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 اجازه می دهی؟

تو را می شناسم. تو را از خطوط کف دستم بهتر می شناسم. تورا از 

هر روز آسمان را بر بالهای خود می نشاند و بر آن پرنده ای که 

ین کوچه قدیمی پر از زمین می آورد بیشتر دیده ام. تورا در هم

ترانه هزار بار شنیده ام. تورا می شناسم ای زیباتر از هرچه دیدنی، 

تور ا می شناسم تور ا از باران  ای موزون تر از هرچه شنیدنی.

سالمهای که صبحگاهان بر سر ورویم می بارند بهتر میشناسم تو را 

از آن ساعت کهنه ای که هرشب با دستهای من کوک می شود تا 

خورشید را فردا به اتاقم بیاورد بیشتر دیده ام. تو آن اتفاق تازه ای 

که هنوز نامی ندارد. تو آن ماه همیشه روشنی که هیچ وقت از 

چشم آسمان نمی افتد. تو انگشتان سپید موسایی که روزگار مرا پر 

نفس نفیس مسیح مهربانی که به کلمات از معجزه می کنی و تو 

تورا می شناسم حتی اگر بدون آیینه  می دهی. مرده ام جانی دوباره

و فانوس از اعماق سایه ها بیرون بیایی حتی اگر پرچمی را به 

احتزاز در نیاوری حتی اگر در باغ گریه من گل سرخ غم را نبویی 

حتی اگر یک حرف از نام مرا در چمدانت نگذاری حتی اگر یک بار 

 در بعد از ظهری ابری صدایم نکنی.

شناسم تورا از آن کافه خاکستری که از عطر چای و قهوه تورا می 

رهمه آیینه . من تو را دو رقص دود مست است بهتر می شناسم

حتم دارم دریاها به خاطر تو موج اند و فرشته ها  .های دنیا دیده ام

از ازل تاکنون از دیدن تو هاج وواج اند. تو را می شناسم تو را از 

می شناسم تو را از باد بادکی که از ابرها الیه الیه نازک عشق بهتر 

 باالتر رفت و دیگر برنگشت بیشتر می شناسم

 اجازه می دهی عاشقت باشم؟
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 "آموز یک مهارت هر دانش"طرح 

 در استان

آموزان شاخه نظری از  آموزی به دانش مهارتاز آنجاییکه 

وپرورش است که در سال گذشته و سال  های آموزش سیاست

وپرورش  های آینده در دستور کار آموزش سال جاری تحصیلی و

اجرای این طرح مهم آموزشی با ه است با استان سمنان قرار گرفت

 آموزان پایه دهم شاخه نظری عنوان آموزش یک مهارت به دانش

 مهارت آموزی در دانش آموزان نهادینه می شود.

 

در استان است که آموزان پایه دهم تحصیلی  این طرح ویژه دانش

با توجه به شده است. اجرایی  91سمنان از ابتدای مهرماه سال 

اجرای آن در  91-91آمیز بودن اجرای این طرح در سال  موفقیت

 نیز ادامه خواهد یافت. 91-97سال تحصیلی 

ای، جهاد  کل فنی و حرفه هاجرای این طرح با همکاری ادار

شود  اجرایی می کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان

آموزان پایه دهم تحصیلی در  توانند دانش مدیران مدارس میو 

ها معرفی کنند تا این طرح برای این  سال آینده را به این دستگاه

 آموزان اجرایی شود. دانش

تعطیالت تابستان فرصت مناسبی برای اجرای این طرح 

 وآموزان پایه دهم تحصیلی است  آموزی برای دانش مهارت

آموزی  آموزان در طول تابستان در صورت موفقیت در مهارت نشدا

 های همکار دریافت کنند. توانند گواهینامه مهارت از دستگاه می

آموز پایه دهم شاخه  هزار دانش 4آموزی برای  این طرح مهارت

در  11با اجرای این طرح  وشود  نظری استان سمنان اجرایی می

که در پایه دهم شاخه نظری آموزان استان سمنان  صد از دانش

های  کنند؛ در یکی از حوزه وپرورش این استان تحصیل می آموزش

 گیرند.  مهارتی گواهینامه مهارت می

آموزان  های آموزش دنیا؛ به دانش غول

 دهند یا مهارت؟ مدرک می

سیستم آموزشی در کشورهای: فنالند، آلمان، ژاپن، آمریکا، 

 «جابز  استیو»جنوبی، بریتانیا و مدارس  کره

 

یافته دنیا  دهد بخش زیادی از کشورهای توسعه ها نشان می بررسی

آموزشی در  های زیادی را برای مهارت پردازی گذاری و ایده سرمایه

  .کنند مدارس خود صرف می

روی؟ بیکاری؟ آخرش فقط باید مدرکت را قاب کنی و  دانشگاه می

کسی و شاید گروهی از این عقیده یک راننده تا« به آن نگاه کنی!

نظام آموزشی  .مردم ایران نسبت به سیستم آموزشی کشور است

هاست صدای مردم را درآورده و حجم انتقادات به جایی  که سال

رسیده که حاال رییس جمهور ایران نیز یکی از منتقدان سیستم 

 .آموزشی کشور است

 از بسیاری عمده انتقادات به سیستم آموزشی ایران این است که 

 زندگی در تاثیری هیچ که گیرند می یاد را اطالعاتی آموزان دانش

 .ندارد آنها اجتماعی و شغلی شخصیِ،
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دکتر  97-91  تحصیلی سال روز اولین تا جایی که امسال و در 

حسن روحانی رییس جمهور، در سخنرانی خود در یکی از 

که پس از ای عمل کنیم  های تهران گفت: باید به گونه هنرستان

آموز ما به جای اینکه یک برگه کاغذ به عنوان  سال دانش 01

مدرک دریافت کند، مهارت عملی کسب کرده باشد و حداقل در 

 .یک رشته مهارت و عالقه کافی برای اشتغال به کار داشته باشد

ای است  های شغلی در نظام آموزشی کشور، دغدغه کسب مهارت

سازی شده و آنها از نظام  پیادهکه حاال در بسیاری از کشورها 

برند. در واقع کشورهای در حال  محور خود بهره می آموزشی مهارت

اند و در حال انجام اقدامات مختلفی  یافته نیز به فکر افتاده توسعه

آموزان هستند، حتی یکی  در راستای یادگیری مهارت توسط دانش

هم در این  های آموزشی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل از هدف

های فنی  تعداد جوانان و بزرگساالنی که دارای مهارت»رابطه است: 

 «.ای برای کار هستند باید افزایش پیدا کند و حرفه

های متفاوتی  برای اجرای چنین هدفی کشورهای مختلف برنامه

ای اجرا  هایی که بیشتر آنان در مدارس فنی و حرفه دارند برنامه

 .نتیجه مثبتی هم داشته استشود و برخی از آنها  می

 مدارس استودیو؛ راه حل بریتانیا برای کمتر کردن فاصله

های مختلف به  بریتانیا برای آموزش مهارت 1101در سال 

سال مدارس کوچکی با  09تا  04آموزان، برای افراد مختلف  دانش

نفر ساخته شد، محیط این مدارس بیشتر شبیه محل  311ظرفیت 

های مختلف به  های مختلف در زمینه مهارت کار است و در آن

شود؛ نحوه به اشتراک گذاشتن اطالعات،  آموزان تدریس می دانش

 ... گذاری، کار و استخدام و ارتباط برقرار کردن با دیگران، سرمایه

 

التحصیالن بیکار  ارقفمیزان  1101تا  1111با این وجود از سال 

کشورهای انگلیس و  در انگلیس افزایش پیدا کرده است و در

سال کمتر از کشورهای هم  14تا  01افراد   ایرلند شمالی مهارت

 .تراز است

آموزان  ای هم نقش فراوانی در کارآموزی دانش مدارس فنی و حرفه

بریتانیا دارد، معموال در این کشور این دوره از راهنمایی شروع 

 .شود می  آن آموزش داده های متنوع در شود و مهارت می

 آلمان؛ محصول مشترکی از دانش و مهارت

آموزان ارائه  های مختلف به دانش در آلمان در کنار اینکه دانش

ساله در مدارس فنی  4تا  3.1ای  توانند در دوره شود آنها می می

ای تحصیل کنند، ممکن است در این دوره آنها حتی برای  حرفه

فت کنند. این یورو دریا 811ای کار کنند و حقوقی حدود  کارخانه

 11سیستم در آلمان بسیار مدرن است به طوری که بیش از 

 .اند ای را گذرانده درصد جوانان این کشور دوره فنی و حرفه

 

آموزانی که در  در واقع بر اساس سیستم آموزشی آلمان دانش

کنند آماده فراگیری  مدارس هاپت شوله یا رئال شوله تحصیل می
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در مدارس جیمنیزیم شرایط متفاوت  شود. های مختلف می مهارت

است، در این مدارس دو زبان خارجی، ورزش، موسیقی و هنر 

شود، این مدارس فقط مخصوص افرادی است که  آموزش داده می

 .نمرات باالیی دارند

 تر از مهارت آموزی ژاپن؛ تحصیالت آکادمی مهم

همانند بسیاری از کشورهای شرق آسیا در ژاپن به تحصیالت 

شود، در واقع پیش از  دمی بیش از مهارت آموزی توجه میآکا

جنگ جهانی دوم بیشتر دانش آموزان ژاپنی به مدارس فنی و 

ی افراد رایگان بود، اما  رفتند و این مدارس برای همه ای می حرفه

آموزان ژاپنی  درصد دانش 13االن شرایط تغییر کرده است و فقط 

 روند به این مدارس می

های  ای ژاپن هم به افراد مهارت دارس غیر از فنی و حرفهالبته در م

شود، برای مثال در برخی از مدارس ژاپن  مختلفی آموزش داده می

های خانه داری  به دانش آموزان پسر و دختر آشپری و مهارت

 .شود آموزش داده می

 

درصد از افراد شاغل در ژاپن تحصیل  11گفتنی است نزدیک به 

 .کرده هستند

 2416میلیون دانشجو بیکار در سال  6.6جنوبی؛  کره

یکی از انتقادهای اصلی که به سیستم آموزشی کره انجام شده این 

شوند که مهارت  هایی خارج می است که از آن فارغ التحصیل

زیادی برای کار کردن ندارند بر اساس آماری که در سال منتشر 

های کره بیکار  دانشگاههای  میلیون نفر از فارغ التحصیل 3.3شد، 

ها در این کشور به  هستند. از سوی دیگر هم بسیاری از خانواده

آوردند تا در مدارس فنی درس نخوانند و  فرزندان خود فشار می

 .مدرک تحصیلی داشته باشند

ای ساخته شده  به همین دلیل االن در این کشور مدارس دوگانه

توانند درس  نند هم میتوانند کار ک آموزان آن هم  است که دانش

آموزان این نوع مدارس در دوره تحصیل خود در  بخوانند، دانش

کنند و بعد از فارغ التحصیلی آن شرکت  یک شرکت کار می

 .تواند تصمیم بگیرد که آنها را استخدام کند می

کند؛  بهترین سیستم آموزشی دنیا کدام را انتخاب می

 مهارت یا دانش؟

گروه ملی آموزش فنالند در رابطه با نقش راتین، یکی از اعضای 

بعضی چیزها  :گوید مهارت در سیستم آموزشی این کشور می

ارزش این را دارند با قلب یاد گرفته شوند، اما به جای یادگیری 

آموزان آموزش  هایی را به دانش طوطی وار برنامه جدید ما مهارت

مثل تفکر های  دهد که در آینده از آن استفاده کنند مهارت می

های تعاملی، مهارت استفاده از تکنولوژی، مهارت  انتقادی، مهارت

کند و مدارس و یادگیری  نحوه یاد گرفتن و ... دنیا دارد تغییر می

 .باید با آن تغییر کند
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های معمولی   در واقع در سیستم آموزشی فنالند همان درس

