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 اشتغال ی فنی و حرفه ای مهارتی درها آموزشنقش 

گذشتته متی توانتد و یتا     ی ها نسل امروز به واسطه تغییراتی که در ارتباطات جوامع به وجود آمده است بسیار کمتر از نسل

ی انتخابی و امکانات مختلف تصمیم گیری که ها ی سنتی تطبیق دهد، تنوع در گزینهها و مقیاس ها مجبور است خود را با نقش

به واسطه رشد یافتگی و مدرن شدن جوامع ایجاد شده اند، اهمیت روز افزون عالئق فردی درانتخاب شغل همه و همه نیازمنتد  

 ی فنی وحرفه ای است.ها آموزشی آموزشی علی الخصوص ها تفکرات جدید منطبق با این تحوالت به حوزهو  ها ورود ایده

ی فکتری، عملتی و   هتا  روشی است برای آشنا ساختن و تمترین دادن افتراد بترای رترورش م تارت      ای حرفهآموزش فنی و  

ز به م ارتی است که باید روش کسب آن آموخته شتود و  لذا ر نه ای بسیار گسترده دارد. برای انجام دادن هرکار، نیا ، اجتماعی

در صتورتی کته متورد ستنجش و ارزشتیابی و       ها ی شغلی تبدیل شود. این شایستگیها براثر ممارست اعتالء یابد و به شایستگی

هتد. رت    ی شغلی خواهند شد که رایه و اساس منابع انسانی ب ره ور را تشتکیل متی د  ها قضاوت قرار گیرند مبدل به صالحیت

ستازد. میتزان ریشترفت یت       می و کشورها را از همدیگر متمایز  ها م ارت، گوهر گرانب ایی است که میزان کفایت افراد، شرکت

  هتر ننتد منتابع طبیتتی تبتدیل بته ثتروت کشتور         ، یی است که در نیروی انسانی آن کشور وجود داردها کشور به اندازه م ارت

آمتوزش فنتی و   »گفتگو درباره ، سازند . بنابراین می انسانی، آن را به ریشرفتگی رایدار تبدیل ی نیروی ها شوند اما شایستگی می

 شوند.   می ی انسانی است که به ارزش ای اجتماعی منجر ها صالحیت« همه»گفتگو درباره « ای حرفه

گیرنتد و بتی    متی  قترار   ای حرفته شوند موضوع آموزش فنی و  می یی که به وسیله افراد کسب ها در این دیدگاه همه توانایی

با توجه به بازار کتار   ها آموزشش  یکی از ابزارهای توسته صنتتی و به تبع آن توسته اقتصادی قلمداد می شود و ننانچه این 

و صنتت به مورد اجرا در آید، بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی خصوصاً مشکالت جمتیت جوان و فتتال کشتور را حتل    

در بستیاری از کشتورها وارد    ای حرفته ود. ج انی شدن بازارها، فشار فراوانی را بر اصالحات نظام آموزش و تحصتیالت  خواهد نم

در واقع یكی از اهداف مهم نظام آموزش و تحصيالت كشورها، آماده سازی منابع انساانی بارای رقابات    آورده است. 

 باشد.   می سنگين ملی در عرصه اقتصاد جهانی روبه رشد 

ی کوتاه و ها برنامهو راهبردهای م م و مورد توجه کشورهای توسته یافته و در حال توسته که به صورت  ها ز جمله سیاستا

  :توان به موارد زیراشاره نمود می  ،بلند مدت به اجرا در می آید

 توسته منابع انسانی   (1

 برای افزایش کیفیت محصوالت و افزایش درآمد  ها توسته و ترویج م ارت (2

 ررورش کارآفرینی   (3

 ای حرفهی ها آموزشگسترش  (4

1) ( آموزش برای همه5
EFA) 

 ی تدری ، یادگیری و آزمون ها افزایش تغییرات در اصول و روش (6

 ارتقاء سطح استانداردهای ملی به سطح استانداردهای ج انی   (7

2) آموزش مادام التمر (8
LLL) 

 تامین نیروی کار ماهر برای اقتصاد کشور  (9

 تضمین شغلی جوانان  (10

 کاهش بیکاری  (11

 گذاری وجود دارد: در مباحث اقتصادی دو نوع سرمایه

 آالت گذاری در منابع و ماشین گذاری فیزیکی، شامل سرمایه سرمایه .1

بمنظور انباشت سرمایه در این بخش و افزایش عامتل نیتروی   گذاری در نیروی انسانی  گذاری انسانی، شامل سرمایه سرمایه .2

 کار

ی فیزیکی، موجب افزایش تقاضا برای نیروی انسانی و از آن جمله نیروی انسانی متخصت  و  ها گذاری بطور کلی افزایش سرمایه

گتذاری   ار توام با سرمایهماهر است. بنابراین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی و تتیین صالحیت حرفه ای و م ارتی نیروی ک

                                                 
1
 Education For All 

2
 Life Long Learning  
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گذاری در تربیت نیروی انسانی به طور نستبی کمتتر متورد توجته قترار       فیزیکی بسیار با اهمیت خواهد بود. در گذشته، سرمایه

گذاری ای فیزیکی، نمایانگر ایتن استت کته عامتل      گرفت. اما تجربیات ج انی در تاکید بر تربیت نیروی انسانی توام با سرمایه می

 کند. ی مادی بازی میها گذاری قش م می و تتیین کننده ای در سودآوری سرمایهآموزش ن

 :بوده است ها زیر با کم و بیش تغییر در ادبیات، همواره در دستور کار دولت هدافا

 نستانی  ی اها ی رقابت رذیری کشور به منظور نیل به ریشرفت و عدالت با بکارگیری موثر وکارآمد سرمایهها توسته و بسط قابلیت

 برای باال بردن رشد اقتصادی و ارائه مطلوب خدمات مطابق استاندارد ج انی

 صیانت از نیروی کار شاغل 

 ی منطقه ای و بین المللی در زمینه کارها گسترش همکاری 

  توسته کارآفرینی ترویج و 

 ی دارای شاخ  توسته انسانی باالها ارتقاء به جایگاه گروه کشور 

 امته وکاهش فقرتوانمند سازی افراد ج 

  و به تبع آن افزایش کیفیت محصوالت و ارتقتاء   ی اقتصادی و ارتقاء شاخ  ب ره وری نیروی کارها توانمندسازی مدیریت بنگاه

 کیفی خدمات

 )صانتت،  ی مختلا  اقتصااد  ها جز اینكه از ورود نيروی كار آموزش دیده و ماهر به بخش لذا چاره ای وجود ندارد

كارشناس و متخصص( براساس چرخه زیار  ، كارگر ماهر، )كارگرساده صرفنظر از سطوح شغلیخدمات و كشاورزی( 

 اطمينان حاصل نمود:

 

 
ی فنی و حرفه ای و م ارتی ننانچه از سایر عوامل دخیل در اقتصاد بیشتر نباشد ها آموزشاز این رو می توان گفت نقش 

رایداری و تثبیت مشاغل، افزایش کیفیت تولیدات و ارائه خدمات و به تبع آن ،  اشتغال نیروی کارکمتر نخواهد بود: تسریع در 

است. اما ذکر این نکته  ها آموزشی این ها ی ملی و بین المللی از جمله ریامدها در عرصه ها باال رفتن قدرت رقابت رذیری بنگاه

تتيين صالحيت  
حرفه ای نيروی 
كار بر اساس 
استاندارد های 
 بين المللی

ارائه خدمات و 
 توليد با كيفيت

 افزایش بهره وری

افزایش رشد 
اقتصادی و 
 رقابت پذیری

افزایش 
 سرمایه گذاری 

آغاز حركت  )
 (چرخه

افزایش تقاضا 
 برای نيروی كار

توسته منابع 
انسانی 

آموزش های  )
شغلی شرط 
 (استمرار چرخه

 بازار کار فعال استیس
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1رخ بیکاری نمی گردد و لذا سیاست بازار کار فتال ی شغلی خود به تن ائی سبب کاهش نها آموزشضروری است 
ALMP 

 است که می تواند این ارتباطات را برقرار نماید.

