1394میلیارد تومان)
 -4ابالغ و تشریح طرح در سطح ستاد و صف و دستگاه های همکار
 - 5نيازسنجي آموزشي روستاييان ،عشاير ،ساكنين مرزي و مناطق محروم با مشارکت سایر دستگاهها
 - 6ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز از جمله تجهيزات آموزشي ،الگوهاي آموزشی  -ارزشيابي و خدمات مشاوره و هدايت شغلي مورد
نياز
 -7اجرای طرح در روستاها و مناطق محروم منتخب و واجد شرایط
 - 8بازنگری مستمر طرح با کمک مدیران اجرایی ستاد و صف سازمان و سایر ذینفعان

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی کشور با رویکرد اشتغال پایدار (مصوب
 1393/9/4شورای عالی اشتغال)

الزامات فراسازمانی :

•همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی ،کشور ،دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و سایر دستگاه های مرتبط با طرح
•تخصيص بودجه مصوب در قانون بودجه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

چالش احتمالي -1 :عدم تخصيص بودجه مصوب  – 2عدم مشارکت ساير دستگاه هاي اجرايي
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ﻲ
ﺳﻨﺠﻲ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ،اﻣﻜﺎن

ي
ﻋﺸﺎﻳﺮي
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ روﺳﺘﺘﺎﻳﻲ و

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﻳﺪار اشتغال پایدار
رویکرد
توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستاییان ،عشایر و مناطق محروم و مرزی کشور با
اﺷﺘﻐﺎل(
ﻋﺎﻟﻲ
شورایﻋﺎﻟ
 1393/9/3ﺷﻮراي
)
اشتغال)
عالی
ﻣﺼﻮب1393/9/3
(مصوب

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ ،ﻋﺸﺎﻳﺮي ،ﻣﻨﺎﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻣﺸﺎﻏﻞ روﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
ﻖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزش روﺳﺘﺎﺎﻳﻲ ،ﻋﺸﺎﻳﺮي ،ﻣﺮزي و
اﻳﺠﺎد ﺳ
 ،(moﺗﻠﻔﻴﻘﻲ و
ي،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،آآﻣﻮزش ﺳﻴﺎر )obile trainingg
ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺣﻀﻮري
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﺰي و اﺟﺮاي آﻣﻣﻮزش ﺑﻪ ه

ﻏﻴﺮه

ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﺷﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ د
ﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺎﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺟﺬب ،ﺗﺮﺑﻴﻴﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺮﺑﺑﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
آﻣﺎده ﺳﺎززي ﻓﻀﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰاات و اﻣﻜﺎﻧﺎت آآﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم
اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﻳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات رووﺳﺘﺎﻳﻲ
د
در ﭘﻮرﺗﺎل و
ﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي ر
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﻬﻬﻴﺰات روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻚ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ  -اﺟﺮﺮاي آﻣﻮزش
ﺖ
ﻣﺸﺎوره آﻣﻣﻮزﺷﻲ و
ﺸﺎﻳﺮ ،ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮزي
ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ﻋﺸ
ﻣﺎت ﻣﺸﺎوره آﻣﻮﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻪ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ
ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻣﻪ
آزﻣﻮن و ﺻ
ﺤﺮوم و ﻣﺮزي
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﻳﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ رروﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻋﺸﺎﻳﺮﺮي ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤ
ﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﻟﮕﻮي
ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ
د
ﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮح و اراﺋﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮ
روﺳﺘﺎﻳﻲ  ،ﻋﺸﺎﻳﺮي ،ﻣﻨﺎﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﻣﺮزي
ﻲ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ش
ﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮﺑﺑﺨﺸﻲ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ارراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﻲ ﺑﺎ ﻫﺪ
ﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﺮروﺳﺘﺘﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ
ش
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ
ﻂ
ﺳﺘﺎﻳﻲ )
ارﺗﻘﺎء ﺳﺮاﻧﻧﻪ آﻣﻮزش روﺳ
ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﻳﻜﺴﺎل( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻚ
ل
آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﺮروﺳﺘﺎﺎﻳﻲ ﻃﻲ
ش
ارﺗﻘﺎء ﺳﺮاﻧﻧﻪ آﻣﻮزش ﻋﺸﺎﺎﻳﺮي )ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ
ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل( ﺑﻪ ﻣﻴﻴﺰان ﻳﻚ و ﻢ
ﻧﻴﻢ
ارﺗﻘﺎء ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش ﻣﻨﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي)ﻣﺘﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﻫﺮروﺳﺘﺎﻳﻲ ﻲ
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ﺳﺎﻋﺖ

ﺴﺎل( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺳﺘﺎﻳﻲ ﻃﻲ ﻳﻜﺴ
آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻫﺮروﺳ
ش
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻋﺖ
ﻂ
ﺤﺮوم )
ارﺗﻘﺎء ﺳﺮااﻧﻪ آﻣﻮزش ﺳﺎﻛﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤ

ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ

ﺪﻳﺮﻳﺖ آب
ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺤﻴﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺪ
ﺣﻔﻆ و ﺻ

پایدار
اشتغال
رویکرد
کشور با
مرزی
روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن،عشایر
ﻣﻬﺎرﺗﻲروستاییان،
مهارتی
های
آموزش
توانمندسازی و
ﭘﺎﻳﺪار
اﺷﺘﻐﺎل
روﻳﻜﺮد
ﻛﺸﻮر ﺑﺎ
محرومووﻣﺮزي
مناطقﻣﺤﺮوم
ﻋﺸﺎﻳﺮ وو ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﺎي
آﻣﻮزش
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و
اشتغال)
عالی
شورای
1393/9/3
(مصوب
ﻋﺎﻟﻲ اﺷﺘﻐﺎل(
ﺷﻮراي ﺎﻟ
)ﻣﺼﻮب  1393/9/3ﺷ ا

درﺻﺪ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻛﻛﺸﻮر
ﺪ
اي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ده)(10
اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ آآﻣﻮزشﻫﺎي ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ـﺘﺎي ﻗﻄـﺐ ﺑﺑﻨـﺪي آﻣـﻮززش
ﻣﺘﻮﺳﻂ  12درﺻﺪ آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي رووﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﺎﻳﺮي در راﺳـ
ﻂ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻧﻤﻮدن

ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻲ
ي

ـﺘﺎي ﻗﻄـﺐ ﺑﺑﻨـﺪي آﻣـﻮززش
ﻣﺘﻮﺳﻂ  5درﺻﺪ آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي رووﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﺎﻳﺮي در راﺳـ
ﻂ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻧﻤﻮدن

ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎﻧﻲ
ي

ﺻﺪازﻛﻞ آﻣﻮززشﻫﺎي روﺳﺘﺘﺎﻳﻲ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  4درﺻ
ﻲ
وﻳﮋهي
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ه
ي

ي
وﻋﺸﺎﻳﺮي

روﺳـﺘﺎﻳﻲ و
ﻲ
 6.8درﺻﺪ از ﻛﻞ آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي
ﻓﺮش ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 8
وﻳﮋهي ﺻﻨﺎﻳﻊ ش
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ه
ي

ﻋﺸﺎﻳﺮي
ي
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ﺳﻼﻣﺖ و
ﺖ
روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ،آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ن
ﺷﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي آﻣﻮزﺷ
ﻲ

ـﻞ
ﻣﻴﺰان ﻧـﻴﻢ ) (0/5درﺻـﺪ ازﻛـ
ن
وﻳﮋه ي ﻓﻨﺎوري ﻫﺎﺎي ﻧﻮﻳﻦ راﻫﺒﺮﺮدي ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ه
ي

روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي
ﻲ
آﻣﻮزشﻫﻫﺎي

ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ وﻳﮋهي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎررﻫﺎي ﺧﺮد و ﻛﻛﻮﭼﻚ روﺳﺘﺎﻳﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻧﻴﻢ ) (0/5درﺻﺪ
ي
از ﻛﻞ آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي رووﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﺎﻳﺮي

ـﺎي
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮﺮزي و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ آﻣـﻮزش ﻫـ
ﻖ
ﺸﺎﻳﺮي،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻋﺸ
ﻲ
ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن

ﻛﺴﺐ
ﺴﻬﻴﻞ ﻓﻀﺎي ﻛﺴ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺴ
ر
ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮﺮاﻳﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺪ
اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ي

ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮووم و ﻣﺮزي
ﻦ
ﻣﻬﺎرت روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ﻋﻋﺸﺎﻳﺮ،
ت
و ﻛﺎر و ارﺗﻘﺎء

ﺗﻮﺳـﻌﻪ اي
ﻪ
ﻣﺮزي ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﻫـﺎي
ﺤﺮوم و ي
آﻣﻮزش ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻴﺎﺎن ،ﻋﺸﺎﻳﺮ ،ﺳﺎﻛﻛﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤ
ش
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻛﻛﺮدن

ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﻃﺮح
ﻲ در اﺟﺮاي ﻃ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
ه
ﺸﺎرﻛﺖ
ﺟﻠﺐ ﻣﺸ
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توسعه آموزش مشاغل خانگي و خرد،
آموزش هاي بازار محور و آموزش های ايجاد و
توسعه بنگاههاي خرد و كوچك

ضرورت(اهمیت) :امروزه مشاغل خرد و کوچک و خانگي و همچنين شركتهاي كوچك و متوسط از جايگاه ويژهاي برخوردارند .با توجه
به شرايط اقتصادي خاص كشور ،شركتهاي فعال در بخش خصوصي اكثرا ً كوچك و متوسط هستند و شركتهاي بزرگ دولتي بوده و
به دليل تخصيص بودجه و اعتبارات دولتي ايجاد و حفظ شده اند .در شرايط حاضر به دليل حاکم بودن اقتصاد نفتي و  ...امكان ايجاد
شركتهاي بزرگ توسط سرمايه گذران وجود ندارد و لذا وزارت متبوع ،سياستهاي حمايتي خود را جهت تسهيل فضاي كسب و كار
براي اين شركتها هدايت كرده است .در راستاي سياستهاي وزارتخانه مربوطه ،اين سازمان نيز سياستهاي حمایتي خود را در اين
راستا هماهنگ كرده و با راه اندازي سامانه «سادناب» ،در نظر دارد كه بتواند نيروي ماهر مورد نياز اين شركتها را با توجه به منابع
و ظرفيتهاي خود تامين نمايد .از جمله محورهاي ديگر حمايت از توسعه آموزش های مشاغل خرد و کوچک وخانگي و ساماندهي
كل اين آموزشها در سازمان مي باشد.
زمانبندي اجرا :پنج ساله
سطح اجرا  :ملی و استانی
سند باالدستی:
بسته اشتغال پايدار ،سياستهاي کلی اشتغال ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ،سياستهاي اقتصاد مقاومتي
فرآیند اجرا(پیشنهادی):

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :توسعه آموزش مشاغل خانگي و خرد ،آموزش هاي بازار محور و آموزش های ايجاد و توسعه بنگاههاي خرد و كوچك

۱.۱اخذ نيازهاي آموزشي و ثبت در سامانه« :سادناب»
۲.۲تدوین یک دستورالعمل اجرایی در راستای تفاهم نامه وزارت متبوع با وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،اتاق تعاون
و اصناف ،سازمان بورس ،سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و سایر طرفین تفاهم نامه
۳.۳تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز
۴.۴تامين زيرساختهاي نرم افزاري ،مغز افزاري و سخت افزاري مورد نياز
۵.۵اجرای آموزش در حوزههای مرتبط
 - 5۶.۶آسيب شناسي مستمر و ارائه راهكارهاي اصالحي جهت افزايش اثربخشي
الزامات فراسازمانی:
حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای اجرایی ،معاونت علمی و فناوري ریاست جمهور ،هیات دولت و کمیسیونهای
تخصصی مجلس.
ایجاد  /اصالح زیرساختهای مورد نیاز.
چالش احتمالی :عدم تامین اعتبار برای اجرای آموزش و خرید خدمات آموزشی و انجام طرحهای پژوهشی و آینده پژوهی
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ﭼﻚ و ﺧﺮد )دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرراﻓﺮﻳﻨﻲ وزاررت
ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارري ﻫﺎي ﻛﻮﭼ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻣﻮﺛﺮ در اﺟﺮاﻳﻳﻲ ﺷﺪن ح

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﺤﻮر بنگاههاي خرد و كوچك
توسعه
ﺑﺎزاو
ايجاد
آموزش
محور و
هايو ﻛبازار
خرد ،با
توسعه آموزش
ﺑﺎزار ﺤ
هایﻫﺎي
زش
آﻣﻮزش
ﺧﺎﻧﮕﻲ و آ
ﺧﺎﻧﮕ
ﻛﻮﭼﻚ و
ﭼﻚ
ﺧﺮدد
آموزشﺧ
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻫﺎي ﺸﺎﻏﻞ
آﻣﻮزش
خانگي وزش
ﺗﻮﺳﻌﻪ آ
مشاغل ﻌﻪ
ﺗ
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ﻣﺘﺒﻮع(

ﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺮﺮﻛﺖ ﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن و ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ
ﺗﻜﻤﻴﻞ و
ﻞ
ﺷﺮﻛﺖ( و ﺣﻤﺎﺎﻳﺖ از
ي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻣﺘﻮﺳﻂ داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن )4000ﺷ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
ﺖ
ﺸﺎرﻛﺖ
ﺴﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸ
ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎررت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻤﻬﻮري

ﺻـﺪور ﻣﺠـﻮﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ )5
ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺻ
ﻚ
ﺧﺮد و
ازﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي ﺧ
ﺐ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻫﺰارﻣﺠﻮززﻃﻲ ﻫﺮﺳﺎل(

ـﺐ
ـﺘﻐﺎﻟﻲ و ﻛﺴـ
ﻲ ،ﺧـﻮد اﺷـ
ـﺎﻏﻞ ﺧـﺎﻧﮕﻲ
50ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﺎززار ﻣﺤﻮر ﻣﺸـ
ﺗﺪوﻳﻦ 5

ﺳﺎل(
ﻛﻮﭼﻚ)ﻃﻲ ﻫﺮ ل
ﻚ
وﻛﺎرﻫﺎي ﺧ
ﺧﺮد و

ﺑـﻪ
ﻼﻣﺖ ،ﻓﻨﻲ و ﺗﺗﺨﺼﺼﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺘﻲ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ـ
اراﺋﻪ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼ

ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﻘﺎء ﺑﻬﺮه ي
وري ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﻗﺘﺼﺎدي

ـﺎء
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎي ﺑﺑﻴﻤﻪ اي ﺑﻪ ﻧﻴﺮﺮوي ﻣﺎﻫﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ارﺗﻘـ
ﻲ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺮ
اﻧﮕﻴﺰه ﻛﺎررﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺖ
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ارﺗﻘﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺮﺮوي ﻛﺎر

ﺳﻂ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳ
ﻖ
اﻓﺰوده ﺟﻬﺖ
ه
ﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻫﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﻏﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ارزش
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺨ
ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
ي
ﻓﻌﺎل در ﺗﻜﻜﻤﻴﻞ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت

ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ و اﻟﮕﻮي ﺑﺎزارر ﻣﺤﻮر
اي و ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺧ
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ي
ﻲ،
ـﺎﻏﻞ ﺧـﺎﻧﮕﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ارﺗﺗﻘﺎء ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺸـ
ﺖ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻣﻨﻈﻮر
ﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﻟﮕﻮي

ﭼﻚ و اﻟﮕﻮي ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر
ﺧﺮد و ﻛﻮﭼ

ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه ددر
ﻲ
ﺧﺮد،ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻮزان  ،اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ﺧ
ﺟﺸﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻬﺎرت آﻣ ن
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟ
اﺳﺘﺎنﻫﺎ

ﻣﺤﻮر در اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ر
ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺑﺎزار

بنگاههاي خرد و كوچك
توسعه
ايجاد و
محور و
آموزش
آﻣﻮزشخرد،
خانگي و
مشاغل
ﻣﺤﻮر
ﺑﺎزار ﺤ
ﻫﺎي ﺑﺎزا
آﻣﻮزش
آموزشآهایزش
ﺧﺎﻧﮕﻲ و
ﺧﺎﻧﮕ
ﻛﻮﭼﻚ و
بازارﭼﻚ
هايو ﻛ
ﺧﺮد
ﺧ د
ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻫﺎي باﺸﺎﻏﻞ
زش
ﺗﻮﺳﻌﻪ آ
ﻌﻪ
توسعه آموزش ﺗ

آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪﻪاي ﻛﺸﻮر
ش
ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺎزﻣﺎن
آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﻏﻞ د
ش
ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﻣﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد و ﻛﻮﭼﻚ و ﺧﺎﺎﻧﮕﻲ
ﻲ
اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﺎﻧﻪ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ )ﺳﺎدﻧﺎب (

اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ و ﻗﺮارردادﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎﺎري ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺧﺎﻧﮕﻲ ) 20ﻫﺰار ﺑﺎﺎزدﻳﺪ  -ﻛﺎرﮔﮔﺎه(
ﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ وﺣﻤﺎﻳﺖ اززﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻲ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮااﻣﻮر

ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮﺮاﻛﺰ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻲ
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻮار و ﺑﻴﻦ
اﺻﻼح ﻦ
ـﻪ
ﺻـﻨﺎﻳﻊ و اراﺋـ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ و آﻣﻣـﻮزش در ﺻ
ﻞ
در ﺣﻮزه
ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ر
وري آﻣﻮزش ي
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻬﺮه ي
ي
راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ

ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺑﺎززار ﻣﺤﻮر و ارراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ه

ﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻬﺮه ﺑﺑﺮداري از ﺗﺠﺎﺎرب ﻣﻮﻓﻖ در ﻛﺸﻮر
ﺠﺎرب ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠ

ﺪن ﻃﺮح ﻮ
ﺗﻜﺎﭘﻮ
ﺟﻬﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل وزاررت ﻣﺘﺒﻮع ﺖ
ﺖ
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ
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مشاركت موثر و اثربخش سازمان در
تكميل و ارتقاء مهارت شاغلين

ضرورت(اهمیت):
براساس فصل  5قانون كار :تغييرات مستمر شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و فناوري ،بالطبع تاثيرات قابل توجهي بر بازار كار
حدي است كه يك فصل از قانون كار به تكميل و ارتقاء مهارت
كشور و اشتغال شاغلين بنگاه هاي اقتصادي دارد .اهميت موضوع به ّ
شاغلين توسط سازمان اختصاص يافته است .عوامل مختلفي به ويژه اسناد باالدستي از جمله حذف ماده  14قانون كارآموزي و  ...باعث
شده ،آنگونه كه شايسته است از جانب سازمان توجه ويژه اي به اين آموزش ها نشود و از سوي ديگر صاحبان بنگاه ها نيز به داليل
متعددي ،استقبال الزم را ننمايند.
امروزه بخش هاي مختلف اقتصادي از پايين بودن بهره وري و قدرت رقابت پذيري رنج مي برند و اين باعث شده كه امكان پرداختن
حقوق و مزاياي متناسب با شرايط اقتصادي فراهم نشود .عوامل متعددي روي بهره وري تاثيرگذار است ولي آنچه كه حائز اهميت
است متناسب نبودن شايستگي هاي حرفه اي شاغلين بخش هاي مختلف اقتصادي است .لذا با توجه به ماموريت تببين شده ،سازمان
آموزش هاي فني و حرفه اي شاغلين را مورد توجه ويژه قرار داده و تالش خواهد كرد با پيگيري الزم جهت اصالح اسناد باالدستي از
جمله اليحه ماليات برارزش افزوده ،قوانين مالیاتي و بيمه اي و همچنين آيين نامه ها و شيوه نامه هاي داخلي ،توسعه مشاركت بخش
خصوصي در تصميم گيري ها و  ...نقش موثر در اين حوزه ايفا نمايد.
زمانبندي اجرا  :به طور مستمر

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :مشاركت موثر و اثربخش سازمان در تكميل و ارتقاء مهارت شاغلين

سطح اجرا  :ستاد و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها
سند باالدستی :سياست هاي کلی ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ،قانون كارجمهوری اسالمی ایران ،نقشه جامع علمي كشور،
بسته سياستي -اجرايي توسعه اشتغال پايدار و سياست هاي وزارت در اين حوزه.
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فرآیند اجرا (پیشنهادی):
۱.۱مطالعه اسناد باالدستي و استخراج اولويت ها و پيگيري از مراجع ذيصالح از جمله دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان مجلس شورای
اسالمی جهت تحقق پيشنهادات
۲.۲پيگيري عضويت سازمان در شوراهاي ملي و استاني مربوطه
۳.۳پايش تغييرات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و فناوري و استخراج الزامات مورد نياز
۴.۴تعامل موثر و تنگاتنگ با صاحبان و خبرگان بخش هاي اقتصادي و ايجاد بهره برداري متقابل از ظرفيت ها
۵.۵آسيب شناسي بهره وري آموزش هاي سازمان در حوزه آموزش شاغلين و رفع موانع
۶.۶رصد مستمر بازار كار و استخراج نيازهاي مهارتي بازار كار
 ۷.نياز سنجي آموزشي و ارائه الگوهاي آموزشي مورد نياز مخاطبين مختلف.
۸.۸فراگير نمودن سامانه سادناب (سامانه نياز سنجي آموزشي الكترونيكي شاغلين)
۹.۹ارائه خدمات مشاوره اي آموزشي و شغلي
۱۰۱۰همكاري و تعامل موثر با حوزه روابط كار وزارت متبوع
۱۱۱۱تدوين و به روز رساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز
۱۲۱۲طراحي و استقرار نظام صالحيت حرفه اي كاركنان مراكز آموزشي و كارآموزان
۱۳۱۳آسيب شناسي فرآيندهاي ارزشيابي و طراحي الگوهاي ارزشيابي مناسب
 ۱۴۱۴استخراج تفصيلي كليه محورها در سند موافقتنامه بودجه و تخصيص اعتبارات مورد نياز
الزامات فراسازمانی :
•مشاركت ساير دستگاه هاي اجرايي هم از نظر تخصصي و هم از نظر مالي
•مشاركت كميسيون هاي اقتصادي ،صنايع و معادن ،انرژي ،اجتماعي ،آموزش و تحقيقات از اصالح قوانين
•حمايت هيات دولت جهت اصالح مصوبات
•حمايت وزارت صنعت ،معدن و تجارت از اصالح آيين نامه هاي داخلي
•حمايت شوراهاي اقتصاد ،عالي كار و عالي اشتغال از اصالح آيين نامه ها
•ساماندهي بودجه هاي آموزش شاغلين و هداست از ساير دستگاه ها به سازمان و نظارت بر سازمان ها جهت تحقق ماموريت ها
چالش احتمالي :عدم تصویب معافیت های ناشی از ارائه ی آموزش هاي فني و حرفه اي در اليحه ماليات بر ارزش افزوده و عدم اصالح
قوانين ،مصوبات و آيين نامه هاي اجرايي در هيات دولت ،دستگاه هاي مربوطه و كميسيون هاي تخصصي مجلس که منجر به رکود
اقتصادی و رکود بازارکار و در نتیجه عدم استقبال کمتر صنایع از آموزش کارکنان می شود شده و درنتیجه منابع مالی الزم تعبیه نشده
و عدم تامين منابع مالي منجر به عدم اجراي برنامه هاي پيش بيني شده خواهد شد.
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س
ﺑﺮاﺳـﺎس
ـﺘﻲ
ﻴﺮي ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻳﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓـﻪ اي ددر ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳـ
ﭘﻴﮕﻴﺮ

ﺳﺘﮕﺬاري در ﺳﺎﺎزﻣﺎن
ﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎﺎدي و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻣﻮززش ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨ
ﺳ
ﻪ
اراﺋـﻪ
ﺼﺎدي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺮﺑﻲ در
ﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼ
ﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﻴﺮي از اﺳﺘﺎدﻛﺎﺎران ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﺨ
ﺗﺪوﻳﻳﻦ و اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ

آﻣﻮﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

در  65ﮔـﺮوه آآﻣﻮزﺷـﻲ ﻪ
ﺑـﻪ
ﺼﺎدي ﻓﻌﺎل ر
ﺗﺸﻜﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﻋﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼ
،
ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ،
ـﻮر
ﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣـ
ﻳﺮﺑﻂ )ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻔﻜﻴﻴﻚ اﺳﺘﺎن ،ﺷﻬﺮﺮ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺮ
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت(

ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ﻣﻬﺎرت
ارﺗﻘﺎء
درﺗﻜﻤﻴﻞ و
سازماندر
اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮﺛﺮ و
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
شاغلين
مهارت
ارتقاء
تكميل و
اثربخش
موثر و
مشاركت

اراﺋﻪﻪ دوره ﻫﺎي اررﺗﻘﺎء و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ اﺻﻨﺎﺎف ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ي
ﻫﻤﻜـﺎري
ﻃﺐ و ﭘﺮروﻧﻖ ﺑـﺎ
در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮﻣﺨﺎﻃ
ﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ر
ﻃﺮااﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮارر ﻧﻈﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ

ي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺮﺗﺒﻂ
ﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻳﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
دﺳﺘﮕ

ﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ
ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮآآﻳﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮﻮزه ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟ
آﺳﻴﺐ
ﻲ  -اﺟﺮاي آﻣﻮﻮزش – ارزﺷﻴﺎﺎﺑﻲ(
ﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﻲ
)ﻣﺸ
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ﺻﻼح ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻂ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺖ
ﺟﻬـﺖ
ﺳﺎدﻧﺎب( و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻨﮕﮕﺎه ﻫـﺎ
ب
ﺼﺎدي )
ﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼ
ﻘﺎء ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎزﺳﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ
ارﺗﻘﺎ

ج ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ
درج

ي
اﻗﺘﺼـﺎدي
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻬﺮه ورري در ﺑﺨﺶ ﻫﻫﺎي
ﻲ
ﺑﺮاي آﺳﻴﺐ
ي ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ي
ﻃﺮااﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﺟﺎﻣﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎﺎل

ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺎ
ﺑـﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻦ
ﺑﺮﮔﺰﺰاري دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜﻤﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎررﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻪ
ي ﺻﻨﻔﻲ
ﻣﺸﺎررﻛﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي

ش در ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺗﺪوﻳﻳﻦ و اﺑﻼغ ﻧﻈﺎﺎﻣﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزش
ي
ﻫـﺎي
ﺻﻨﺎف ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻫﻬﺎي اﻓﺘﺼﺎدي ،و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻧﻮن
ﺑﻬﺮهه ﺑﺮداري ﻣﻮﺛﺮﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺻ

ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ﻦ
ﻛﺎرﻓﻓﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻛﺎرﮔﮔﺮي ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﺎي ﻋﻠﻤﻲ در اررﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻳﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﺮﻓﻪ اي
ﺳﺎﻣﺎﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﺳﺳﺎزﻣﺎن
ﺨﺎري
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﺗﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻓﺘﺨ
ﻞ
اﺟﺮﺮاي ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ااﺳﺘﺎد ﻛﺎران ﻣﻬﻬﺎرﺗﻲ و

ل
ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل
ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ي
ﻣﺸﺘﺮك و زﻣﻴﻨﻪ ي
ك
ﺗﻼش ﺑﺮﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻣﻼت ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﺎزﻧﺪه و ﻫﻤﻜﺎرري ﻫﺎي
ت ،اﻳﺮان و آﻟﻤﻤﺎن ،اﻳﺮان و اﻧﻧﮕﻠﻴﺲ ،اﻳﺮان و ﭼﻴﻦ ،اﻳﺮان و
ي ﺗﻌﺎون ،ﺑﺎزررﮔﺎﻧﻲ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
اﺗﺎق ﻫﺎي

ش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
روﺳﻴﻪ ددر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
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ﻫﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ،
ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه ي
ﺖ
ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰارري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آززاد ﻣﻬﺎرﺗﻲ ر
ﻃﺮ

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴـﺖ
ت
ﺠﺎرت و
ﺑﺮﮔﮔﺰاري دوره ﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﺑﻴﻤﻪ ،ﺗﺠ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳـ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﺎﺎر در راﺳﺘﺎي ﺣ
ﻦ
ﻛﺎررﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺎزررﺳﺎن ادارات ﻣﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ،
ـﻌﻪ ﻓﻀـﺎي
ﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻛﺴﺐ و ﻛﺎر
ﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻘﺎﺿﻴﺎن راه اﻧﺪ
ﻛﺎررآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻛﺴﺐ
ن ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻣﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﺠﻠﻴﻞ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺗﺠﻠ
ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ
ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻖ
ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎر و ﻛﺎرﮔﺮ ﺎ
ﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺗﺪووﻳﻦ و اﺑﻼغ ﺑﺨ

ﺴﺘﻪ
ﺮاﻳﻲ و ﻛﺎر ﺷﺎﻳﺴ
ﮔﺮ

ﻣﻬﺎرتشاغلين
ارﺗﻘﺎءمهارت
ﺗﻜﻤﻴﻞووارتقاء
درتكميل
ﺳﺎزﻣﺎندر
اﺛﺮﺑﺨﺶسازمان
ﻣﻮﺛﺮو واثربخش
ﻣﺸﺎرﻛﺖموثر
مشاركت
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮕﺎه ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎددي ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ي
ﺑﻨﮕ

ي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻃﺮح "ﺑﻦ ﻛﺎرت ﻣﻬﺎﺎرﺗﻲ" وﻳﮋه ﻛﺎﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي
ﻃﺮ
وزارت ﻓﺮﻫﻨـﮓ و
ت
ﻫﻨﮕـﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻓﺮﻫ
ﺖ
ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﻧﻧﺸﺮ ﺑﺎ
ﺗﻜﻤﻤﻴﻞ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﻬﺎرت ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺻ
ﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ
ارﺷ

ﻣﺸـﺎرﻛﺖ وزاررت ﺻـﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن ﻛﺎران ﺑـﺎ ﻣﺸ
ن
ﺪاﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪ
ارااﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻌﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺪاﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺎررﮔﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺳ
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪ
ارااﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻـﻮرت
ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺖ
ي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ااﻳﻤﻨﻲ و
ارااﻳﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﻲ
ﺻﻨﻔﻲ
ﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ،،اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و وواﺣﺪﻫﺎي
ﻣﺸ

ي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ وااﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﻗﺘﺼﺎدي
ي آﻣﻮزش ﻫﺎي
ارااﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎي
دﻳﻪ ﻫﺎ و (...
ﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،اﺗﺤﺎد
ﻲ ،ﻛﺎرﮔﺮي ،اﻧﺠ
ﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي )ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ

آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ آ
ﺪﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮ
در اﺟﺮاي ﻃﺮح اارﺗﻘﺎء و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ر

ﺤﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤ
ت
از ﺟﻤﻠﻪ
ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ز
ﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي
اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ

ﺼﺎدي
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼ
ﺗﻜﻤﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻏﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي

ﻜﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎرت
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜ
ﺳﺴﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ  IESCو  (...ﺟ
ب ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺳ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب

ﻒ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺨ
ﻧﻴﺮ

ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎده  110ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر
ب
ﻫﻲ در
ﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻔﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻮارر و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫ
ﺗﻮﺳ
ﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻣﻠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮ
ﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻛﺎرِ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻟﺤ
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ﺑﺎززار ﻛﺎر

ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزاررت ﺻـﻨﻌﺖ،
ﺪاﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻧﻮاﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺎ
ي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺪ
ارااﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻌﺪ

توانمندسازی شغلی اقشار آسیب پذیر،
در معرض آسیب و آسيب ديدگان اجتماعي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :توانمندسازی شغلي اقشار آسیب پذیر ،در معرض آسیب و آسيب ديدگان اجتماعي
ضرورت(اهمیت) :امروزه در جوامع شاهد افزايش نرخ آسیب ديدگان فردي حاصل از وراثت و هچنين حاصل از عوامل اجتماعي
فرهنگي و اجتماعي هستيم .عوامل مختلفي در ابعاد اجتماعي ،فرهنگي و  ...موجب اينگونه آسيب مي شود .اين آسيب ها تاثير قابل
توجه بر كاهش نرخ رشد اقتصادي به دليل خارج شدن اين افراد از چرخه اقتصادي كشور و همچنين هزينه هاي مورد نياز براي
نگهداري و درمان آنها مي شود ..با توجه به آنكه يكي از ماموريت هاي آموزش هاي فني و حرفه اي ،ارتقاء مهارت هاي مرتبط با توسعه
اجتماعي و فرهنگي است ،الزم است در اين خصوص و با حمايت تخصصي و مالي ساير دستگاه ها ،آموزش هاي مرتبط به مهارت هاي
شغلي و همچنين توسعه اجتماعي و فرهنگي موردتوجه قرار گيرد.جامعه هدف اين محور شامل  ،آسيب ديدگان فردي و اجتماعي اعم
از معلولين ،زندانيان ،معتادين ،زنان بد و بي سرپرست ،زنان سرپرست خانوار وگروه هاي در معرض آسيب و ....
زمانبندي اجرا  :به طور مستمر
سطح اجرا  :ستاد و ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها
سند باالدستی:
فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :

۱.۱مطالعه اسناد باالدستي و استخراج اولويت ها
۲.۲پايش تغييرات اجتماعي ،فرهنگي تاثير گذار بر آسيبهاي ارثي و اجتماعي و استخراج الزامات مورد نياز
۳.۳آسيب شناسي بهره وري آموزشهاي سازمان در اين بخش ها و رفع موانع
۴.۴استخراج تفصيلي كليه محورهاي مورد نياز براي توانمندسازي آسيب ديدگان در سند موافقتنامه بودجه و تخصيص
اعتبارات مورد نياز
۵.۵نيازسنجي آموزشي و ارائه الگوهاي آموزشي مورد نياز مخاطبين مختلف
۶.۶ايجاد سامانه هاي نيازسنجي آموزشي الكترونيكي
۷.۷ارائه خدمات مشاوره اي آموزشي و شغلي
۸.۸همكاري موثر با كاريابي ها و رهگيري اشتغال مهارت آموختگان
۹.۹تدوين و به روز رساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز اين گروه
۱۰۱۰آسيب شناسي فرآيندهاي ارزشيابي و طراحي الگوهاي ارزشيابي مناسب
۱۱۱۱تعامل موثر و تنگاتنگ با دستگاههاي اجراي مربوطه ،انجمن ها و كارآفرينان اجتماعي و ايجاد بهره برداري متقابل
از ظرفيتها
الزامات فراسازمانی  :مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي هم از نظر تخصصي و هم از نظر مالي
چالش احتمالي :عدم تامين منابع مالي و عدم همکاری و مشارکت نهادهای ذی ربط منجر به عدم اجراي برنامه هاي پيش بيني
شده خواهد شد.
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وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزش در ززﻧﺪان ﻫﺎ
ﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺑﻬﺒﻮد
ي
ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ اررﺗﻘﺎء

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﺎن
ي
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ااراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ

ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ررﺳﻤﻲ و ﺳﺎﻛﻨﺎﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده

ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﺎه

ﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻴﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﺎﻫﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻧﻮﭘﺪﻳﻳﺪ
رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﻲ
ي
ﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺷ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻲ
ن ﺟ
دﻳﺪﮔﺎن
آﺳﻴﺐ ﻳ
ﻴﺐ و ﻴﺐ
ﺮض آﺳﻴﺐ
ﭘﺬﻳﺮ ،درر ﻣﻌﺮض
آﺳﻴﺐ ﭘ ﻳﺮ
اﻗﺸﺎر ﻴﺐ
ر
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
زي
ﻮ

توانمندسازی شغلی اقشارآسیب پذیر ،در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی

ـﺮ
ﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻬﺒـﻮﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ )ﺑـ
ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اراﺋﻪ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺟ

ﺻـﻮرت
ت
 16در
ﺪر( ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎده  15و6
ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرززه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪ
ن
اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻓﻘﻨﺎﻣﻪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎﺎر از ﻃﺮف ﺳﺘﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻣﻮاد ﻣﺨﺪر

ﺻـﻮرت
ت
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻴﻦ در
ي
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺖ
ﺟﻬﺖ
رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﺘﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳ

ﺪه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺑﻪ اﻓﺮااد
ﺷﻲ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  3ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﺷﻲ

ﻧﺎﺗﻮان

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﺘﺎددﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﺘﻪ
ي
ﺣﺮﻓﻪ اي ﺖ
ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ااراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ

ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دووﻟﺖ در ﺳﺎل  (13900در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺒﺎر از ﻃﺮف ﺳ
)ﺑﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺼ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺷﻬﺮري اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار در ﺷ
ﺖ
اﺟﺮاي آزﻣﻣﺎﻳﺸﻲ ﻃﺮح ﺗﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن

در
ن ﺧﻴﺎﺑـﺎﻧﻲ د
ﺟﻬـﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎﺎزي ﻛﻮدﻛـﺎن
ﺖ
ﺣﺮﻓﻪ اي
رﻳﺰي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ارراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
اﺳﺘﺎﻧﻲ.
ﻲ
ﻲ ﻫﺎي
ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮدارري و دادﺳﺘﺎﻧﻲ

در
ﺟـﺮاي آن د
ي ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ و اﺟ
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي
ﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻌﻌﻘﺎد
ﻃﺮف ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎررزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨ
ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻃ
ﺨﺪر

در ﺻﻮرت ﺗـﺎﻣﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎر ااز
ﻫﺎي زﻧﺪاﻧﻴﺎن و اﺟﺮاي آن د
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺧﺎﻧﻮاده ي
ي
ﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻌﻌﻘﺎد
ﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ
ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺎﻣﻣﻴﻨﻲ و

در
ﺟﺮاي دوره ﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  5000ﻧﻔـﺮ د
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ دﻳﺎﺎﺑﺖ اﻳﺮان و اﺟ
ﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻌﻌﻘﺎد
ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر

ﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر و
ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ،ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮززش ﻓﺘﻲ و ﺣﺮ
ﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻐﻐﻘﺎد
ﺪف ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪ
ﻲ
ﺪﻣﺎت
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻌﺎﺎون وزارت ﺗﻌﻌﺎون،ﻛﺎر و رﻓﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟ
دﻳﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ
ن
آﺳﻴﺐ
ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت آ
ن
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﻳﺖ
ﺪان ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﻣﺎت ﺗـﺎﻣﻴﻨﻲ و
ﺟﻤﻠﻪ :ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺪ
ﻪ
اﻳﻦ ﻗﺸﺮ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻦ
ي
ﻜﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜ

س
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر  -ﺳﺎززﻣﺎن
ﺴﺘﻲ  -ﺳﺘﺎد ﻣﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ د
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴ
ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ  -ﺳ
ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ  -ااﻧﺠﻤـﻦ ﻫـﺎ و
ﺳﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺘﻜﺪﻳﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﻴﺎري ﻫﺎ
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توسعه ی همکاری های بین بخشی

ضرورت(اهمیت) :ماهيت آموزش هاي فني و حرفه اي به ويژه ضرورت پاسخگويي به نيازهاي بازار كار ،سازمان آموزش فني و حرفه اي
را ملزم به همكاري با كليه ذي نفعان بخش هاي دولتي ،عمومي و خصوصي نموده است تا هم امكان انطباق و به روز رساني با تغييرات
فناوري ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي فراهم شود و هم امكان ارائه مهارتهاي شغلي به متقاضيان كار و ارائه مهارتهاي مرتبط با توسعه
اجتماعي ،فرهنگي و زيست محيطي جهت نيل به توسعه پايدار فراهم شود .از سوي ديگر با توجه تنوع جامعه مخاطب ،پرهزينه بودن
كمي و  ...آموزشهاي سازمان كمتر از  %7بودجه عمومي كشور به آموزشهاي اين سازمان اختصاص مي یابد.
آموزشهاي عملي ،گستره ّ
در ضمن ،تجزيه و تحليل بودجه سازمان نشان مي دهد كه متناسب با نرخ تورم ،بودجه آموزش سازمان نه تنها افزايش نيافته بلكه
به دليل افزايش مستمر تنوع مخاطبين و ضرورت پاسخگويي به اين نيازها ،بودجه سازمان كاهش هم يافته است و در نتيجه اين امر
منجر به كاهش كيفيت بخش هايي از فرآيند مديريت آموزش ها و يا حذف برخي از الزامات شده است .لذا مجموع اين عوامل ،انعقاد
تفاهم نامه هاي همكاري با ساير بخش ها را براي اين سازمان الزامي نموده است .تاكنون بيش از  40تفاهم نامه و قرارداد همكاري
در سطح ملي و بين المللي منعقد شده است و اين تفاهم نامه ها هم زمينه تقاضا محوري و هم كمك به افزايش منابع مالي سازمان
را فراهم كرده و خواهد كرد.
زمانبندي اجرا  :به طور مستمر
سطح اجرا  :ستاد و ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :توسعه ی همکاری های بین بخشی

سند باالدستی :سياستهاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري به ويژه سياستهاي نظام اداري كشور ،نقشه راه نظام اداري كشور،
نقشه جامع علمي كشور ،بسته سياستي -اجرايي توسعه اشتغال پايدار

59

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :

۱.۱مطالعه اسناد باالدستي و استخراج اولويت ها
۲.۲پايش تغييرات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،و فناوري و استخراج الزامات مورد نياز
۳.۳مطالعه و بررسي ماموريت ساير دستگاه ها و نقش آنها در توسعه آموزشهاي مهارتي و توانمندسازي نيروي انساني كشور
۴.۴رصد مستمر بازار كار و استخراج نيازهاي مهارتي بازار كار
 ۵.استخراج تفصيلي محورهاي همكاري در بخش هاي زير و جلب حمايت تخصصي و مالي آنها
۶.۶نيازسنجي آموزشي و ارائه الگوهاي آموزشي مورد نياز مخاطبين مختلف
۷.۷ايجاد سامانه هاي نيازسنجي آموزشي الكترونيكي
۸.۸ارائه خدمات مشاوره اي آموزشي و شغلي
۹.۹همكاري موثر با كاريابي ها و رهگيري اشتغال مهارت آموختگان
۱۰۱۰تدوين و به روزرساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز
۱۱۱۱طراحي و استقرار نظام صالحيت حرفه اي كاركنان مراكز آموزشي و كارآموزان
۱۲۱۲آسيب شناسي فرآيندهاي ارزشيابي و طراحي الگوهاي ارزشيابي مناسب
۱۳۱۳تعامل موثر و تنگاتنگ با صاحبان و خبرگان بخش هاي اقتصادي و ايجاد بهره برداري متقابل از ظرفيت ها
الزامات فراسازمانی  :مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي هم از نظر تخصصي و هم از نظر مالي
چالش احتمالی :تغییر و جابجایی مدیران ارشد و عدم استقبال طرف های تفاهم نامه برای اجرای مفاد تعهدات تفاهم نامه
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ﻣﻌﺎووﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺷﺷﺘﻐﺎل وزارت ددر ﺣﻮزه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ

ي اﺳﻼﻣﻲ
ي ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي
ﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻣﺮﻛﺰ

بخشی
های بین
همکاری
توسعه ی
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ :
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﭘﻴﮕﻴﺮي

پیگیری انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎﺎ و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺸﻮر
ﺲ
ن ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ رﺋﻴﺲ
وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻌﺎون
ﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﺗﻔﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺮ
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان در راﺳﺘﺎي اﺟ
ق
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﻳﺮان
ق

ﺖ
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺳﺘﺎدد ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﺮم و ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺳﺎز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري

ي
ﻓﻨﺎوري
ﺴﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻋﻠﻤﻲ و
ﺳﺘﺎد آب ،ﻣﺤﻴﻂ ززﻳﺴﺖ و ﺧﺸﻜﺴ
د

داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺶ
ﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮﻮل ﻃﺮح ارﺗﻘﺎءء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ي
داﻧﺸ

ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎززﻣﺎن
ﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤ

ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي
ت
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ااﻟﻤﻠﻠﻲ ﻓﻌﺎل درر ﺣﻮزه

ﺟﺎﻧﺒﻪ(
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﺳﻪ ﺟ
ﺗﻌﺎون ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟ
ن
ن وزارت
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻌﺎون

ﺧﺎرﺟﻪ
ﻪ
ت اﻣﻮر
ﻣﻌﺎووﻧﺖ آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ وزارت
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اﻧﺠﻤﻤﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺎﺑﺘﻲ

ﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻣﻨﻄﻘ

پیگیری انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و ارگان های مختلف

بخشی
ﻫﺎي بین
ﻧﺎﻣﻪهای
همکاری
توسعه ی
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ :
اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﭘﻴﮕﻴﺮي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ج از ﻛﺸﻮر
ﺷﻮرراي ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آززاد ﻛﻴﺶ

ﺷﻬﺮﺮداري ﺗﻬﺮان

ﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
داﻧﺸ

ﻣﻌﺎووﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎﺎوري وزات ﻋﻠﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﻲ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮﺮان
ﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺳﺎزﻣﻣﺎن رﻓﺎه و ﺧﺪ

ﺴﺎرﻳﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﭘﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻛﻤﻴﺴ

ﺸﻮر
ﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸ
ﺟﺎﻣﻌ

وزاررت آﻣﻮزش و ﭘﭘﺮورش
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ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
د

توسعه ی همکاری های بین بخشی
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ :

پیگیری انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ﻛﺖ ﭘﺴﺖ
ﺷﺮﻛﺖ

ت
ﻣﻌﺎووﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وزارت

ﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎﻣﻣﻴﻦ ﺷﻤﺲ ﻧﻮﻳﻦ )راﻳﺘﻞ(
ﺷﺮﻛﺖ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻛﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ
ﺷﺮﻛﺖ

وزاررت ورزش و ﺟﻮﻮاﻧﺎن

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﺎﻋﻲ

ﻣﻌﺎووﻧﺖ رواﺑﻂ ﻛﺎر ووزارت

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮر

ﺟﺎﻣﻌﻌﻪ اﻟﻤﺼﻄﻔﻲ اﻟﻌﻌﺎﻟﻤﻴﻪ
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ت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورززي
وزارت

ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻴﻪ

اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ت ﻧﻔﺖ
وزارت
ﺷﻴﻤﻲ
ﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴ
ﺷﺮﻛﺖ

ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن
بخشی
ﺗﻔﺎﻫﻢبین
ﻫﻤﻜﺎريهای
همکاری
توسعه ی

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺳﺘﺎد ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

ﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي اﺗﻤﻲ
س
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺎرس
ﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎووري رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻤﻬﻮري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎورري
ﻓﻨﺎوري ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺳﺘﺎد ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﻓﻨ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻧﻮ اﻳﺮﺮان )ﺳﺎﻧﺎ(
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺪاد  10ﻣﺮﺑﻲ.
ﺻﻨﻌﺘﻲ و آﻣﻮزش ﺗﻌﺪ
ﻲ
ﺖ ﻗﺸﻢ وﻟﺘﺎژ درر ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ و  10ﻛﺎرﮔﺎه اﺗﻮﻣﻣﺎﺳﻴﻮن
ﺷﺮﻛﺖ
ﺖ ﺑﻮﺗﺎن در ﺗﺠﻬﻬﻴﺰ  9ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎﺎﺳﻴﺴﺎت.
ﺷﺮﻛﺖ
ت اﻣﺎم )ره( در راﺳﺘﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﻬﺎي آﻣﻮزش رروﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﺎﻳﺮي
ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮت
ﺴﻪ اﻳﺰاﻳﺮان
ﻣﻮﺳﺴ
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ﺳﻤﻨﺎن
ﺖ آرﻳﺎ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮ ﺷﺮق و آرﻳﺎ ﺗﺮﺮاﻧﺴﻔﻮ ﻗﺪرت ﺳ
ﺷﺮﻛﺖ

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ

ﺳﺎززﻣﺎن ﻣﺪارس ااﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮرر

توسعه ی همکاری های بین بخشی

اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ

اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ت ﻣﻠﻲ
ﺬاري ﺳﻔﺮﻛﺎرت
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ

ﺷﮕﺮي
ﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷ
ﺳﺎززﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ

ﺳﺎززﻣﺎن ﺳﻤﺎ
ﺐ
ﻣﻨﺘﺨﺐ
از ﻣﺮاﻛﺰ
ﻋﻤﻠﻲ ﺳﻜﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﺘﻲ در ﻳﻜﻲ ز
ﻲ
ﺿﻲ  -اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي ﺷﺒﺒﻴﻪ ﺳﺎزي
ﺷﺮﻛﻛﺖ اﻳﺮان رﺿ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
ﻣﻌﺎﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ﺧﺎ