... اما شود؛ ریاضی، انگلیسی، زیست، تاریخ و  آموزش داده می

تفاوتی که میان سیستم آموزشی این کشور و کشورهای دیگر دارد 

آموزان اجازه  نحوه تدریس آن است. معلم ها در این کشور به دانش

دهند خودشان اطالعات را پیدا کنند، به دلیل بسیاری از  می

گوید در این کشور همه تمرکز روی آموزش مهارت  منتقدان می

 .است نه دانش

سال در فنالند نسبت به افراد در کشورهای دیگر  14تا  09افراد 

 .های بیشتری دارند مهارت

های آموزشی مختلف در مدارس  ایالت متحده؛ سیستم

 مختلف

های مختلفی برای  مدارس مختلف در ایالت متحده آمریکا سیستم

هایی مختلفی  ها و کتاب آموزش دارند و حتی هر کدام درس

های متفاوتی به  س مختلف مهارتکنند و در مدار تدریس می

  شود آموزش علوم اجتماعی، آموزش آموزان آموزش داده می دانش

 ... های ارتباطی، تعمق و مهارت

توانند  گذارند نمی را می افرادی که در این کشور دوره فنی حرفه

بعد از آن مدرک لیسانس بگیرند، سیستم این کشور به این شکل 

 :است

 

 ی درسی بدون دفتر، تخته و برنامه مدارس استیو جابز؛

سال پیش مدارسی در هلند و آفریقای جنوبی به نام  4حدود 

ای کامال مهارت محور  افتتاح شد که شیوه« استیو جابز»مدارس 

ی  دارند، در این مدارس نه دفتری وجود دارد، نه تخته و نه برنامه

هایی  گاهها به انتخاب معلمین خود در کار درسی. هر کدام از بچه

 .کنند ای با موضوعات مختلف شرکت می دقیقه 31

 

 شکل این به جنوبی آفریقای در جابز استیو مدارس برنامه یک روز 

 :است
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 ساعت  کالس توضیحات

هایی  العمل آموزان در این ساعت دستو دانش

مخصوص خود را از استودیو ریاضی، زبان و 

 گیرند و با یا مرکز کشف و آزمایش علوم می

توجه به سطحی که دارند و سرعتی مشخص 

 .کنند روی آن کار می

دستور 

  االعمل
8-8:41 

های  های ریاضی و زبان در استودیو کارگاه

 .شود های مختلف برگزار می مختلف با مهارت
 کارگاه

8:41-

9:31 

های علمی، کارآفرینی، فناوری و  کارگاه

های مختلف  ریاضی از طریق لگو در استودیو

 .شود های مختلف برگزار می مهارتبا 

 کارگاه
9:31-

01:01 

 استراحت -
01:01-

00 

آموزان  های مختلف دانش به کمک مربی

 .دهند های مختلفی انجام می ورزش
 00-01 ورزش

 3آموزان مختلف  در این ساعت برای دانش

های  کارگاه :شود کالس مختلف برگزار می

طریق ، کار مستقل ریاضی از  هنری، پروژه

 .لگو، کارآفرینی و تکنولوژی

چند 

کالس 

 مختلف

03-01 

.  

 رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در

  استان سمنان SCDآئین افتتاح نخستین مرکز 

مهارت آموزی حلقه گمشده ایجاد کسب و 

 .کار در کشور است

رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان این که این سازمان 

مهارتی ارایه می کند، گفت : مهارت آموزی حلقه  فقط آموزش

  گمشده و مقدمه ایجاد کسب و کار در کشور است.

فروردین ماه در حاشیه  سی ویکسلیمان پاک سرشت روز جمعه 

واحد دامغان افزود :  دانشگاه آزاد اسالمی  SCDافتتاح مرکز 

اولویت این سازمان در خصوص ایجاد اشتغال ،ایجاد مهارت، پس از 

آن شکل گیری کسب و کار و در مرحله بعد ارایه تسهیالت برای 

 رفع کاستی هاست.

وی اظهارداشت : این سازمان در سال جاری برنامه روشنی برای 

دارد به  ایجاد کسب و کار، مهارت آموزی و تضمین سرمایه گذاری

 نحوی که بتواند تسهیالت ارایه شده را به نتیجه مطلوب برساند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که افراد گیرنده تسهیالت، آموزش 

ذاری و تسهیالت  و مهارت های الزم را کسب کرده باشند، سرمایه

و بازگشت آن تضمین شده و تردید در ارایه تسهیالت به حداقل 

 کاهش می یابد.

ک سرشت با بیان این که سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، نهاد پا

تسهیالت دهنده نیست بلکه فقط آموزش مهارتی ارایه می کند، 

خاطرنشان کرد : در سال های اخیر این امکان فراهم شده است که 

مهارت دیدگان با ایجاد گروه های شغلی در قالب تشکل با راه 

رینی امید معرفی شده و از اندازی کسب و کار به صندوق کارآف

 تسهیالت آن صندوق استفاده کنند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به مهمترین 

برنامه ها و سیاست های این سازمان در سال جاری افزود: حرکت 

به سمت برنامه ریزی های منطقه ای و ارایه بودجه به ادارات کل 

مکانات براساس نیاز هر استان از در راستای تکمیل تجهیزات و ا

 جمله این برنامه هاست.

وی اضافه کرد : آماده سازی ما برای ارایه آموزش های مهارتی باید 

براساس نیازهای استانی باشد که در همین راستا در سال جاری 

شورای مهارت در استان ها فعال شده و سند مهارت آموزی استان 

 ها تدوین می شود.
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تقویت ارتباط با دانشگاه ها، بخش صنعت و بخش پاک سرشت 

خصوصی را از اولویت های سازمان اعالم کرد و گفت : براساس 

توافق سازمان آموزش فنی و حرفه ای با وزارت علوم، این سازمان 

می تواند خدماتی را ایجاد کند که   با حضور در دانشگاه ها

ی مهارتی دانشجویان در کنار تحصیل، بتوانند از آموزش ها

برخوردار شوند و گواهی نامه های مرتبط در صورت قبولی در 

 آزمون ها را کسب کنند.

وی تصریح کرد : سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کل کشور 

مرکز بوده که این تعداد مراکز گرایش این سازمان را  181دارای 

 در سال جاری فراهم می کنند.

هزار نفر  111یک میلیون و  وی اضافه کرد : در سال گذشته حدود

از آموزش های مراکز آموزش فنی و حرفه ای استفاده کردند که 

این آمار کمی در کنار کیفیت مطلوب و بهره برداری صحیح می 

 تواند برای پیشرفت کشور و صنعت مفید باشد.

بیان داشت : تنها یک  معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی 

شور در سال جاری صرف آموزش مهارتی درصد از بودجه آموزش ک

می شود در حالی که این مبلغ هیچ تناسبی با ماموریت و نگاهی 

که در دولت و مجلس برای رونق و توسعه آن به آموزش های 

 مهارتی شکل گرفته، وجود ندارد.

حرفه ای دانشجویان استان  نخستین مرکز ارتقای شایستگی

در دانشگاه آزاد واحد ( و بیستمین مرکز کشور SCDسمنان ) 

 .دامغان با حضور مسووالن به بهره برداری رسید

افتتاح مرکز ارتقا شایستگی های حرفه ای دانشجویان دانشگاه آزاد 

با هدف ایجاد مهارت آموزی حرفه ای و تخصصی به دانشجویان 

همزمان با تحصیل است که حرفه و تخصص های موردنیاز بر 

 اله تغییر می کند.اساس دانشجویان ورودی هر س

در این مرکز، آموزش های عملی تکمیلی در کنار آموزش های 

علمی مرتبط با رشته های دانشگاه، آموزش داده می شود که با 

این کار سطح علمی و فناوری دانشجویان ارتقا یافته و در کنار آن، 

 مدیران با کیفیت در جامعه تزریق می شوند.

 41هزار متر مربع با صرف  1این مرکز در زمینی به مساحت 

آزمایشگاه  01میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید که دارای 

تخصصی فنی مهندسی، گروه های برق، معماری و الکترونیک و 

 آزمایشگاه آنالیز تخصصی دستگاهی می باشد.

شایان ذکر است رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 

دامغان مورد استقبال ابوالفضل حسن بیگی بدو ورود به شهرستان 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار این 

شهرستان قرار گرفت و پس از حضور در مزار شهدای گمنان 

و گلباران مزار مطهرشان ، در آئئین   دانشگاه آزاد اسالمی دامغان

 حضور یافت. SCDافتتاح و بهره برداری از مرکز 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در رئیس 

 نشست خبری مشترک با استاندار سمنان خبر داد :

های ارائه شده به متقاضیان  درصد مهارت 06حدود 

 انجامد در سطح ملی به اشتغال می

 

سلیمان پاک سرشت در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که 

سازمان آموزش با حضور چاووشی استاندار سمنان انجام شد از 

آموزی در کشور نام برد و  فنی و حرفه ای به عنوان متولی مهارت

های  آموزان و کارجویانی که دوره اظهار کرد: بخش اعظم مهارت

کنند طی یک فرآیند مورد رصد و  آموزشی این سازمان را طی می

 گیرند . رهگیری قرار می

کنند  طی می ای که وی با بیان اینکه این کارجویان بسته به دوره

های همکاران ما در این  یابند ادامه داد: رهگیری به بازار کار راه می

درصد 81ها تا  بخش حکایت از این دارد که در برخی رشته

یابند اما میانگین کاریابی  کارجویان نیز به اشتغال پایدار دست می
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تا  11و اشتغال این هنرآموزان در سطح ملی به طور متوسط بین 

 است. درصد 11

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی 

محور در  های مهارت ها در ارائه آموزش کاری ها و موازی نظمی بی

و  آموزی در کشور سازمان فنی کشور افزود: متولی اصلی مهارت

ای متاسفانه یک سری مراکز آموزشی در  ای است اما در دوره حرفه

رسد با ابالغ  کل گرفته که به نظر میهای غیرمسئول ش دستگاه

نهایی قانون مهارت که در حال نهایی شدن است این مشکل و 

ها نیز تا حد زیادی از بین برداشته و فضای آموزشی و  کاری موازی

 آموزی در کشور از یک انتظام خاص برخوردار شود. مهارت

سرشت در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقال فرآیند  پاک

ها به مراکز دانشگاهی اظهار کرد:  وزی از دستگاهآم مهارت

خوشبختانه در وزارت علوم دولت تدبیر و امید، تحرک خوبی در 

هایی بخشی از  این زمینه شروع شده و در قالب تفاهمنامه

ای و مهارت آموزی به مراکز دانشگاهی  های فنی و حرفه آموزش

شگاهی نیز شود. ضمن اینکه در تعدادی از مراکز دان منتقل می

ای مستقر و فعالیت خود  مراکز جوار دانشگاه سازمان فنی و حرفه

 را آغاز کرده است.

آموزی در کشور تاکید کرد و  وی بر لزوم جدی گرفتن مهارت

های پیش روی  تواند بخش مهمی از چالش آموزی می گفت: مهارت

 جامعه ما را در شرایط فعلی بردارد.