به نرخ فزاینده ای در میان  ی منتشره از سوی سازمان ج انی کار در دو دهه اخیر متضل بیکاری جوانانها گزارش بر اساس

اگرنه مدت زمان  با گروه ای سنی باالتر بسیار قابل توجه است.کشورها رسیده است و میزان بیکاری جوانان در مقایسه 

اهمیت جلوه داد . طرد شدن و  توان متضل بیکاری جوانان را گذرا و بی می ساالن است اما ن تر از میان بیکاری جوانان کوتاه

شود. اگر  می ر به ویرانی جامته متتاقب آن گرایش به مواد مخدر، جرم، ناآرامی اجتماعی از عواقب بیکاری جوانان است که منج

تواند ریامدهای مخربی بر زندگی کاری فرد داشته باشد البته عواقب بیکاری جوانان  می طول مدت بیکاری جوانان طوالنی شود 

همراه فقر آموزشی و عدم تجربه کاری تاثیر عمیقی بر ه شود بلکه ب می تن ا محدود به ناهنجاری ای اجتماعی و سوءرفتار ن

شتغال و درآمد جوانان در بقیه مسیر زندگی خواهد داشت. حقیقت امر این است که جوانان بیشتر از افراد میان سال تحت ا

گیرند. دالیل بسیاری درخصوص نرخ باال و متغیر بیکاری جوانان در مقایسه با بیکاری  می تاثیر شرایط اقتصادی حاکم قرار 

شود جوانان اولین گروه اخراجی  می باشد، هنگامی که ی  موسسه اقتصادی با ورشکستگی مواجه  می میان ساالن مطرح 

هستند بدلیل اینکه آنان از جایگاه کم اهمیتی در بنگاه اقتصادی مربوطه برخوردارند. جوانان بزرگترین گروه را در میان 

قایسه با کارکنان میانسال بیشتر در مترض کاهش دهند، از این رو است که نیروی جوان در م می جویندگان کار تشکیل 

دستمزدها و بیکاری قرار دارند. شرایط اقتصادی در شناسایی متضل بیکاری جوانان و تتیین راسخ مناسب به آن نقش 

یین شود بلکه شرایط اقتصادی رو به رشد تت می کند. آموزش شغلی به تن ایی منجر به ایجاد اشتغال ن می بالمنازعی را ایفا 

 ،. در طول مدت ی  رکود اقتصادییا نه کننده است تا افراد بتد از رایان هر برنامه ی آموزشی در حرفه مورد نظر مشغول شوند

ی م ارت شغلی مؤثرترین ابزار در اتصال افراد جوان به بازار کار و آماده سازی ان ا برای شرایط رونق اقتصادی هستند. ها برنامه

و مشاغل را مرتفع  ها تواند متضالتی نظیر ناهماهنگی بین م ارت می ی آموزش شغلی ها صادی طرحدر زمان شکوفایی اقت

ی مهارتی و شغلی یک فرایند مستمر است كه در زمان ركود و یا رونق اقتصادی ها آموزشبه هر شكل نماید. 

 كاركردهای خود را داراست.

ی م ارتی و اشتغال را برقرار ها آموزشه می تواند ارتباط بین است ک بازار کار فتال یها درشرایط کنونی کشور سیاست

 : ئی نونها ، سیاستنماید

 ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار (LMIS
برای شناخت وضتیت موجود و برقراری تتادل بین عرضه و تقاضای  :(2

 و ایجاد نظام تشویقی ررداخت حقوق بیکاری نیروی کار

  رکود اقتصادی بجای تتلیق نیروی کار باید سطوح م ارت افراد را ارتقاء داد تا ضمن ایجاد تقاضا: در طول مدت

 ب ره وری افزایش یابد .  ، ی شغلی موجود در زمان رونق اقتصادیها ررکردن ظرفیت

 برای تحقق آن ا به خدمت گرفته  ها باید مشخ  باشد تا همه ظرفیت ها ی هدف در این سیاستها هدف گیری: گروه

 شود 

  آیند  می تامین هزینه: درآمدهای دولتی از منابع م م تامین هزینه برای به حرکت درآوردن نرخ اشتغال به شمار

ررداخت شود و مشارکت در اجرای  ها ایجاد برخی از متافیت یا به صورت غیر مستقیم با که می تواند به صورت مستقیم

 بیشتر نماید.  ی اقتصادی راها گاهو بن ها ی شغلی توسط کارفرمایان یا اتحادیهها آموزش

 از نوعی اجبار در عملکرد برخوردارند. بدین گونه که اگر افراد بیکار  ها برنامهو  ها اجبار: در کشورهای صنتتی سیاست

شوند و یا به کار گیری افراد غیر ماهر و فاقد  می ی آموزشی اجتناب کنند از مزایای بیکاری محروم ها برنامهاز شرکت در 

ی ها برنامهی اجباری از اثربخشی کمتری در مقایسه با ها برنامهصالحیت شغلی با ررداخت جریمه همراه است. شایان ذکر است 

 داوطلبانه برخوردارند . 

 ی ها برنامهو اجرای  ریزی برنامهی اقتصادی در ها و بنگاه ها اتحادیه، ی صنفیها همکاران اجتماعی: نقش تشکل

بوده و ارتباط بین  ی م ارتی م مترین فاکتور تضمین موفقیت است. این همکاری همراه با تت د آنان نسبت به برنامهها آموزش

                                                 
1
 Active Labor Market Policy 

2
 Labor Market Information System 
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 ب ره از ارتباط نزدی  میان آموزش و کار  ها برنامهکند و در ن ایت، سیاست ا و  می محتویات برنامه و کیفیت آموزشی را تقویت 

 برند .  می

  :ی خوداشتغالی در اشکال و ساختارهای متفاوتی وجود دارند. اگر افراد کم درآمد و محروم ها برنامهخوداشتغالی

باید در راستای تامین خدمات به این قشر قرار گیرد. مضافاً  ها برنامهی تتیین شوند طرح ریزی این ها برنامهبتنوان هدف این 

ی خوداشتغالی دسترسی به منابع ها باشد. در نوآوری می کم هزینه  ها برنامهدر مقایسه با دیگر  ها نامهبراینکه ت یه این نوع 

مشاوره و حمایت نیز در کسب موفقیت  ، آموزش م ارتی ، مالی بزرگترین مانع بر سر راه کارجویان است . به غیر از منابع مالی

 باشند .  می طرح ای خوداشتغالی موثر 

  ای حرفهی فنی و ها آموزش بهی مختل  ها ورود دستگاه شی ازمشكالت نا

دستگاه یا ن اد متینی  همگرا بوده و ر است که قوانین و مقررات موجودسزمانی می ذکر شده و راهبردها ها سیاست دستیابی به 

تغییرات رفتاری مورد نظر به نحو مطلوب ایجاد ن و به رسمیت بشناسد . تا یتیت ای حرفهی آموزش فنی و ها دورهرا برای اجرای 

تداخل وظایف و به اجرا درآید، و با ب ره گیری از امکانات و ملزومات الزم  ن ادآن  یی آموزش با محوریت اجرایها برنامهکلیه و 

  .است موزشیآی  نظام ی ها از آفت ضوابط و قوانین مختلف برای مقاصد واحد و عدم یکپارنگی و وحدت رویه ،عدم انسجام

 های فنی و حرفه ای از منظر قوانين آموزش ال (

اساس  است که بر 28/2/1349قانون کارآموزی مصوب  ای حرفهی فنی و ها آموزشاولین قانون در حوزه  قانون کارآموزی: .1

نحوه قانون این  13در ماده دولتی و خصوصی قانونمند شده است.  در بخش ای حرفهفنی و  آن نحوه ایجاد مراکز آموزش

ای دارد و نگونگی نظارت در اداره امور و  حرفه در آن ا جنبه عملی و تشکیل و ایجاد مؤسسات کارآموزی که آموزش

 که بنا به ریشن اد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیراننموده است  ای نامه آیین را منوط بهمزبور   مؤسسات

 رسد. می
سازمان آموزش  ، براساس مواد فوق الذکر در قانون کار :69آبان  29قانون کار مصوب  111 ، 108 ، 107د موا کارقانون   .2

کوتاه مدت  ای حرفهی فنی و ها آموزشاموراجتماعی موظف به ارایه  و کشور به نمایندگی از وزارت کار ای حرفهفنی و 

را  ها آموزشی م ارتی متقاضیان اینگونه ها دورهغیررسمی شده است تا در مراکز آموزش دولتی و غیردولتی با برگزاری 

 و آموزش دهد. نموده هدایت ، حمایت
  :شورای عالی انقالب فرهنگی  .3

ی ها ی رشتهها آموزشاین مصوبه اجرای  1در ماده  شورای عالی انقالب فرهنگی: 23/1/80جلسه مورخ  477مصوبه  .3.1