ﺳﺎززﻣﺎن

ﻼﻣﻲ
ﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼ
ﻣﻌﺎﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸ

ﺸﺘﻲ
ﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸ
داﻧﺸ

وزاارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت

ﻼﻣﻲ
ﺳﺎززﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﻼ

ﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
اﻧﺘﺸ

ن
ي ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان
ﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي
اﺗﺤ
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ﺴﻜﻮ
ﺴﻴﻮن ﻣﻠﻲ ﻳﻮﻧﺴ
ﻛﻤﻴﺴ

اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ﺪﺳﻲ ﻣﻌﺪن
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪ

ﺸﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺸﺎووره
ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸ

توسعه ی همکاری های بین بخشی

اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري
ﭘﺎرك

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﺺ
دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻪ
ﺪاز و آﻳﻨﺪه ﭘﮋووﻫﻲ
ﺴﻴﻮن ﭼﺸﻢ اﻧﺪ
ﻛﻤﻴﺴ

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي

ﺷﺪه
ﺷﺮﻛﻛﺖ اﻳﺮان رادﻳﺎﺎﺗﻮر  -ﺗﺠﻬﻴﺰ  100ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎﺳﻴﻴﺴﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارردﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷ

ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ

ي ﻧﻔﺘﻲ اﻳﺮان
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎي

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﭘﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﻮرس و اووراق ﺑﻬﺎدار
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ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎز ﻳﺮﺮان

ﺸﮕﺎه و ﭘﺎرك ﻋﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺗﺗﺒﺮﻳﺰ
داﻧﺸ

بخشی
ﺗﻔﺎﻫﻢبین
ﻫﻤﻜﺎريهای
همکاری
توسعه ی
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن

اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ﺷﻮرراي ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺘﺎﺎن ﻫﺎ

ﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮﻮن ﻛﻴﺶ
ﻣﻮﺳ

ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮان
ﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺟ
ﺧﺎﻧﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪ

CN
NG

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺪ در ﺗﺠﻬﻴﺰ  15ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺎت و آﻣﻮزش  300ﻣﺮﺑﻲ.
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﮔﻴﺘﻲ ﭘﺴﻨﺪ

ﺠﺎزي ﺻﺪا و ﺳﻴﻴﻤﺎ
ﻣﻌﺎﺎوﻧﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺠ

ﺤﺎدﻳﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮﻮاﻫﺮي اﻳﺮان
اﺗﺤ

ﺳﺎززﻣﺎن زﻧﺪان ﻫﺎﺎ و ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻌﺎون زﻧﺪان ﻫﺎ

ﺳﺎززﻣﺎن ﺣﺞ و زﻳﺎﺎرت

ﺢ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﭘﮋووﻫﺸﻜﺪه ﺳﻮاﻧﺢ

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻓﺴﺘﻮﭘﻨﻴﻮﻣﺎﺎﺗﻴﻚ

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ
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ﺳﺎززﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮﻮاﻳﻲ

اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

بخشی
ﺗﻔﺎﻫﻢبین
های
همکاری
توسعه ی
ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺷﺮﻛﻛﺖ اﻟﻜﺘﺮود ﻳﺰﺰد

ﺟﺎ
آﺟ

ﺳﺪاران
ﺣﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳ
واﺣ

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺑﺎززرﺳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﻧﻮﻳﻦ

ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮر
ﺪﺳﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃ
ﺳﺎززﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪ

ﺳﺘﺎﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورري اﻃﻼﻋﺎت و اارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻌﺎووﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎﺎوري

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻋﻤﺮان و ﺑﻬﻬﺴﺎزي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان

ﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎي ﺷﻬﺮك

ي اﻧﺮژي اﻳﺮان
ﺳﺎززﻣﺎن ﺑﻬﺮه وري

ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﺮان و آﻟﻤﺎن
ق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻ
اﺗﺎق

ﺳﺘﺎﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﮔﻴﺎﻫﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري
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ﺟﻬﺎﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

بخشی
های
همکاری
توسعه ی
ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﺎ
بینﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻫﻤﻜﺎري
ﻣﺤﻮرﻫﺎي
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن
اجرایی کردن محورهای همکاری تفاهم نامه های منعقده با دستگاه ها و ارگان های مختلف

ع ﻛﺸﻮر
ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎع
ﻦ ﺻﻨﻔﻲ ﭘﻴﺸﺨﻮﻮان دوﻟﺖ
اﻧﺠﻤﻦ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و آﻣﻮزش )  300ﻣﺮﺑﻲ(
ت
ﺖ ﮔﻴﺘﻲ ﭘﺴﻨﺪ ددر ﺗﺠﻬﻴﺰ  15ﻛﺎﺎرﮔﺎه
ﺷﺮﻛﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮاددآﻣﻮزي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻫﻨﺪ )(IOR
ﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺪ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸ

ﺳﺘﺎد ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﻧﻮﻓﻨﺎورري ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﻴﺰ ﺗﻌﺪاد  3ﻛﺎررﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ددر ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮ
ﺷﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺠﺮي ﻣﺎده 16
ت ﻛﺸﻮر  -ﺳﺘﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ددر ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
وزارت
ﻃﺮف ﺳﺘﺎد
)درﻣﺎﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري( در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر از ﻃ
ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﻳﺜﺎرﮔﺮان
ﺑﻨﻴﺎد ﺷ
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ن
ﻣﻌﺪن

سایر اقدامات در اجرای محورهای همکاری تفاهم نامه ها

توسعه ی همکاری های بین بخشی

ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت در اﺟﺮاي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي وزاارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت -
ﻲ
ﻲ ﺟﻬﺖ
ﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
ﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺪوﻳﻦ

آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺪن ﻛﺎران ﺑﺎ اﻳﻤﻤﻴﺪرو و ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳ
ش
ي  -ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻪ اﺟﺮاي
ﺖ ﺳﻮاد آﻣﻮزي
ﻧﻬﻀﺖ
ﺳﻲ

ف ﻫﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻤﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺎرﮔﺮﺮان و ....
ﺧﺘﻢ ﻫﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻃﺮف
ﻲ ﺷﺪن ﻣﺤﻮرﻫﺎﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه
ﻞ ﻋﺪم اﺟﺮاﻳﻲ
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻻﻳﻞ
آﺳﻴﺐ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺮ از ﻣﺪﻳﺮان ،ﻣﺮﺮﺑﻴﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎل ددر ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ

ﻋﺘﺒﺎرات دﺳﺘﮕﺎﻫﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ در
ﻚ درﺻﺪ از اﻋﺘ
ي ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﻚ
ﭘﻴﮕﻴﺮي

ﺸﻮر
ي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻣﺎده  8ﺿﻮااﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1394ﻛﻞ ﻛﺸ
راﺳﺘﺎي

اي
ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ در ﺳﻮادآﻣﻣﻮزي ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺎﻣﻌﻪ ي ﻛﺎرآﻣﻮﻮزان از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎن(
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎررت )ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻪ
داﺧﻠﻲ وزارت ﺖ
ﻲ
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اداره ﻏﻠﻪ – ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
ﺪ
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تضمین کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :تضمین کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای
ضرورت (اهمیت) :تضمین کیفیت میزان تطابق وضعیت موجود با استانداردهای از قبل تعیین شده و رسالت ،اهداف و انتظارات یا
تطابق عوامل درون داد ،بیرون داد فرایند و پیامدهای این نظام به منظور بهبود فعالیت های آموزشی استانداردها باید با توجه به رسالت
های اهداف و انتظارات جامعه از آموزش های فنی و حرفه ای تعریف و تدوین شود .هدف از تضمین و ارتقاء کیفیت ،رضایت مشتریان
می باشد و با توجه به آنکه نیاز و خواسته جامعه تغییر می کند ،لذا الزم است سازمان نیز متناسب با تغییر نیاز ،حرکت کند .مطالعات
نشان می دهد نوع رویکرد ارزیابی مورد استفاده در فرآیند فعالیت های نظام آموزشی تاثیر بسزایی دارد .یکی از رویکردهایی که
بیشترین کاربرد را در امور ارزشیابی کیفیت نظام آموزشی دارد الگوی اعتبار سنجی است که شامل دو زیر نظام ارزیابی درونی و بیرونی
است .فرآیند ارزیابی درونی به ویژه در سطح مرکز آموزشی ،یکی از ساز و کارهای موثر در تضمین کیفیت آموزشی سازمان است.
در راستای پاسخگویی به انتظارات کلیه ذی نفعان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای دو بخش دولتی و غیر دولتی اقدام به
ارائه الگوی اعتبار سنجی و اجرای آن برای حدود هشت صد مرکز آموزشی نموده است .لیکن با توجه به بازخورد اخذ شده از ذینفعان
آموزشی و تغییرات حاصله در انتظارات سازمان ،الزم نشانگرها به روز رسانی شود و در ضمن طرح برای سایر مراکز آموزشی سازمان
نیز اجرا شود .مهمتر از خود اعتبار سنجی ،کاربست نتایج اعتبار سنجی و بهسازی و نوسازی بر مولفه های نرم افزار ،سخت افزاری
مربوطه می باشد.
زمانبندي اجرا :سال 1394
سطح اجرا :ملی و استانی
سند باالدستی :برنامه پنجم توسعه(ماده)21
فرآیند اجرا ( پیشنهادی):
۱.۱اخذ نظرات کارشناسان استانی درخصوص نشانگر
۲.۲اصالح نشانگرها
۳.۳اجرای طرح در مراکز آموزشی منتخب واجد شرایط
۴.۴پیگیری دستاوردهای اعتبارسنجی در فرآیند ها ،درون داده ها و برون دادهایی سازمانی
۵.۵مبتنی کردن تخصیص بودجه و اعتبارات مراکز آموزشی با توجه به دستاوردهای اعتبار سنجی
۶.۶تحقق رسالت و ماموریت آموزش های فنی و حرفه ای با توجه به انتظارات بازار کار
الزامات فراسازمانی  :حمايت سازمان مديريت و برنامه ريزي از اصالح زيرساخت ها براساس نتايج اعتبار سنجي
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ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷـﻲ
ء
ﻖ ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎﺎد در اراﺋﻪ آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز و
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ
ﺷﻨﺎ

ﺠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﺘﻲ ) 60ﻧﻔﺮ(
ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠ
ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ارزﻳﻳﺎﺑﺎن ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻃ
ش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲ
ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ،آﻣﻮزش
ﺷﻨﺎ
ﺑﺎززﻧﮕﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻗﻀﺎوت ﻃﺮح ااﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ددوﻟﺘـﻲ )150
ﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دووم ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺮﺮوﻧﻲ ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮاﻛﻛﺰ آﻣﻮزش ﻲ
اﺟ
ﻣﺮﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ(

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ددوﻟﺘـﻲ) 500
ﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دووم ارزﻳﺎﺑﻲ درروﻧﻲ ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮاﻛﻛﺰ آﻣﻮزش ﻲ
اﺟ
ﻣﺮﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ(

فنیووﺣﺮﻓﻪ
های ﻓﻨﻲ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ﺗﻀﻤﻴﻦ
حرفهايای
ﻛﻴﻔﻴﺖآموزش
کیفیت
تضمین

ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎززﻣﺎن
ﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮاﻛﺰﺰ و ﻛﺎرﮔﺎه ي
ﻈﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻧﻈ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آﻣﻮزﺷﻲ دوﻟﺘﻲ
ﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺞ
ﻣﺮﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد 9000
اي آزاد در ﺳﻄ
ﺟﺮاي ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ از آﻣﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
اﺟ

آﻣﻣﻮزﺷﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻲ در ﭘﻮرﺗﺎل ﺳ
ﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﺎرت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﻮزﺷ
اﻳﺠ
ﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي آزاد ﺑﻪ ﺗﺗﻌﺪاد  23290ﺑﺎزدﻳﺪ
ﺑﺎززدﻳﺪ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
ﺖ
ﺑﺮررﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻮﻮراي ﻧﻈﺎرت ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﮔﺴﺘﺘﺮش آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎرﺑﺑﺴـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺟﺪي ازز ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﺞ
اﻋﺘﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ و ﺣ

ﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷ
ء
ﺠﻲ و اراﺋﻪ راﻫﻫﻜﺎرﻫﺎي
ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮﺮح اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠ
آﺳ
ﻲ ،و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
ي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮززﺷﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷ
ﺪاﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن و روﺳﺎي
ﻫﺪ
ﺟﻬﺎﻧﻲ  ،ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻮر ﺑﻬـﺮه وري
ﻲ
ﺧﺬ آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﻨﺎووري و ﺷﻐﻠﻲ در ﺳﻄﺢ
اﺧ

آﻣﻣﻮزش ﻫﺎ
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ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮااﻛﺰ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ارﺗﻘﺎﺎء رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳ
ي رﺗﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ و ﺣ
ﺗﺸﻮﻳﻳﻖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ازز ﻣﺮاﻛﺰ داراي

اﻋﺘﺒﺎﺎرﺳﻨﺠﻲ

ﺣﻤﺎﺎﻳﺖ ﺟﺪي از اررﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﻓﻌﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎررﺳﻨﺠﻲ
ج
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ددوره ﻫﺎي ﺧﺎرج
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺖ
ﻲ
در ااوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮارداددن روﺳﺎي ﻣﺮﺮاﻛﺰ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﻣﺮاﻛﺰ
ﻛﺸﻮر
از ﻛﺸ

ای
ﻓﻨﻲووحرفه
ﻫﺎيفنی
آﻣﻮزشهای
آموزش
کیفیت
تضمین
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اي آزاد ﺑﺮﺗﺮ ددر
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﺷﻲ و آﻣﻮزﺷﮕﮕﺎه ﻫﺎي ﻲ
ﺑﺮﮔﺰﺰاري ﺟﺸﻨﻮارره ﺗﺠﻠﻴﻞ از ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷ

ﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺖ
ي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺳﻨﺠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﻬﻬﺖ اﺧﺬ
اراﺋﻪﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي

ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﺧﺪ ﻣﺠﻮزز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮااي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ رﺗﺒﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ

آﻣﻮزﺷﻲ
ﻲ
ﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻣﺮاﻛﺰ
ﻖ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ
ﺸﺎر ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ
اﻧﺘﺸ

اﻋﺘﺒﺎﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
ﻲ
رﻫﮕﻴﺮي –
ي
ﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوره –
اﺳﺘﻘﻘﺮار ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎﺎزﺳﻨﺠﻲ و اﻳﺠﺎﺎد ﻧﻘﺸﺔ راه ﺟﺪ

ش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻛﺎﺎر
ﺼﺎء و اﺻﻼح ﻓﺮﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و روش
اﺣﺼ
ﺖ
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ر
دوم ﻃﺮح
ﺟﺮاي ﻓﺎز م
اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻣﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﻬﺮه وري در اﺟ

ﺑﻬﺮهه وري
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ﺳﺘﺎﻧﻲ در راﺳﺘﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺪﻳﻳﺮﻳﺖ
رﻫﮕﮕﻴﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ددﻓﺎﺗﺮ ﺳﺘﺎدي و ادارت ﻛﻞ اﺳ
ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﺟﺎﻣﻊ

تدوین و به روزرسانی
استانداردهای آموزش شغل و شایستگی
مورد نیاز بازار کار

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :تدوین و به روز رسانی استانداردهای آموزش شغل و شایستگی مورد نیاز بازار کار
ضرورت(اهمیت) :تغييرات مستمر شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،و فناوري ،بالطبع تاثيرات قابل توجهي بر بازار كار كشور دارد.
براساس ماموريت تبيين شده براي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ،اين سازمان موظف به تدوين استانداردهاي آموزش شغلي
و حرفه اي مورد نياز و همچنين به روز رساني آنها متناسب با نياز بازار كار و استراتژي هاي توسعه اي بخش هاي مختلف اقتصادي
و ساير اسناد باالدستي از جمله سياستهاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالی) ،اولويتهاي ملي( از جمله بحرانهاي
منابع آبي و محيط زيستي) و  ...مي باشد .از سوي ديگر آسيب شناسي ميزان بهره برداري از استانداردهاي آموزشي نشان مي دهد
ميانگين ضريب استفاده از برخي از استانداردهاي آموزشي سازمان پايين تر از حد متوسط است .داليل مختلفي موجب اين رويداد
شده اند از جمله عدم بهره برداري از صاحبان بخش هاي اقتصادي ،يا نبود زيرساختهاي شغلي و ...
در ضمن آنكه دو طرح در شوراي عالي اشتغال در تاريخ  1393/9/3مصوب شده است و الزم است با توجه به نيازهاي بازار كار و شرايط
مخاطبان ،استانداردهاي آموزشي مورد نياز تدوين و بازنگري شوند .با توجه به اهميت موضوع اشتغال ،ضرورت بهره برداري موثر از منابع در
اختيار ،تدوين استانداردهاي آموزشي مورد نياز براي دستيابي به اشتغال و حفظ اشتغال شاغلين و همچنين نقش آفريني موثر در موضوعات
فرهنگي ،اجتماعي و محيط زيستي ،اين سازمان تدوين استانداردهاي آموزشي فناوريهاي اولويت دار كشور ،دوره هاي عمومي و تخصصي ورود به
بازار كار ،استانداردهاي شايستگي مديريت آب و سالمت و  ...را در اولويت كاري خود قرارداده است.
زمانبندي اجرا  :به طور مستمر
سطح اجرا  :ستاد و ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استان ها
سند باالدستی :سياست هاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ،نقشه جامع علمي كشور ،بسته سياستي -اجرايي توسعه
اشتغال پايدار.
فرآیند اجرا(پیشنهادی):

۱.۱مطالعه اسناد باالدستي و استخراج اولويت ها
۲.۲پايش تغييرات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،و فناوري و استخراج الزامات مورد نياز
۳.۳آسيب شناسي ميزان بهره برداري از استانداردهاي آموزشي تدوين شده
۴.۴رصد بازار كار و استخراج نيازهاي مهارتي بازار كار
۵.۵پيگيري تخصيص منابع مالي مورد نياز از موافقتنامه بودجه سازمان و همچنين ساير دستگاه هاي اجرايي ذينفع
۶.۶مطالعه بانك هاي شغلي و استخراج مشاغل
۷.۷بازنگري تركيب تيم  65گروه آموزشي با استفاده ازظرفيت بهترين هاي مهارتي كشور به عنوان عضو كارگروه ها
۸.۸تدوين  /به روز رساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز براي ارتقائ مهارت مربيان و كارآموزان
الزامات فراسازمانی  :مشاركت ساير دستگاه هاي اجرايي هم از نظر تخصصي و هم از نظر مالي
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چالش احتمالي :عدم امکان جبران خدمات متخصصین خارج سازمانی و همچنین مشارکت نکردن دستگاه ها ،نهادهای دولتی و
غیردولتی

ﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر و ....
ﺳﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺸ
درك اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳ
ﺴﺘﮕﻲ ﺟﻬﺖ ك
 20ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردد آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴ

ﺪه از ﺳـﻮي ﻣﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ
ﺳﺘﻬﺎي اﺑﻼغ ﺷﺪ
ﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳ
15ﻋﻨﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردد آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻳﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ
رﻫﺒﺮﺮي ) ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﻌﺎﻟﻲ(در ﺣﻮزهه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
 10ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزﺷﻲ دووره ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ و
ﺗﺪوﻳﻦ
مورد نیاز بازار کار
شایستگی
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيشغل و
استانداردهای آموزش
تدوین

ﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨـﺎورري زﻳﺴـﺘﻲ و
 20ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزش ﺷﻐﻐﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺑﺑﻴﻮﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻣﺸ
ﭘﺎﺳﺘﻮر
ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﺎ
ﻣﻮﺳﺴ

ـﻌﻪ ﻓﻨـﺎوري
ـﻪ ﺳـﺘﺎد ﺗﻮﺳـ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣـ
ط
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  ICTدر
ﻲ
 40ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزش ﺷﻐﻐﻠﻲ و
ﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺎت
اﻃﻼ

ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ﻫﻮﻮاﻳﻲ و ﻫﻮاﻧﻮرردي و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎررات
 60ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد ﺷﻐﻠﻲ در ﺣ
ﭘﺮﻣﺨﺎﻃـﺐ و  5ﻋﻨـﻮان
ﺐ
ﺖ آب ﺑﺮاي  50اﺳـﺘﺎﻧﺪارد آآﻣـﻮزش ﺷـﻐﻠﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ
د
 5ﻋﻨﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردد آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﺎﻳﻳﺴﺘﮕﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
ﺖ
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آآب ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪارد ﺷﻐﻠﻲ ﻣﺪ

ﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ دررﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ
ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻌﻴﺸﺖ
 20ﻋﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﻲ ﺟ
ﻐﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ووزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠـﺎررت در ﺑﺨـﺶ
 20ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزش ﺷﻐﻠ
H
ﺻﻨﺎﻳﻳﻊ High‐Tech

ﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي
 25ااﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮﻮزﺷﻲ وﻳﮋهي رروﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﻋﺸﺎﻳﻳﺮي ،ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻨﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ ،ﺑﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ،ﻛﺴ
ﭼﻚ
ﻛﻮﭼ

ﻛﻮﭼـﻚ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻚ
ﻲ وﻳﮋهي ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﮕﻲ ،ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﻟﻲ ،ﻛﺴﺐ و ﻛﺎﺎرﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ
ﻻت ﺑﻮﻣﻲ
ﻓﺮآوورده و ﻣﺤﺼﻮﻻ

 5ﻋﻨﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردد ﻫﺎي آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻠﻲ
ﺟﻬﺎﻧﻲ(
ﻲ
ﺗﺪوﻳﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ووﻳﮋه ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻣﻠﻲ ﻣﻬﺎرت )ﻛﻛﺸﻮري و
ﺠﻢ و آﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣﻣـﻪ اﺟﺮاﻳـﻲ
ﺸﺎﻏﻞ ﺳﺒﺰ در راﺳﺘﺎي ﻣﺎده  1900ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠ
 50ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺸ
ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺤ
ﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻮﻃﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺰ و اﻋﻤﺎل
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ﻃﺮح ﻛﺎرورزي
ﻳﮋه اﺟﺮاي ح
 20ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزﺷﻲ وﻳﮋ

ﺷﻲ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ)ﻛﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت(
ﻃﺐ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ﺪ ﻣﺪت ﭘﺮﻣﺨﺎﻃ
 50ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارردآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻠﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻪ
آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و
ش
ﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺴﺘﮕﻲ و ﺷﻐﻠﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي روﺳﺘﺎﺋﻴﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ
آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
تدوین ﺗﺪوﻳﻦ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ نیاز بازار کار
شایستگی مورد
آموزش شغل و
استانداردهای

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺪه
 100اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮﻮزﺷﻲ در راﺳﺘﺘﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ

اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ وﻳﮋه ﻣﻌﻠﻠﻮﻟﻴﻦ
ﺷﻐﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺖ اﻧﺮژي ﺑﺮاي  1000اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
 10ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزﺷﻲ درر ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزش ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺗﻌﺎﺎون )ﺗﻮﻟﻴﺪي،ﻣﻣﺼﺮف،ﻣﺴﻜﻦ(
ن ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻲ وﻳﮋه ﻣﻌﺘﺎدان
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي آﻣﻣﺎدﮔﻲ ورود ﻪ
ﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﺨﺼ
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ
اﻛﻮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ
ي ،اﻧﺒﻮه ، ،ﻮ
ﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،زﻣﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺠﺎزي
ﺷﮕﺮي در ﺣﻮززه ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﮔﺮدﺷ
ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺣﻮززه ﻓﻨﺎوري ي
ﺑﻨﻴﺎن و ﺷﺮﻛﺖ ي
ي ﻓﻌﺎل داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري ن
ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻫﺎي ﻟﻲ ﻟﻲ ﭘﻮﺗﺗﻲ)ﻣﻴﻨﻴﺎﺗﻮري(
ﻞ
ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﺎﺎﺑﺖ ،ﻣﺎﻟﺘﻴﭙـﻞ
ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ص
اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز ارﺗﻘﺎء ﺳﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺷ
اﺳﻜﻠﻠﺮوزﻳﺰ و ....

ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻲ
ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧ
د
ﻨﻮان
ﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺗﺪوﻳﻦ  100ﻋﻨﻮ
ﺷﻨﺎﺳ
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اﺳﺘﺎﻧﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮﻮزش ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ وﻳﮋه ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دااﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوري
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻮ
ي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
ﺗﺪوﻳﻳﻦ و ﺑﺎرﮔﺬاري

ﺐ ﺳﻨﺘﻲ
ي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺐ
دارووﺋﻲ ،دارو ﻫﺎي

ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻴﺎددﻳﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
 20ﻋﻋﻨﻮان دوره ﺗﻜﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ دﻳﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳ

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

تدوین استانداردهای آموزش شغل و شایستگی مورد نیاز بازار کار

ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ و

آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه
ﻲ
ي از اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰاان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
آﺳﻴﺐ
آزﻣﻮﻧﻲ
ﻲ
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1100ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاارد آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ آﻣﻮﻮزﺷﻲ و
آﺳﻴﺐ
ﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻓﻓﻪ اي  65ﮔﺮوهه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺳﻲ
ﻃﺮاﺣ
ـﻪ
ﻛﺎر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘـ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ر
ق اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺎ
ﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮارر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﻄﺒﺎق
ﻃﺮاﺣ

ي ﺷﻐﻠﻲ ISCO
ﺑﻨﺪي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺳـﺘﺎد ﮔﻴﺎﻫـﺎﺎن
ﺐ
ﺪاردﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ
ج اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻼﻣﻣﺖ ﺑﺮاي  30ﻋﻋﻨﻮان از اﺳﺘﺎﻧﺪ
درج

وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورززي
ت
ﺟﻮد در
ش ﻛﺸﺎورزي و ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮﺟ
ﺳﺎﻣﺎﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪااردﻫﺎي آﻣﻮزش

ﻣﺎﺑﻴﻦ
ﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻦ
)ﺑﻪ ﺗﺗﻌﺪاد  100اﺳﺘﺎﺎﻧﺪارد ( ﭘﻴﺮو ﺗﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪي ﻣﺸ

ﺴﺖ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎززﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ
ﻲ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ﺎ
ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﺒﺰﺳ
اﻣﺎم)ره(
ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت م
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ د
ﺗﺪوﻳﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آآﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻮزهه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺎ
ﻻت ﺑﺎزار ﻛﺎر
ﺑﺎزﻧﮕﮕﺮي  600ﻋﻨﻮاان اﺳﺘﺎﻧﺪارد آآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻓﻨﺎوري و ﺗﺤﻮﻻ

ﺑﺎزﻧﮕﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺪوﻳﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از
ي
ﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺪوﻳﻦ
ﺗﺪوﻳﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﭘﭘﺮوﭘﻮزال ﻫﺎ ﺗﺨ
ﻲ ذﻳﺮﺑﻂ و ﭘﻴﮕﮕﻴﺮي ﺗﺼﻮﻳﺐ آآﻧﻬﺎ
دﺳﺘﮕﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
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تحول ،نوسازی و بهسازی آموزش های سازمان

ضرورت(اهمیت) :فلسفه و ماموریت آموزش های فنی و حرفه ای ،ارائه مهارت های شغلی به کارجویان و شاغلین و همچنین ارائه مهارت های
مورد نیاز توسعه اجتماعی و فرهنگی به جمعیت اقتصادی جامعه می باشد .ارائه مهارت های شغلی و مهارت های توسعه ای مستلزم متناسب
بودن زیرساخت های سخت افزاری (تجهیزات و فضای آموزشی) ،نرم افزاری (قوانین ،آئین نامه ها ،استانداردها ،الگوی اعتبارسنجی)،
مغز افزاری (ارتقاء شایستگی های حرفه ای مربیان ،کارشناسان ،روسای مراکز ،معاونین و مدیران کل استانی و ستادی) و سازمان
افزاری (ساختار سازمانی ،احکام کارگزینی) است .با توجه به تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد ،سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور (دفتر آمایش توسعه منطقه ای) کاهش فاصله شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را پیگیری می نماید .این
پیگیری فرصت مناسبی جهت انطباق درون داده ها ،فرآیند ها و برون داده های سازمان با توجه به تغییرات و همچنین انتظارات است.
زمانبندي اجرا 12 :ماهه
سطح اجرا  :ملی و استانی
سند باالدستی :نقشه راه نظام اداری کشور
فرآیند اجرا(پیشنهادی):

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان  :تحول ،نوسازی و بهسازی آموزش های سازمان

۱.۱استخراج ابعاد ،مولفه ها و شاخص های هر بخش.
۲.۲مقایسه وضعیت مراکز آموزشی با توجه به شاخص های استخراج شده.
۳.۳اصالح فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب.
الزامات فراسازمانی :حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه های اجرایی ،هیات دولت و کمیسیون های تخصصی مجلس.
ایجاد  /اصالح زیرساخت های مورد نیاز.
چالش احتمالی :عدم تامین منابع مالی برای نوسازی و بهسازی آموزشی
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ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﻗﺘﺼﺎدي ﺶ
ﺗﻐﻴﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﻛﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇ

ﻛﺸ
ﺸﺎورزي )  100ﻛﺎرﮔﺎه(

ﺣﺮﻓﻪ اي رؤﺳﺎﺎي ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي
ﺠﺶ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺣ
ﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻨﺠ
اﻳﺠ
ﻫﻤﻴﺎران آﻣﻮزش ﻫـﺎﺎي ﻓﻨـﻲ و
ن
ﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻴﺎن ااﻓﺘﺨﺎري)ﻣﺮﺑﻴﺎﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ( ﺑﺑﻌﻨﻮان
ﺑﻬﺮﺮه ﮔﻴﺮي از ﺧﺪ
ﺣﺮﺮﻓﻪ اي

راﻫﺒﺮدي در آزﻣﻮن
ي
ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد  1700ﻧﻔﺮ از ﻣﺮﺑﻴﻴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎووري
ﭘﻴﮕﮕﻴﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿ
اﺳﺘﺘﺨﺪاﻣﻲ

ﺠﻲ آﻣﻮزش
ﺑﺨﺶ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي ﻣﻄﺎﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠ
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ در ﺶ
ﺗﻨﻮﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺣ

رووﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺗﺤﻮل ،ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن

تحول ،نوسازی و بهسازی آموزش های سازمان

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺠﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل
ن و آﻣﻮزش ﻣﺒﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﻛﺮدن

اي ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺎرت آﻣﻮزي
ي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﻃﺮﺮح ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي

ش
و ااﺷﺘﻐﺎل در ﺗﺤﻮل ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻧﻮﺳﺎزي
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻼغ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ااﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﺮاﻛﺰ ارﺗﻘﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
ﺳﺎﻣﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺮاﻛﺰﺰ ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت -ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻞ
ﻣﻮﺟﻮد( ﺟﻬﺖ
د
ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ﺷﻨﺎﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﻬﺎد دو ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻣﺴﺘﻌﺪ )از ﻦ

ﻄﺢ ﻛﺸﻮر
ﺸﺎورزي در ﺳﻄ
ﻛﺸ

ﺪﻣﺎن(
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎررﮔﺎﻫﻬﺎ )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎ و ﭼﻴﺪ
ﺳﺎﻣﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﻀﺎي
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎرآﻣﻮززي
ﭘﻴﮕﮕﻴﺮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺻ
در ﺑﻌﺪ ﺳﺨﺖ اﻓﻓﺰاري ) ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﺑﻨﻴﻴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
ي ﻣﺮاﻛﺰآﻣﻮزﺷﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ر
ﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي
ﻧﻮﺳ

درر  %10ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﻬﺎ(

ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰاري ﻣﺮاﻛﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
ن
ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺑﻌﻌﺎد ﺳﺨﺖ اﻓﺰااري ،ﻧﺮم اﻓﺰارري ،اﻧﺴﺎن اﻓﺰﺰاري و
آﺳ
ﻼﺣﻲ
ﺳﺎززﻣﺎن و اراﺋﻪ رراﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻼ

ﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ
ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻪ
ر
اﻓﺰﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﺣﺮﺮﻓﻪ ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﺑﻪ

ﺻﺪي ﺗﻨﻮع(
)اﻓﻓﺰاﻳﺶ  10درﺻ

ﺸﻬﺪ و اﺑﻼغ ﺑﻪ ااﺳﺘﺎن ﻫﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺳﻨﺪ ﻣﺸﻬ
ﻞ
ﺑﺎززﻧﮕﺮي آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻣﻪ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪﻪ و
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ
ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻟﮕﮕﻮﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﺑﻲ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﻮزان ﺑﺨﺶ ي
آﺳ

در ااﺻﻼح و ارﺗﻘﺎء ﻓﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر و ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﺳﻨﺪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺾ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮﺮدي
ي و ادارات ﻛﻞ ااﺳﺘﺎﻧﻲ در راﺳﺘﺎﺎي راﻫﺒﺮدﻫﺎ ،ﺳ
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﻜﺮد دﻓﺎﺗﺮ ﺳﺘﺎدي
ﻣﻬﺎررت و ﻓﻨﺎوري

ي ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮزﺷﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻼح ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
اﺻﻼ

سازمان
آموزش
بهسازی
نوسازی و
تحول،
ﺳﺎزﻣﺎن
هایﻫﺎي
آﻣﻮزش
ﺑﻬﺴﺎزي
ﻧﻮﺳﺎزي و
ﺗﺤﻮل،

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
ﺖ
ﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﺼ
ﺗﻨﻈﻴﻴﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ

آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻲ
ت آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎررﺗﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﮔﺮووﻫﻬﺎي
ﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ
رﻓﻊ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺸﻲ
ﻲ ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﻬﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸ
ح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ
غ ﻓﺮاﺧﻮان ﻃﺮح
اﺑﻼغ

ﻃﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻘﺮار
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃ
ي آﻣﻮزﺷﻲ در رراﺳﺘﺎي ﻣﺎده  190ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﭘﻨﺠﻢ و آﻳﻴﻦ ﻪ
ﺑﺮﮔﺰﺰاري دوره ﻫﺎي

ﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﺘﻬﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺤ
ﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺰﺰ و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬ
ﺳﻴﺴ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ
ﺖ
اﻳﺠﺎﺎد ﻗﻄﺐ ﻫﺎي ﻣﻬﻬﺎرﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺮ ﻛﺰ زداﻳﻲ و ﺑﺮوون ﺳﭙﺎري

ﺸﻮر
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸ
ي
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮﺮح  18ﻣﺎﻫﻪ و ااﺻﻼح ﻃﺮح ﻣﺘﻨﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ

ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ر
ي و اﺻﻼح ح
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮﺮح ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻴﻜﺎري

ﻛﺎر ﻛﺸﻮر
ﺿﺎي ﺑﺎزار ر
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮﺮح ﻛﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻼح ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿ
ﻲو
ﺒﺎﻃﺎت در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ و ﭘﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ
ﺳﻌﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﺎ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻜﻜﺎﻧﺎت ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎ
ﺗﻮﺳﻌ

ﺣﺮﻓﻓﻪ اي
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توسعه مدیریت مشارکتی و خرد جمعی

ضرورت (اهمیت) :متعدد بودن متغیرهای درون و برون سیستم آموزش سازمان ،طرح الگوهای جدید آموزشی ،تغییرات مستمر و مداوم در
ابعاد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و فناوری محیط آموزشی از یک سو و تاثیرگذاری مشارکت کلیه ذی نفعان دراخذ تصمیم گیری ها که تاثیر
غیرقابل اجتناب بر موفقیت تصمیم ها ،طرح و برنامه ها دارد مشارکت مدیران و کارشناسان را در تصمیم گیری ها الزامی می نماید.
با توجه به اهمیت همین موضوع است که در سازمان نیز موضوعات کلی و مهم از جمله تضمین کیفیت آموزشی در شوراهای مختلفی
چون نظارت ،ارزیابی و گسترش آموزشی ،هیات مرکزی نظارت ،برنامه ریزی درسی ،انتشارات و ...پیگیری می شود.لکن موردی که از
خود شورا مهم تر است تحقق مصوبات شوراها و ضرورت پیگیری اجرایی کردن مصوبات توسط کل معاونت ها و دفاتر تابعه با تاکید
و حمایت ریاست سازمان است.
زمانبندي اجرا :سال 1394
سطح اجرا :ملی و استانی
سند باالدستی :سیاست های نظام اداری ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری ،نقشه راه نظام اداری کشور
فرآیند اجرا ( پیشنهادی):
درون سازمانی:

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان  :توسعه مدیریت مشارکتی و خرد جمعی

۱.۱تحلیل اقدامات و عملکرد شوراها در سال گذشته
۲.۲تحلیل مصوبات شوراها و دالیل تحقق و عدم تحقق مصوبات در سال گذشته
۳.۳حمایت از مصوبات الزم االجرا از طرف ریاست سازمان
۴.۴برگزاری مستمر شوراها و حمایت از تحقق مصوبات
۵.۵بازنگری آیین نامه و شیوه نامه ها در صورت ضرورت
۶.۶استفاده از ظرفیت شورای راهبری توسعه مدیریت برای مصوبات فرابخشی
برون سازمانی:

 .۷شناسایی شوراها و کمیته های مرتبط فراسازمانی
 .۸پیگیری عضویت ریاست سازمان ،معاونین و مدیران کل ستادی یا استانی در شوراها و کمیته های شناسایی شده.
الزامات فراسازمانی :حمایت وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سایر وزرا
چالش احتمالی :عدم مشارکت حوزه های ستادی و اجرایی در پیگیری و اجرایی مصوبات شوراها و....
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ﺗﻐﻴﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات آﻣﻮﻮزﺷﻲ از ﺻﻒ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد

ﺴﺘﻤﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﻮﻮﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺟﺮﺮاي ﻛﻞ ﻣﺼﻮﺑﺎت
ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴ
آﺳﻴ
ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺟﻤﻌﻲ در ﻓﺮم ي
ﻲ
ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ و ﺧﺮد
ﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﻂ
ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻋﻤﻠﻜﺮدي
ﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﻋﺘﺒﺎرات آﻣﻮزﺷ
ﺬ ﻧﻈﺮ ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ در ﺗﺨﺼﻴﺺ
اﺧﺬ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺟﻤﻌﻲجمعی
ﺧﺮدخرد
مشارکتی و
مدیریت
توسعه

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻧﻲ
ﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ي
ﺑﻬﺮﺮه ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺨ

ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ددر ﺷﻮراي ﻧﻈﺎﺎرت ،ارزﻳﺎﺑﻲ و
ي
ﻣﺮاﻛﺰ و
ﺰ
ﺗﺪووﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻤﻞ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮراي
راﻫﺒﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺘﺎد.
ي
ﺴﺘﺮش آﻣﻮزﺷﻲ
ﮔﺴﺘ

ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﻣﺎت اﻋﻀﺎي ﺷﻮﻮراﻫﺎ
ﻲ
ﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرااﻫﺎي
ﺗﺨﺼ
ﻄﺢ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﻄ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮ
ن اﺻﻠﻲ در ﺗﺪووﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻪ
ﻣﺸﺎﺎرﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻌﺎن

ﺳﺘﺎﺎد

ﺖ
ﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺳﺘﺎي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و راﻫﺒﺮد ي
ﺗﻌﻴﻴﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات آﻣﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اداراات ﻛﻞ در راﺳ

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺳﺎززﻣﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻋﺪاﻟﺖ
آﻣﻮزﺷﻲ
ﻲ
آﻣﻮﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردادن ﻪ

آﻣﻮزﺷﻲ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻫﻴﺎت ﻧﻈﺎرت ﻣﻣﺮﻛﺰي ،ﺷﻮراﻫﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
ﻲ
ﺨﺎذ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻓﺮآﻳﻨﺪ
اﺗﺨ

ت ،ﻧﻈﺎرت ارزﻳﺎﺎﺑﻲ و ﮔﺴﺘﺮش آﻣﻮزﺷﻲ
ﺳﻲ ،اﻧﺘﺸﺎرات
درﺳ

ي
آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮززﺷﻲ در ﺷﻮراي
ﻲ
ﺼﺼﻲ،
ﺨﺎذ ﻛﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺎﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺨﺼ
اﺗﺨ

ن
ﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸ

آﻣﻮزﺷﻲ )ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻓﻌﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻮراﻫﺎي
ﻲ
ﺴﺘﺮش
راﻫﻫﺒﺮي دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﻛﺰي ﻧﻈﺎرت ،ارزﻳﺎﺑﻲ و ﮔﺴ
ي ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻫﻴﻴﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﻣﺮﻛﻛﺰي(
اﺳﺘﺘﺎﻧﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري

آﻣﻮزﺷﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﻬﺎ و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ..در ﻣﺮاﻛﻛﺰ
ﻲ
ﺟﻴﻬﻲ–
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﻳﺸﻲ ،ﻛﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﺟ
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ﻣﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻣﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻧﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  744ﺟﻠﺴﻪ در ﺳ
ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻌﻴﻦ
ﺗﻌﺪاد  11ﺟﻠﺴﻪ در ﺳﺎل
د
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ
ﻈﺎرت اﺳﺘﺎن ﺣ
ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺎت ﻧﻈ
ﺑﺮﺮﮔﺰاري ﻣﻨﻈﻢ ﺟ

اي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ددوﻟﺘﻲ( ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﻳﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﻫﺎي
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮ
ﻣﺸﺎررﻛﺖ )واﮔﺬاري
ن
آزادد ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

جمعی
ﺗﻮﺳﻌﻪمدیریت
توسعه
خردﺟﻤﻌﻲ
مشارکتی و ﺧﺮد
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

ت اﺟﺎره ﻣﺮاﻛﺰﺰ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺎززاد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ آآﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻬﺎي آزاد ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎززﻣﺎن
ﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت
واﮔﺬ
آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﺑﺎزار ﻣﺤـﻮر( ﺑـﺎ
ﻲ
ﺪﻣﺎت
ت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ) اﺟﺎﺎره و ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺪ
ﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت
واﮔﺬ
اوﻟﻮﻮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎهه ﻫﺎي آزاد ﺗﺎﺑﻌﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﺎﻧﻜﺎر
ﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ از ﻃﺮﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺬاري اﻣﻮر ﺗﺮاﺑﺑﺮي ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧ
واﮔﺬ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﺎن
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آززاد ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎ
ﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮﻮزﺷﻲ از آﻣﻮزﺷﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻲ
ﺧﺮﻳﺪ

اوﻟﻮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﻫﺎي
ﺖ
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﺎزار ﻣﻣﺤﻮر ﺑﺎ
ش
ﮔﺎه و اﺟﺎره ﻣﺮﺮاﻛﺰ و
ﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎت و وواﮔﺬاري ﻛﺎرﮔﺎ
ﺧﺮﻳﺪ

ن
آزادد ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﮔﺰﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ

ﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺑﺮﮔﺰﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﺷﺷﻮراي ﺳﻨﺠﺶ

اﺳﺘﻘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﭘﺬﻳﺮﺮش و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
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تحقیق  ،توسعه
و مشارکت در ارتقاء توانمندی های فناورانه

ضرورت و اهمیت :سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزش های مهارتی غیررسمی ،با استناد به اسناد
باالدستی ،در راستای توسعه و کیفیت بخشی و هدفمندی آموزش های مهارتی نیاز به تحقیق و توسعه با رویکرد آینده پژوهی
در حوزه ( اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی ) برای تصمیم سازی در برنامه ها را دارد  .بدین جهت با بهره مندی از ظرفیت ها و
پتانسیل های درون و برون سازمانی  ،آسیب شناسی فرایندها و اصالح آن  ،برنامه ریزی بر اساس آمایش مهارتی  ،امکان
سنجی و آینده پژوهی در حوزه مهارت آموزی و اشتغال  ،توانمند سازی سرمایه انسانی سازمان  ،به روز رسانی برنامه ها
و بکارگیری تجربیات کشور های موفق در حوزه مهارت آموزی را از طریق مطا لعات و انجام پژوهش های کاربردی و
برگزاری نشست های تخصصی در دستور کار خود دارد .
زمانبندی اجرا:در طی سال 94
سطح اجرا :سازمان
سند باالدستی :سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان (راهبرد 06سیاست ) 17
فرآيند اجرا ( پيشنهادي ):
انجام فعالیت های پژوهشی مورد نیاز بر اساس شیوه نامه شورای پژوهش سازمان با بکارگیری ظرفیت های درون و برون
سازمانی

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان  :تحقیق ،توسعه و مشارکت در ارتقاء توانمندی های فناورانه

الزامات فرا سازماني:
مبادله موافقت نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح های
پژوهشی و اخذ مجوز مورد نیاز برای اجرای برنامه از سایر مراجع ذیربط
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ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﻣﺎن
ﺗﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻊ
ﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷ

ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ
ر
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﺮاﺟﻊ
ي ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺢ
ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﻳﻲ آزﻣﻮﻧﻬﺎي

ﮋوﻫﺸﻲ
ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺮوژژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺐ
ﺣ

تحقیق
توسعهﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ،وﺗﺤﻘﻴﻖ و

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺗﺨﺼﺼﻲ(
ﻲ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي
ﻪ
ﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻓﺼﻠﻨﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺗﺮوﻳﺠﻲ )
اﺧ

اﻧﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮﺮ ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﻧﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮااي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﭘﮋوﻫﺸﻲ در ﻛﻠﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﻣﺎن
ﻃ

در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ر
ش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻ
ﻲ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
ﺣﺐ ﺳﺒﻚ) اﻳﺮان،
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻛﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣ
ﻪ
آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و
ش
ﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن
ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ

ژژاﭘﻦ ،ﻛﺮه ،آﻟﻤﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،،ﻣﺎﻟﺰي(

ﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر اﺷﺘﺘﻐﺎل ﻣﻬﺎرت آﻣﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺗﺤ

ت ﻧﺤﻮة ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺼﻮﺻﻲ
اﻧﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
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اررزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎررت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮ وواﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺎوره ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻌﻪ

ﻲ آﻧﻬﺎ
ت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻬﺎرت

ﻦ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻴﺮﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﺎﻫﺮ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﻳﺠﺎد اﻧﺠﻤﻦ
داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري
 4000ﺷﺮﻛﺖ ﺶ
4
ﻲ ﻣﺪﻳﺮان و دااﻧﺸﮕﺮان
اﺧﺬ ﻧﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻲو
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ
داروﻳﻲ و ﻃﺐ ﻲ
ﻲ
داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن ﺳﺘﺎد ﮔﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ  2 00ﺷﺮﻛﺖ ﺶ
اﺧﺬ ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ

فناورانه
مشارکت در ارتقاء توانمندی های
ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﺷﻲ

اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح ﻫﻫﺎي
ي
ﻚ ﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوق ﻫﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻣﺎﻟﻲ و
اﻧﻌﻘﺎدد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ
ت و ﻓﻨﺎوري
ﻣﻬﺎرت

ﺠﺎري ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري
ﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺠ
ﺗﺪوﻳﻦ
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ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺑﻨﻴﺎن و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ددر ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜﻤﻤﻴﻞ
ﺖ
ﻲ ﻗﺎﻧﻮن
ﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﺻﻼح آﻳﻴﻦ

ﻲو
ﺠﺎري ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورري ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﻴﺎن ،روﺳﺎي ﻣﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺠ
ﺑﺮﮔﺰااري دوره ﻫﺎي

ن
ﻛﺎرآﻣﻣﻮزان ﺳﺎزﻣﺎن

ﻨﺎوري ﻣﺤﻮر
اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﭘﺮوزه ﻓﻨﺎ
م
ﺷﻲ ﺟﻬﺖ
ن ﻓﻌﺎل در ﻛﺎرﮔﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي دﺳﺘﺎووردﻫﺎي ﻧﻮآورراﻧﻪ
ي
ﺟﺮاﻳﻲ از
ﻲ و ﻓﻨﺎوري و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟ
ﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﺧﺬ ﺣﻤﺎﻳﺖ

و ﻓﻨﺎووراﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

ﺪﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻫﺎي
ارﺗﻘﺎء و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎررت ﻣﺪﻳﺮان ،دااﻧﺸﮕﺮان و ﻣﻬﻨﺪ
ء
ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ااﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ
ﺶ ﺑﻨﻴﺎن
داﻧﺶ

ﺸﻮر
اﻳﺠﺎدد  3ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ و ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﻣﺮﺮاﻛﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺸ
ﺖ از ﺗﻌﺪاد  100ﻃﺮح  ،اﻳﺪهه  ،اﺧﺘﺮاع و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي دااﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎنِ ﻛﺎررﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺮﺑﻴﻴﺎن و ﻛﺎرآﻣﻮززان
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻬﺎرﺗﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
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فناورانه
توانمندیﻫﺎيهای
دردرارتقاء
مشارکت
ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
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ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن
ي
ﻃﺮﺣﻬﺎي
ﻚ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻃ
ﻳﻪ ﮔﺬاران رﻳﺴﻚ
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮﮔﺰااري ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از اﺧﺘﺮاﻋﺎت و ﻧﻮآورﻳﻬﺎ و دﻋﻮت از ﺳﺮﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي

دﺳﺘﺎووردﻫﺎ

ﺨﺎري ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ددار ﻛﺸﻮر
ﻞ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻓﺘﺨ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺼﺼﻲ دوﻟﺘﻲ ) 3ﻣﺮﻛﺰ( آﻣﻮززش
آﻣﻮزﺷﻲ ) 15ﻛﺎرﮔﺎه( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﺼ
ﻲ
ﺖ از ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﮔﺎهه ﻫﺎي
ﺣﻤﺎﻳﺖ

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري
ﺖ
ﺸﺎرﻛﺖ
ﺪي ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﻣﺸ
ﺳﺎس ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪ
ﻓﻨﺎورري ﻫﺎي راﻫﺒﺮددي و ﻧﻮﻳﻦ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳ

ﺖ ﺟﻤﻬﻮري
رﻳﺎﺳﺖ

ن
ﻫﺎي زن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن
ﺣﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ددوره ﻫﺎي ﻣﻬﺎررﺗﻲ وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮﺮان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ و ﻛﺎردان ي
ﻃﺮاﺣ
ﻻن(
ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻧﻮﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﺟﻮاﻧﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻ
ﻒ
ﺖ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﻫﺎي ﺳﻨﻲ
ﺖ ﻣﺮﺑﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﺮﻳﻨﻲ و ﺧﻼﻗﻴﺖ
ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻧﻮﻳﻦ
ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﺎوري ﻫﺎي ﻦ
ﻪ
اﻳﺠﺎدد ﻛﺮﻳﺪور ﺗﺠﺎرري ﺳﺎزي اﻳﺪه ﻫﺎي
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مشاوره و هدایت آموزشی  -شغلی
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عنوان :مشاوره و هدايت آموزشي – شغلي
ضرورت ( اهميت) :
مشاوره آموزشی-شغلی در سازمانی که ارائه دهنده آموزشهای متناسب با نیاز های عمومی و تخصصی بازارکار است و در جامعه ای
که نیاز مبرم به ارتقای فرهنگ از مدرک گرایی به شایسته گرایی دارد ،هم در بعد تعیین مسیر آموزش حرفه ای افراد و هم دربعد
فرهنگ سازی عمومی از ضرورت های استقرار و توسعه ساختارهای توسعه منابع انسانی محسوب می شود.
مشاوره های آموزشی-شغلی برآمده از عوامل موثری چون :عالئق افراد ،تواناییهای افراد ،خواست جامعه و نیاز بازارکار عالوه برتعیین
مسیر و مقصد روشن تر زندگی حرفه ای و البته زندگی اجتماعی افراد  ،موجبات کارایی و اثربخشی مطلوبتر فردی و بنگاهی را فراهم
نموده و ضمن معرفی فرصتهای موجود به خلق فرصت های جدید برای افراد می پردازد.
زمانبندي اجرا :طي سال 1394
سطح اجرا :مراكز آموزش فني و حرفه اي استانها
سند باالدستي  :سند راهبردي مهارت و فن آوري راهبرد  3سياست 8
فرايند اجرا (پيشنهادي) :انجام مشاوره به صورت حضوری و الکترونیکی
الزامات فرا سازماني :همكاري وزارت آموزش و پرورش  ،وزارت تعاون  ،كارو رفاه اجتماعي ( انجمن كاريابي ها)،صنايع ،
موسسات بين المللي ،سازمان نظام روانشناسي و صاحب نظران در زمينه مشاوره شغلي...
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ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﺎوره در ﺑﻨﮕﺎهﻫﻫﺎ و ﺻﻨﺎﻳﻊ
س و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎﺎوره در ﻣﺪارس
ﻣﺸﺎوره و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ
آموزشی -شغلی
مشاوره و هدایت

ﺸﺔ راه ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎوره – رﻫﮕﻴﺮي  -ﻧﻴﺎﺎزﺳﻨﺠﻲ
ﻲ و اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺸﺔ
اﺳﺘﻘﺮار ﻓﺮﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﻮﺳﻌﻪي ﻣﺸﺎورهه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
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ل ﻛﺎرآﻣﻮزان
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﺎﻣﻊ ررﻫﮕﻴﺮي اﺷﺘﻐﺎل

ه
ﻣﺸﺎوره
در زﻣﻴﻨﻪ
ط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺆﺆﺛﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ر
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎط
ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻬﺎررت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ي ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﻛﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻲ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻫﺎي
ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻲ
ﺸﺎوره
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﺎﻟﻌﺎت ﻧﺤﻮه ﺗﺄﺳﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸ
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تحول سنجش و ارزشیابی مهارت

ضرورت ( اهمیت):
نقش ارزشیابی مهارت در اعتبار بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء شان و منزلت گواهینامه های سازمان
امری اساسی و کلیدی است که لزوم داشتن برنامه ای جامع ،منسجم ،کارآمد و به روز را در حوزه ارزشیابی مهارت می
طلبد .لذا به منظور تحقق این امر و بهبود مستمر فرآیند ارزشیابی ،برنامه عملیاتی این حوزه با نگاه ملی و بین المللی
مبتنی بر کارآمدی ،روزآمد بودن و سرعت در ارائه خدمات با کیفیت به ذینفعان درونی و بیرونی تدوین شده است.
زمانبندی اجرا:
طی سال  94و سال 95
سطح اجرا:
ستاد و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها
سند باال دستی:
ماده  21قانون برنامه پنجم ،سند راهبردی مهارت و فن آوری و توصیه های یونسکو
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عنوان :تحول سنجش و ارزشیابی مهارت

فرآيند اجرا ( پيشنهادي ) :
با توجه به تهیه و تدوین دستورالعمل برای هر برنامه ،اجرای آن بر اساس مفاد دستور العمل مربوطه صورت می پذیرد
الزامات فرا سازماني :
تعامل و مشارکت با دستگاه های ذیربط
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ﺳﺎزﻣﺎن
ﻃﺒﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳ
ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃ
ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻪ
ﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي اارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺖ
ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ
ﻫﺎ و ﻋﺸﺎﻳﺮ،
ﺖ ،آﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﻳﻊ ،روﺳﺘﺎﻫ
ﺳﻲ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺛﺎﺑﺖ
آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳ
ﻫﺎي اﺻﻼﺣﻲ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻮارر داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ

ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي
واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ي
ﺪ
ﺛﺮ و ﺟﺪي ﺑﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آززﻣﻮﻧﮕﺮان
ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ

ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻣﻬﺎررت
ﺑﺮﮔﺰاري ﺷ

ﺳﻨﺠﺶوو ارزﺷﻴﺎﺑ
تحولﺗﺤﻮل
ﻣﻬﺎرت
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
مهارت
ارزشیابی
سنجش
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ﻫﺎ در ﺷﻮراي ارززﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺷﻮراي ارزﺷﻴﺎﺑﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺗﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺎ
ﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﻈﻢ ﺷ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴ

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آزاد ﻣﻣﻬﺎرت
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴ

ت آزﻣﻮﻧﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت

اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ اﻟﻜﺘﺮﺮوﻧﻴﻚ )(IBT

ﻣﻮن
ﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ

ي ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮال آززﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﺑﻴﺎن
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي

ن ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ دوره ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺟﺮاي آزﻣﻮن

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴ
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2015
2
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻲ
اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﻨﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﻣﻬﺎرت
ﺳﻨﺠﺶوو ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﺗﺤﻮل
مهارت
ارزشیابی
سنجش
تحول

ل ﻣﻠﻲ ) ﻣﻮاد آززﻣﻮن(
ﺑﺎزﻧﮕﺮﺮي و ﻏﻨﻲ ﺳﺎززي ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮال
ﺣﻠﻪ 8
ي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺮﺣ
ﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰارري آزﻣﻮن ﻫﺎي
ﺗﻘﻮﻳﻢ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻲ
ﺑﺮﮔﺰااري آزﻣﻮن ﻫﺎﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻧﺪﻫﻲ آزﻣﻮن ﻫﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ
ﺑﺮﮔﺰااري اردوﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﺎررت ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﻮر در ﭼﻬﻞ و ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎررت

ﻳﻞ –ﻣﺮداد( 13994
)ﺑﺮزﻳﻞ
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حمايت از توسعه بخش خصوصي
و مشارکت مردمی

عنوان  :حمايت از توسعه بخش خصوصي و مشارکت مردمی

زمانبندي اجرا :سه ساله

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ضرورت (اهمیت)  :سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور ايجاد بستر الزم جهت جلب مشاركت بخش غيردولتي و استفاده
از پتانسيل بالفعل و بالقوه بخش خصوصي در امر ارايه آموزش هاي فني و حرفه اي ،آخرین آئين نامه نحوهي تشكيل و اداره
آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد را به استناد ماده  111قانون كار جمهوري اسالمي ايران تهيه نمود كه پس از طرح در هيات محترم
وزيران در تاريخ  ، 1385/5/18به تصويب رسيد .اين امر به بخش خصوصي اجازه داده است كه با دريافت مجوز تاسيس از ادارات كل
استاني سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور نسبت به راه اندازي آموزشگاه فني و حرفهاي آزاد اقدام و براساس ضوابط ابالغي از سوي
دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركتهاي مردمي سازمان (دبیر خانه هیات نظارت مرکزی) نسبت به ارائه خدمات آموزشي اقدام
نمايند .در حال حاضر فعاليت بيش از  11000آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد تابع سازمان در سطح كشور نشان از وجود يك شبكه
وسيع از مراكز آموزشي غيردولتي دارد كه قابليت ارايه آموزش به متقاضيان آموزش هاي مهارتي ،در  45رشته و  960حرفه آموزشي
را دارند .وجود اسناد باالدستي از جمله اصل  44و تاكيدات مقام معظم رهبري و دولت مبني بر واگذاري فعاليت ها به بخش خصوصي
نه تنها باعث جلب بيشتر سرمايه گذاري بخش خصوصي در آموزش هاي مهارتي و همچنين كاهش هزينه هاي بخش دولتي مي
گردد بلكه نقش موثري در ايجاد اشتغال پايدار از طريق راه اندازي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد با بكارگيري مديران ،مربيان و
سايركاركنان پشتيباني خواهد داشت  .تعامل نزديك سازمان با كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد كشور و
همچنين ادارات كل با انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي فني و حرفه اي استان ها بويژه عضويت اعضاي كانون و انجمن ها در هيات
نظارت مركزي و هيات هاي نظارت استاني  ،بستر الزم جهت ارتباط تنگاتنگ بين دو بخش دولتي و غيردولتي سازمان را فراهم نموده
است  .سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با حذف آموزش هاي موازي از مراكز آموزش دولتي خود بويژه در حرفه هاي آموزشي پرتراكم،
زمينه الزم را جهت جلب بيشتر مشاركت بخش غيردولتي در امر ارايه آموزش هاي مهارتي فراهم نموده است.
سطح اجرا  :ملی و استانی
سند باالدستی :بسته اشتغال پايدار ،سياست هاي اشتغال ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ،سياست هاي اقتصاد مقاومتي و
اشتغال ،قانون تسهيل فضاي كسب و كار ،اصل 44
فرآیند اجرا (پیشنهادی) :

۱.۱آسيب شناسي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش خصوصي درخصوص استانداردهاي آموزشي ،نيروي انساني،
آيين نامه و قوانين مرتبط ،تخفيف مالياتي و ...
۲.۲ارائه راهكارهاي مناسب جهت حل مشكالت و پيگيري از مراجع ذيصالح
۳.۳تدوين و ابالغ نقشه راه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش خصوصي
۴.۴اصالح آيين نامه تاسيس آموزشگاههاي آزاد با رويكرد حذب موانع و تسهيل فضاي كسب و كار
۵.۵حمايت از ارتقاء مستمر شايستگي هاي حرفه اي مديران ،مربيان و كاركنان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد
۶.۶حمايت از توسعه آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد در خارج از كشور
الزامات فراسازمانی  :هيات دولت ،شوراي عالی انقالب فرهنگي ،كميسیون هاي تخصصي مجلس شوراي اسالمي ،شوراي نگهبان،
وزارت كشور.
چالش احتمالی :عدم تامین منابع مالی مورد نیاز و اطاله زمانی ناشی از تصویب طرح ها و لوایح در مراجع ذیربط
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ي
ﻫـﺎي
ﺣﺬف ﺑﺨـﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن و ف
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳ
ش
ﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﻴﺎﺳﺘﺘﮕﺬاري
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺪ

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﻮﺻﻲ
ﺗﺪوﻳﻳﻦ و اﺑﻼغ ﻧﻘﺸﻪﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي ﻲ
ﻛـﺎر و
ر
ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و
از ﺗﺴﻬﻴﻞ ي
ﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻛﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ز
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ و ﻣﻮاﻧﻊ
ﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣ
ﺷﻨﺎﺳ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎررﻛﺖ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﺘﮕﺎه ﻫﺎ

ﺣﺮﻓﻪ اي
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ش
ﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎﺎي ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻣﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎء
ﺷﻨﺎﺳ

حمایت از توسعه بخش خصوصی و مشارکت مردمی

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﻮاززي

ي
ﻓﻀـﺎي
ﺟﺬب ﻣﻮاﻧﻊ و ﺗﺗﺴـﻬﻴﻞ
ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻣﻮزﺷﮕﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آزااد ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺟ
ﻼح آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ
اﺻﻼ

ﺐ و ﻛﺎر
ﻛﺴﺐ

ﺣﺮﻓﻪ اي آزاد
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ه
ي ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺮﺑﺑﻴﺎن
ﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻼﺣ
آﺳﻴﺐ
ي
راﻫﻜﺎرﻫـﺎي
ـﻪ
اي آزاد و اراﺋـ
ب و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎرآﻣﻮزان آﻣﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺬب
آﺳﻴﺐ
ﺨﺶ
اﺛﺮﺑﺨ

ـﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎﺎز
ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ي

ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎﻻ
ﻲ
ي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آزاد ﺑﺎ رﺗﺒﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎر
ﻛﺎرﻛﻛﻨﺎن دوﻟﺖ درآآﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي

ي
ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎي
ﺻﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻴﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑـﻪ
در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
ﻲ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ ر
ﺑﺎزﻧﮕﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﺘﻨﻮع

دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ(
ي
اﺳﺎس
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آآزاد )ﺑﺮ س
ي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ آﻣﻮززﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻫﺎي
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي آزاد
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻛﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﻪ آآﻣﻮزﺷﮕﺎه ي
ت
ﺖ اراﺋﻪ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﺧﺬ ﺣﻤﺎﻳﺘﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ
ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ
ﻛﺸﻮري و ﻛﺎﻧﻮن ي
ي
ﺑﺮﮔﺰﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﺎ ﻛﺎﻧﻮن
آزاد
ﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي د
اﻳﺠﺎد و اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎﺎزرﺳﻲ آﻣﻮزﺷﮕ
ﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ
ـﻼب
 526 ، 513و  477و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﻲ اﻧﻘـ
ﭘﻴﮕﻴﺮﺮي اﺻﻼح ﻣﺼﻮﻮﺑﺎت 3 ، 483

ﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدووﻟﺘﻲ )آﻣﻮزﺷﮕﮕﺎه ﻫﺎي آزاد(
ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ آآﻣﻮزش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
درﺧ
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ـﻞ
ﺑﺮون ﺳـﭙﺎري ﻫـﺎﺎي ادارات ﻛـ
ﺣﺮﻓﻪ اي آزاد ااﺳﺘﺎن در ن
اﻓﺰاﻳﻳﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎهه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
از آﻣﻮزﺷﮕﺎه ي
ﻫﺎي
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ز
ت
اﻧﺠﺎم ﺧﺮﻳﺪ
م
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
 25درﺻﺪ از ﻛﻞ واﮔﺬاري ﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5

آزادد

در ﺣـﻮزه ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎي
ﺷﮕﺎه ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي آزاد ر
ﺪاد  30آﻣﻮزﺷ
ﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺠ

راﻫﺒﺮدي و ﻧﻮﻮﻳﻦ

ﺣﻮزه
ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺣ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از واﮔﮔﺬاري  31ﻛﺎررﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري آﻣﻮزشﻫﺎي ﺑﺑﺎزار ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ااﺳﺎس آﻳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

اﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻠـﻲ و ﻣﻌﻌﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ
ﻲ
ﺴﺐ و ﻛﺎرِ ﻛﺎرآآﻓﺮﻳﻨﺎن
ﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻛﺴ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ارززﻳﺎﺑﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﺻﻨﺪوق ﻛﺎرآﻓﻓﺮﻳﻨﻲ اﻣﻴﺪ

ﺨﺶ ﺧ
ﺎ
ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ

حمایت از توسعه بخش خصوصی و مشارکت مردمی

ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺒﻜﻜﻪ ﺳﺎزي آﻣﻮززﺷﮕﺎه ﻫﺎي آزاد ﻓﻨﻲ و
ﺷﮕﺎه ﻫـﺎي
ن ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻛﺎررآﻣﻮزان آﻣﻮزﺷ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺠﺎﺎري ﺳﺎزي اﺧﺘﺮﺮاﻋﺎت و ﻧﻮآورري ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي آزاد

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺠﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي آزاد ﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺠ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻓﻀﺎي ﻛﺴـﺐ و
ﺻﻲ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺴﻬﻴﻞ ي
اﺳﻤﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ
ي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻛﺜﺮي

ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي آزاد ﻲ
ه
ﺸﺎر و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدداري ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻮﻓﻖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻧﺘﺸ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﮔﮔﺰاري آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي ﺑﺮااي ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ددرﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ﻣﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ و

ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﺮﺑﻴﮕﺮي در رراﺳﺘﺎي ﻧﻈﺎم ﺻ

ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻣﺮﺑﻴﺎﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻤﻤﻮﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮﺮدوﻟﺘﻲ
ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت آآﻣﻮزي
ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﻬﺎ در ح
ﺖ
ﺼﻲ ﺑﺎ ﺧﻴﺮﻳﻦ و ﺟﻠﺐ
ﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴ
ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻛـﺎرآﻣﻮزي آزاد و ﻳـﺎ
ت
ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ
ه
ﺧﺪﻣﺎت
ﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧ
اراﻳﻪ ﻃﺮح ﺗﺮﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴ

ﻈﺎرت ﻣﺮﻛﺰي
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﺎﺳﻴﻴﺲ آﻣﻮزﺷﮕﺎهه و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺼﻮﻮﻳﺐ و اﺟﺮاي آآن در ﻫﻴﺎت ﻧﻈ

ﺸـﺎرﻛﺘﻲ
ﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارري ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﻮﺻﻲ ﺑﺎ رو ﻳﻜﺮد ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸ
ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ت
از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﻋﺎت و
ﻼت  ،وام و  . ..ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي ز
اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼ

در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎﺎي ﻓﻨـﻲ و
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎررﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ر
ي
ن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻣﻮزش
اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺮدن
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﺰي
ﺖ
ﺣﺮﻓﻪ اي آزادد ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺳﺎزﻣﺎن

103

استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
و بهینه سازی منابع

ضرورت (اهميت) :نظام بودجه ريزي مبتني بر عملكرد به عنوان يك نظام مديريتي براي ارتقاي كارايي و اثربخشي مصرف منابع
سازماني مورد توجه جدي دولت ها بوده است .در اين نظام اعتبارات بودجه اي بر مبناي عملكرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد
محصوالت (خدمات) و يا دستيابي به پيامدها تخصيص مي يابد و بدين ترتيب سازمانها به سمت افزايش شفافيت در نحوه مصرف منابع
براي انجام فعاليت ها ،توليد خروجي ها و دستيابي به اهداف و استراتژي ها و نيز پاسخگويي بيشتر سوق مي يابد.
زمانبندي اجرا :در طول سال 1394
سطح اجرا :ستاد و استانها
سند باال دستي :قانون برنامه پنجم توسعه -قانون بودجه -ضوابط اجرائي بودجه -سند مهارت و فناوري
فرآيند اجرا (پيشنهادي):
مرحله اول :بودجه روزي مبتني بر عملكرد با هدف شفاف سازي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :استقرار بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و بهينه سازي منابع

مرحله دوم :بودجه ريزي عملياتي با هدف افزايش كارايي
مرحله سوم :بودجه ريزي عملياتي با هدف افزايش اثر بخشي
الزامات فراسازماني :توزيع بودجه كشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي بر اساس:
 -1عملكرد سازماني  -2بهاي تمام شده  -3كارايي و اثر بخشي
چالش احتمالي :احتمال تغييرات سريع در بهاي تمام شده خدمات
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ﻫﺪف

ﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎ
ﻲ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﻋﺘﺒﺎرات آﻣﻮزﺷﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﺮددن ﺑﻮدﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎﺎر اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺳﺎس اﺟﺮاي ﺑﺮﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻮﻮب در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎم و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي
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سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺼﻴﻠﻲ و ﻟﺤﺎظ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨ
ن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻋﻤﻠﻜﺮد

ﻫﺎي ﻣﺼﻮب در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ
ﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
ش و ﻣﺰاﻳﺎي دﻓﻓﺎﺗﺮ ﺳﺘﺎدي ﺑﺮااﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺤ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻛﺮددن ﻣﻴﺰان ﭘﺎداش

ﻧﻈﺎم و ﺑﻮددﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد

ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻠﻮت و ﺗﺤﻠﻴﻞ
در  5اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻ
آﻣﻮزش در ﺻﻨﺎﻳﻊ ر
ش
ﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻤﻮدن ﻧﻈﺎم ﺗﺨﺼ

دﺳﺘﺎوردﻫﺎﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺧﺼﻮص آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻤﻞ ﻫﺎي ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ
ص
ﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﻛﺎررﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ در
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
اداري و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ و آﻣﻮزش
ي
ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ،،ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ،روﺳﺳﺎي ادارات و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮﻮزه ﻫﺎي

.....
ي ﺳﺎزﻣﺎن از ﺳﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮﺮف ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﻗﺮارداد و .
ﺻﻮل درآﻣﺪﻫﺎي
ﭘﻴﮕﻴﺮي وﺻ

اﺧﺬ وام ﻫﺎي ﻛﻢ ﺑﻬﺮه
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﻌﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ،ﻣﻮﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺧﺬ

ﺳﺎزﻣﺎن
ﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﻛﺎررآﻣﻮزي در ﺳﺎ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠ

آﻣﻮزﺷﻲ و .....
ﻲ
ﺪاﻳﺎي
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﻴﻴﺮﻳﻦ  ،اﺧﺬ ﻫﺪ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻗﺎﻧﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮدن ﺣ

ﺸﻮر
ﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺣﻔﻆ و ﺻﻴﺎﻧﺖ از اﻣﻮﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸ
ﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
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ﺳﺎزﻣﺎن و اﺳﺘﻔﺎدده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ
ﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارري از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺖ

آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در
ش
ﺣﺪﻧﮕﺎر )ﻛﺎداﺳﺳﺘﺮ ( اﻣﻼك و ﻣﺮاﻛﺰ
اﺧﺬ  120ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺣ

ﺳﻼﻣﻲ )ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻞ(
ﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳ
ﺸﻮر ﻣﺼﻮب 1393/ 11/ 12ﻣﺠ
اﺟﺮاي ﻣﺎدده  9ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻣﻊ ﺣﺪﻧﮕﺎر ﻛﺸ
ﻣﺮﺑﻴﺎن
ن
ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺎ اوﻟﻮﻳﺖ

اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠَﻜﺮد و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ

استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهینه سازی منابع

ﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ

ﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻫﻫﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎﺎزار ﻛﺎر در اﺟ

ﺼﺼﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺳﻲ )(QIP
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺎررﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺨﺼ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺑﺮگ(
ﻣﻨﻘﻮل ‐ﭘﻴﮕﻴﺮي) اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻚ گ
ي اﻣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﻨ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﺪ
ن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﻤﻮدن

ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﻧﺮژژي
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف ﺣ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮﺮدن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﺰﺰوﻣﺎت اداري
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻣﻮال ﻣﺎزاد ﺳﺘﺎد و ﻣﻨﺎﻃﻖ )اﻣﻮﻮال ﻣﻨﻘﻮل – (
ﻲ اﻣﻮال ﺳﺘﺎد ) اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ‐ ﺳ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ

ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻣﺰاﻳﺪه ﻫﺎي ﻓﺮﺮوش

ت ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﺎﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ددر ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﻬﻬﺎ(
ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻟﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺳﺘﺎد ) درﺻﻮرت

ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و آآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ي
ن ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮرر و ذﻳﺤﺴﺎﺑﺎن و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻧﺸﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮان
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪززاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﻴﺖ ﻣﺮﺑﻲ و ﭘﮋووﻫﺶ ﻫﺎي ﻲ
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ي و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻧﻲ
ﻼﺣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري
اﻧﺠﺎم اﺻﻼ

ﺣﺮاز آﻧﻬﺎ
ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎزﻣﺎﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣ
ﺻﻼح ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺧ
اﻳﺠﺎد و اﺻ

ﺪرﻳﺴﻲ
ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﺮﺮﺑﻴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪ
ﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻒ
ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ
ﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻌ
اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺖ

آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺐ
ي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻜﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﺎرﺑﺴ
ﻲ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﺘﻠﺪاري
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه
ﺨﺖ اﻓﺰاري و ﻧﺮم اﻓﺰاري ز
در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨ
ﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ر
ي ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺪاﻓﻨﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ززﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و راه،
ب ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﺻﻨﺎﻳﻳﻊ ﻫﻮاﻳﻲ ،ﻞ
ي ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻣﻬﺎرت ،ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژي
ﻣﺨﺎﺑﺮات
ت
ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورززي و
ﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ن
ﺧﺬ ﻛﺎرت ﻣﺠﻤﻮﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ورزﺷﻲ ﺗﻼش ﺑﺮاي
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺧ
ن ،ﻛﺎر و رﻓﺎه
ﺗﺎﺑﻊ وزارت ﺗﻌﺎون
ﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ددر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻊ
ﺴﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻓﻨﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮي اﻧﺴ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎددﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻛﻛﺰ در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺘﺒﺎري و ﻣﺎﻟﻲ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ در دﺳ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺗﺠ

آﻣﻮزش ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر
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بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات
در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
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عنوان :بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي
ضرورت و اهمیت:
 تحقق دولت الکترونیک تسهیل ،تسریع ،شفاف سازی ،پاسخگویی و چابکسازی هرچه بیشتر و بهتر فرآیندها بهینهسازی و اصالح فرآیندها با استمداد از مزایای فناوری روز اطالعات و ارتباطات نظارت متمرکز و منطقهای بر اجرای برنامهها توسط مدیریت ارشد ،میانی و اجرایی ایجاد و تکمیل پایگاههای دادهی متعدد در حوزه آموزشهای مهارتی به عنوان خوراک اولیه و غنی تصمیمگیری ،سیاستگذاریمدیریت فرآیندها و آیند ه پژوهی و آینده نگاری حوزه کسب و کار
 کاهش هزینههای دسترسی به خدمات برای مخاطبان ارائه خدمات به کیفیت بیشتر و موثرتر سهولت مخاطبان در بهرهمندی از خدمات ایجاد زمینه الزم در راستای ارائه خدمات نوینزمانبندي اجرا  :سال 1394
سطح اجرا  :ملي
سند باالدستی :راهبرد  3سند راهبردی مهارت و فناوری ( توسعه و ارتقای آموزش های مهارتی)
سیاستهاي بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتقای خدمات الکترونیکی در جهت تحقق دولت الکترونیک وتوسعه ،بهبود فضا ،ارتقا و
تکمیل تجهیزات مراکز آموزشی سازمان بر اساس استانداردهای آموزشی
برنامههای062002 ،072305،062001 ،062011 ،041408 ،041407 ،041402 ،030713 ،030710 ،030709 ،030604 :
فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :

• نيازسنجي و انجام مطالعات اوليه
•تدوين برنامه و دستورالعمل اجرايي
•تشكيل كميته هاي تخصصي و ابالغ وظايف
•اجراي برنامه
•ارزيابي
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ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻟﻜ

ﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﭘﻮرﺗﺎل
ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎررﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻴﺴ
ﺳﺎﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻚ
ﺳﺎﺎزﻣﺎن

ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای

وﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻣﻮزﺷﻲ)(RFIID
ت
ﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺪ
اﺳ

ن
آن

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن(
ﭘﺎﻳﻳﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﺒﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت )ﻛ
ﺳﻨﺠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻮررﺗﺎل
ﻲ
ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺎر
ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮددن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ح
اﻟﻜ
ﺪﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﻣﺠﻮز آﻣﻮزﺷﮕﺎﺎﻫﻬﺎي
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ﺗﻤﺪ
ﻞ
ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮددن ﻛﻠﻴﻪ
اﻟﻜ
ﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آآزاد
ﻓﻨﻲ

ﺮوﻧﻴﻜﻲ درﻳﺎﻓﻓﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻨﮕﺎﺎﻫﻬﺎي
ﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮ
اﺟ

دي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ
در  5درﺻﺪ ﺑﻨﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد
اﻗﺘﺘﺼﺎدي ) ﺳﺎﻣﺎﻧﻧﻪ ﺳﺎدﻧﺎب ( د
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ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ( ﭘﻮررﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻣﻮزﺷﻲ و ﺑﺮﻧﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻧﻈﺎرت
ﻈﻴﻢ ﺳﻨﺪ ) ﻧﻈ
ﺗﻨﻈ

ﺸﻮر
درر  31اﺳﺘﺎن ﻛﺸ

اﺳﻼﻣﻲ ( ﺑﺎ
ﻲ
آﻓﺮﻳﻨﻲ
ﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ اﺳﻼﻣﻣﻲ)ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎرآ
ﺪازي ﺷﻬﺮ اﻟﻜ
ﺳﻴﺲ و راه اﻧﺪ
ﺗﺎﺳ
ﺮوﻧﻴﻚ
ﺴﺐ و ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮ
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر  -ﻛﺴ
ﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺐ
ش ﻫﺎي ) ﻫﻮﺷﻤ
ﺤﻮرﻳﺖ آﻣﻮزش
ﻣﺤ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ  -ﻛﺴﺐ و ﻛﻛﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺗﺠﺎرت
 ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮووﻧﻴﻚ  -ﺑﺎزارﻳﻳﺎﺑﻲﻚ

ﺳﻴﻴﺎر  -ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺴﺐ ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺘﺮوﻧﻴﻚ(

ﺮﻓﻪ اي
ﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮ
اي "ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮ
ﻼع رﺳﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪ ي
ﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ "اﻃﻼ
ﺗﺸﻜ
ﺸﻮر
ﻛﺸ

وب 2
ﺑﺎززﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎززﻣﺎن ﺗﺤﺖ ب
ﻮرﺗﺎل
اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮ
د
ﺳﺎﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺤﻮهه دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻗﻮاﻧﻴﻦ و

ﻜﺎﻧﻴﺰه ﻧﻤﻮدن (
)ﻣﻜ

اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي ،ﻛﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ
ي
ﺳﺎﻳﺖ
راهه اﻧﺪازي وب ﺳ
ﺷﺘﻐﺎل  ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ –ﺗﺮوﻳﺠﻲ
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و اﺷ
ت
ﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﻫﻤﺎﻳﺶ
ﻃﺮ
ﻬﺎرت آﻣﻮزي
ﻣﻬﺎ
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ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ
ﺘﺮل ﭘﺮوژه ي
ﻳﻜﭙﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻧﺮﺮم اﻓﺰاري ﻛﻨﺘﺮ

ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
راهه اﻧﺪازي و ﺗﻜﻤﻤﻴﻞ ﭘﺮوژه ﻓﻴﺒﺮﺮ ﻧﻮري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺧﺮﺮﻳﺪ ﺷﻤﺎره ي

ﺑﻬﻴﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﺘﻢ ﻫﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻮن

ي اﺷﺘﻐﺎل ﻛﺎرآﻣﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺳﺘﻘﺮار ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﺎﻣﻊ رﻫﮕﻴﺮي
اﺳﺘ

ارﺗﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺸﺎورة اﻟﻜﺘﺮﺮوﻧﻴﻚ

واﻳﺒﺮ –واﺗﺲ آپ –ﺗﻠﮕﺮام(
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ) ﺮ
ش
ﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺒﻜﻪ ﻫﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘ

ﺣﺮﻓﻪ اي آزاد
ﭘﺎﻳﻳﺶ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﺒﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎﺎﻫﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ

اﻟﻜﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮددن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آآﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻫﻬﺎ در ﭘﻮرﺗﺎل
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﺰي
ﺖ
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺎززﻣﺎن
ي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎررﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺎ
ﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻣﻣﻮزش ﻓﻨﺎوري
اﻳﺠ

ﺸﻮر
ﻛﺸ

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻮرﺗﺎل
اﻟﻜﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺮدن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ارزﻳﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇ

ﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﻋﺎﺗﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻓﻓﺘﺨﺎري
اﻳﺠ

ارتقاء سالمت اداری،
حقوق سازمانی و شهروندی

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان  :ارتقاء سالمت اداری ،حقوق سازمانی و شهروندی
ضرورت ( اهمیت )  -1:افزايش رضايت مندي مخاطبين و احقاق حقوق آنها  -2بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي
 -3شفاف سازي انجام امور و فعاليت ها و افزايش سطح پاسخگويي دستگاه  -4پيشگيري از وقوع فساد اداري
 -5بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزش هاي ديني و اخالقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان
زمانبندي اجرا  :طي سال1394
سطح اجرا :ستاد سازمان و ادارات كل استاني (ملي و استاني )
سند باالدستی( :اشاره به راهبرد و سياست مرتبط در سند راهبردي مهارت و فناوري الزامي است)
 -1سند راهبردي مهارت و فناوري (سياست  ،19راهبرد ) 06
 -2قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد
 -3برنامه ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد
 -4مواد 25,26,27و  90,91,92قانون مديريت خدمات كشوري
 -5نقشه راه اصالح نظام اداري(برنامه هفتم )
 -6بخشنامه طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
 -7بخشنامه ( )35دستورالعمل اجرايي مواد  91و  92قانون مديريت خدمات كشوري
فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :
 -1انتصاب بازرسان(در سطح ستاد و ادارات كل استاني) بر اساس قوانين موضوعه و انجام و پيگيري امور مرتبط با فعاليت آنان؛ طراحي
و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز آنان
 -2طراحي و تدوين فعاليت ها و برنامه هاي ارتقاء سالمت اداري و صيانت از حقوق مردم در سازمان( از قبيل :برنامه انجام بازرسي هاي مستمر؛
تهيه نرم افزارهاي الزم  ،شناسايي گلوگاه ها و نقاط آسيب پذير؛ تدوين و ابالغ چك ليست شاخص هاي اختصاصي سالمت اداري
دستگاه ؛ تعيين مشاغل در معرض آسيب و تعيين اولويت هاي اعالمي سازمان )
 -3سنجش دوره اي ميزان سالمت اداري دستگاه و ارائه برنامه ها و راهكارهاي بهبود براي آن
 -4تعامل مستمر با واحد هاي سازمان و همچنين مراجع و دستگاه هاي باال دستي مرتبط
-5ارائه گزارش از وضعيت و پيشرفت ميزان سالمت اداري درسطح سازمان
 -6ارائه طرح ها و برنامه هاي درون سازماني جهت پيشرفت سالمت اداري
الزامات فراسازمانی  –1 :تعامل با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (امورمدیریت عملکرد)  – 2تعامل با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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(دفتر مدیریت عملکرد)  – 3تعامل با استانداری های کشور(جهت شاخص های عمومی استانی) (اداره کل بازرسی ومدیریت عملکرد)

ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﺸﻮﻮر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
ﺻﻮرت ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺳ
ت
ﻂ زﻳﺴﺖ ،ﺣﻘﻮﻮق ﺟﺰاﻳﻲ و  ........در
اداري  ،ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻴﻂ
ي

ي دوره ﻫﺎي ﻣﻬﻬﺎرﺗﻲ ﺣﻘﻮق ﺳﺎﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﻃﺮاﺣ
ﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﻳﻲ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺳﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد و اراﺋﻪ آﻣﻮزﺷﻬﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼ
ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﺣﻘﻮق
اداري،
ﺳﻼﻣﺖ
ارﺗﻘﺎء
شهروندی
سازمان و
حقوق
اداری،
سالمت
ارتقاء

ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﻓﺴﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺖ
ت
ﺟﻪ و
ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه ﻫﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد ﺑﻮدﺟ
ف
ي
اداري
ﺑﺮﺧﻮﻮرد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺣﻘﻮﻮق ﻧﻈﺎم
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اي و ﺷﻐﻠﻲ ،ﺣﻘﻮﻮق
ﺣﻘﻮق ﺣﺮﻓﻪ ي
ﺷﻬﺮوﻧﺪي از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻮق ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﺣ
ي
ﺣﻘﻮق
ي دوره ﻫﺎي ﺣ
ﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﻃﺮاﺣ

ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
ﻪ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺳﺎﻟﻢ  ،ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺟ
ﺮ
ﻫﺎي ﻛﺎري
ﺷﺎداب ﺳﺎزي ﻓﻀﺎﻫﺎ
ب
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺴﺘﻤﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴ
ﺖ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻲ در ﺳ
ﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺳﺎﻻري و ﺑﻬﺒﻮدد روﺣﻴﻪ
ﺖ
ﺴﻤﻲ ،روﺣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻛﻨﺎن
ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء ﺳﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴ
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ضرورت ( اهمیت):
در عصر حاضر ،يكي از شاخصهاي تأثيرگذار در راهبردهاي رقابتي كشورها در فضاي بين المللي شاخص وضعيت و جايگاه كار و
كارآفريني است كه در دستيابي دولتها و ملتها به توسعه همه جانبه نيز به عنوان يكي از اركان كليدي درنظر گرفته مي شود.در همين
مسير ،توسعه و ارتقاي سرمايه هاي انساني به عنوان يكي از عوامل مؤثر در توسعه وبه ويژه بهره وری نيروي كار نيازمند تجهيز نيروي
انساني با عنصر "مهارت" است.
در همين راستا مقام معظم رهبري همچون هميشه با درك شرايط كشور در ابالغ سياستهاي كلي اشتغال در سال  1390به "ترويج و
تقويت فرهنگ كار ،توليد ،كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسالمي و ملي با بهرهگيري از نظام آموزشي و تبليغي
كشور” اشاره فرمودند و در ادامه به موضوع  " :آموزش نيروي انساني متخصص ،ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار (فعلي و
آتي) و ارتقاي توان كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور و توأم كردن آموزش و مهارت" تأكيد نمودند.
بنابراين يكي از بسترهاي مهم موردنياز براي تحقق اين مهم ،فرهنگ سازي مناسب براي تبيين ،هدايت و فراگير نمودن آموزش هاي
مهارتي و فني و حرفه اي ،كار و كارآفريني در جامعه است .با توجه به زمينه هاي فرهنگي به ويژه وجود آموزه هاي بلند ديني در
زمينه اهميت فراگيري مهارت و جايگاه كار و تالش در زندگي فردي و اجتماعي بشر ،فرهنگ سازی و توسعه و اعتالی فرهنگ مهارت
آموزی ،کار و کارآفرینی مي تواند در مسیر توسعه سرمایه های انسانی کشور بسيار مؤثر واقع شود.
از اين روي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با راهبرد"ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني براي تمام اقشار جامعه" و
همچنين توسعه و تقويت فرهنگ اسالمي – ايراني اقدام به تدوين برنامه هاي عملياتي در حوزه اطالع رساني و فرهنگي نموده است.
در تدوين برنامه ها اهداف زير دنبال شده است:
 فراهم نمودن بستر الزم برای ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزی ،کار و کارآفرینی در حوزه هاي كاري جديد زمینه سازي جلب نظر مسؤوالن دستگاه هاي اجرایی در زمينه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش هاي مختلف ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين سياست گذاران و برنامه ريزان عرصه آموزش هاي مهارتي و اشتغال ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين دانش آموزان ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين كودكان و خردساالن ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين شاغالن مراكز توليدي و صنعتي ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين شاغالن سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي ترويج فرهنگ مهارت آموزي ،كار و كارآفريني در بين آحاد مردم شناسايي حاميان مهارت آموزي و ارتقاي حمايت هاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي آنان فراهم نمودن بستر مناسب براي ایجاد رابطه تعاملی اثربخش بین آموزش های مهارتی و بازار کار ارتقای مشارکت ذینفعان از طریق ارتقاء همکاری ،همگرایی و هم افزایی بین بخشی ارتقای آگاهی گروه های مخاطبان و ذینفعان خاص آموزش های فنی و حرفه ای توسعه و ترویج فرهنگ قرآن توسعه و ترویج فرهنگ نماز توسعه و ترویج فريضه امر به معروف و نهي از منكرزمانبندی اجرا :سال1394
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سطح اجرا :ملی
سند باالدستی:
 سياست هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) راهبرد  2سند راهبردي مهارت و فناوري؛ طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و فناوری سیاست  -05ارتقای فرهنگ مهارت آموزی و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان با رویكرد آموزش مادام العمر راهبرد  6سند راهبردي مهارت فناوري و مهارت؛ استانداردسازی ،اصالح و بهبود روش ها و فرآیندها سیاست  -20بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتقاي خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيك ماده  26قانون مديريت خدمات كشوري* ماده  ( 6بند د ) قانون برنامه پنجم توسعه
*  - 2ماده  ( 19بند الف ) قانون برنامه پنجم توسعه
*  - 3ماده  ( 3بند د ) قانون برنامه پنجم توسعه
* اصل هشتم قانون اساسی
*  - 2ماده  196برنامه پنجم توسعه
*  - 3ماده  230برنامه پنجم توسعه
*  - 4آیین نامه و دستور العمل شورای امر به معروف و نهی از منکر در سال 72
*  - 5بخشنامه شماره  149631در تاریخ  92/9/17معاون اجرایی رئیس جمهور
* آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مصوب هیات وزیران به شماره  19408تاریخ 86/2/11
* ردیف  ( 10بند ب )
* توافقنامه برنامه سال  1394فی مابین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و ستاد اقامه نماز کشور
* موارد  21و  230برنامه پنجم توسعه
* شاخص عمومی ارزیابی عملکرد سال 1394دستگاههای اجرائی ( استقرار نظام جامع توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز)
فرآيند اجرا ( پيشنهادي ):
 نيازسنجي و انجام مطالعات اوليه تدوين برنامه و دستورالعمل اجرايي تشكيل كميته هاي تخصصي و ابالغ وظايف اجراي برنامه ارزيابيالزامات فرا سازماني:
تعامل با نهادها و دستگاه های اجرایی متولی امور فرهنگی و رسانه ای
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ﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻋﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﻣﺎﻧﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻫﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻠﻠﻲ و ﻣﺮاﺳﻢ ي
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻪ
ﮔﺪاﺷﺖ  6ﻣﺮدااد روز ﻣﻠﻲ ﻛﺎررآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺗﺮووﻳﺞ آﻣﻮزش ﻫﺎﺎي ﻓﻨﻲ و
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺰرﮔﺪ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎه "ﻣﻬﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل"
ﺟﺸﻨﻮاره ووﺑﻼگ ﻧﻮﻳﺴﻲ "ﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﻐﺎل"
ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﻛﺘﺎب "ﻣﻬﺎرت ﻣﻣﻦ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻦ"ﺑﺎ ﺗﺄ ﻛﻴﺪ ﺑﺮ داﻧﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
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ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر
ﻤﭙﻴﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺎي ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮ
ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻤﭙ
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆووﻻن
م
در دوﺳﻄﺢ
ﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ر
ﺑﺎزدﻳﺪ ﻫﻤﻤﮕﺎﻧﻲ از ﻣﺮاﻛﺰﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ
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ﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و اﺷﺘ
ت
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺶ ﻣﻠﻲ و ﺳﻮﻣﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻦ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﺑﺮﮔﺰاري ﭼ

آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ااي ﻛﺸﻮر
ش
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻜﻪ "اﻃﻼع رﺳﺎﺎﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رﺳﺎﻧﻪ اي" ﺳﺎﺎزﻣﺎن
ﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﺴﺮاﻫﺎ و ﺳﺮاي ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺮداري
ك" در ﻓﺮﻫﻨﮕﺴ
اﻳﺠﺎد"ﺧﺎﻧﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻛﻮدك
ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﺮووﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﺮﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﺎز
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮآن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي
ﻚ ﻣﻬﺎرت
اﻧﺘﺸﺎر دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﻚ
ﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﻳﭙﻠﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ) 4ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﺎل(
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ و ﺳﻤﻤﻴﻨﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ت ﺑﻦ ﻛﺎرت ﻣﻬﺎررﺗﻲ وﻳﮋه ﻛﺎرﮔﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻲ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﻠﻮت
ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﻳﻲ
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ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﮕﻲ(
ﺬﻳﺮ )اﺳﺘﺎﻧﺪارددﻫﺎي آﻣﻮزش ﺷ
ﻓﻓﻨﺎوري اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬ

ﺣﺮﻓﻪاي
ﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﺳﺘﺎوردﻫﺎي آﻣﻮ
ﺑﺑﺮﮔﺰاري  3ﻧﻤﺎﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻠﻲ درر زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻣﺤﺼﻮﻻت و دﺳ
ﺴﺖ ﻛﺎرﮔﺮوه ﺗﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪﻪاي وﻳﮋهي آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮﺮي
ﺑﺑﺮﮔﺰاري  6ﻧﺸﺴ
ي ،آﻣﻮزش ﺑﺎززار ﻣﺤﻮر ،ﻣﺸﺎﻏﻏﻞ
ﺑﺑﺮﮔﺰاري  4ﻫﻤﻤﺎﻳﺶ ﻛﺸﻮري ددر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آآﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪﺳﺎزي روﺳﺘﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( ﺑﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﺪاﻗﻗﻞ
ﻲ -ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺘﺘﻪ اﻣﺪاد ﺣﻀﺮﺮت اﻣﺪاد م
ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ روﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺧ

 266ﻧﻔﺮ در رووز
6

اهتمام به امور فرهنگی و اطالع رسانی

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺖ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ رووﻧﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻨﻨﺎوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﺣﻮﻮزه
ﺑﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ

ـﺘﺎ
رﺑـﻂ در روز روﺳـ
ﻫـﺎي ذي ﻂ
ﻋﺸـﺎﻳﺮي ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎرري دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـ
ي
ﺑﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮﻮاره آﻣﻮزش ﻫﻫـﺎي روﺳـﺘﺎﺎﻳﻲ و

(13
)394/07/15

ﻲ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﺷﺎﻣﻞ :ﻛﺎرﺟﻮﻳﺎن ﺷﻬﻬﺮي ،روﺳـﺘﺎﻳﻲ
ﻪ
ﺨﺶ ﻫﺎي
ن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨ
ﺧﺘﮕﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻳﻦ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧ
ﺗﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
ـﻪ
ﺖ ،ﻣﺒﺘﻼﻳـﺎن ﺑـ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ،زﻧﺎن ،زﻧﺎن ﺑﺪ و ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮﺮزي ،ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨ
ﻋﻋﺸﺎﻳﺮي ،ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ...در ﻣﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎي ﻣﻠﻲ
ص ،ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ،ﻣﻌﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎ
ﺑﺑﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺧﺎص

ـﺰ
ي ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻲ ااﻋﻢ از ﺧﻴﺮﻳﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ،ﻣﺮﺑﻴـﺎن ،ررؤﺳـﺎي ﻣﺮاﻛـ
ﺗﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻳﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي

اﻗﺘﺼﺎدي
ي
ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ
ﺪازي واﺣﺪ ي
ت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻣﻮﻓﻖ و راه اﻧﺪ
آآﻣﻮزﺷﻲ ،ﻛﺎرآآﻓﺮﻳﻨﺎن ،ﻣﻬﺎرت
ﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺧﺎﻧﻮﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ
ﻦ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺗﺗﺠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ

اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻛﻛﭙﺴﻮﻟﻲ در ﮔﺬررﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ااراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ درر ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ ﻠﻲ
ﺷﻲ
ااﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻓﻴﺖ اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي  ،ﻛﺎر و ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري دورره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷ
ﻣﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮاي اﺋﻤﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﮕﻲ
ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭼ
ﻫﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺮﻛﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻮﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ و اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺘﺘﻬﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺟ
ت
ااﺷﺘﻐﺎل و ﻣﻬﺎرت

ﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻫﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﺎرت و ﻛﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ
ﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل درر ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺣ
ﺳـﺎن و ﻣﺮﺑﻴـﺎﺎن
ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣـﺪﻳﻳﺮان  /ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ص ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﺷﺎﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣ
ﺼﻲ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻴﺰ ﮔﮔﺮدﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼ
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آآﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي

ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮﺮف از ﻣﻴﺎن ﻛﺎﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎرآﻣﻮزان در ﺳﻄﻮﻮح ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﺎﻧﻲ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻘﺪﻳﺮ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟ
ـﺎي
ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫـ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﺎرﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﻳﺪار و  ...و ﺶ
ﺼﺼﻲ در ﻣﺤﻮرﻫﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟ
ﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
ﻓﻪ اي در آن
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ

دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻲ
ﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ
ﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
ـﺎي
وري آﻣﻮزش ﻫـ
ﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻛﻛﺎر و ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارري ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ي
ﺼﻲ در ﺣﻮزه ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اﻃ
ﺳﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺳ
ﻓﻪ اي
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر
ت
ﺼﻲ آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ ﻓﻨﺎوري ،ﻣﻣﺸﺎﻏﻞ و
ﺑﺮﮔﺰاري دو ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼ

ﻲ
ﻮر ﺮ
ع ررﺳﺎﻧﻲ
ﻲ و اﻃﻼع
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
م ﺑﺑﻪ اﻣﻮر
اﻫﺘﻤﺎم

اهتمام به امور فرهنگی و اطالع رسانی

ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ
ﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري  4ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻘﺸﻪ رراه آﻣﻮزش ﻫﺎﺎي ﻓﻨﻲ و
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ص ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي اﺟ
ﺼﻲ در ﺧﺼﻮص
ﺑﺮﮔﺰاري  3ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ آﻣﻮززش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺧﺪادﻫﺎي ﻲ
ﺼﺼﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﺧ
ﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
ـﮓ
ﺷﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ارﺗﻘـﺎء ﻓﺮﻫﻨـ
ﻞ از رؤﺳﺎي ﻣﺮ اﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺑﺮﺗﺮ واﺟﺪ ﻣﻬﻤﻤﺎﻧﺴﺮاي آﻣﻮزﺷ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺠﻠﻴﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟ
ب رﺟﻮع
ﺗﻜﺮﻳﻢ ارﺑﺎب

ﻲ ،ﺣﺮﻓﻪ اي و وورزﺷﻲ وﻳﮋه ﻓﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺎﻧﻮﻮاده ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻋﻋﻠﻤﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟ
ﺧﺼﻮص زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻫﺎي
ص
ﻼﻣﻲ در
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺲ
ﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ي
ﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
ﺣﺮﻓﻪ اي
ش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز آﻣﻮزش

ـﺎي
ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻓﻓﺘﺼﺎدي ،اﺗﺤﺎددﻳﻪ ﻫﺎ ،ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫـ
ﻊ
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارري ﻣﻮﺛﺮ از ﻇﺮﺮﻓﻴﺖ اﺻﻨﺎف ،ﺻ

ﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺷﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﺎﻏﻠﻠﻴﻦ
ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺖ

ﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﻼﻣﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ISESCO
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮﻮاي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤ
ـﺎي
ﻣﺪﻳﺮان ،ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﺮان ﻛﻞ ،روﺳـ
،
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻣﻌﺎووﻧﻴﻦ،
ح
ﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻼغ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼ
ادارات ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻛﺎررﻛﻨﺎن(

ـﺎي
ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻣـﻮزش ﻫـ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ اﺻﻮل و ﻲ
ﺖ
ص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮززش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي و
ﺼﻲ در ﺧﺼﻮص
ﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸ
ﻓﻪ اي
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ
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ﺤﻮر و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ااﺷﺘﻐﺎل
ﻦ ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤ
ﺠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺠ
ﻴﺖ و
ﺸﺎر داراي ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
ﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،اﻗﺸﺎ
اﻗﺸﺎر ﻣﺤﺮوم ،زﻧﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺪ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ر
ﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎﺎي آﻣﻮزش ﺑﻪ آآﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن اﺟ
ﺗﺠﻠﻴ

در ﻣﻣﻌﺮض آﺳﻴﺐ

ﺗﺠﻠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي روﺳﺘﺎﺋﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮي
ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ ،ﻫﻴﺎت ﻫﺎي ﻋﻠﻠﻤﻲ
ن
ﻛﻨﺎن (،
ﺪان ﻛﺎرﻛﻨﺎن دووﻟﺖ)وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨ
ح ﺑﻦ ﻛﺎرت ﻣﻬﺎررت ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ
اﺟﺮﺮاي ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻃﺮح

اهتمام به امور فرهنگی و اطالع رسانی

رﺳﺎﻧﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺗﺠﻠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﺗﺗﺠﺎرب و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻣﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﺸﻮر

ﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
داﻧﺸ

ﺗﺠﻠﻠﻴﻞ از ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻣﺼﺮف آب و اﻧﻧﺮژي
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﻜﺮد
ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﻳﺎن و داﻧﺶ آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸ
ﻪ
ح ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﮕﻲ ﻫﺎي
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ روﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﺮح
رﻓﻊ
ﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮ وي ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻳﻜﺮد
ﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻣﺮززي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜ
ن ،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃ
ﻣﻬﺎرﺗﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ رروﻧﻤﺎﺋﻲ ﻃﺮح ﺗﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬ

اﺷﺘﻐﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار

ﻃﺒﻴﻌﻲ(
ﻲ
زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار)در ﻫﻔﺘﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺖ
ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﻆ
ش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮارره ﻣﻠﻲ آﻣﻮزش
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻳﺪار"
ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻂ
ﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ،ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃ
ي روز  19اﺳﻔﻨﺪ
ﮕﻴﺮي ﻧﺎﻣﮕﺬاري
ﭘﻴﮕﻴ

ﻲ ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﺳﺳﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻫﻫﺒﻲ ،ﻣﻠﻲ و ....
ﻢ وﻳﮋه در ﻃﻲ
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺒﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻞ
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ رروﻧﻤﺎﺋﻲ از اﺳﺘﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻣﻮزﺷﻲ
ﺗﻌﺎون ﻧﺎﺟﺎ
ن
ﻲ _ ﺑﻨﻴﺎد
ﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮارره ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و ﻓﻦ ﺑﺎزار ﻣﻠﻲ
ﺣﻀ
ﺪﻳﺮ از ﻣﻬﺎرت آآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﺗﺮﺮ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺑﻨﻴﺎد اﻟﺒﺮز
ﺗﻘﺪ
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اي
ﻃﺮﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰارري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻬﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻴﺎن آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي

مﺑ

اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
رسانی
اهتمام به امور فرهنگی و اطالع

ﻮر ﺮ

ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻪ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و
ﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ي
ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌ
ﺖ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻴﻦ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻫﺎي ﻃﺮح ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎووري آﻣﻮزش ﻫﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮﻮاره ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎ

ﻲو

ﺼﺎدي،
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﻗﺘﺼ
ﺐ
ش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻓﻪ اي و اﺷﺘﻐﺎﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدداري از ﺑﺮﺟﺴﺘﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ
ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺗﺎق ﻫﻫﺎي ﻓﻜﺮ آﻣﻮزش

عر

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺮﻫﻫﻨﮕﻲ ،ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﻲ
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حمایت از توانمندسازی
و شایسته ساالری کارکنان

ضرورت( اهمیت ) :تغييرات مستمر شرايط اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و فناوري ،بالطبع تاثيرات قابل توجهي بر بازار كار كشور دارد.
براساس ماموريت تبيين شده براي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ،اين سازمان موظف به ارائه آموزشهاي مورد نياز به كليه
مخاطبين اعم از كارجويان سطوح مختلف تحصيلي (ساكن در شهرها ،روستاها ،عشاير ،مرزي و محروم) ،شاغلين ،بيماران خاص ،آسيب
ديدگان اجتماعي و افراد در معرض آسيب ،معلولين ،زنان بد و بي سرپرست و  ...مي باشد .به منظور پاسخگويي موثر به نيازهاي مهارتي
كليه مخاطبين سازمان اقدام به تدوين استراتژي ها ،سياستها و برنامه هاي نظام مند نموده و آن را ابالغ نموده است.
از جمله محورهاي ديگري كه مورد توجه قرار گرفته توانمندسازي نيروي انساني به ويژه روساي مراكز و مربيان و كارشناسان آموزشي
جهت ارائه خدمات آموزشي است .لكن ماهيت آموزشهاي فني و حرفه اي ،ايجاب مي كند كه مربيان سازمان حضور موثر و تعاملي در
بخش هاي اقتصادي داشته باشند و اين امر توانمندسازي نيروي انساني ارائه دهنده خدمات آموزشي را پيچيده نموده است و در اين
ميان آن چيز كه مهم است استخراج الگوي شايستگي هاي حرفه اي مربيان و روساي مراكز آموزشي و ارتقا مهارتهاي مورد نياز است.
زمانبندي اجرا  :به طور مستمر
سطح اجرا  :ستاد و ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها
سند باالدستی :سياست هاي ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري ،نقشه جامع علمي كشور ،بسته سياستي -اجرايي توسعه اشتغال پايدار
فرآیند اجرا ( پیشنهادی ) :
۱.۱مطالعه اسناد باالدستي و استخراج اولويت ها
۲.۲پايش تغييرات اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و فناوري و استخراج الزامات مورد نياز
۳.۳آسيب شناسي بهره وري آموزشهاي سازمان و رفع موانع
۴.۴رصد بازار كار و استخراج نيازهاي مهارتي بازار كار
 ۵.استخراج تفصيلي كليه محورها در سند موافقتنامه بودجه و تخصيص اعتبارات مورد نياز
۶.۶نياز سنجي آموزشي و ارائه الگوهاي آموزشي مورد نياز مخاطبين مختلف.
۷.۷ايجاد سامانه هاي نياز سنجي آموزشي الكترونيكي
۸.۸ارائه خدمات مشاوره اي آموزشي و شغلي
۹.۹همكاري موثر با كاريابي ها و رهگيري اشتغال مهارت آموختگان
۱۰۱۰تدوين و به روز رساني استانداردهاي آموزشي مورد نياز
۱۱۱۱طراحي و استقرار نظام صالحيت حرفه اي كاركنان مراكز آموزشي و كارآموزان
۱۲۱۲آسيب شناسي فرآيندهاي ارزشيابي و طراحي الگوهاي ارزشيابي مناسب
۱۳۱۳حمايت جدي از مسيرشايسته ساالري حرفه اي كاركنان سازمان و استفاده بهينه از انتصاب واجدين صالحيت حرفه اي
۱۴۱۴تعامل موثر و تنگاتنگ با صاحبان و خبرگان بخش هاي اقتصادي و ايجاد بهره برداري متقابل از ظرفيتها

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :حمایت از توانمندسازی و شایسته ساالری کارکنان

الزامات فراسازمانی  :مشاركت ساير دستگاههاي اجرايي هم از نظر تخصصي و هم از نظر مالي
چالش احتمالي :تاييد نشدن طرح رتبه بندي مربيان و عدم تامين منابع مالي منجر به عدم اجراي برنامه هاي پيش بيني شده خواهد شد.
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ن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺮﺑﻴﺎن

وزارت ﻣﺘﺒﻮع
ت
راﺳﺘﺎي ﻧﻘﺸﻪ راه ﻛﺎررآﻓﺮﻳﻨﻲ
ي
ﺟﺮاي دوره آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻳﻨﻲ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي اﺟ
ﻧﻮ )ﺳﺎﻧﺎ(
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژي ﻫﺎي ﻮ
ن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﺟﺮاي  5دوره آﻣﻮزﺷﺷﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش وواﺟﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺴـﺮﺮا ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮد
ي اراﺋﻪ آﻣﻮزش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻛﻛﺎرﻛﻨﺎن

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن

حمایت از توانمندسازی و شایسته سازی کارکنان

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﺮﮔﺰاري دوره ﻫﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ،وررود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻛﺎرر ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻧﻮﻮﻳﺴﻲ و ...ﺑﺮاي

ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻋﻋﺰام ﻣﺮﺑﻴﺎن و رروﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت ﺧ
ﺷﻲ
روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷ
ي
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮﺮح ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ن
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮاي
ﺖ
ﻲ ﺑﺮﮔﺰاري دووره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﻟﺰاﻣﺎت
ﻃﺮاﺣﻲ
ي
ﺪارد ﻫـﺎي آﻣﻮﻮزﺷـﻲ ﺑـﺮاي
ﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﺎﺎزﻧﮕﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري ددوره ﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ وﻳﮋه ﻧﺤ
ﻃﺮاﺣﻲ

اي آزاد
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﻲ و روﺳﺎﺎي ﻣﺮاﻛﺰ و آﻣﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي

ﻲ
ﺪي آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﺮﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷـﻲ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎررﺷﻨﺎﺳﺎن و اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻳﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺤﺖ ﻧﻈ

ﺪف ﺣﻤﺎﻳـﺖ ااز
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻘﻖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳـﺎﺎﻻري ﺑـﺎ ﻫـﺪ
ن
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ ﺷﻴﻮه ﻧﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺼﺎب و ارﺗﻘﺎء
ب و ارﺗﻘﺎء ﻧﻴﺮوﻫﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺧﻮدداري از ﻫﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ
اﻧﺘﺼﺎب

ﺟﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺪ
ي ﻣﺮﺑﻴﺎن
ﻼﺣﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﺪوﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻼ
ن ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﭘﻴﮕﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻣﻨﺴﺠﻢ
ﺗﺪوﻳﻦ و اﺑﻼغ آﻳﻴﻦ ﻧﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎدﻛﺎران
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ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺳﺎﺎزﻣﺎن
ﻪ
ح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي و ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮح

ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ي
،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻘﻮق اداري ،ﻣﺪ
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺣ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰﺰاري دوره ﻫﺎي
ﻃ
ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ووري ﺑﺮاي رؤﺳﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي

اﺳﺘﺎﻧﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎﺎي آﻣﻮزش رووﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮﺮي ،ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻲ
ﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺳﺘﺎدي و
آﻣﻮزش و اارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻓﻨﻲ
ﺧﺎﻧﮕﻲ ،ﺑﺎززار ﻣﺤﻮر و ﻧﻴﺎززﺳﻨﺠﻲ )ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺰان  120ﻧﻔﺮ دووره(

ﻲ – ﺣﺮﻓﻪ اي ﻛﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺘﺎﺎدي و اﺳﺘﺎﻧﻲ
آﻣﻮزش و اارﺗﻘﺎء ﺗﻮان ﻓﻨﻲ
ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮاي ﻛﺎررﻛﻨﺎن
ف
ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن

حمایت از توانمندسازی و شایسته سازی کارکنان

ﺼﺼﻲ ﻧﻤﻮدن
در راﺳﺘﺎي ﺗﺨﺼ
آزاد ،ادارات ﻛﻞ ر
،
ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎززرﺳﺎن آﻣﻮزﺷﮕﮕﺎه ﻫﺎي
ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎ
ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎ در  21اﺳﺘﺎن

ﺳﺎزﻣﺎن
ن
ﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ
ﺢ ﺳﻼﻣﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﺮﺑﻴﺎن
ن
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻈﺎم ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣ
ﺗﺪوﻳﻦ  10ﻋﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاررد آﻣﻮزش ﻣﺮﺑﺑﻴﮕﺮي در راﺳﺘﺘﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈ

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺮاﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آززاد
ﺟﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ددر ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ب ﻫﻤﻜﺎران واﺟ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اارﺗﻘﺎء و اﻧﺘﺼﺎب
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭘﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺘﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ااﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻫﻤﻤﻜﺎران واﺟﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ي
ـﺎي ﻓﻨـﻲ و
ﻣﺮﺑﻴﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫـ
ن
ﺪﻳﺮان و
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺪ
ﻓﺮاﻫﻢ آورددن زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰﺰاري ﻣﺠﺪد آززﻣﻮن ﻫﺎي ﻦ
ﺣﺮﻓﻪ اي آآزاد

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ارﺗﻘﻘﺎء ﺳﻄﺢ و ﺣﻘﻮﻮق ﻣﺰاﻳﺎي ﻛﺎررﻛﻨﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﺳ
ﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻃﺮﺮح ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه ووري ﻣﺮﺑﻴﺎن ،ﻛﻛﺎرﻛﻨﺎن و روﺳ
ﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺮﺮﺑﻴﺎن ﺣﻖ اﻟﺘﺪررﻳﺲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﺮي از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺗﺨﻠﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻣﻲ
ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺒﺪ
(...
ﺟﺪول ﺣﻘﻮﻗﻲ و (
ل
ﺗﻐﻴﻴﺮرﺷﺘﻪ ،اﻧﺘﻘﺎل،
،
ﻴﺎن )ارﺗﻘﺎء ﮔﺮووه،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮﻮر اداري ﻣﺮﺑﻴﺎ
ﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل در ﺗﺗﺤﻮل ،ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي آﻣـﻮﻮزش ﻫـﺎي
ت
ﻴﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ
ﻃﺮح ﺑﻬﺮه ﺑﺮﺮداري از ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪﻪ اي
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ﺷـﻬﺮوﻧﺪي « ،
آﻳﻴﻦ دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي «» ،ﺣﻘـﻮق ﺷ
ق ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮددي «  » ،ﻦ
ﻧﮕﺎرش ﺣﻘﻮﻮﻗﻲ« » ،ﺣﻘﻮق

ﺪﻳﺪ«
ﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮي ﺟﺪ
ﺟﺪﻳﺪ « » ،ﻗﺎﻧﻮﻮن آﺋﻴﻦ دادرﺳ
»ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺟ
ﺑﻌﻪ
آﻣﻮزش و ﺗﻮﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻛﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺎﺎوره ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﺑﻌ

ﻣﻌـﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و
ﻦ
ﻛﻞ اﺳﺘﺎﻧﻲ وﺳﺘﺎددي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻞ
ﻳﺖ
ﺢ داﻧﺶ
ﻲ )ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي

ﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي(
روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﻛﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ

ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ(
ﻲ
ﺪرﻳﺲ ﺑﻪ
ﺷﺪه از ﺣﻖ اﻟﺘﺪ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻊ ﺷ
ن
ﺢ داﻧﺶ
ﻲ) ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ
ي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي
ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻳﮋه روﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ
ﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﻨﺎن

حمایت از توانمندسازی و شایسته سازی کارکنان

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﻫـﺎي »آﻳـﻴﻦ
ﻖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺘﺎد و
ﻲ
ﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎررﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺑﺮﮔﺰاري دوو دوره ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺨﺼ

ﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ
ﺼﺎدي وﻳﮋه روﺳ
ﺨﺶ ﻫﺎي اﻗﺘﺼ
ي ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﻛﻛﻨﺎن
ي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي
رﻓـﺎﻫﻲ و ورزﺷـﻲ وواﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻲ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي
ﻪ
ﺬ ﻛﺎرت اﺳﺘﻔﺎدده از ﺧﺪﻣﺎت ررﻓﺎﻫﻲ
ي و ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺧﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي

ﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدهه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ
وزارت و دﺳ
ي از آﻣﻮزش ﻣﻣﺠﺎزي
ﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي
ي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي

ﺸـﺠﻮﻳﺎن و
ﺣﺮﻓـﻪ اي داﻧﺸ
ﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎي ﺣ
ﻲ وﻳﮋه ﻃﺮح ﻣﻠﻠﻲ )ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ

ﻣﺘﺨﺼﺺ( و ﻃﺮح )ﺗﻮاﻧﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و
ﺺ
ﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ررﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﻴﺮوي
داﻧﺶ آﻣﻮﺧ
ﺸﻮر ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار(
ي ﻣﻬﺎرﺗﻲ روﺳﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮووم و ﻣﺮزي ﻛﺸ
آﻣﻮزش ﻫﺎي

ﻻﺳﺘﺨﺪام و ﺳﺮﺮﺑﺎز ﻣﺮﺑﻴـﺎن و دوره ﻫـﺎي ﺑﺑـﺎزآﻣﻮزي
اﺟﺮاي دوره ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻣﺮﺑﻴﺎن ﺟﺪﻳﺪاﻻ

ﺑﺮاي ﻣﺮﺑﻴﺎن
ن ﺷﺎﻏﻞ

ﻣﻨﺘﺨﺐ ادارات ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ﺐ
ﺑﺮﮔﺰاري دووره ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﻣﺮﺑﻴﺎن درر ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ووﺿﻌﻴﺖ
ﺲ
ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺣﻖ
ن
ﻲ وﻳﮋه
ن ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺑﺮﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﻬﺎرت ﻫﺎي ﻧﺮم ) Soft Skillsوﻳﮋه ﻣﺮﺑﻴﺎن(
ﺪوﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي
ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪ
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ن آﻣﻮزش ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮززش ﻣﺠﺎزي درر ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻴﺎن
آﻣﻮزش
ش
ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﺮاﻳﻳﻨﺪﻫﺎي
ﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺳ
اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺼ

حمایت از تدوین ،چاپ و انتشار منابع علمی،
آموزشی و کمک آموزشی

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان برنامه  :حمایت از تدوین ،چاپ و انتشار منابع علمی ،آموزشی و کمک آموزشی
ضرورت و اهمیت  :دسترسي كارآموزان به منابع آموزشي معتبر  ،حمايت از توسعه زيرساخت هاي علمي آموزشهاي فني و حرفه اي.
با توجه به تاثیر کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی درارتقائ کیفیت آموزش و از طرفی هزینه بر بودن تولید منابع آموزشی به
عنوان یکی از اصلی ترین ابزار آموزش نیاز به تدوین و تهیه کتب آموزشی با کیفیت باال و بر اساس آخرین استاندارد های آموزشی
اجتناب ناپذیر است ،از طرفی نیاز به همسان بودن کتابهای آموزشی ومنطبق بودن با اهداف آموزش های فنی و حرفه ای تدوین کتب
و منابع آموزشی و کمک آموزشی امری مهم و ضروری است.
بانک جهانی نیز در راستای لزوم تالیف کتب آموزشی در کتابی اشاره نموده است که دسترسی به کتب درسی یا افزایش تعداد آنها
ثابت ترین عاملی است که درصد موفقیت مدارس را تعیین می کند در  83درصد از موارد ،منابع آموزشی عامل اصلی موفقیت دانش
آموزان بوده ودر  54درصد از موارد ،اهمیت منابع آموزشی از تربیت مدرسین مورد پسندیده تر بوده است .لذا از آنجایی که در سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکنون در زمینه تالیف منابع آموزشی اقدامی سیستماتیک و هماهنگ صورت نگرفته ویا اینکه کتب
چاپ شده پاسخگوی نیاز کارآموزان و مربیان نبوده است درنظر است به منظور استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و با بهره گیری از
تجربه موفق تالیف منابع آزمونی که مشکالت آموزش های سازمان نایافته را بطور کامل حل نموده است و با مشارکت بخش خصوصی
به این امر اهتمام ورزد.
زمانبندي اجرا  :درطول سال 94
سطح اجرا  :ستاد و استان ها
سند باالدستی:
راهبرد  3توسعه و ارتقاء آموزش هاي مهارتي و سياست  6و برنامه 30604
فرآيند اجرا (پيشنهادي):
شناسايي حرفه هاي آموزشي پرتراكم سال  1393و  1394و اعالم آن به دفتر طرح و برنامه هاي درسي و پيگيري جهت تدوين
منابع آموزشي مورد نظر
الزامات فراسازماني - :
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آﻣﻮزﺷﻲ
ﻲ
ﺨﺎﻃﺐ
ﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻣﺨ
ﻚ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ
اي
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ي
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻴﻦ ،ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﺎ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ر
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و
در ﺑﺨﺶ ﻫﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

آﻣﻮزﺷﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ و
ﻋﻠﻤﻲ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ااز ﺗﺗﺪوﻳﻦ،
کمک ﺷ
ﻛﻤﻚ آ
آموزشیﻛ وﻚ
علمی،آ ﺷ
منابع ﻠ
اﻧﺘﺸﺎر ﺎ
ﭼﺎپ و اﻧ ﺸﺎ
حمایت ﺎ
آموزشی
انتشار
چاپﺎ و
از تدوین ،

ﺷﺖ ،اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﻼﻣﺖ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮﻮزﺷﻲ
اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺪاﺷ
ر
از ﭼﺎپ و
ﺣﻤﺎﻳﺖ ز

ﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ آﻣﻮﻮزﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳ
ﻲ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻤﻲ و
ﻲ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻨﻨﺎوري و اﺷﺘﻐﺎﺎل ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻳﻨﺪه ﭘﮋوﻫﻲ
ﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻲ
از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ز
ﻣﺸﺎﻏﻞ آﻣﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ااوﻟﻮﻳﺖ دار ﺟ
ﻲ

ﻫﺎي
ﺷﻲ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوري ي
ﺗﺨﺼﺼﻲ ،آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷ
،
ﺸﺎر ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻤﻲ
از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ز

راﻫﺒﺮدي

اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮ س
از ﺗﻬﻴﻪ ،ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ آآﻣﻮزﺷﻲ ﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ز

از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻤﻪ ﺷﺪه ﻛﺸﻮررﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ددر ﺣﻮزه آﻣﻮززﺷﻬﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺣﻤﺎﻳﺖ ز

ﻲ
آﻣﻮزﺷﻲ
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻫﺎي

ﻲ
ﻛﺘﺎب ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ب

ﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رروي ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎﺎزﻣﺎن
ﻣﻤﻴﺰي ﻣﻨﺎﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﺮﺳ

131

ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از پ
ﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺣ
ﺗﺪووﻳﻦ و اﺑﻼغ دﺳ

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻧﻲ و ﺑﺮون ﺳﺎززﻣﺎﻧﻲ
ﺮ
ﺨﺼﺼﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آآﻣﻮزﺷﻲ
آﺳﻴﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺨ
ﺻﻨﻔﻲ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻲ
اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻ
ﺪاﺷﺖ و ﻲ
ﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ،ﺑﻬﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄ
ﻂ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻊ
ﺣﻤﺎ

و ﻛﻛﺸﺎورزي

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺪوﻳﻦ ،ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ

حمایت از تدوین  ،چاپ و انتشار منابع علمی ،آموزشی و کمک آموزشی

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺑﺎ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﺮﺮﻫﺎ و ﺑﺮوﺷﻮررﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺎ
ﺣﻤﺎ

ﻲ
ﻣﻬﺎرﺗﻲ
آﻣﻮزش ﻫﺎي
ش
ﺸﮕﺮان
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﺎن ،ﻧﺎﺎﺷﺮان و ﭘﮋوﻫﺸ
ﻲ
ﺑﺮﮔﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي
ﺪاردﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎي آآﻣﻮزﺷﻲ
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺣﻤﺎ
ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣ
ﻲ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر  1000ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ااﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻋﻠﻠﻤﻲ و
پ
ﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن
ﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻴﻴﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
درااوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮاردادن ﭼﺎپ و اﻧﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻜﻲ و ﭼﺎﭘﻲ ﻛﻛﺘﺐ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ
ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﺣ
ﻂ
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﻫﺶ ﻫﺎي
ﺣﻤﺎ
آﻣـﻮزش
ش
پ ،اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮووﻳﺞ
ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭼﺎپ
ﻪ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و
ﻲ آﻣﻮزش ي
ﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺨ
ﺖ
اﺳﺘﺘﻔﺎده از

ﻓﻌﺎل(
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ ،اﺻﻨﺎف و اﻧﺘﺸﺎرات ل
ﻪ
ﺣﺮﻓﻪ اي )
ﻪ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و
ي

ش و ﭘـﺮورش و
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ارﺗﺗﻘﺎئ ﻣﻬﺎرت ﻛﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺎرﻛﺖ آﻣﻮزش
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﺎرﺗﻲ د
ﺣﻤﺎ

ﺼﻮﺻﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼ

ﺠﻲ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﻮزي
ﺸﺎر ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻋﻠﻤﻲ –ﺗﺮوﻳﺠ
اﻧﺘﺸ
ﺷﺘﻐﺎل
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و اﺷ
ت
ﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠ
پ
ﺸﺎر ﻛﺘﺐ آﻣﻮززﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻋﺎت ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﺮﻓﻪ اي
اﻧﺘﺸ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻲ
ﺖ
ﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻓﺮآﻳﻨﺪ
ﺳﺘﺎوردﻫﺎي آﺳ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر دﺳ
پ
ﺷﻲ ﻣﻬﺎرت وﻳﮋﮋه ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎررت و ﺳﻮاد اﻓﺮﺮاد ﻛﻢ ﺳﻮاد و ﺑﻲ ﺳﻮاد
ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷ
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ي
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪﻳﺮﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻊ
ﻪ
ﻤﺎﻳﺖ از
ﺣﻤﺎ
ش
آﻣﻮزش
ﻗﻄﺐ ﺑﻨﺪي و ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺐ
ﻤﺎﻳﺖ از ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ
ﺣﻤﺎ

ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼﺎﻟﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎررب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮززﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن.
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،
آب و
ﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﺎن در ﺣﻮزه ﻛﺸﺎورزي ،ب
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠ
ﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼ
ﭼﺎپ و اﻧﺘ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻴﻌﻲ

حمایت از تدوین  ،چاپ و انتشار منابع علمی ،آموزشی و کمک آموزشی

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺪوﻳﻦ ،ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ،آﻣﻮزﺷﻲ و ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ

ﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼﺎﻟﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎررب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮززﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،
ﺼﺎدي
ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼﺎﻟﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎررب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮززﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،
اﻳﻤﻨﻲ و
ﻲ
ﺳﻼﻣﺘﻲ،
ﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﺎن در ﺣﻮزه ﺳ
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠ
ﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼ
ﭼﺎپ و اﻧﺘ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺻﻨﺎﻳﻊ و
ﻊ
ﺶ روي ﺳﺎزﻣﺎﺎن در ﺣﻮزه اﻧﺮژي،
ﭼﺎپ و اﻧﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﺗﺠﺎرب و ﭼﺎﻟﻟﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻫﺎ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﭼﺎﻟﻟﺶ ﻫﺎ و ﺗﺠﺎررب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮززﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺣﻮزه اﻧﺮژژي
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،

ﻣﻌﺎدن ،ﻛﻛﺸﺎورزي ،ﻣﻨﺎﺑﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اﻗﺘﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﻤﺎﻋﻲ.

ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاارد ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ اﻧﺮژي ﻫﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﻳﺮ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪاارد ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن دداروﺋﻲ ،دارووﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻃﺐ اﻳﺮاﻧﻲ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﺎن و
ﻲ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ دﺳﺘﺎورددﻫﺎي ﻃﺮح اررﺗﻘﺎء
ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸ
داﻧﺶ آﻣﻮ
ﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﻜﺮد رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻛﺎر ﻛﺸﻮﻮر ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻣﻣﺘﺨﺼﺺ

ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي آﻣﻮززﺷﻲ ﻃﺮح ﺗﻮااﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي و آآﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﻬﺎرﺗﻲ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎﺎن ،ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﺎﻃﻖ

ﻣﺤﺮوم و ﻣﻣﺮزي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ رروﻳﻜﺮد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﻳﺪار

ﺼﻲ ﻣﻬﺎرت _ ااﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻨﺎوري  65ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻋﻠﻤﻲ _ ﺗﺨﺼﺼ
ﭼﺎپ و اﻧﺘﺘﺸﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻜﻲ ﺗﺠﺎرب ﻛﺎﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن ﻣﻬﺎﺎرت آﻣﻮﺧﺘﻪ ددر  65ﮔﺮوه آآﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻮززه ﺻﻨﻌﺖ
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حضور موثر در عرصه بین المللی
و تحقق دیپلماسی مهارت

ضرورت (اهميت) :
 -1گسترش تعامالت بين المللي
 -2بهره گيري از منابع توسعه اي منطقه اي و بين المللي
 -3ظرفيت سازي اشتغال و كشورهاي هدف
 -4غيرامنيتي نمودن اهداف بين المللي در سياست خارجي
 -5بهره گيري از سياست اتصال و پيوند در مباحث آموزش اشتغال و توسعه اقتصادي
 -6تحقق سياست هاي مشاركتي در عرصه سياست خارجي(داخلي و خارجي)
 -7حضور موثر در مسابقات جهاني مهارتي
زمانبندي اجرا :در طول سال 1394
سطح اجرا :ستاد و استانها

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان :حضور موثر در عرصه بين المللي و تحقق ديپلماسي مهارت

سند باالدستي :قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه
فرآيند اجرا( پيشنهادي ) :
 برگزاري كارگروه هاي مشترك با سازمانها  ،نهادها و وزارتخانه هاي ذيربط ( وزارت خارجه  /كميته امداد  ،سازمان ارتباطات اسالميوزارت ارشاد و )....
 فعال سازي ميز كشورها در TVTO استفاده از منابع و امكانات سازمانها و نهاد هاي فراملي و منطقه اي (جائيكا  ،كوئيكا  ،كميسارياي عالي پناهندگان ،يونسكو و )...الزامات فراسازماني :
 تقويت آموزش مهارتي كشورهاي افغانستان  ،عراق  ،لبنان و ... ارتقاء سطح توانمندسازي مربيان  ،كارشناسان و مديران سازمان از طريق اعزام به دوره های خارج از کشور ،استفاده از بورسيه ها و ....چالش احتمالي :
تنش احتمالي در روابط دو جانبه و چند جانبه و تحريم هاي پديدار شده در نتيجه مذاكرات هسته اي
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ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻠﻲ
ﻪ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي آآزاد در
ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ آﻣﻮﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻲ
ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ ﺣ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﻬﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎززي آﻣﻮزﺷﻲ ﺳ
دﻋﻮت ﻛﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﻦ
ﻣﻨﻌﻘﺪه
ه
ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﭘﻴﺮو ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻣﻪ ﻫﺎي
ﻮ
ي اﻳﺠﺎد و راه اﻧﻧﺪازي ﻛﺮﺳﻲ ﻣﻣﻬﺎرت
ﭘﻴﮕﻴﺮي

ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرت

حضور موثر در عرصه بین المللی و تحقق دیپلماسی مهارت

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﺶ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﺣﻀﻮر ﻣﻣﻮﺛﺮ در ﻫﻤﺎﻳﺶ

ﺢ دو و ﻳﻚ ﻳﻮﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎززﻣﺎن
ﺠﻮز ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻄﺢ
اﺧﺬ ﻣﺠ
ي
اﻳﺮان رﺿﻲ – اﺟﺮااي دوره ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﻋﻋﻤﻠﻲ ﺳﻜﻮﻫﺎي
ن
ن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺎ ﺷﺮﻛﺖ
ي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن
ﭘﻴﮕﻴﺮي
در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻠﻲ
ﻧﻔﺘﻲ درر ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰﺰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﺎزﻣﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﻬﺮه ﺑﺮداري ر

دوره ﻫﺎ ي ﺧﺎررج از ﻛﺸﻮر
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در د
ﺰ
ﺳﺎن و ﻣﺮﺑﻴﺎن و روﺳﺎي
ي اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ
ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻦ
ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ
اﻧﻌﻘﺎد ﭘﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻫﺎي ﻫﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎززﻣﺎن ﻫﺎي ﻓﻌﺎﺎل در ﺣﻮزه آآﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ.

اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻲ
ﻼح ﺑﻴﻦ
ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎﺎرب ﻣﻮﻓﻖ آﻣﻮﻮزﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ددر ﻣﺮاﻛﺰ ذﻳﺼﻼ
ﻼح
ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺛﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻠﻲ ددر ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ذي ﺻﻼ
ي
ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﺎن اﻧﺮژي ﻫﺎي
ﻢ
در راﺳﺘﺎي
ﻲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ ر
ﺖ اﻳﺮان در آژااﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺖ

ﻛﻞ ﻛﺸﻮر
ﺳﺎل  1394ﻞ
ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳ
ن و ﻣﺎده  18ﺿ
ﻧﻮ اﻳﺮان

ﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﻓﺮ
ﻃﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎ
ي ﺑﺎ آﻳﺴﺴﻜﻮ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ درر اﺟﺮاي راﻫﺒﺮﺮدﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃ
ﻫﻤﻜﺎري
ﻓﻨﻮن ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻜﺎﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
،
ي اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ ﻋﻠﻮم و
ﻓﻨﺎوري

ﺳﺎز آﻧﻼﻳﻦ ﺟﻬﻬﺖ اﻳﺠﺎد
ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺳ
ﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي دااﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن در ﺧ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻃﺎت )ﻓﺎوا( در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃ
ي وب اﺳﺘﺎﻧﺪاردد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رااﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﻨﺎوري ﻫﺎي اﻃ
ﻣﺤﺘﻮاي
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ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ت
ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر در ح
ﺸﺎرﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻪ ﮔﺬاران اﻳﺮاﻧﻲ
ﺟﻠﺐ ﻣﺸ

ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺧﺎررج از ﻛﺸﻮر
ﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرري ﺷﻮراي ﻲ
در ﺷﺮﻛﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤ

ﻳﺎﻓﺘﻪ ) دوره ﻫﺎي ﺑﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ(
ﺠﺎرب ﻛﺸﻮرﻫﺎﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻪ
ﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮﺑﻴﺎﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺑﻬﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠ
ﺗﻮاﻧﻤﻨ

ﻬﺎرت آﻣﻮزان
ﻋﺮﺑﻲ و  ...ﺑﺮاي ﻣﻬﺎ
ﺻﺪورر ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﻬﺎرت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ،ﻲ

ﺸﺎوره
ﺟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺎﺋﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اررﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺧﺎرﺟ

ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺤﻘﻖ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرت

حضور موثر در عرصه بین المللی و تحقق دیپلماسی مهارت

ي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻣﺮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻨﻨﺴﺮﺳﻴﻮم آﻣﻮززﺷﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺎﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) ﺟﺎﻳﻜﺎﺎ ژاﭘﻦ –ﻛﻮﺋﻴﻜﻜﺎ ﻛﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ و (...

ﻲ ﺑﺎ
ي ،ﺗﺠﺎرب ﻛﺸﻮﻮرﻫﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺣﻮزه آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻓﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي
ه
ﺼﺼﻲ در
ﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼ
ﻒ ،ﺗﺪوﻳﻦ و ﺗﺮﺟ
ﺗﺎﻟﻴﻒ

ﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ
ﺳﺎزﻣﺎ

ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰارري آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻲ
ﻫﻤﺎﻫﻫﻨﮕﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻣﺠﻮز از ﻣﻮﺳﺴﺎﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ت ﺑﺮزﻳﻞ 2015
ﺣﻀﻮﻮر در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎرت

ژاﭘﻦ(
م ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ ﻛﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺘﻠﻒ )ﻫﻨﺪ –ﻛﺮﺮه ﺟﻨﻮﺑﻲ ‐ﺗﻮرﻳﻦ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‐ ﻦ
اﻋﺰام
ﺪاف ﺳﺘﺎد
دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ و اﻫﺪ
ﻲ
ﺳﺘﺎي
ﻂ ﺑﺎ ﻗﺎره آﻓﺮﻳﻳﻘﺎ )رواﺑﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ( در راﺳ
ﮔﺴﺘﺮﺮش ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ

آﻓﺮﻳﻘﻘﺎي وزارت اﻣﻮﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

ي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ اﻳﺮاﻧﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻞ –اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻧﺠﻤﻦ دوﺳﺘﺘﻲ
ﺑﺮﮔﺰااري دوره ﻫﺎي

ﺪ2
دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ و اﻣﻴﺪ
ﺖ ﺧﺎرﺟﻲ –ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن –دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻣﻬﻬﺎرت در ﺖ
ﻛﺸﻮررﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺎ ﻋﻨﻮان :ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺖ
ﻧﺸﺴﺖ

ﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎﺎن
ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﻣﻴﺰ ﻛﺸ
ي ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﺎررﺟﻲ )رواﺑﻂ ددو ﺟﺎﻧﺒﻪ( ل
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺮﮔﺰااري دوره ﻫﺎي
ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻂ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭼ
ﺪف ﺗﻌﻤﻴﻖ و ارﺗﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ
ﺑﺎ ﻫﺪ

در ﺳﺎل 1394
آﻣﻮزي و اﺷﺘﻐﺎل ر
ي
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻲ
ي اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﻤﺎﻳﻳﺶ ﺑﻴﻦ
اﺟﺮاي

ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳ
ي
ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺑﺮﮔﺰااري ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي دوره اي در ﺳﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺖ
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اهتمام به امور زنان و خانواده

ضرورت و اهمیت:
 هدف مندسازي اجراي آموزشهاي مهارتي ويژه زنان و ارتقاي تأثيرگذاري در پروسه اقتصادي كشور بکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای زنان در توسعه همه جانبه به عنوان نيمي از جمعيت كشور توسعه توانمنديهاي زنان دانشجو ،فارغ التحصيل دانشگاه ،خانه دار ،شاغل و ... ترویج فرهنگ اصیل اسالمی – ایرانی تحکیم بنیان خانواده ،بهبود و توسعه نگرش ،بینش و مهارت زنان ،بهبود اقتصاد و معیشت خانواده بکارگیری ظرفیتها و توانمندیهای زنان و دختران خانه دار در توسعه خانواده و اجتماعزمانبندي اجرا  :سال 1394
سطح اجرا  :ملي
مجری  :حوزه امورزنان و خانواده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ادارات كل تابعه
سند باالدستی:
سياست هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي)
كتاب سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  ،راهبرد  4تحقق عدالت اجتماعي -سياست 12
راهبرد  4سند راهبردي مهارت و فناوري تحقق عدالت اجتماعي
سياست  :12توانمندسازي زنان از طريق آموزش هاي مهارتي

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

عنوان  :اهتمام به امور زنان و خانواده

فرآيند اجرا ( پيشنهادي):
•نيازسنجي و انجام مطالعات اوليه
•تدوين برنامه و دستورالعمل اجرايي
•تشكيل كميته هاي تخصصي و ابالغ وظايف
•اجراي برنامه
•ارزيابي
الزامات فراسازماني( منظور دستگاه ها و نهاد هاي اجرايي):
 معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري -ساير دستگاه هاي آموزشي مرتبط در حوزه زنان و خانواده
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ﺨﺸﻲ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺳﺎززﻣﺎن در ﺣﻮزه زﻧﺎن و اراﺋﻪ رراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻠﻴﺎﺗﻲ
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨ
آﺳﻴﺐ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎددي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر
ﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻬﺎﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﻮررد ﻧﻴﺎز زﻧﺎن ﺎ
ﻧﻴﺎزﺳ

ﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺣﻤﺎﻳﺖ از ارﺗﻘﺎء و ﺗﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻬﺎرت ززﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﻳﺖ
اهتمام بهزﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهخانواده
امورو زنان و

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن ددر آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﻛﺸﺎورزي
ﺶ

ﺧﺎﻧﮕﻲ
ﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺼﺮف آب در ﺣﻮزه
ﺖ
ي دوره ﻫﺎي آﻣﻣﻮزش
ﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﻃﺮاﺣ
ﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي زﻧﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ
ﺖ
ي دوره ﻫﺎي آﻣﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻬﻬﺎرﺗﻲ
ﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﻃﺮاﺣ
ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ

زﻧﺎن
ن زن در اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ن
ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﻛﺖ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎن
ﺟﻠﺐ
ي،
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ،ﻣﺮزي
ﻣﻮزش ﻫﺎي راﻳﻳﮕﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺑﺪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ  ،ﺑﺑﻲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،ﺳ
ﻳﺖ از اراﺋﻪ آﻣﻮ
ﺣﻤﺎﻳﺖ

روﺳﺘﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻋﺸﺎﻳﺮ

ﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري
اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده رﻳﺎﺳ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن و ر
ﺖ
ي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ووزارت ﺗﻌﺎون ،ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ
اﺟﺮاي

ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻬﺎرت آآﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﻓﻖ
ﻲ ،زﻧﺎن ﺑﻲ ﺳﺮﭘﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺪﺳﺮﭘﺮ
ﻦ ،ﻛﺎرﮔﺮان ،ﻛﺎﺎرﮔﺮان داﻧﺸﻲ
ﻞ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ
ﺗﺠﻠﻴﻞ
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ي دوره ﻫﺎي آﻣﻣﻮزش ﺳﺒﻚ زﻧﻧﺪﮔﻲ
ﺣﻲ و ﺑﺮﮔﺰاري
ﻃﺮاﺣ
زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ
ﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻘﻘﻴﻢ ﺧﺎرج از ﻛﻛﺸﻮر در ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ن
اﺳﺘﻔﺎﺎده از زﻧﺎن اﻳﺮ
ج از ﻛﺸﻮر
اﻳﺮاﻧﻴﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﺧﺎرج

ﻣﺸﺎرﻛﺖ درارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﺮﻓﻪ اي زﻧﺎن
ﺖ
ﺑﺮﮔﺰااري ﻧﺸﺴﺘﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻛﺎررآﻓﺮﻳﻨﺎن زن و ﺟﻠﺐ
ﺪﺳﺎزي زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ دار در اﺑﻌﺎد
ﻲ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﺸﻲ" ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ
ي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ
اﺟﺮاي
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺳﻲ"
ي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،اﺟ
ﻓﺮدي

زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده

اهتمام به امور زنان و خانواده

ﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﻲ
ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ي
ﻖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن از
ي
ﻣﻠﻲ
ﺪ راﻫﺒﺮدي ﻲ
ﺸﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻨﺪ
ي ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ
اﺟﺮاي
ﻣﻬﺎرت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎﺎن زن در ﻛﺸﻮﻮر
ي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻬ
ﺳﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي
ﺷﻨﺎﺳﺎ

سند برنامه های تحول مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ﻣﻮﺧﺘﮕﺎن زن
ﺑﺮﮔﺰااري ﺟﺸﻦ اﺷﺘﻐﻐﺎل ﻣﻬﺎرت آﻣﻮ

ي ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده وﻳﮋه ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﻛﺎررآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
ﺑﺮﮔﺰااري دوره ﻫﺎي

ﻂ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮهه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،ﺷﻬﺮدداري ﻫﺎ و دﻫﺪ
ذﻳﺮﺑﻂ
ﺪاري ﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ...

ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺧ
ت آﻣﻮزي و ﻛﺎﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺣ
ﺟﺸﻨﻮﻮاره ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺗﺮﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
ي ﻃﺮح " ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻬﺎررﺗﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻛﺎرﻛﻨﺎن"
اﺟﺮاي
ش ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده"
ح ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش
ي ﻃﺮح "ﻃﺮح
اﺟﺮاي
ي ﻃﺮح "ﺗﻮاﻧﻤﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻬﺎرﺗﺗﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﺎﺎرﻛﻨﺎن"
اﺟﺮاي
در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﻳﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ر
ﺪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ي
ﺨﺎب زﻧﺎن واﺟﺪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ااز ارﺗﻘﺎء و اﻧﺘﺨ

141