، 81ر گذشته و به خصوص در دهه وی با بیان اینکه متاسفانه د

محابایی در کشور رشد کرد افزود: این  توسعه آموزشی به شکل بی

التحصیالنی در کشور مواجه  رویکرد سبب شد که امروز با انبوه فارغ

باشیم که به ظاهر از تحصیالت عالیه برخوردارند اما در عمل 

 ار هستند.بسیاری از آنها فاقد مهارت الزم برای ورود به بازار ک

شده  ای کشور با بیان اینکه باید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

  انجامد. به متقاضیان در سطح ملی به اشتغال می

آموزی را متناسب با رشته تحصیلی این  های مهارت آموزش

پذیر کردن  التحصیالن به آنها ارائه دهیم گفت: تنها با اشتغال فارغ

توانیم به ایجاد اشتغال برای آنها  میالتحصیالن است که  این فارغ

 کمک کنیم.

های کاری سازمان آموزش فنی و  وی با اشاره به برخی اولویت

های ارائه  ای کشور در سال جدید گفت: تناسب بین آموزش حرفه

ای  های منطقه گیری از ظرفیت شده و نیازهای واقعی بازار کار، بهره

سازی  های متمرکز، فعال ریزی و استانی و دوری جستن از برنامه

های صرف و  شوراهای استانی مهارت، فاصله گرفتن از آموزش

تر  حرکت کردن به سمت یک پکیج آموزشی و ایجاد ارتباط نزدیک

معاون وزیر  های ها و دغدغه با بخش خصوصی و...از جمله اولویت

ای  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

ماه پس 1آموزان این سازمان تا  گیری هنرجویان و حرفه ره کشور از

 11تا  11های مهارت آموزی خبر داد و گفت: بین  از پایان دوره

ای در  فنی و حرفهشده ، آموزش های های ارائه  درصد مهارت

  سطح کشور است.

 استاندار سمنان :

در سراسر  "یک مهارت  جوانهر "باید فرهنگ 

 استان نهادینه شود

الدین چاوشی استاندار سمنان با بیان اینکه در کشور  شهاب سید

کرده فاقد مهارت هستند، تأکید کرد:  تعداد زیادی از افراد تحصیل

واسطه داشتن مدارک  در استان انبوهی از بیکاران وجود دارد که به

 میزنشینی هستند. های دولتی و پشت تحصیلی باال درصدد شغل

در سومین همایش استاندار سمنان  سید شهاب الدین چاووشی

حقوق مصرف کنندگان استان سمنان که با حضور معاون وزیر 

صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان، و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی 

با اشاره به اینکه فرهنگ اشتغال در و تولیدی استان برگزار گردید، 

کشور ما نیازمند یک تحول و دگرگونی است، اذعان کرد: تناسبی 
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هر "های تحصیلی مختلف وجود ندارد و ما باید فرهنگ  بین رشته

 را در سراسر استان نهادینه کنیم. "سمنانی یک مهارت

چاووشی با بیان اینکه این استان یک استان صنعتی است وکسی 

خواهد، اشتغال یابد باید یک مهارت را فراگیری کند،  یکه م

واسطه  تصریح کرد : در استان انبوهی از بیکاران وجود دارد که به

های دولتی و  داشتن مدارک تحصیلی باال درصدد شغل

ازحد  های اداری ما بیش میزنشینی هستند و از طرفی دستگاه پشت

برای جذب نیرو های دولتی ظرفیتی  شده است و دستگاه بزرگ 

 ندارند.

 1آموختگان  وی گفت: نسبت جمعیت کشور به دانشجویان و دانش

برد؛ در ایران  است و این ظرفیت علمی کشور را باال می 0به 

کوشی در حوزه علمی وجود دارد که باید از این  های سخت ذهن

 ظرفیت در راستای تولید ثروت استفاده کنیم.

های  ر استان سمنان ظرفیتچاووشی خاطرنشان ساخت : ما د

بسیاری در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی داریم و باید با 

گیری از منابع علمی و ارائه آموزش های مهارتی  بهره

 .کنیم اقدام ظرفیتها این رشد و توسعه به نسبت اثرگذار 

نشان و گواهینامه   شایان ذکر است در سومین همایش اعطای

دستگاه در  1رعایت حقوق مصرف کنندگان در استان سمنان ، 

واحد برتر خصوصی مورد تجلیل قرار گرفتند  30بخش دولتی و 

که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان نیز به عنوان 

دستگاه دولتی موفق به دریافت لوح تقدیر استانی سطح  1  یکی از

 ر سمنان گردید.یک ، از استاندا

با انعقاد تفاهم نامه مشترک بین اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای و اوقاف و امور 

 خیریه استان سمنان :

در  "سنت حسنه وقف در حوزه مهارت آموزی و اشتغال  "

 استان سمنان اجرا می شود

ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و اوقاف و امور خیریه استان 

ترویج سنت حسنه وقف با عنوان جهت حمایت  سمنان ، به منظور

از مهارت آموزی و اشتغال جوانان استان سمنان ، با یکدیگر تفاهم 

 نامه همکاری مشترک منعقد کردند. 

حجت االسالم والمسلمین واحدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه 

استان سمنان با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ، 

انسیلهای آموزشهای مهارتی ، با فاطمه منصوری ضمن بازدید از پت

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ، تفاهم نامه 

 همکاری مشترک امضا کرد . 

فاطمه منصوری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، 

هدف از انعقاد این تفاهم نامه را هدایت واقفین به عرصه مهارت 

ویج سنت حسنه وقف در راستای آموختگان جویای کار و تر

حمایت از فعالیتهای مهارت آموزی و نخبگان مهارتی استان 

 ، از دیگر اهداف این تفاهم نامه به شمار می آید.  سمنان 

وی با بیان اینکه با اجرای این تفاهم نامه، اماکن موقوفه با رعایت 

واهد قوانین اوقافی ، در اختیار مهارت آموختگان جویای کار قرار خ
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گرفت ، خاطرنشان ساخت : این مهارت آموختگان در 

از سوی اداره   دارای طرح کسب و کار مناسب باشند،  صورتیکه

کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ، برای استفاده از این 

 اماکن ، معرفی خواهند شد. 

منصوری همچنین با تاکید بر ضرورت اطالع رسانی در خصوص 

ح جامعه ، تشکیل انجمن یاوران مهارت به محاسن وقف در سط

منظور جلب مشارکت واقفین استانی و شهرستانی حوزه مهارت و 

اشتغال را از جمله اقدامات اجرایی این تفاهم نامه برشمرد و افزود 

: فراهم نمودن شرایط جهت وقف تجهیزات آموزشی برای واقفین 

خدام فنی و داوطلب، معرفی مهارت آموختگان داوطلب به عنوان 

تاسیساتی افتخاری اماکن متبرکه ، برگزاری نمایشگاه توانمندیهای 

مهارت آموختگان در اماکن متبرکه ، برنامه ریزی و برگزاری دوره 

های آموزشی مورد نیاز واقفین ، اصحاب وقف و کارکنان بقاع 

متبرکه، آموزش حفظ قرآن کریم ویژه کارآموزان ، کارکنان و 

از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این   ،خانواده هایشان

 تفاهم نامه به شمار می آید .

شایان ذکر است این تفاهم نامه ، به مدت سه سال اعتبار دارد و 

 در صورت رضایت طرفین ، قابل تمدید می باشد. 

 هدف افزایش فرصت های شغلی :با 

راه اندازی اولین مجمع خیّران مهارت آموزی و 

 استان سمناناشتغال در 

 

آموزی و اشتغال باهدف افزایش  اولین مجمع خیران مهارت

اندیش در استان سمنان  های شغلی با مشارکت خیّران نیک فرصت

 شود. اندازی می راه

مشاور معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی )ره( در سفر 

به استان سمنان، ضمن شرکت در جلسه مجمع خیّران  روزه  یک

گیری این مجمع  مهارت آموزی و اشتغال، به تبیین اهداف شکل

 پرداخت. 

حمید حاجی عبدالوهاب، مشاور معاون اشتغال کمیته امداد با 

اشاره به اینکه باید به دنبال راهکارهای جدید و خالقانه برای رفع 

زود: کارآفرینان عرصه اشتغال مشکل بیکاری در جامعه باشیم اف

آموزش تخصصی  های مالی نیاز به مشاوره شغلی و عالوه بر حمایت

 دارند.

وی با تا کید بر اینکه قبل از اجرای طرح اشتغال ابتدا باید بر 

کاال تولید شود افزود: در بسیاری از موارد،اشباع  اساس نیاز بازار، 

به کاهش تولید و محصوالت تولیدی مشابه در یک منطقه منجر 

پذیری هم در نظر  شود و البته باید رقابت عدم اشتغال پایدار می

 گرفته شود.

مشاور اشتغال کمیته امداد یکی از نیازهای پایداری اشتغال را 

آموزش افراد جویای شغل و ماهرشدن آنان برشمرد و گفت: 

وپرورش باید مبتنی بر  ای و آموزش های فنی و حرفه آموزش

 گذاری، توسعه و نیاز بازار کار باشد. سرمایه

حمید حاجی عبدالوهاب در ادامه بابیان اینکه نظام آموزشی باید 

بازار محور باشد یادآور شد: آموزش افراد جویای شغل از بدو 

های دانشگاهی اگر مبتنی بر نیاز بازار کار  تحصیل تا فراگیری دوره

 شود. ی ملی میها باشد باعث کاهش هدر رفت بسیاری از سرمایه

آموزی و اشتغال باهدف  وی به ایجاد اولین مجمع خیّران مهارت

اندیش در استان  های شغلی با مشارکت خیّران نیک افزایش فرصت

صورت نمونه اشاره کرد و گفت: از دیگر اهداف این طرح  سمنان به

گیری از خیّران اشتغال برای توانمندی مددجویان، تأمین  بهره

الحسنه برای  های بالعوض و قرض ی، پرداخت کمکمنابع اعتبار

 های اشتغال است. ایجاد طرح

الدین چاوشی استاندار سمنان همچنین در این جلسه  سید شهاب

از پیش ضروری  با تأکید بر اینکه ایجاد اشتغال در زمان فعلی بیش
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است افزود: ایجاد هر فرصت شغلی در جامعه منجر به کاهش 

 شود. های اجتماعی می آسیب

 های دولتی امکان جذب اکنون دستگاه وی با اشاره به اینکه هم

نیرو ندارند بیان کرد: حمایت از کارآفرینان بخش خصوصی و ورود 

 گذاران ضروری است. سرمایه

گیری از ظرفیت خیّران در  استاندار سمنان با بیان اینکه بهره

ها با مشارکت مردم در استان سمنان  اشتغال مانند دیگر سرفصل

اجرایی خواهد شد افزود: ورود خیّران در عرصه مهارت آموزی و 

 "اشتغال باید ترویج پیدا کند تا بتوانیم با ترویج و توسعه فرهنگ 

زمینه های ایجاد اشتغال پایدار را فراهم  "هر سمنانی یک مهارت 

 سازیم . 

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 

نیز در این جلسه ضمن تشریح دستورالعمل کمیته جلب 

مشارکتهای تدوین شده در آن اداره کل، به گزارش نتایج 

فعالیتهای مشترک با دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و 

اداره کل اوقاف و امور خیریه پرداخت و با اشاره به ایجاد انجمن 

یاوران مهارت و ترویج سنت وقف در حیطه مهارت آموزی و 

اشتغال، ابراز امیدواری کرد تا با تعامل و هم افزایی بین بخشی ، 

 زمینه حضور اثر بخش فعالین اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در

استان با هدف حمایت از مهارت حوزه مهارت آموزی و اشتغال 

 آموختگان جویای کار ، بیش از پیش فراهم گردد. 