هنرهای نمایشی و هنرهای سنتی( به وزارت فرهنگ ‘ ی انقالبیها سرود و آهنگ ،هنرهای تجسمی و خوشنویسی) هنری

 و ارشاد اسالمی واگذار شده است. 
 :شورای عالی انقالب فرهنگی 23/5/80جلسه مورخ  483مصوبه   .3.2
  ی تجدیدی، ها مصوبه حدود وظایف و اختیارات وزارت آموزش و ررورش در حوزه برگزاری کالسفصل دوم این  3در ماده

ی خارجی از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه ها تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه ای و آموزش زبان

 بصورت حضوری و غیرحضوری توسط بخش غیردولتی تتیین شده است. 
   ی تخصصی و کاربردی کوتاه مدت باالتر از ها دورهی آموزشی عالی آزاد و ها دورهفصل دوم این مصوبه برگزاری  4در ماده

، ها ی کارشناسی ناریوسته و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاهها دورهی کنکور برای ها سطح دوره متوسطه، کالس

موسسات آموزش عالی مربوط به گروه غیررزشکی و رزشکی تحت عنوان موسسه آموزش عالی آزاد و نظارت بر آن ا حسب 

مورد از حدود وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ب داشت، درمان و آموزش رزشکی تتیین 

 گردیده است. 
   ی آموزشی فراگیری م ارت، حرفه و رشته متینی براساس استانداردهای ها رهدوفصل دوم این مصوبه برگزاری  5در ماده

آزاد از حدود وظایف و اختیارات وزارت کار و  ای حرفهی فنی و ها م ارت و آموزش مشاغل تحت عنوان آموزشگاه

 کشور( تتیین شده است.  ای حرفهفنی و  سازمان آموزشاموراجتماعی )
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  شورای عالی انقالب فرهنگی: 20/12/81جلسه مورخ  513مصوبه  

  ج انگردی و... را  ، خبرنگاری ، روزنامه نگاری ، تخصصی مانند هتل داری -ی کاربردیها این مصوبه سرفصل 4ماده  2تبصره

 .است و ارشاد اسالمی تتیین نمودهاز حدود اختیارات وزارت فرهنگ 
   آزاد )مصوبه جلسه مورخ  ای حرفهی فنی و ها اداره آموزشگاههمین مصوبه آئین نامه نحوه تشکیل و  10در تبصره ماده

 کشور بتنوان آئین نامه الگو مترفی شده است.  ای حرفههیات محترم وزیران( سازمان آموزش فنی و  28/1/79

ج انگردی و اختیارات وزارت ارشاد به سازمان  در سنوات گذشته شایان ذکر است است که با توجه به تغییر ساختار اداری

صنایع دستی و گردشگری و در ن ایت با ایجاد وزارت میراٍث ، سازمان میرات فرهنگی و سپ  به سازمان میراث فرهنگی

  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به این وزارت خانه منتقل شده است.

وزارت کار و امور اجتماعی  4/2/84مورخ  7677وزیران بنا به ریشن اد هیات  18/5/85مورخ جلسه ر :صوبه هیات وزیرانم .4

نحوه تشکیل و اداره  اجرایی آئین نامه 1369قانون کار جم وری اسالمی ایران مصوب  111و به استناد تبصره ماده 

 اصالح و تصویب گردید . کشور  ای حرفهسازمان آموزش فنی و  موسسات کارآموزی آزاد
اصالح هرم  ،به منظور گسترس دانش و م ارت ،قانون دولت مکلف استبر اساس این : توسته ن ارمقانون برنامه  55ماده   .5

ی سطح دانش و م ارت نیروی کار کشور ها کاهش فاصله ،ی انسانیها تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه

 –و علمی  ای هحرفبرای نظام آموزش فنی و  ،با سطح استانداردهای ج انی و ایجاد فرصت ای جدید شغلی برای جوانان

ی تتیین شده سازوکارهای الزم را ت یه و اجرا ها ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محور ،کاربردی کشور

 نماید.

  کاربردی با توجه به  –و علمی  ای حرفهانجام اقدامات قانونی الزم به منظور بررایی ن اد سیاستگذار در آموزش فنی و

ا زمان شکل تراهبردها و سیاست ای کالن بخش و  ،نشم اندازهاتجربیات ج انی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب 

( قانون برنامه سوم توسته بکارخود ادامه خواهد 151موضوع ماده ) ای حرفهی فنی و ها آموزشستاد هماهنگی  ،گیری ن اد

 داد.
 و  ای حرفهغیر رسمی فنی  ،متوسطه و عالی() ی رسمیها آموزشی و کارورزی برای تمام استقرار نظام کارآموز

 کاربردی. -علمی
 با رویکرد بین المللی. ،تدوین نظام استاندارد و ارزیابی م ارت نیروی کار کشور 
 ب سازی و ، آموزش ،ارتقاء شغلی ،انگیزش ،شامل: جذب ،طرح جامع توسته منابع انسانی مورد نیاز این بخش

 نگ داشت نیروی انسانی.
 و علمی  ای حرفهی فنی و ها آموزشدر توسته  ،ی دولتی و بخش غیردولتیها نظام حمایت از موسسات و بنگاه– 

 کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسته یافته.
 ی و توسته مراکز کاربرد -و علمی ای حرفهامکانات و ارتقاء کیفیت آموزش ای فنی  ،نوسازی و بازسازی ساختارها

با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تتاونی و ب ره گیری از  ،فناوری اطالعات و ارتباطات ، ای حرفهآموزش فنی 

 همکاری ای بین المللی.
 کاربردی. -و علمی ای حرفهی فنی ها آموزشدر توسته  ،ی دولتی و غیر دولتیها استفاده از توان و امکانات بخش 
  به منظور تاسی  و توسته مراکز  ،نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز الزم و حمایتنیازسنجی و برآورد

 ی کاردانی بخش خصوصی و تتاونی به نحوی که تا سال ن ارم برنامه ظرفیت ای مورد نیاز ایجاد گردد.ها دورهآموزش 

ای از طریق  منظور گسترش شایستگی حرفهدولت مکلف است به براساس این ماده  :قانون برنامه رنجم توسته 21ماده  .6

افزایش دانش و م ارت با نگرش به انجام کار واقتی در محیط، اصالح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی 

های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد ج انی و ایجاد فرصت ای جدید  سرمایه

ای و علمی ت  ای برای نظام آموزش فنی و حرفه ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش ای فنی و حرفه شغلی و حرفه
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، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر 3نایافته و سازمان 2، غیررسمی1کاربردی کشور اعم از رسمی

 کند:بینی الزامات مناسب اجراء  سازوکارهای الزم را ت یه و با ریش

  ای و علمی ت  استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش ای رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه

 کاربردی.

 سازی ارتقاء م ارت در کشور از طریق اعطاء تس یالت مالی با نرخ ترجی ی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی  فراهم

های رسمی و غیررسمی م ارتی و  بخش غیردولتی در توسته آموزشسازی حضور فتال و مؤثر با شرایط س ل و زمینه

 علمی ت کاربردی کشور.

 ای در بخش ای دولتی و غیردولتی. برداران از آموزش فنی و حرفه افزایش و تس یل مشارکت ب ره 

 منسجم و ای کشور به عنوان ی  نظام  های فنی و حرفه ریزی آموزش گذاری و مدیریت در برنامه هماهنگی در سیاست

 رویا متناسب با نیاز کشور.

 ها در  ها، مدارک و گواهینامه ای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صالحیت های حرفه کاربست ن ارنوب صالحیت

های  التمر و تتیین شایستگی سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در ج ت به رسمیت شناختن یادگیری مادام

 سطوح مختلف م ارتی.

 زسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز الزم و حمایت به منظور تأسی  و توسته مراکز نیا

 های مورد نیاز تا سال ن ارم برنامه. های کاردانی در بخش خصوصی و تتاونی و ایجاد ظرفیت آموزش دوره

 های مدیریت اجرائی، فرآیند  شاخ ای رسمی و غیررسمی بر اساس  های فنی و حرفه بندی مراکز آموزش رتبه

 یاددهی ت یادگتیری، نیروی انسانی، تحقتیق و توسته منابع و شاخ  رشتیبانی فراگیران.

  ای حرفهموادی از نقشه جامع علمی کشور مرتبط با آموزش فنی و  .7
 ی بنیادین و الگوی نظری نقشه جامع علمی کشورها ارزش :فصل اول
   :از آنجا که علم و عمل توأمان، عامل ریشرفت همه جانبه و رایدار کشور تلفیق آموزش با تربیت و رژوهش و م ارت

است، باید الگوی تفکیکی حاکم بر نظام فتلی علم و فناوری به سرعت در ج ت الگویی تلفیقی تحول یابد. بدین منظور 

ی آموزشی ادامه یابد و در نتیجه الگوی آموزشی حافظه مدار ها دورهاین تلفیق باید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام 

و رژوهش بدهد . در  ها فتلی جای خود را به الگوی مبتنی بر یادگیری دانش به همراه تربیت انسان ا و ررورش م ارت

 نظام آموزش عالی نیز رویکرد رژوهش محوری تقویت خواهد شد . 
 وضع مطلوب علم و فناوری  :فصل دوم

 گویی به نیازهای جامته و  دستیابی به سطح دانش و م ارت نیروی کار کشور متناسب با متیار ج انی و در ج ت راسخ

 بازارکار داخلی و بین المللی . 
 های علم و فناوری کشور .  الویت :فصل سوم 
 (در علوم انسانی و متارف اسالمی) :های ب الویت  
  کارآفرینی و  -غرب تناسی انتقادی -فلسفه -عرفان اسالمی -ال یات -آناخالق اسالمی و مطالتات بین رشته ای

 و...  افزایی م ارت
  :راهبردها و اقدامات ملی متناسب با راهبردهای کالن توسته علم و فناوری در کشور -4-2

  :1راهبرد کالن 
 نظام تتلیم و تربیت، در مراحل  اصالح ساختارها و ن ادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آن ا و هماهنگ سازی

 ریزی کالن .  گذاری و برنامه سیاست
 راهبردهای ملی:  

                                                 
1
Formal  

2
 Non-foraml 

3
 Informal 
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 ی مختلف کشور برای اجرایی کردن نقشه جامع علم و ها و ارتقای هماهنگی و هم افزایی در بخش گذاری سیاست

 فناوری . 
   . تتیین حدود مدیریت و مالکیت ن ادهای مرتبط با حوزه علم و فناوری 
  سازی، ساده سازی و روزآمد کردن قوانین و مقررات نظام علم و فناوری کشور .  بازنگری، اصالح، یکپارنه 
  اجتماعی و ن ادینه کردن  -مبتنی بر دانش علمی و فنی برای اداره واحدهای اقتصادی ای حرفهی ها سازماندهی نظام

 و فناوری و نوآوری . فرهنگ م ارت گرایی و رژوهش محوری و کارآفرینی در نظام علم 
  و  ای حرفهدر بین دوره آموزش رسمی عمومی، آموزش م ارتی و  ریزی برنامهو  گذاری سیاستایجاد هماهنگی در

 ی تتلیم و تربیت . ها آموزش عالی به منظور تداوم فرایند فتالیت
  رزهای میان آن ا . ایجاد هماهنگی میان نظام تتلیم و تربیت رسمی و غیررسمی در کشور و کاهش فاصله م 
 اقدامات ملی:  
   . توانمندسازی بخش غیردولتی در نظام علم و فناوری و کاهش تصدی گری دولت همزمان با تقویت ابتاد نظارتی آن 
  3راهبرد کالن : 
 ای نقش مؤثرنر در اقتصادج ت دادن نرخه علم و فناوری و نوآوری به ایف . 
 اقدامات ملی : 
  ی ریشرفته با مشارکت بخش خصوصی، به منظور افزایش س م کشور از بازارهای ها م ارتحمایت از توسته آموزش

 بین المللی. 
  6اقدامات ملی راهبرد کالن  31بند:  
 ی دانش آموزان و متلمان و عملکرد مدارس، مستقل از موسسات مجری ها ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی

  آموزش.
  8راهبرد کالن:  
 سازی سرمایه انسانی با تاکید بر ررورش انسان ای متقی و کارآفرینی و خودباور و خالق و نوآور و توانا تربیت و توانمند

 ی اسالمی و نیازهای جامته . ها در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش
 راهبردهای ملی:  
  ی رشد و توسته ن ادهای آموزشی و رژوهشی . ها برنامهب بود هرم ترکیب نیروی انسانی نظام به منظور تحقق 

  ای حرفهموادی از سند تحول بنیادین آموزش و ررورش مرتبط با آموزش فنی و  .8

  ها بیانیه ارزش :فصل دوم
 و م ارتی و هنری زمینه ساز کار مولد  ای حرفهی عام ها روحیه کارآفرینی، کسب شایستگی 

 ی عملیاتی و راهکارها ها هدف :فصل هفتم
 ررورش تربیت یافتگانی که:  
دارای حداقل ی  م ارت مفید برای تامین متاش حالل باشند، به گونه ای که در صورت جدایی از نظام تتلیم و تربیت * 

 رسمی در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند . 
شده آن در همه  ریزی برنامهی مورد نیاز جامته و تتلیم متناسب و ها گسترش و تنوع دادن به حرف و م ارت -1-6راهکار  

 ی تحصیلی و برای همه دانش آموزان . ها دوره
 ی ها و ویژگی ها ی تتلیم و تربیت با کیفیت مناسب باتوجه به تفاوتها تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت

 دختران و رسران و مناطق مختلف کشور 
ویت بخشی به تأمین و تخصی  منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی اول -5-4راهکار 

 و م ارت آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و متنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی . 
 ی یادگیری در فرآیند تتلیم و تربیت رسمی عمومی ها تنوع بخشی به محیط 
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ی تحصیلی به ویژه دانش آموزان ها دورهنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و م ارت آموزی برای تمام ت -6-5راهکار 

 دوره متوسطه تارایان برنامه رنجم توسته در برنامه درسی و آموزشی 
  اجتماعی  -ی ریشرفت محلی، به ویژه در ابتاد فرهنگیها افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون 

رژوهشی با نظام تتلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و  -برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی -7-3راهکار 

ی علمیه و موسسات آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و ها منطقه ای و ب ره مندی از رشتیبانی علمی و تخصصی حوزه

 روانشانی در مدارس .ی علوم قرآنی، علوم تربیتی و ها به ویژه دانشکده ای حرفه
 ها و روش ها بازنگری و بازم ندسی ساختارها و رویه  

طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استتدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی  -21-3راهکار 

 ی آنان ها واناییی مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استتدادها، عالقه مندی و تها ، حرف و م ارتها رشته
  ارتقاء و ب بود مستمر کیفیت نظام کارشناسی، مدیریت و راهبردی آموزشی و تربیتی در نظام تتلیم و تربیت رسمی

 عمومی 
 برای منابع انسانی . ای حرفه -طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی -22-3راهکار 

 جل  شوراس اسالمی: م 1396قانون نظام جامع تربیت فنی، حرفه ای و م ارتی مصوب  .9

قانون برنامه رنجساله رنجم توسته  (21) های کلی اشتغال و بندهای )د( و )هت( ماده سیاست( 2و )( 1در اجرای بندهای )که 

منظور گسترش شایستگی  های کالن و اسناد باالدستی به و با توجه به سیاست 15/10/1389جم وری اسالمی ایران مصوب 

ای و م ارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح  ، حرفهفنی تربیت جایگاه آموزش وای، ارتقای  حرفه

نیروی  تربیت ای و م ارتی و ، حرفهفنی های ریزی آموزش استاندارد ج انی، هماهنگی در سیاستگذاری کالن، مدیریت در برنامه

ای ملی ایران و تحقق اهداف زیر  تتیین ن ارنوب صالحیت حرفه ای و م ارتی، و حرفه فنی تربیت کار شایسته، نظام آموزش و

 :تدوین گردید

 ای مبتنی بر ارزش ای اسالمی و ملی رویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و اخالق حرفهت 

 توان نیروی انسانی متخص ، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فتلی و آتی و ارتقای  تربیت آموزش و

 کارآفرینی

 ای و م ارتی در توسته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و  ، حرفهفنی تربیت افزایش نقش آموزش و

 تتامل بین این نظام با سایر نظام ای آموزشی و اقتصادی

 ل، خوداشتغالی کم  به تولید ثروت و کاهش فقر در جامته از طریق توانمندسازی نیروی کار و کم  به افزایش اشتغا