شایان ذکر است نخستین مجمع خیّران مهارت آموزی و اشتغال 

استان سمنان پس از ماه مبارک رمضان ، با حضور خیّرین و 

مؤثرین استان سمنان ، دستگاههای اجرایی ذیربط و با ریاست 

آغاز   ر و فعالیت خود را بصورت رسمیبرگزا  استاندار سمنان

 خواهد کرد.

در دیدار مدیران آموزش فنی و حرفه ای و 

شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان 

 مطرح شد :

توسعه صنعتی استان را باید به سمتی برد 

تا افراد جویای کار تمایل به فعالیت در آن 

 بخش را داشته باشند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با حضور در شرکت 

شهرکهای صنعتی استان ، با مدیرعامل این شرکت پیرامون 

راهکارهای ارتقای مهارت شاغلین و جذب نیروی کار توانمند ، به 

 گفتگو پرداخت. 

 معاون شاهچراغسید حسین  همراه به مدیرکل منصوری فاطمه

 مسئول قدمی ، مشارکتها جلب کمیته رئیس و پژوهش آموزش

 کارشناس دارایی و مشارکتها جلب کمیته دبیر و عمومی روابط

اداره کل با حسن آل بویه مدیرعامل و بوند  این صنایع در آموزش

 بررسی به ، استان صنعتی شهرکهای شرکت  معاون صنایع کوچک

 و استان صنایع در شاغلین به اثربخش آموزشهای ارائه راهکارهای

 ، صنایع نیاز اساس بر کار جویای افراد سازی توانمند نیز

 . پرداختند

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در 

این جلسه ، توانمند سازی نیروی کار شاغل در صنایع و صنوف را 

از جمله برنامه ها و اولویتهای اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه 

خاطرنشان ساخت : نیاز به ارائه آموزشهای ای کشور بر شمرد و 

اثربخش و مورد نیاز صنایع به شدت در میان شاغلین در صنایع و 

 صنوف احساس می شود .
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وی با بیان اینکه ، ارائه آمار و عملکرد دردی از جامعه دوا نمی 

کند تصریح کرد : باید با ارائه آموزشهای مبتنی بر نیازسنجی 

دقیق و کارشناسانه از یکسو و افزایش انگیزه و اعتقاد مدیران و 

کارفرمایان صنایع و صنوف به افزایش بهره وری از طریق آموزش 

فزایش توانمندی شاغلین و بدنبال آن از سوی دیگر؛ سعی در ا

 افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش نمائیم. 

فاطمه منصوری با تاکید بر اجرای طرح آموزش نیروی انسانی 

مورد نیاز در صنایع قبل از استخدام ، اظهار داشت : این امر موجب 

 افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خواهد شد. 

ل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان همچنین با اشاره مدیرک

به طرح تجمیع آموزشهای مهارتی و ایجاد شورای مهارت آموزی 

به ریاست استاندار ، شرکت شهرکهای صنعتی را از جمله نهادهای 

موثر در این شورا مطرح و ابراز امیدواری کرد با تعامل و هم افزایی 

 تان به نتایج مطلوبی دست یابیم. فراتر از سطح کشور ، در سطح اس

حسن آل بویه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان 

نیز در این نشست با بیان اینکه استان سمنان فرهنگ صنعتی دارد 

و این یک مزیت استانی به شمار می آید تصریح کرد : سیاست 

گذاری و توسعه صنعتی استان باید به گونه ای باشد تا افراد 

ای کار تمایل به فعالیت در آن بخش را داشته باشند، در غیر جوی

اینصورت ما با فراوانی شغل هایی مواجه خواهیم شد که مورد 

 اقبال جوانان بیکار استان قرار نخواهد گرفت. 

وی همچنین استان سمنان را دارای پتانسیل و ظرفیت قابل توجه 

ر صنعت در صنعت نساجی دانست و افزود : سرمایه گذاری د

نساجی می تواند بخشی از نیاز اشتغال استان را تامین نماید و این 

 امر مستلزم آموزش نیروی انسانی مورد نیاز این صنعت می باشد. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، با تاکید بر 

ضرورت خروج از تفکر بخشی نگری و تعامل مناسب بین 

جویای کار و معرفی آنان به  دستگاههای مسئول، آموزش افراد

صنایع و صنوف را بسیار مؤثر عنوان و خاطرنشان ساخت : باید 

نیازهای آموزشی صنایع با رویکرد مشاغل نوین و مورد اقبال 

عمومی را شناسایی نمود که بدین منظور می توان با توجیه 

درصد و ارائه مهارتهای مورد نیاز به  71صاحبان پروژه های باالی 

ی انسانی آینده این قبیل پروژه ها، زمینه ایجاد اشتغال پایدار نیرو

از یکسو و ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات را از سوی دیگر ، 

 فراهم نمود. 

شایان ذکر است برنامه ریزی آموزشی ، چگونگی تشکیل تیم 

جهت نیاز سنجی مؤثر از صنایع و صنوف و بررسی پتانسیلهای 

ستان جهت راه اندازی مراکز آموزشی آموزش فنی و حرفه ای ا

جوار کارگاهی ، از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست به 

 شمار می آمد. 

مهارت آموزی سربازان راهی برای ایجاد 

 اشتغال پایدار

بدون شک معضل بیکاری و اشتغال جوانان یکی از دغدغه های 

ی جدی در میان خانواده ها،جوانان و مسئوالن کشوری محسوب م

شود که همواره رفع این معضل مورد تاکید مقام معظم 

رهبری)مدظله العالی( نیز قرارگرفته است. بیکاری درمیان فارغ 

التحصیالن دانشگاهی در وضعیت وخیم تری نسبت به سایر اقشار 

درصد نیز می رسد این  41جامعه قرار دارد و در برخی شهرها به 

های فنی و  ی که در رشتهدر حالی است که نرخ بیکاری در افراد

دهنده  درصد است و این امر نشان 1ای تحصیل کردند، فقط  حرفه

ای برای رفع معضل بیکاری  های فنی و حرفه اهمیت مهارت

است.فقدان مهارت آموزی در نظام آموزشی کشور باعث شده تا 

جوانان متناسب با شرایط بازار کار مهارت کافی را کسب نکنند. 

خدمت سربازی فرصت مناسبی است تا کمبودهای  دوران دو ساله

مهارتی در نظام آموزشی کشور جبران و جوانان برای ورود به بازار 

کار آماده شوند به همین منظور نیروهای مسلح برای افزایش 

مهارت آموزی و ایجاد اشتغال پایدار اقدام به اجرای طرح 

درصد از  1توانمندسازی سربازان کرده و براساس الیحه بودجه 

اعتبارات هزینه ای خود را جهت آموزش های مهارتی سربازان به 

 سازمان فنی و حرفه ای اختصاص داده است.

کسب مهارت فنی توسط سربازان در طول مدت خدمت 

  سربازی

آموزش فنی و حرفه ای از ارکان مهم ورود افراد به بازار کار و 

دستیابی به مشاغل پایدار محسوب می شود که افراد با کسب 

مهارت ها می توانند به عنوان نیروهای کارآمد و خالق نقش 

زیادی در پیشرفت و اعتالی کشور داشته باشند.در همین راستا بر 

ای مسلح تمامی سربازان اساس تصمیمات اتخاذ شده در نیروه

باید حداقل یک مهارت فنی را تا پیش از   وظیفه در طول خدمت

پایان خدمت فرا گرفته باشند. که بر همین اساس قرارگاهی تحت 
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همین عنوان از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده تا 

برنامه ریزی های صورت گرفته را عملیاتی و پیگیری 

ای ضمن خدمت زمینه اشتغال  فههای فنی و حر کند.آموزش

کند بنابراین  سربازان را پس از پایان دوره سربازی هموارترمی

رویکردی که اخیرا نیروهای مسلح درآموزش سربازان برای توسعه 

 اشتغال در نظر گرفته اند بسیار مناسب و تاثیرگذار خواهد بود.

 هزار سربازمهارت فنی کسب می کنند64ساالنه 

مسیری را در اشتغال پایدار آغاز کرده اند که برای نیروهای مسلح 

تکمیل آن تمام آحاد جامعه و دستگاه ها باید عزم خود را برای 

دیده پس از  پیگیری آن جزم کنند.چون به کارگیری افراد آموزش

های دیگر است بر این اساس کارایی  آموزی به عهده دستگاه مهارت

است.به گفته رییس ستاد و اثربخشی این طرح در گرو عزمی ملی 

خدمت  هزار سرباز کارت پایان411کل نیروهای مسلح ساالنه 

های  هزار نفر مهارت31کنند که از این تعداد حدود  دریافت می

درصد از  9کنند. به عبارت دیگر حدود  یی را کسب می فنی و حرفه

های مختلف را کسب  کارکنان وظیفه نیروهای مسلح مهارت

یجه نیروهای مسلح در تالش هستند تا با ایجاد کنند و در نت می

قرارگاه مهارت آموزی این سهم را افزایش دهند. البته به با توجه 

ماهیت خدمت سربازی و ضرورت حفظ و حراست از امنیت کشور 

ممکن است امکان مهارت آموزی برای تمام سربازان فراهم نباشد 

نمایند تا اما نیروهای مسلح تمام تالش خود را معطوف می 

 های موثری در حلقه زنجیره تولید و اشتغال برداشته شود. گام

 بهره اشتغال پس از پایان خدمت تسهیالت کم

های فنی  مجلس شورای اسالمی نیز از ایده آموزش مهارت

نیروهای مسلح به سربازان حمایت همه جانبه کرده است زیرا با 

ز یادگیری با توان سربازان را پس ا توسعه فرهنگ آموزشی می

به گفته حجت االسالم  .های تخصصی وارد بازار اشتغال کرد مهارت

علیرضاسلیمی،عضو هیئت رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات 

مجلس سربازانی که در حین خدمت مقدس سربازی موفق به 

شوند،گواهی تخصصی  ای می های فنی و حرفه گذراندن آموزش

ین دسته از سربازان بر اساس رسمی دریافت می کنند بنابراین ، ا

توانند در راستای اشتغالزایی بهینه،  گواهینامه تخصصی خود می

 بهره دریافت کنند. تسهیالت و وام کم

 درصدی کسری سرمایه ایجاد اشتغال 23جبران 

های  گذاری همواره یکی از چالش موضوع تامین مالی و سرمایه

از آن از طریق  روی دولت برای اشتغال بوده است که بخشی پیش

شود به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه امور  آموزی جبران می مهارت

توان حدود  آموزی می مندی از موضوع مهارت اجتماعی با بهره

درصد از کسری سرمایه را جبران کرد.در حال حاضر جامعه 11

علمی و صنعتی کشور در زمینه تربیت تکنیسین از سوی نظام 

دی است در این راستا موضوع آموزشی دچار ضعف شدی

 شود.  آموزی موضوعی جدی برای آینده کشور محسوب می مهارت

 افزایش انگیزه برای رفتن به خدمت

های نظامی به سربازان  مهارت در یگان 81در حال حاضر بیش از 

شود تا دوران خدمت سربازی از نظر کیفی افزایش  آموزش داده می

و ارزش افزوده آن برای جوانان ارتقا پیدا کند. بدون شک یکی از 

چالش های اصلی خدمت سربازی انگیزه اندک برخی جوانان برای 

فضایی مناسب برای مهارت آموزی و رفتن به سربازی است. ایجاد 

ارائه تسهیالت اشتغال زایی پس از پایان خدمت به طور قطع می 

تواند انگیزه جوانان برای رفتن به خدمت سربازی را افزایش دهد. 

بدون شک ترغیب جوانان به رفتن خدمت سربازی آنها را از آسیب 

ندگی های اجتماعی و حقوقی فرار از خدمت مصون نگه داشته و ز

 جوانان را اعتال می بخشد. 

 ثبت نام در سامانه فنی و حرفه ای

در حال حاضر براساس هماهنگی های انجام شده با سازمان فنی و 

ای ، سربازان پس از ثبت نام در سامانه سازمان فنی و حرفه  حرفه

ای مورد ارزیابی قرار گرفته و چنانچه در آزمون پذیرفته شوند 

بایست  افت خواهند کرد، در غیر اینصورت میگواهینامه رسمی دری

نواقص را رفع کرده و برای آزمون بعدی آماده شوند.در حال حاضر 

امکانات الزم برای ثبت نام سربازان در این سامانه فراهم شده و 

سربازانی که به هر دلیل قادر به ثبت نام اینترنتی نیستند می 

ای  ه ادارات فنی و حرفهتوانند مدارک خود را در قالب لوح فشرده ب

 تحویل دهند.الزم به ذکر است هزینه این ثبت نام نیز رایگان است.
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دکتر طاهری فرماندار گرمسار در بازدید  از 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

 گرمسار :

توسعه و گسترش کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای 

 است مهمترین راه ایجاد اشتغال

شهرستان گرمسار جناب آقای دکتر طاهری به همراه فرماندار 

آقای رشمه ای کارشناس امور اجتماعی فرمانداری از کارگاههای 

آموزشی مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان  برادران گرمسار 

  .بازدید به عمل آوردند

دکتر طاهری ضمن ابراز رضایت و خرسندی از آموزشهای فنی و 

طح شهرستان عنوان نمود توسعه و حرفه ای ارائه شده در س

اه گسترش کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای مهمترین ر

     ایجاد اشتغال و از عوامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی

  .می باشد

 

فرماندار گرمسار در این بازدید، آموزشهای فنی و حرفه ای ارائه  

ی کرد و شده در سصح شهرستان را مثبت و اثرگذار ارزیاب

گسترش کمی و کیفی   خاطرنشان ساخت : باید نسبت به توسعه و

آموزش های فنی و حرفه ای اهتمام بیشتری نمود ، زیرا این 

آموزشها مهمترین راه ایجاد اشتغال پایدار و جمله عوامل مؤثر در 

  .کاهش آسیب های اجتماعی می باشد

برادران کورش جاویدنیا ، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

گرمسار نیز در این بازدید ، از توجه و حمایت ویژه فرماندار 

گرمسار از آموزشهای فنی و حرفه ای قدردانی به عمل آورد و 

ضمن ارائه گزارش از وضعیت آموزش فنی و حرفه ای در این 

شهرستان ، خواستار تجمیع آموزشهای مهارتی ارگانهای دولتی به 

و جلوگیری از موازی کاری در  زشاین آمو جهت اثر بخشی بیشتر

  .سطح شهرستان گردید

انتخاب مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 

 گرمسار به عنوان دستگاه برتر

مسار ، موفق به فنی و حرفه ای برادران شهرستان گرمرکز آموزش 

کسب عنوان دستگاه برتر اجرایی این شهرستان در امر اوقات 

  .جوانان گردیدفراغت و ساماندهی امور 

مراسم تجلیل از دستگاههای اجرائی برتر شهرستان گرمسار در 

حوزه ساماندهی امور جوانان و اوقات فراغت با حضور علی 

معاون فرماندار ، حسن آبادی بخشدار مرکزی و مدیران   همتی

دستگاههای اجرایی شهرستان از سوی اداره ورزش و جوانان در 

در این مراسم  . برگزار گردید فرمانداری شهرستان گرمسار

مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار بعنوان دستگاه 

برتر اجرائی در حوزه اوقات فراغت و ساماندهی امور جوانان معرفی 
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گردید و از آموزشگاه آزاد زرباف با مدیریت سرکار خانم مختاری به 

 عنوان پایگاه برتر اوقات فراغت تجلیل به عمل آمد

آموزش به اتحادیه تعمیر کاران و 

 فروشندگان لوازم یدکی

دوره آموزشی سیستم انژکتور موتور سیکلت توسط شرکت میهن 

یدک و مرکز آموزش فنی وحرفه ای میامی جهت اعضاء اتحادیه 

تعمیر کاران و فروشندگان لوازم یدکی شهرستان میامی خصوصا 

مربی شرکت تعمیر کاران و فروشندگان موتور سیکلت توسط 

میهن یدک جناب آقای گیلوری برگزار گردید . هدف از این دوره 

آموزش سیستم های جدید انژکتوری موتور سیکلت به تعمیر 

کاران و فروشندگان بود که آمادگی الزم جهت آشنایی باسیستم 

 جدید موتور سیکلت ها را داشته باشند.

نی بود در راستای تحقق شعار سال که حمایت از کاالی ایرا

تعمیرکاران با کیفیت قطعات شرکت میهن یدک در مقایسه با 

   .شنایی پیدا کردندآمشابه خارجی 

ی موجود درسطح کشور وجه به اینکه اکثر موتورسیکلتهابا ت

سیستم کاربراتوری می باشد وشماره گذاری موتور سیکلت های 

ره الیندگی محیط زیست متوقف شده  . دوآکاربراتوری با توجه به 

ی بسیار مفید از نظر تعمیر کاران بود و تقاضا های دور ه های 

 .  شتندمشابه را دابیشتر ویا دوره های 

ویژه  کارگاه آموزشی استاندارد نویسی

 و بخش دولتی مربیان آموزشگاه های آزاد 

کارشناسان اداره کل دوره تجزیه وتحلیل شغل و کارگاه با حضور 

آموزشگاه  متقاضی دولتی و  مربیان کلیهاستاندارد نویسی برای 

بیارجمند با مدیرت و میامی  –آزاد شهرستانهای شاهرود های 

مرکز فنی حرفه ای خواهران شاهرود در جهت هم افزایی به روز 

د های رسانی و برطرف کردن مشکالت تهیه و تنظیم استاندار

ری آموزشی برگزار گردید در این کارگاه ریاالیان ذوالفقاریان وباق

  به تشریح کامل تجزیه وتحلیل شغل و استانداردنویس پرداختند.

فنی و حرفه ای  جلسه مشترک مرکز 

خواهران شاهرود با مدیران آموزش و 

 پرورش و مدیران آموزشگاه آزاد

این جلسه به منظور اجرای دوره های آموزشی طرح ایران مهارت  

چارت کلی رشته  ،تالش مسئول آموزش مرکزبرگزار شد که با 

های آموزشی قابل اجرا  درخواست شده از سوی مدارس در مرکز 

 .ثابت و آموزشگاههای آزاد تهیه و مورد بررسی قرار گرفت

 مورد  زمان اجرا و همچنین راهکارها و طریقه ی اجرای دوره ها 

بحث و تصمیم گیری نهایی جهت اجرای دوره ها در سه ماه 

 تابستان قرار گرفت.
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مراسم میالد حضرت علی اکبر ش خبری پوش

توسط مربی و کارآموزان کارگاه  و روز جوان

 عکاسی

که در تاالر شقایق های میالد حضرت علی اکبر و روز جوان مراسم 

دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور معاونت استاندار و فرماندار 

محترم شاهرود و مسئولین شهرستان برگزار شد طی هماهنگی با 

ای اجرایی کلیه پوشش خبری این مراسم )تصویر برداری دستگاهه

انجام مربی  مرکز خواهران شاهرودو کارآموزان  توسط و عکاسی (

در پایان این مراسم از جوانان برتر شهرستان تقدیر به عمل گردید. 

 آمد

ارائه  محصوالت تولیدی مهارت آموختگان 

 در مجموعه فرهنگی سخن سراکارآفرین 

با حضور ریاست و مسئول آموزش  مرکز فنی و حرفه ای  ایجلسه 

جناب آقای بیان مدیریت مجموعه فرهنگی و  و خواهران شاهرود

مقرر شد جهت حمایت . در این جلسه هنری سخن سرا برگزار شد

از کارآفرینان و کارآموزان مرکز غرفه های مجزا در اختیار قرار 

تولیدی و خدمانی خود بگیرد تا مهارت آموزان بتوانند محصوالت 

همچنین دستاورد های خود را  و قراردهند را به معرض دید عموم 

 فروش برسانند.به 

 

فنی و حرفه ای کسب رتبه برتر مرکز 

 خواهران شاهرود

مرکز  شهرستان شاهرود ستاد ساماندهی اوقات فراغت جوانان 

آموزش فنی و حرفه ای 

در بین  را خواهران شاهرود

تمامی دستگاههای اجرایی جزء 

سه دستگاه برتر شهرستان قرار 

لوح تقدیر رئیس مرکز و  داد

خود را از باالترین مقام اجرایی 

شهرستان جناب آقای هاشمی 

معاونت محترم استاندار و 

فرماندار شهرستان شاهرود 

 دریافت کرد. در این مراسم

در خصوص ایجاد جناب آقای هاشمی پرداختن به اوقات فراغت 

فاصله بین جوانان و آسیبهای اجتماعی را از اولویتهای این زمانی 

ذکر نموده از کلیه دست اندرکاران تقدیر کرده و از سه دستگاه 

 برتر با لوح تقدیر قدردانی ویژه نمودند .

توسط مربی تالیف کتاب  طال و جواهر سازی 

 مرکز فنی و حرفه ای خواهران سمنان

با عنوان زبان زرگری که آموزش جامع کتابی مندی خانم الهه ک

( تالیف ناشر انتشارات سنجش و دانش  )طال و جواهر سازی 

این کتاب با هدف آموزش در حوزه طال و جواهر  نموده است .