 و کاهش بیکاری

 ای ملی و کاهش فاصله  ای و م ارتی مبتنی بر ن ارنوب صالحیت حرفه ، حرفهفنی تربیت ارتقای کیفیت آموزش و

 های مورد نیاز فتلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغالن در کشور میان سطح شایستگی

 یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه دستالتمر افراد جامته ج ت  سازی زمینه یادگیری مادام فراهم 

 ای در راستای تتالی جمتیت با ایجاد سازگاری  و حرفه فنی های های اجتماعی و فرهنگی آموزش کارگیری سودمندی به

 میان

 ای و حرفه فنی های عمومی و ی و آموزشتربیتی ها نظام 

 ،بری عادالنه در زنجیره تولید  کارآفرینی و تجربه در س م افزایش س م سرمایه انسانی از طریق آموزش، م ارت، خالقیت

 تا مصرف

 وری در اقتصاد سازی نیروی کار در راستای محور قرار دادن رشد ب ره توانمند 

 منظور توسته کارآفرینی های انسانی به سازی سرمایه فتال 

 . شده اندی رسمی و غيررسمی شناخته ها آموزشیی كه بواسطه قانون مجری ها دستگاه (ب

ب شورای عالی انقال اتمصوب و قوانین ،اجرای آموزش در سطوح مختلف بصورت رسمی و غیررسمی براساس مفاد قانون اساسی

رفاه کار و  تتاون، وزارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تحقیقات و فناوریوزارت علوم  فرهنگی به وزارت آموزش و ررورش،
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واگذار گردیده است که  زمان بنادر ودریانوردیت ج اد کشاورزی و سا، وزاردرمان و آموزش رزشکیوزارت ب داشت و اجتماعی، 

 ی رسمی و غیررسمی در سطوح مختلف بپردازند . ها آموزشبه اجرای خود ف شده یحسب شرح وظایف تتر

و ...  ، بسیجمساجد و دانشگا ه ای ها کانون ،ها ی فرهنگی هنری ش رداریها ی دیگری از جمله کانونها شایان ذکر است ن اد

 .ورزند  می ی م ارتی مبادرت ها آموزشنیز به امر 

  :ی اجرائی مختل ها ی غيررسمی توسط دستگاهها آموزشی موجود برای اجرای ها چالش( ج

ی ها آموزشوجود قوانین متتدد برای اجرای  ی مجری به واسطه برداشت گوناگون از قوانین موجود:ها تداخل کاری دستگاه (1

مرز  ، 526 ،513 ، 483،  477مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی: و عدم شفافیت ضوابط تتریف شده در مصوبات  م ارتی

با استانداردهای  ،ی آموزشی یکسانها دورهرا عمال غیر ممکن کرده است و نتیجه آن اجرای  ها اهبندی بین حوزه فتالیت دستگ

  است. مختلف آموزشی و تامین نشدن تغییر رفتاری مورد انتظار برای تصدی ی  شغل

 ی مختلفی برای تبیین موضوع می توان ذکر نمود:ها مثال

  ی غیر ها ی آموزشیها شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص تفویض و دسته بندی فتالیت 477و  483همپوشانی مصوبات

، طراحی گرافی  :ی آموزشی شده استها دورهی مجری در اجرای ها باعث موازی کاری و تداخل دستگاه ها به دستگاه رسمی

به ی   دیدگاه مختلف دو دستگاه ،و اصوال حرف صنایع دستی نطور خطاطی شغل است یا هنر، قالیبافی طراحی دوخت و

 . از نکاتی است که باعث این تداخل شده است. و دیگری از منظر شغلی ییکی از منظر هنر؛حرفه 

 به ابداع و هنر تبدیل  رسد و می حرکتی  -شایان ذکر است که شغل و حرفه در اثر ممارست به باالترین سطح حوزه روانی 

 حرفه ور در که همان تبح ،مراتب قبل از آنفرد و تبدیل آن به هنرمند  به عبارت دیگر قبل از برجسته شدن ی  دنشو می

در مصوبات شورای عالی  این موضوع شفاف نبودن .توان هنرمند تربیت نمود می ن ابتدا به ساکن ،طی گردد باید می  شغل است

خبرنگاری در  ، روزنامه نگاری ، و هتلداری 483هنرهای سنتی در مصوبه  ، هنرهای تجسمی :مانند ییها حرفه درانقالب فرهنگی 

 شده است.شورای عالی انقالب فرهنگی و عدم تفکی  و دیدگاه مذکور باعث موازی کاری وتداخل وظایف  513مصوبه 

  برخالف ضوابط و مقررات موجود بتضا با دادن مجوز تاسی  آموزشگاهو  دانشگاهی و ج اد ها ی آزاد دانشگاهها آموزشفتالیت 

ی آزاد ها و رقابت با آموزشگاهدلیل کاهش دانشجو و کسب درآمد  به ی غیر رسمی م ارتیها آموزشی ها آن هم در کلیه حوزه

که نتیجه آن تضتیف سرمایه گذاری از مشکالت این عدم شفافیت و تولیگری است  هستنددارای مجوز از دستگاه ذیربط که 

صی در حوزه آموزش م ارتی را به و سردر گمی سرمایه گذاران بخش خصو ی م ارتی استها آموزشبخش خصوصی در حوزه 

ی م ارتی ر  ها آموزشی متولی ها سرمایه گذاران بخش خصوصی با توجه به قوانین موجود با مراجته به دستگاه، دنیال دارد

نمایند. درواقع  می امر آموزش اقدام  تاسی  آموزشگاه و به نسبت از طی مراحل مختلف )دشوار( با اخذ مجوزهای الزم

بدون  ها و دانشگاه ی اجراییها کند که سایر دستگاه می گردد که مشاهده  می مشکالت این عده از سرمایه گذاران زمانی آغاز 

 ی آموزشی خارج ازنظارت وکنترل موثر فتالیت دارند.ها رعایت مقررات و ضوابط تتریف شده نسبت فتالیت

 وابط و مقررات . نارنوب ض تتیینعدم وحدت رویه در  (2

 )بخش خصوصی(موسسات کارآموزی آزاد بر عدم وحدت رویه در نظارت  (3

 ، حضور کارآموزان ، ی مجری نسبت به نگونگی اجرای دورهها عدم رعایت استانداردهای آموزشی و وقوف کامل دستگاه (4

گردد تا کارآموزان صرفاً ج ت اخذ مدرک صادر شده بدون در نظر گرفتن  می باعث  ها برگزاری آزمون و صدور گواهینامه

گردد. بدین متنی که دوره  می در افراد کارجو  کاذب یی شرکت نمایند که باعث ایجاد توقعها دورهکارآیی و محتوای دوره در 

 الزم را ندارند . ی گزاف طی کرده اند اما توان انجام کار و قابلیت اجرایی ها با صرف هزینه را آموزشی

 به عبارت دیگر عدم ضمانت اجرایی الزم ؛موجود مقررات و قوانین ازی متقاضی آموزش ها دستگاه و تمکین عدم توجه (5

 .  موجود قوانین

ی ها عدم توجه دستگاه به دلیل عدم شفافیت قوانین وتن ا بخشی از مشکالت است که ی مطرح شده ها مشکالت و نالش

 ، آموزش شاهرگ توسته. مده استومقررات اجرائی به وجود آ ضوابطبا سلیقه ای برخورد مجری به قوانین وضع شده و 

پيشرفت و انسجام فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامته است كه بی نظمی در آن باعث به هدر رفتن 

جذب  مطلوب وفتن سرمایه افراد، عدم فراگيریی گردد . به هدر ر می ی ملی اعم از اقتصادی و انسانی ها سرمایه
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صنفی و خدماتی از نيروی كار ماهر و فتال، ایجاد حس افسردگی  ، مجامع صنتتیمتقاضی در بازار كار، خالی بودن 

 گردد . می و... در مجموع باعث زوال و افول آموزشی در جامته  و ناكارآمدی در جامته جوان و جوانان جویای كار

ی م ارتی و شغلی دارا می باشند تا ها آموزشی الزم برای ارائه ها ی مجری مشخصه و ویژگیها است که آیا دستگاه سوال این

ی بازار کار فتلی و آتی کشور را مرتفع نموده و مسیر کشور را در راه شکوفائی اقتصادی قرار ها بتواند نیاز ها محصول خروجی آن

ی گزاف طی کرده ها در افراد کارجو شده، بدین متنی که دوره آموزشی را با صرف هزینه یا اینکه باعث ایجاد توقع کاذب دهند؟

را به نحو احسن  اند اما توان انجام کار و قابلیت اجرایی الزم بر اساس استانداردهای شغل را ندارند و نمی توانند وظائف شغلی

خدمات ارائه شده است.آنچه در جامته امروز ما کامال  فقدان کیفیت در محصوالت تولیدی و آن نتیجه به انجام رسانند که

 مش ود است.