 سازی در فصلهایی به شرح زیر به انجام رسیده است:

 بررسی و تحلیل مکاتب هنری 

 شیوه های طال سازی سنتی 

  فلزات قیمتیشناخت 
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 مبانی طراحی جواهر 

 نورد کاری و حدیده کشی 

 رنگ بندی طال 

 ساخت انواع لحیم 

 محاسبه میزان بار مصرفی 

 روش ساخت برخی مصنوعات 

 نمونه سواالت 

 

در شهرستان  افتتاحیه طرح ایران مهارت

 دامغان:

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرائی نمودن منویات 

ی مبنی بر لزوم تحول در نظام آموزشی رسمی مقام معظم رهبر

دوره متوسطه و تاکید ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در 

خصوص ارائه آموزشهای مهارت محور به دانش آموزان دو 

وزارتخانه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش در 

ی در اجرا "راستای توسعه فرهنک کار و کارآفرینی تفاهنامه ای 

 منعقد نموده اند. "طرح آموزش مهارتی کوتاه مدت ویژه مدارس 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان به منظور اجرایی 

اقدام به برگزاری    "طرح ایران مهارت  "نمودن این تفاهمنامه 

جلسات متعدد با معاونین و کارشناسان اداره آموزش و پرورش 

شهرستان نموده و با هماهنگی ها و تعامالت صورت گرفته طرح 

در مدرسه فرزانگان افتتاح و  جاریمذکور در اردیبهشت ماه سال 

 در حال اجرا می باشد

 

به خواهران دامغان مرکز  انیاز مرب ریتقد

 روز معلم داشت یمناسبت گرام

پر تالش عرصه مهارت  انیروز معلم از مرب داشتیبمناسبت گرام

با اهدا لوح سپاس و مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران دامغان 

 . دیو تشکر گرد ریتقد ایهدا
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خواهران  یو حرفه ا یاز مرکز آموزش فن لیتجل

برتر شهرستان در حوزه  گاهیوان پاندامغان به ع

 اوقات فراقت

امور جوانان شهرستان دامغان که با  یدر جلسه ستاد سامانده

مجد فرماندار محترم شهرستان دامغان به  یحضور جناب آقا

،  یاسیبگلو معاون محترم س یحاج یستاد ، آقا سیعنوان رئ

 یستاد و آقا سینائب رئ انفرماندار به عنو یو اجتماع یتیامن

سرپرست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان دامغان  نیمع

و  یزیضمن برنامه ر دیگرد لیاعضاء تشک ریستاد و سا ریدب

و ارائه  97الزم در خصوص طرح اوقات فراغت سال  یها یهماهنگ

و حرفه  یستاد از مرکز آموزش فن رخانهیآن به دب لیبرنامه و تحو

 91برتر طرح اوقات فراقت سال  گاهیبه عنوان پا نخواهرا یا

  به عمل آمد. لیتجل

 

آزاد  یآموزشگاهها رانیمدگرده همایی 

با مرکز  شهرستان دامغان ییبایمراقبت و ز

 خواهران دامغان

خواهران  یو حرفه ا یمرکز آموزش فن یبه گزارش روابط عموم

، کارشناسان آموزش و  سیکه با حضور رئ یدامغان در جلسه ا

برگزار  ییبایآزاد مراقبت و ز یآموزشگاهها رانیآزمون و مد

هدف از  ییضمن خوش آمدگو ینژاد لیخل رایسم دیگرد

در  زهیانگ جادیدر خصوص ا مالز یها یجلسه را هماهنگ یبرگزار

  جوانان شهرستان در جهت کسب مهارت دانسته و خواهان

جوانان به  تیآزاد در جهت هدا یآموزشگاهها رانیمد یهمکار

.در ادامه جلسه در  دیاشتغال گرد جادیو ا یمهارت آموز یسو

آموزشگاهها بحث و تبادل نظر  هیمورد مسائل و مشکالت کل

 . رفتیصورت پذ

المی شهر از اسبازدید بخشدار و رئیس شورا 

 کاربرگیاهان داروئیکارگاه 

بخشدارمحترم بیارجمند جناب آقای  مهندس کریمی و رئیس 

محترم شورای شهر بیارجمند جناب آقای باقری از دوره آموزشی 

 گیاهان داروئی بازدید بعمل آوردند.

کارآموزان ضمن رضایت از دوره برگزار شده و در این بازدید 

خود ازجمله:  انواع گیاهان داروئی و  نمایش دستاوردهای گروهی

واگذاری زمین و کرم و شربتهای گیاهی تولید شده، خواستار 

که در  تامین آب، جهت کشت و تولیدات این نوع گیاهان بودند

پایان بخشدار و رئیس شورا ضمن قدردانی از مرکز فنی و حرفه 

و سهم آموزشهای  ارت را حلقه گمشده اشتغال دانستای، مه

در اشتغال و یادگیری و توانمدسازی زنان بسیار  فنی وحرفه ای را

تاثیرگذار دانستند. همچنین ایشان با توجه به ظرفیت منطقه به 

بررسی مشکالت موجود جهت راه اندازی کسب وکار و اشتغالزایی 
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نفر  01پرداختند. درپایان مقررگردید باتوجه به استقبال 

 دوره های پیشرفته این رشته  نیز برگزارگردد.  ازکارآموزان،

ضمنا خاطرنشان می گردد کارآموزان این دوره اعضاء موسسه 

 فرهنگی فعال در سطح منطقه بیارجمند بوده اند.

بزودی پرورش ماهیان سردآبی  آموزش دوره

 در استان

برای اولین بار در سطح استان آموزش مرکز برادران مهدیشهر 

بدین منظور استخری به  ،می نمایدماهیان سرد آبی را اجرا 

متر مکعب احداث گردیده که دو منظوره بوده که برای 11مساحت 

می توان از آن  پرورش ماهی  زمان جهت و هم آبیاری فضای سبز

  .استفاده کرد

 مدیریت دانش

امروزه سرمایه های یک سازمان تنها سرمایه مالی و فیزیکی 

نیستند بلکه سرمایه دانشی مهمتر از این دو سرمایه، مورد توجه 

است. مدیریت دانش در یک سازمان، متشکل از راهبردها  

وفرآیندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان، 

 مشتریان و کارکنان را برآورده سازند.

 عمل، در دانش مدیریت طرح یک آغاز برای خوب قیاس یک

 متقاضی یک کشورها اغلب در.است خودرو با رانندگی یادگیری

 اینکه از قبل را تئوری آزمون یک باید رانندگی گواهینامه دریافت

 گیرد قرار جا همه در فرمان پشت داشته باشد اجازه

 تئوری، آزمون انجام بین بزرگ تفاوت یک بنابراین.بگذراند

 می دیگری شخص که حالی در جلو مسافر صندلی در نشستن

 اول بار.دارد وجود خودتان توسط خودرو واقعی رانندگی و راند

 بیفتد اتفاق تواند می که چیزی بدترین است مطمئن کامال آدم

 تکرار را آن دوباره باید و شوید می رد آزمون در شما که است این

 یک شما گویی باشید، مطمئن بیشتر خیلی باید دوم بار کنید،

 فرمان، مراقب نیست مجبور مسافر که دارید اعتماد قابل راننده

 می شما و جاده رانندگان دیگر به رسد چه باشد دنده یا کالچ

 لذت مناظر شاید و سواری از و بنشینید عقب صندلی روی توانید

 به رانندگی در را خود تالشهای اولین بتوانید شما اگر اما .ببرید

 را چیزها این تمامی بودید مجبور بار اولین وقتی آورید، یاد

 طور به گفت، می شما به کسی اگر حتی دهید انجام خودتان

 .آورد خواهید یاد به را شد وارد شما به که هایی شوک حتم

 های آگاهی بر عالوه ، درک و تمرین به نیاز شدن ماهر راننده

 سه رانندگی یادگیری همانند دانش مدیریت .دارد دانش و نظری

 مورد در کتاب یا مقاالت خواندن به باید مدیر یک .دارد مرحله

 .بپردازد دانش مدیریت اجرای هنگام در سازمانها سایر تجربیات

 سازمان یک در دانش مدیریت طرح که زمانی متوسط طور به

 به هنوز که است دیگری شخص درحال اجرا است ظاهرا دیگر

 مدیریت طرح اجرای ، بعد مرحله.کند می رانندگی شما جای

 .سخت نسبتا گام تغییر یک است، خودتان توسط دانش
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راهنمای تمیز کردن و نگهداری از مروارید 

 اصل

مرواریدها بسیار ظریف هستند و به همین دلیل به مراقبت خاصی 

نیاز دارند.مواد شیمیایی قوی و سنگ ها می توانند به راحتی به 

مروارید ها اسیب بزنند.ازآنجا کخ عطر و غرق بدن ، درخشش 

 مرواریدها را ازبین می برند.باید مرواریدها را به خوبی تمیز کنید.

 تمیز کردن مروارید:

پس از هربار استفاده از مرواریدباید آن را تمیز کنید تا بقایای  -

یک عطر، چربی و عرق از آن پاک شود. برای این کار میتوانید از 

پارچه یا برس نرم استفاده کنید. برای آنکه تمیز کردن مروارید 

 ساده تر باشد، می توانید پارچه یا برس را به اب آغشته کنید.

هنگام تمیز کردن مروارید ، به سوراخ های ایجاد شده در وسط  -

آن ها توجه کنید. آلودگی و چربی ها در این نقاط بیشتر جمع می 

 مروارید را از بین می برند. شوندو به مرور زمان،

پس از تمیز کردن مرواریدها آن ها را روی یک پارچه ی مسطح  -

قرار دهید تا خشک شوند .مرواریدها را آویزان نکنید تا بع رشته 

 های آن ها فشار وارد نشود.

اگر گردنبند مروارید دارید ، باید نخ ها آن را هردو سال یکبار  -

رور زمان کدر ونازک می شود. هنگام عوض کنیدنخ گردنبند به م

نخ کردن مروارید ها بهتر است تا بین هر دو مرواریدیک گره بزنید 

 تا از سایش مرواریدها به یکدیگر جلوگیری کنید.

کلر موجود در اب برای مرواریدها مضر است . موقع انجام دادن  -

 کارهای خانه از مروارید استفاده نکنید . غذاها و مواد شوینده

 شامل موادی هستند که به مروارید آسیب می زنند.

 تهیه کننده  :الهه کمندی 

بهترین راههای تبلیغات برای جذب 

 مشتری

هرچقدر هم که محصوالت یاخدمات شمافوق العاده باشد اگربرای 

هیچ کس ازوجود آنها آگاه نخواهدشد.هدف از ،انها تبلیغات نکنید 

رسیدن به بیشترین مخاطبان ممکن وجذب ،برنامه ی تبلیغاتی 

اکمترین هزینه است .اگرتبلیغات به درستی انجام ،مشریان جدید 

شود میتواند به سرمایه گذاری فوق العاده ای برای کسب 

وکارکوچک شما تبدیل شود ولی اگربه شکلی درست انجام نشود 

موجب هدر رفتن مقداری زیادی ازپول شما میشود برای تبلیغات 

 کنیم؟ چه

 مخاطبان هدف خودرابشناسید -0

ازمزیت رقابتی به عنوان برگ برنده استفاده کنید:برجسته -1

 کردن جوانب مثبت کسب وکارخودنسبت به سایررقبا

، تصویری ازخود درذهن مشتری ایجادکنید:شکل بسته بندی -3

 لگوی محصول و....

 برای پول درآوردن بایدپول خرج کنید-4

ایستگاه  ،کان های مناسبی قراردهید:مجلهتبلیغات رادرم-1 

 برنامه تلویزیونی و.... ،رادیویی

برمدیزیت کمپین تبلیغاتی تان ،اجازه ندهید که بودجه  -1

 اثربگذارد

 ازرسانه های متنوعی استفاده کنید-7

 سعی نکنید برای همه جذاب باشید -8

 تبلیغات خودراازپیش آزمایش کنید -9
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 کنیدبرتبلیغات خودنظارت -01

 هنرپتینه چیست؟

کهنه کردن ویابه عبارتی رنگ ولعاب دادن به اشیاواجسام وسطوح 

وهرچیزرنگ پذیردیگرمی باشد. دردو گروه کلی رنگ وبافت تقسیم 

می شودکه هرکدام ازاین دوروش دارای صدهامدل مختلف ومتنوع 

 ،سنگی،می باشدبااستفاده ازپتینه میتوان انواع طرحهای آجری 

 چوب و... رابه راحتی اجرانمود.،گرانیت  

 نظام آموزش فنی و حرفه ای در چین

 تاریخچه 

اولین دوره آموزش فنی حرفه ای در چین به دوره آموزش صنعتی 

سال قبل( باز می گردد. محتوای اصلی  031) 0811طی دهة 

قدیم ـ بر  Qing آموزش فنی حرفه ای در آن دوره ـ سلسلة

آموزش عملی فعالیتهای مردانه با مطالعة تکنولوژی در غرب و 

 .توانایی های عملی استوار بود

سری طرح های طبقه « 0911برنامة آموزشی سال »با طراحی 

بندی شده، ویژه آموزش فنی حرفه ای لحاظ گردید. در همان اثنا 

تأسیس شده  0907که در سال « انجمن آموزش فنی حرفه ای»

وزش فنی حرفه ای توسط بود، به اولویت بندی قوانین الحاقی آم

بخش آموزشی و صنایع در چین مبادرت نمود. به علت پیشرفت 

کند اقتصادی و صنایع عقب مانده، توسعة آموزش فنی حرفه ای 

مختل گردید. در آن اثنا تنها  0949در کشور چین تا قبل از سال 

مدرسه ویژه  3هزار دانش آموز و  77مدرسه متوسطه فنی با  110

دانش آموز فعالیت  1711ملی مهارتی کارگران با آموزش های ع

داشت. نرخ کل افراد ثبت نامی مدارس متوسطه فنی حرفه ای بر 

% کل دانش آموزان مدارس متوسطه( بالغ می گردید. ظرف %1 )4

، 0949سال از زمان پایه گذاری جمهوری خلق چین در سال  11

تحکیم، آموزش فنی حرفه ای تحت برنامه های تطابق، تصحیح، 

در  0911اصالح، گسترش و توسعة مداوم قرار گرفت. طی دهة 

برخورد با نیازهای توسعة اقتصادی، هزاران مدرسه متوسطه 

تخصصی و مدارس مهارتی کارگران آغاز به فعالیت نمود. و این در 

، آموزش فعالیتهای مردانه که مورد 0911حالی است که طی دهة 

بود و مدارس متوسطه کشاورزی نیاز مبرم کلیه بخشهای جامعه 

سریعاً توسعه یافت. با این وجود، گام های توسعة طبیعی آموزش 

فنی حرفه ای در کشور چین به طور جدی تحت تأثیر انقالب 

فرهنگی قرار گرفت. از زمانی که کشور وارد دورة تاریخی جدید 

اصالحات اجرای سیاست و درهای باز چین به دنیای بیرون )در 

( گردید، در حوزه آموزش فنی حرفه ای نیز حیات 0978سال 

، آموزش فنی 0981مجددی جهت پیشرفت دمیده شد. در سال 

طراحی و ارائه شده و به  (MOE) حرفه ای توسط وزارت آموزش

گزارش اصالحات ساختاری »تصویب مجلس ملی رسید. با انتشار 

توجه عمده ای بر اصالح ساختار آموزش « آموزش متوسطه

طه و توسعه آموزش فنی حرفه ای معطوف گردید. از این متوس

سه سال آخر دوره ) (Sinior) روی، مدارس تکمیلی متوسطه

متوسطه( قادر به مواجهه با نیازهای اجتماعی ساختار مدرنیسم 

به اتخاذ تصمیمی  CPC ، کمیتة مرکزی0981گردیدند. در سال 

شور در خصوص اعمال اصالحات در ساختار نظام آموزشی ک

مبادرت نمود که واضحاً بر پایة سیستم آموزش فنی حرفه ای با 

تا  (Junior) ساختار منطقی در سطوح مختلف از سطح مقدماتی

برنامه ریزی شده بود. اعمال چنین  (Sinior) سطح تکمیلی

اصالحاتی در جهت تطابق بخشهای صنعتی با مراکز آموزش 

ت آموزش فنی حرفه متوسطه بود. از این روی لزوم تاسیس مؤسسا

ای به تدریج احساس گردید. در همین اثنا، مجلس ملی به برنامه 

ریزی در خصوص توسعة فعال آموزش فنی حرفه ای در سایة 

مبادرت نمود.  0991توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور طی دهة 

توسط « طرح اصالح و توسعة آموزش چین» 0993طی سال 

یم گردید. مطابق این طرح و مجلس ملی تنظ CPC کمیتة مرکزی

دولتها ملزم به تمرکز بر برنامه های آموزشی فنی حرفه ای و طرح 

ریزی کلی و توسعة فعال آموزش فنی حرفه ای گردیدند. طرح 

مذکور بر فعال سازی و تدارک ابزار آموزشی برای کلیه گروه های 

آموزشی، مؤسسات اقتصادی و کلیه بخشهای جامعه که در اجرای 

فنی حرفه ای در انواع و سطوح مختلف سهیم می باشند،  آموزش

، نخستین قانون آموزش فنی حرفه ای 0991اتکاء دارد. در سال 

به صورت رسمی اعالم شده و به مورد اجرا گذارده شد. در همین 

اثنا، حمایت های قانونی جهت توسعه و تکامل آموزش فنی حرفه 
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پانزدهمین گزارش » همزمان با  0997ای به عمل آمد. در سال 

به استراتژی تقویت  Jiang Zeming رئیس جمهور« کنگره ملی

چین از نظر علوم، تکنولوژی و آموزش و حفظ توسعة پایدار اشاره 

نموده و بر توسعه فعاالنه آموزش فنی حرفه ای و آموزش 

نیز طرح  0999بزرگساالن در انواع مختلف تاکید نمود. طی سال 

شی و پیشبرد توانایی آموزشی به تصویب تعمیق اصالحات آموز

مجلس ملی رسید. مصوبه مذکور بر تاسیس سیستم آموزشی 

مطابق با اقتصاد تجارت سوسیالیستی و قانون آموزش ملی در 

زمینة انواع مختلف آموزش و توسعه آموزش فنی حرفه ای 

فنی حرفه تاکید  (Sinior) باالخص آموزش تکمیلی متوسطه

ر است که طراحی و اجرای چنین سیاستها، خط داشت. الزم به ذک

مشی ها و قانون هایی نه تنها به ایجاد محیط اجتماعی مناسب در 

جهت توسعة آموزش فنی حرفه ای منجر گردیده است، بلکه 

نمایانگر جهت گیری اصالحات و توسعة آموزش فنی حرفه ای طی 

 .قرن بیست و یکم نیز می باشد

 ساختار آموزشی

فنی حرفه ای در کشور چین بر آموزش در مدارس  نظام آموزش

فنی حرفه ای و سایر آموزش های عملی فنی و حرفه ای مشتمل 

می گردد. آموزش فنی حرفه ای در چین در سه سطح آموزش 

و  (Sinior) ، آموزش تکمیلی متوسطهJunior مقدماتی متوسطه

زش دورة تکمیلی آموزش فنی و حرفه ای ارائه می گردد. نظام آمو

فنی و حرفه ای عمدتا در جهت آموزش کارگران، کشاورزان و 

کارکنان بخشها در جهت احراز علوم حرفه ای پایه و مهارت های 

 حرفه ای طراحی گردیده است. آموزش تکمیلی فنی حرفه ای

Junior  9آموزش تکنیکی و فنی حرفه ای است که بخشی از 

ثبت نامی  سال آموزش پایه محسوب می گردد. دانش آموزان

مدارس متوسطة فنی و حرفه ای از فارغ التحصیالن مدارس 

ابتدایی و یا جوانانی با معلومات معادل آنان می باشند. دورة 

سال به طول می انجامد. د رجهت نیل  4تا  3آموزش این مقطع 

به نیازهای نیروی کار و توسعة اقتصاد روستایی، عمده مدارس 

در نواحی روستایی با اقتصاد  Junior تکمیلی فنی حرفه ای

 0471توسعه نیافته متمرکز شده است. در حال حاضر تعداد 

هزار دانش آموز در کشور چین  817مدرسه از این نوع مدارس با 

 .فعالیت دارند

مدرسه  07191، بالغ بر 0998طبق آمار بدست آمده طی سال 

متوسطه فنی حرفه ای )مشتمل بر مدارس متوسطه فنی حرفه 

مدارس متوسطة تخصصی و مدارس آموزش مهارت به  ای،

دانش آموز  411911111دانش آموز و  00411111کارگران( با 

دعوت به تحصیل فعالیت دارند. در آموزش فنی حرفه ای تکمیلی، 

با طول دورة آموزشی دو تا سه سال، عمدتاً از فارغ التحصیالن 

ی ثبت مدارس متوسطة معمولی و مدارس متوسطة فنی حرفه ا

نام به عمل می آید. طی سالهای اخیر، نسبت فارغ التحصیالن 

مدارس متوسطه فنی حرفه ای افزایش یافته و ارتباط میان 

آموزش فنی حرفه ای متوسطه و تکمیلی به تدریج استحکام یافته 

است. در حال حاضر مؤسسات ارائه دهنده آموزش فنی حرفه ای 

 :دندشاخه ذیل تقسیم می گر 1تکمیلی به 

 049کالج آموزش فنی حرفه ای با  31اولین دسته عبارت است از 

دورة کوتاه مدت  010هزار دانش آموز، دومین شاخه شامل 

دانشگاهی فنی حرفه ای با جهت گیری کار عملی به صورت 

ساله فنی حرفه ای  1محلی، سومین شاخه شامل دوره آموزشی 

می گردد. عالی است که در مدارس متوسطه تخصصی ارائه 

چهارمین شاخه آموزش فنی حرفه ای تکمیلی آموزش عالی 

مؤسسه ارائه  081تخصص و  031بزرگساالن است که در قالب 

سال آموزش عالی با تأکید بر  3تا  1می گردد. آخرین شاخه نیز 

 .آموزش عملی ارائه است

 موفقیت ها و دستاوردها

حرفه ای  از جمله مهم ترین موفقیت های نظام آموزش فنی و

 :کشور چین می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 پیشرفت سریع سطح آموزش فنی حرفه ای  .0

، نسبت 0991و  0981سال، بین سالهای  01ظرف مدت زمان 

%  11% تا 09از  (Sinior) دانش آموزان مقطع تکمیلی متوسطه

افزایش یافت . علت بروز چنین نرخ صعودی در سطح دانش 

 41تا  31تکمیلی متوسطه، فارغ التحصیلی تعداد آموزان مقطع 
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میلیون فارغ التحصیل از موسسات آموزش متوسطه فنی و حرفه 