 مجل  شورای اسالمی به نظر 24/8/1396حرفه ای و م ارتی مصوب ، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حال با تصویب 

است و شورائی که از  می رسد گام اول برای ایجاد وحدت رویه در نظام آموزش فنی و حرفه ای و م ارتی کشور برداشته شده

ی ها آموزشن اد سیاست گذار در  برنامه سوم(،) برنامه سوم توسته تحت عناوین مختلف ازجمله شورای عالی م ارت آموزی

حرفه ای و ، را ایجاد نماید با عنوان شورای عالی آموزش و تربیت فنی ها برنامه ن ارم( قرار بود این هماهنگی) فنی و حرفه ای

 عرصه وجود گذاشته تا این وظیفه را برع ده گیرد. م ارتی را به

 ئی ساختاری باید وجود داشته باشد تا قانون نظام جامع اجرائی شده گره از مشکالت کشور باز نماید؟ ها اما به راستی نه ویژگی

 ی ساختاری مورد نياز جهت اجرای قانون:ها ه( ویژگی

 ، غیررسمی در راستای اهداف سیاسی ای حرفهی فنی و ها آموزشی ب ینه ی برای اجرااصوالً هر سیستم اجرایی و آموزش

اقتصادی و فرهنگی کشور و در نارنوب قوانین و مقررات جاری نیازمند برخورداری از یکسری ملزومات است تا  ، اجتماعی

 ییرات خود را به روز نگه دارد . بتواند در مقابل تغییرات سریع بازار کار به سرعت عک  التمل نشان داده و متناسب با این تغ

 ی فنی و حرفه ای از منظر قانون نظام جامع تبیین می نماید:ها آموزشویژگی ای ساختاری و اجرائی مورد نیاز  سه ماده زیر

  م ارتی و تتیین صالحیت حرفه ای حرفه ای و، ایجاد مرکز ملی سنجش آموزش و تربیت فنی :2ماده  5بند 

  2008اری حرف و مشاغل بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو : کد گذ7ماده  2بند (ISCO-081) 

  ی شایستگی شغلیها وتبصره ذیل آن: صدور مدارک صالحیت حرفه ای و گواهینامه 9ماده 

باید  حرفه ای و م ارتی و تتیین صالحیت حرفه ای، نظام سنجش آموزش و تربیت فنی برای تحقق این سه ماده و ایجاد

 وجود داشته باشد: در دستگاه متولی ی زیرها مولفه

 2008بر طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو و تدوین برنامه درسی مبتنی  نظام شناسائی و تجزیه و تحلیل مشاغل 

 و تتیین صالحیت حرفه ای نظام سنجش و ارزشیابی 

 ی عملی منطبق بر وظائف شغلیها امکانات سخت افزاری برای اخذ آزمون 

 ی عملی و صالحیت حرفه ایها منابع انسانی متخص  برای اخذ آزمون 

  ساختار بان  داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امکان ب ره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات برای فرایندهای

 فوق الذکر

اس استانداردهای بين می بر اسی غير رسها آموزشبرای رفع مشكل تداخل و موازی كاری و ایجاد وحدت رویه در 

ی فوق به صورت ها بر اساس مولفهی مهارتی ها آموزشی مجری ها دستگاهی ها ظرفيتبا ارزیابی  بایدمی المللی 

 .محول نمود ها ذكر شده در قانون را بدانتكالي  هدفمند 

 2008برنامه درسی بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو  تدوین شناسائی و تجزیه و تحلیل مشاغل و -1

ی زیر می تواند به حیات خود ادامه داده و اهداف از ها اصوال هر نظام آموزشی ویا بنگاه اقتصادی در صورت دارا بودن مشخصتته

 ریش تتیین شده را محقق نماید:

 انتطاف رذیری، ب ره وری، کیفیت

                                                 
1
 International Standard Classification of Occupations 
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همان م ارت آموخته از کیفیت الزم برخوردار باشد و تناسب این محصول با  یا ی آموزشیها فتالیت ننانچه محصول یا خروجی

ب ره وری( و سیستم بتواند در مقابل ) اهداف از ریش تتیین شده که همانا رر کردن ی  فرصت شغلی ی  به ی  باشد

 تغییرات خود را به روز نگه دارد )انتطاف رذیری(، تغییرات سریع بازار کار به سرعت عک  التمل نشان دهد و متناسب با این

 اهداف تکلیفی خود موفق باشد. در این صورت است که می توان گفت این نظام آموزشی می تواند در تحقق

ی آموزشی و ها برای ایجاد ی  ننین نظامی الزم است برنامه درسی یا استاندارد م ارت آموزشی که بنیان و اساس فتالیت

را در نظام آموزشی ایجاد نموده و در جوامع بین المللی نیز  ها تشکیل می دهد به گونه ای طراحی شود که این قابلیت آزمون را

ی كالسيک كه در ذیل بدان پرادخته ها آموزشی حرفه ای و ها آموزشبا توجه به تمایز بين مورد رذیرش قرار گیرد. 

ی فنی و حرفه ای را بيشتر ها آموزشتدوین برنامه درسی در حوزه  ها خواهد شد، می توان ظرافت و پيچيدگی

 مشخص نمود.

ی ها ترین طبقه بندی از هدف متروف اند. ی مختلف طبقه بندی کردهها را به گونه ها ی آموزشی بسیار متنوع اند و آنها هدف

متروف  و به نام بنجامین اس بلومآموزشی به وسیله گروهی از متخصصان آموزش و ارزشیابی ریشرفت تحصیلی ت یه شده 

ی حوزه شناختی، حوزه عاطفی و حوزه ها ی آموزشی ابتدا به سه طبقه کلی با نامها هدف ، بندی در این طبقه گشته است.

 حرکتی تقسیم شده اندو هر حوزه نیز دارای طبقه بندی مخصوص به خود است.-روانی

شوند و درشش سطح  می ی ذهنی و فکری آدمی سرو کار دارند مربوط ها تئی که با فتالیها ی حوزه شناختی به جریانها هدف

-4، اجرا كردن و استفاده از یک روش در یک موقتيت خاص() كاربستن-3، ف میدن-2،  دانش -1طبقه بندی شده اند:

ارزشیابی . این شش سطح به طور سلسله مراتبی از عینی وساده به انتزاعی وریچیده مرتب شده  -6 ، ترکیب -5، تحلیل

در عمل در دو  ی کالسی  کشور بیشتر بر این حوزه تکیه دارد اهداف آمتتوزشی برمبنای سطوح این حوزه وها آموزشاند.

 سطح اولیه آن برنامه ریزی می شود.

، و نیز رشد ارج شناسی و سازگاری را ها وارزش ها نگرش ، ها که تغییرات حاصل در عالقهئی است ها حوزه عاطفی شامل هدف

احساس یا باور ) ارزش گذاردن -3راسخ دادن،  -2 ، توجه کردن -1دهند و دررنج سطح طبقه بندی شده اند: می نشان 

سطوح حوزه  ، رفتن. مانند حوزه شناختیشخصیت رذی -5 ، سازمان دادن به ارزش ا -4 ، پایدار از ارزشمند بودن یک چيز(

عاطفی نیز به طور سلسله مراتبی از عینی وساده به انتزاعی وریچیده مرتب شده اند.سطوح این حوزه کمتر مورد توجه برنامه 

 ی کالسی  قرار می گیرد.ها آموزشریزان آموزشی در حوزه 

مربوط است. به سخن دیگر هر فتالیتی که عالوه بر جنبه  ی حرکتی یا حرکات بدنیها حوزه روانی حرکتی به زمینه م ارت 

ی حوزه روانی حرکتی بر اساس طبقه بندی ها گیرد. هدف می روانی دارای جنبه جسمانی نیز باشد در این حوزه جای 

ریچیده راسخ  -5 ، عادت -4 ، تقلید -3 ، آمادگی -2 ، (حسی)ادراک  -1سیمپسون در هفت سطح اصلی تقسیم بندی شده اند: 

ی قبال آموخته شده برای انجام یک تكلي  تازه اما مربوط به تكالي  ها استفاده از مهارت) انطباق -6آشکار، 

ابتکار .مانند دوحوزه قبلی، سطوح این حوزه نیز به طور سلسله مراتبی از عینی وساده به انتزاعی وریچیده مرتب  -7،  گذشته(

 1شده اند.

ی حوزه ها گیرد با حوزه شناختی این است که هدف می را نیز در بر  ای حرفهی فنی وها آموزشتفاوت عمده این حوزه که  

و هم  عاطفیو  ذهنیی ها ی حوزه روانی حرکتی هم به فتالیتها اما هدف ، شود می ی ذهنی ختم ها شناختی صرفا به فتالیت

ی م ارتی در کمتر منابع و ها آموزشول واقع شدن این نکته ای است که به واسطه مغف نیاز دارند و ی جسمیها فتالیتبه 

ی علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی به آن ررداخته نشده است و برخالف حوزه شناختی که مبنای تدوین برنامه ی ها ماخذ

 گیرد. قرار ها آموزشی کالسی  است می بایست مورد توجه برنامه ریزان در این ها آموزشدرسی در 

ررورش م ارت در م ارت جو است و اهداف آموزشی می بایست با توجه به سطوح مختلف ،  حرفه ایفنی و  یها آموزشهدف 

ای با  ی فنی وحرفهها آموزشاصلی  حرکتی( برنامه ریزی شوند و این وجه تمایز-عاطفی و روانی، هر سه حوزه )شناختی

تت د اخالق کاری که برحوزه عاطفی  ای ذهنی است،ی کالسی  است . از این رو دانش فنی که مبتنی بر فتالیت ها آموزش

                                                 
 دکتر علی اکبر سیف، انداره گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی، جلد سوم1
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 باشند و سه راس مثلثی را تشکیل  می عناصر اصلی م ارت  ی جسمی است،ها تکیه دارد و توانائی عملی که مبتنی بر فتالیت

 را در برگرفته اند. ای حرفهدهند که م ارت فنی و  می

 

 
لذا شناسایی مشاغل و  ،تاثیر مستقیم در رشد اقتصاد کشور دارد کهتوجه به اینکه بازار کار و اشتغال دو مقوله ای است  با 

قانون نظام  7همانگونه که در بند دو ماده  2008ایسکو  ی مختلف بر مبنای طبقه بندی بین المللی مشاغلها حرف در رشته

جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و م ارتی بدان تاکید شده است و ت یه استانداردهای م ارت و آموزش شغلی و 

 را مستلزم سازماندهی و ساختار کامال منسجم بوده تا کلیه استانداردهای شغلی ،با توجه به اهداف فوق ای حرفهی ها شایستگی

 تدوین نموده و در اختیار ذینفتان قرار دهد. 2008بر اساس ایسکو 

در  2008عنوان استاندارد شغل و شایستگی بر اساس طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو  5300در حال حاضر بیش از 

می  دهای م ارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بارگذاری شده است و برای عموم قابل استفادهسامانه ملی استاندار

DACUMتجزیه و تحلیل شغل به وظائف و کارهاست که به روش به اصطالح  باشد. مبنای تدوین استاندارده ای آموزشی
1 

کدگذاری می  ISCO2008بر اساس کد ایسکو  د وج این تجزیه وتحلیل ت یه می گردبرنامه درسی برمبنای نتای متروف است،

، درودگری، فرایندهای صنایع غذائی 75زیر گروه اصلی ، ی مرتبطها صنتتگران و کارکنان حرفه 7گروه اصلی  :برای مثال .شود

 سازان نوبی کابینت 7522گروه واحد، سازان نوبی کنندگان نوب، کابینت محافظت 752گروه فرعی ، ...ها سایر رشته روشاک و

 عنوان 7 5 2 2 2 0 1 9 0 0 2 0 0 0 1
استاندارد 

 آموزشی

 نسخه
کد 

 شایستگی
 کد شغلی

کد گروه برنامه 

 ریزی درسی

سطح 

 م ارت
Isco-08 

کابینت ساز 

 نوبی
 شغل

 

 

 حرفه ای و م ارتی و تتیین صالحیت حرفه ای، مراکز ملی سنجش آموزش و تربیت فنی -2

شکوفائی اقتصادی هر کشور دارد و  تتیین صالحیت حرفه ای نیروی کار رابطه مستقیم با رشد وبا توجه به موارد مذکور 

حرفه ای و م ارتی ، قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی 9و ماده  2ماده 5اهمیت این موضوع به حدی است که در بند 

حرفه ای و مهارتی و ، تربيت فنیبرایجاد مركز ملی سنجش آموزش و مجل  شورای اسالمی،  24/8/1396مصوب 

                                                 
1
 Developing A Curriculum 
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با استفاده  و این م م قانون مذكور تاكيد شده است 5تتيين صالحيت حرفه ای وابسته به شورای عالی موضوع ماده 

 از امکانات موجود و م ندسی ساختار کنونی به سرعت امکان رذیر می باشد.

بلکه  برخوردار نیستی الزم برای ی  شغل از اهمیت ها تکسب م ار نحوهآنچه از متن قانون استنباط می شود این است که 

می  ی شغل مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد وها و قابلیت ها آیا فرد واجد کلیه توانائیآنچه م م است این است که 

ارزشیابی و سنجش ،  ی آزمونها این بدان متنی است که حوزه و ؟تواند وظائف مربوط را با دقت وکیفیت به انجام رساند

کمبود تج یزات، ) ی آموزشی جدا باشند تا بتوان بدون در نظر گرفتن مقتضیات آموزشیها صالحیت حرفه ای باید از حوزه

 انجام داد. بلوک دیاگرام زیر گویای مدل ارائه شده است:را  امکانات، مربی و ...( سنجش و ارزشیابی کامال متتبر

 

 
 و تتيين صالحيت شغلی باید به گونه ای طراحی گردد كه مقتضيات مالی، مهارت ارزشيابییک نظام سنجش و 

ی بين ها دليل در مدلی آموزشی بر روی سنجش تاثير نگذارد و به همين ها زمانی تجهيزاتی و... حاكم بر حوزه

 و آموزش امر متولی ،المللی حوزه آموزش دهنده خود نسبت به سنجش و تتيين صالحيت حرفه ای اقدام نمی نماید

برای دریافت  فرد م ارت تشخی  دهد که صورتی در و باشد می  آموزش حوزه تراکمی و تکوینی تشخیصی، یها ارزشیابی

  مترفیمراکز سنجش  به تتیین صالحیت شغلی ارزشیابی در شرکت ج ت را ویاست،  کافیگواهی نامه صالحیت شغلی 

 را فرد خود، تشخی  به بنا و داشت خواهد ع ده به کامل بطور را کارآموز تتلیم مسئولیت آموزش حوزه شیوه این با. نماید می

 شود می  سبب یلتر عمل نموده وهمانند ی  ف این روش .نماید می  مترفیرایانی یا تتیین صالحیت شغلی  ارزشیابی به

 قبول میزان این بر عالوه .شود ارائه استاندارد سطح دروفق داده و  ی شغلیها خود را با وظائف مندرج در استاندارد ها آموزش

این روش در حال حاضر در  .باشد آموزش حوزه عملکرد برای مناسبی متیار تواند می  م ارتی سنجش و ارزشیابی در شدگان

،  مرکز ملی سنجش آموزش و تربیت فنیسازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال اجراست و می توان این ظرفیت را در اختیار 

با توجه به ماهیت  بدون اینکه نیاز به ایجاد ساختاری جدید باشد.،  قرارداد حرفه ای و م ارتی و تتیین صالحیت حرفه ای

ی سازمان آموزش ها برنامهمبنای اجرای  08-طبقه بندی بین المللی مشاغل ایسکو ، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی ها برنامه

نظام 
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 یارزشياب

 یتشخيص 

 یتراکم یارزشياب

 (1)سطح 

 یتكوین یارزشياب

 

  2ماده  9مراکز مجری آموزش و تربیت فنی.... موضوع بند 

کلیه متقاضیان تعیین صالحیت حرفه ای که 

( 2ماده  9بند ) به طرق سازمان نایافته

 مهارت الزم را کسب نموده اند
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ماده  5موضوع بند 