 .ای بود

 شکل گیری ساختار معلمان آموزش فنی حرفه ای  .1

اغلب معلمان آموزش فنی حرفه ای از مؤسسات آموزش عالی فارغ 

آموزش مؤسسه  011بیش از  0989التحصیل می گردند. از سال 

عالی بخش های ویژه و یا کالسهایی به آموزش معلمان فنی حرفه 

هزار دانش آموز اختصاص داده اند. در همان  10ای با پذیرش کلی 

اثنا، دولت به طراحی نظام آموزش معلمان فنی حرفه ای مبادرت 

کالج تکنیکی فنی حرفه ای که بر  04نمود. در حال حاضر تعداد 

مه ریزی شده اند در حوزه آموزش معلمان پایة آموزش عملی برنا

 .فنی و حرفه ای فعالیت دارند

 افزایش توانایی و ارتقاء سطح آموزش فنی حرفه ای .3

سال پس از اصالحات و گشایش  11سال اخیر، به ویژه  11ظرف 

درهای کشور چین به دنیای بیرون، بر کیفیت و سطح آموزش 

، افزوده شده است. تا فنی حرفه ای به موازات تأثیرات آموزشی

طرح کلیدی و آزمایشی در  1111بیش از  0998پایان سال 

مدارس فنی حرفه ای در جهت پیشبرد توسعة کلی برنامه های 

 .آموزش فنی حرفه ای پایه ریزی گردید

 اعمال اصالحات آموزشی در آموزش فنی حرفه ای  .4

 همگامی با آموزش فنی حرفه ای مدرن بین المللی و اتخاذ

روشهای آموزشی آن در جهت ارتقاء سطح آموزش بخش مهمی از 

اصالحات آموزش فنی حرفه ای کشور چین به شمار می آید. به 

کشور آلمان، روشهای  «Dual Track سیستم»عبارت دیگر 

 _آموزشی و پرورشی کشورهای استرالیا و کانادا، ساختار آموزشی 

ه های مهارتی جهت طرح دور»استخدامی سازمان بین المللی کار، 

به  UNESCO سازمان« پرداختن به فعالیتهای اقتصادی کوچک

صورت وسیع در سراسر دنیا گسترش یافته و به صورت الگوهایی 

جهت اعمال اصالحات آموزش فنی حرفه ای در کشور چین مورد 

استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر در ارتباط با صادرات 

عمومی، تجارت و صنایع سبک،  صنعتی، صنعت نفت، بهداشت

، Qingdao ،Suzhou صدها مدرسة فنی حرفه ای در مناطق

Wuxi ،Changzhou ،Wuha ،Shenyang ،Jingsha 

تأسیس گردیده و تعداد بیشماری از مؤسسات اقتصادی به اجرای 

طرح آزمایشی اصالحات آموزش فنی حرفه ای بر پایة روشهای 

آموزشی آموزش فنی آموزش خارجی در جهت پیشرفت سطح 

 .حرفه ای در چین مبادرت نموده اند

گسترش سریع برنامه های آموزش فنی حرفه ای در مناطق  .1

 روستایی

، پیشرفت قابل توجهی در ارائه برنامه های 0981از ابتدای دهة 

آموزش فنی حرفه ای در مناطق روستایی کشور چین به وقوع 

ر به واسطه افزایش پیوسته است. گفتنی است که پیشرفت مذکو

تعداد و ارتقاء کیفیت تحقیقات انجام گرفته بر روی آموزش فنی 

حرفه ای صورت پذیرفته است. با توسعة آموزش فنی حرفه ای، 

انجام تحقیقات بر روی آموزش فنی حرفه ای افزایش یافته و 

چندین موسسه تحقیقاتی آموزشی فنی حرفه ای تأسیس گردید. 

موضوع تحقیقاتی شامل طرحهای  71ر ، بالغ ب0911از دهة 

تحقیقاتی آموزش ملی با ارائه نتایج تحقیقات، جهت شکل گیری 

سیاست های دولت، به عنوان مرجع در زمینة آموزش فنی حرفه 

 .ای به مورد اجرا درآمده است

 تبادالت آموزشی 

بین المللی شدن برنامه های آموزشی به هدف مشترکی جهت 

مدرن در جهان مبدل گردیده است. طی  اصالح و توسعة آموزش

روند اصالحات و گشایش درهای چین به دنیای بیرون، این کشور 

به انجام مشارکت فعاالنه با اتحادیة بین المللی در زمینة آموزش 

سال اخیر دولت چین به  11فنی حرفه ای مبادرت نمود. ظرف 

که در کشور و ناحیه  11ارسال تعداد زیادی نماینده به بیش از 

زمینه آموزش فنی حرفه ای توسعه یافته اند مبادرت نموده است. 

در همین اثنا، کشور چین تعداد پذیرای تعداد زیادی از نمایندگان 

خارجی آموزش فنی حرفه ای بوده و از افراد با تجربه خارجی 

جهت ایراد سخنرانی دعوت به عمل آورده است. کشور چین 

 UNESCOبیشتری با سازمان های همچنین به برقراری ارتباطات

 ،UNDP  ،سازمان جهانی کارUNPF ،APEC  و دیگر سازمانهای

عالوه بر این، به منظور ارتقاء  .بین المللی مبادرت نموده است
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، کشور چین 0987سطح معلمان آموزش فنی حرفه ای، از سال 

به ارسال هزاران مدیر و معلم رشته های تخصصی به کشورهای 

گلستان، آلمان، ایتالیا، استرالیا، کانادا و ژاپن جهت ادامه آمریکا، ان

، دولت چین به 0991تحصیل مبادرت نموده است. در سال 

توافق نامه اخذ وام جهت اجرای جامع طرح آموزش فنی »امضای 

با بانک جهانی مبادرت نموده و اقدام به « حرفه ای در سراسر چین

با کمک وام بانک جهانی  توسعة برنامه های آموزش فنی حرفه ای

نمود. در حال حاضر بخش اول طرح پایان یافته و دومین بخش آن 

 81آغاز شده است. گفتنی است طی دو بخش طرح مذکور بالغ بر 

میلیون دالر از صندوق  011میلیون دالر از محل بانک جهانی و 

اجرای کامل طرح  .اعتبارات دولت چین تامین اعتبار گردیده است

به طور قابل توجهی به تقویت ساختار پایه آموزش عملی معلمان 

، 0991در مدارس فنی حرفه ای منجر گردیده است. در سال 

دولت آلمان با انعقاد قراردادی عهده دار مسوولیت تأسیس مؤسسة 

مؤسسة تحقیقاتی  1تحقیقات آموزش فنی حرفه ای مرکزی و 

کشور چین گردید. از  Shanghai ،Liaoningمحلی در مناطق، 

 31کشورهای چین و آلمان به اجرای بیش از  0981ابتدای دهة 

طرح مشترک در زمینة آموزش فنی حرفه ای من جمله طرح 

آزمایشی اصالحات آموزشی با کمک تجربیات کشور آلمان 

عالوه بر این کشور  .مبادرت نمودند «Dual Track سیستم»در

ری هایی با کشورهای کانادا و استرالیا، در چین به برقراری همکا

جهت اصالح روش آموزش سنتی خود مبادرت نموده است. وزارت 

کار و امور اجتماعی چین نیز به همکاری با سازمان جهانی کار 

جهت انجام طرح آزمایشی کار بر روی مدارس مهارتی کارگران و 

 08سپتامبر تا  03آموزش ضمن خدمت مبادرت می نماید. از 

، کشور چین مسؤولیت برگزاری سمینار بین 0993سپتامبر سال 

المللی آموزش تکنیکی و فنی حرفه ای را بر عهده داشت. گفتنی 

سازماندهی  UNESCO است که سمینار مذکور توسط سازمان

، سمینار بین المللی آموزش 0997گردیده بود. در آوریل سال 

ار گردید. در طول این فنی حرفه ای روستائیان در کشور چین برگز

سمینار نمایندگان کشورهای خارجی، بانک جهانی و سازمان 

جهانی کار به مباحثه با یکدیگر پرداخته و به خالصه نمودن روند 

توسعة بین المللی آموزش فنی و حرفه ای مبادرت نمودند. الزم به 

ذکر است که نتایج این سمینار تجارب ارزشمندی در جهت توسعة 

 .نی حرفه ای کشور چین به همراه داشته استآموزش ف

 مربیان برگزیده استان

تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد مربیان "

رسمی، پیمانی و غیر رسمی اداره کل 

 "آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

مربیان مهمترین دارایی سازمان هستند و لزوم توجه به عملکرد 

پویایی سازمان منجر شود به  آنان می تواند به تحول در آموزش و

عبارتی ارتقاء بهره وری مربیان به طور مستقیم به ارتقاء بهره وری 

  سازمان خواهد انجامید.

با ارزیابی عملکرد مربیان نقاط ضعف و قوت آنان به دقت شناسایی 

می گردد و در نتیجه نیازهای آموزشی آنان مشخص  می گردد . 

آموزش مجدد را نشان دهد ،  عملکرد ضعیف ممکن است نیاز به

همچنین عملکرد خوب ممکن است نشان دهنده توانایی های بکر 

 و دست نخورده ای باشد که باید پرورش داده شود.

اگر در سازمان هیچ تفاوتی بین مربیانی که عملکرد خوب و 

مطلوبی دارند با مربیانی که عملکرد ضعیفی داشته اند وجود 

به تدریج انگیزه خود را از دست می  نداشته باشد، این مربیان

دهند. بنابراین الزم است سیستمی دقیق برای ارزشیابی عملکرد 

مربیان طراحی و بر اساس اطالعات به دست آمده از این سیستم ، 

به مربیانی که تعهد و وفاداری باالیی نسبت به سازمان داشته  و 
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ا ارائه می برای دستیابی به اهداف سازمانی حداکثر تالش خود ر

 دهند پاداش شایسته داده شود. 

در همین راستا، معاونت آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی با تشکیل 

جلسات متعدد کارشناسی و بهره برداری از نظرات مدیر کل 

شاخص  01محترم و روسای محترم مراکز اقدام به تدوین 

قابلیت اختصاصی با رویکرد افزایش کارایی و بهره وری مربیان، 

اشتغالزایی آموزشها ، شناسایی نیازهای آموزشی مربیان و ... جهت 

ارزیابی عملکرد مربیان نموده است و بر اساس آن دستورالعمل 

 کل اداره رسمی غیر و پیمانی رسمی، مربیان عملکرد ارزیابی

سمنان تدوین شده است که برای  استان ای حرفه و فنی آموزش

مربیان مورد استفاده قرار  91ملکرد سال اولین بار جهت ارزیابی ع

در  0391بر همین اساس امتیاز کلیه مربیان فعال در سال  گرفت. 

شاخصهای اختصاصی محاسبه گردید و بر اساس آن مجموع امتیاز 

امتیاز محاسبه و کارنامه عملکردی برای کلیه  011مربیان از 

 مربیان صادر گردید. 

 س نتایج ارزیابی:نحوه رتبه بندی مربیان بر اسا

 % و باالتر می باشد81مربیانی که امتیاز آنان  گروه الف

 باشد می %81 % تا71آنان بین  امتیاز که مربیانی گروه ب

 باشد می %71 تا% 11 بین آنان امتیاز که مربیانی گروه ج

 باشد می% 11 زیر آنان امتیاز که مربیانی گروه د

قرار "الف  "نفر از مربیان در گروه 1با توجه به امتیازهای اکتسابی 

 گرفتند که اسامی آنها به ترتیب ذیل می باشد:

 عباس ابراهیمی -0

 سید مصطفی اقوامی -1

 امیر عبدوس -3

 علیرضا دخانیان -4

 مهدی معصومی -1

نفر  13و  "ج"نفر در گروه  38،  "ب"نفر از مربیان در گروه  19

 قرار گرفتند.  "د  "نیز در گروه

 کار واقعیمهارت آموزی در محیط 

با عنایت به ضرورت ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال مولد و پایدار برای 

جوانان کشور و عملیاتی نمودن برنامه های اشتغال و بازار کار طرح 

مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد ایجاد بسترهای الزم برای 

عمل طرح فوق از اشتغال مولد و پایدار و با اهداف ذیل با ابالغ دستورال

 در سطح استان اجرایی گردید: 0391سوی سازمان،  از سال 

آشنایی با محیط کسب وکار ،کسب تجربه و آماده سازی و ایجاد *

 خودباوری در مهارت آموز برای ورود به عرصه اشتغال وکارآفرینی

 حفظ وپایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصا در صنایع دستی*

به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد  کمک به بنگاههای فعال*

 و توانمند

 کاهش هزینه های جذب و بکارگیری نیروهای فاقد مهارت*

 استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاههای اقتصادی*

 ازابتدای شروع  طرح فوق تا کنون در سطح استان: 

مرکز یادگیری در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی   011

  .مهارت آموز در طرح فوق آموزش دیده اند 710مشارکت نموده که 



 

51 

 

 

  
 

 

 

 

 

 


	7جلدرو
	قسمت دوم- 7-
	جلد پشت