 قانون  9و ماده  2
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با توجه به سطح عملکرد و  ISCO-08سطح  4ی صالحیت شغلی در ها فنی و حرفه ای می باشد و برهمین اساس گواهینامه

 صادر می گردد. به شرح زیر ریچیدگی شغل

 08ایسكو  سطح عملكردی ها ویژگی 10

 4سطح 

 براساس خالقيت و گيری تصميم پيچيده، مسائل حل به نياز كه است وظایفی انجام مستلزم طورویژه به ، مهارت سطح در این مشاغل

 دارد تخصصی یها حوزه در عملی و (تئوری) نظری دانش از ای مالحظه قابل پيشينه

و چندین  استقالل، مسئوليت پذیری و كنترل در یک گستره وسيتی از حوزه كاری انجام دهد، می تواند تكلي  را با تسلط كاملفرد 

مهارت را برای انجام مهارتی پيچيده تر با هم تركيب نماید. عمق، گستردگی و پيچيدگی دانش و مهارت در این صالحيت در حدی است 

ی ها ی فنی در حوزهها ه ریزی، اجرا و ارزیابی دامنه وسيتی از فتاليتكه فرد را برای مشاركت، در امر تحليل، عيب یابی، طراحی، برنام

ی این سطح نياز بيشتری به پردازش اطالعات دارند و روی مكان، زمان انجام كار و آمادگی ها تخصصصی و متنوع آماده می كند. مهارت

 می باشد.  1و  2، 3مهارت دیدگان سطوح  سرپرستیتغيير شرایط انجام كار تاكيد دارند. فرد، دارای توانایی الزم برای هدایت و 

 آموزش مدارس متلمان عمران، مهندسان بازاریابی، و فروش مدیران شامل ،4 مهارت سطح با شده بندی طبقه مشاغل از ییها نمونه

  .هستند ای رایانه یها سيستم گران تحليل و تئاتر یا سينما سالن ناپرستار ،ها دان یقموسي عمومی، پزشكان متوسطه،

 3سطح 

 دانش از ای گسترده بدنه وجود به نياز كه است عملی و فنی پيچيده وظای  اجرای شامل طورویژه به ، مهارت سطح در این مشاغل

 .دارد تخصصی حوزه در مند نظام و فنی واقتی،

پذیری نسبت به شرایط مسأله در حوزه وسيتی تكلي  را با به نمایش گذاشتن دانش كاری خوب از مهارت، ابتكار و توافق فرد می تواند 

 ،را دارد و قادر است ضمن ابتكار عمل ها اجرا و تفسير طرح ،هدایت ، برنامه ریزی ،توانایی انتخاب ،فرد از شرایط كاری اجرا كند.

 را به عهده بگيرد. 3و  2 سرپرستی سطوح ،خالقيت و ارزیابی فرایندها

 یها منشی پزشكی، یها آزمایشگاه یها تكنسين ،ها فروشگاه مدیران شامل ،3 مهارت سطحه با دش بندی طبقه مشاغل از ییها نمونه

 یها برنامه ضبط و پخش یها تكنسين و رایانه پشتيبانی یها تكنسين پزشكی، تشخيص پرتونگاران تجاری، فروش نمایندگان ، حقوقی

 .است تلویزیونی و رادیویی

 2سطح 

آمادگی دارد. عمق، گستردگی و  ،ی حرفه كه غير تكراری و غير قابل پيش بينی هستندها از فتاليتفرد برای انجام محدوده ای 

ی جدید و ارائه ها پيچيدگی دانش و مهارت در این صالحيت در حدی است كه فرد را مسئول انتخاب و انتقال دانش و مهارت به محيط

 ی این سطح نياز به پردازش اطالعات در سطح متوسط نياز دارند.اه راهكار به سرپرستان در جهت حل مشكالت می سازد. مهارت

 می باشد.  3مهارت دیدگان سطح درجه  فرد، دارای توانایی الزم برای هدایت و سرپرستی

 متصدیان حسابدارها، ،ها منشی اتوبوس، رانندگان ،ها قصاب شامل ، مهارت سطح در این شده بندی طبقه مشاغل از ییها نمونه

 نقليه وسایل یها مكانيک و ساختمان كاران برق آرایشگران، پليس، افسران ،ها فروشگاه دستياران ،ها خياط خياطی، یها چرخ

 .هستند موتوری

 1سطح 

 تحت هستند، بينی پيش قابل و تكراری كه حرفه یها فتاليت از ای محدوده انجام برای حرفه، مختل  ابزارهای شناخت ضمن فرد،

 ویژه طور بهی این سطح ها . مهارتبه نمایش بگذارد قابل قبولتواند تكلي  را با دانش مهارتی  میدارد و  آمادگیسرپرست  هدایت

  .است متمولی و ساده یدی و بدنی وظای  اجرای شامل

 دارند. ی این سطح نياز كمتری به پردازش اطالعات و تصميم گيری دارند و روی تكنيک و فرایند انجام مهارت تاكيدها مهارت

 ساده كارگران ،(نقل و حمل) باربران كار، دفاتر یا ها اداره یها نظافتچی شامل ،1 مهارت سطح با شده بندی طبقه مشاغل از ییها نمونه

 .هستند آشپزخانه دستياران و ریغدا با

صالحیت حرفه ای وجود دارد با توجه به مفاهیم ارائه شده  آموزش و ی مختلفی در سطح بین المللی برای سطوحها طبقه بندی

و که متطوف به صالحیت حرفه ای است  قانون 7ماده  2در بند  ISCO در قانون به نظر می رسد از تتاریف طبقه بندی

1 تتاریف طبقه بندی
ISCED  استفاده شده است  که متطوف به طبقه بندی سطوح آموزشی است، قانون 8در بند ماده 

                                                 
1
 International Standard Classification of Education 
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 ISCO-08با سطح م ارت در طبقه بندی  ISCEDبندی  سطوح در طبقه مقایسه

 ISCED-11ی ها شرح گروه ISCED- 11سطوح در  ISCO-08سطح م ارت 

 دکتری -آموزش عالی 8 4

 فوق لیسان  یا متادل -آموزش عالی 7 4

 لیسان  یا متادل -آموزش عالی 6 3

 فوق دیپلم –آموزش عالی کوتاه مدت  5 3

 فوق دیپلم -آموزش ر  از متوسطه 4 2

 دوره دوم آموزش متوسطه 3 2

 دوره اول آموزش متوسطه 2 2

 آموزش ابتدایی 1 1

 آموزش ریش از ابتدایی و خردسالی 0 1

ی ها با توجه به جدول فوق هر ی  سطح ایسکو می تواند دو سطح ایسکد را در برگیرد و بدین ترتیب روش صدور گواهینامه

 قانون را روشش خواهد داد.  8و  7صالحیت شغلی سازمان آموزش فنی وحرفه ای مفاد مواد 

  ی ضمن خدمتها آموزشنظام مدون تربیت مربی و   -3

 بر ها تنگنا شدیدترین از یکی الزم، یها م ارت دارای مربیان نبود که متفق القولند ایران در ای حرفه و فنی آموزش در ذینفتان

 مربیان عملی آموزش یها توانایی تدری ، یها م ارت ضتف به عمدتاٌ ها نگرانی. است ی شغلیها آموزش کیفیت ب بود راه سر

در بخش خصوصی و  ای حرفه و فنی آموزش متلمان و مربیان به کار گیری شرایط به مربوط یها داده. شود می  مربوط

که نظام منسجم تتیین صالحیت حرفه ای برای  است آن نشانگر ها آموزشی مجری این ها ی آزاد در سایر دستگاهها آموزشگاه

 ای گسترده امکانات مربی تربیت مرکز داشتن با ای حرفه و فنی آموزش سازمان این در حالی است که .این قشر وجود ندارد

 و فنی آموزش سیستم درکارآزموده  مربیان خالء کردن رر منظور به موجود بالقوه یها ظرفیت با فنی مربیان آموزش برای

به لحاظ برخورداری از  ای حرفهی فنی و ها در حال حاضر مرکز تربیت مربی و رژوهش. دارد اختیار در غیر رسمی ای حرفه

ی ها آموزشامکانات وسیع و ریشرفته سخت افزاری و نرم افزاری و منابع انسانی خبره بتنوان بزرگترین و م مترین مرکز 

شاخه جنوب آسیا 1طقه ای یونیوک ندر سطح کشور و منطقه مطرح است و به عنوان مرکز م تخصصی و م ارتی ریشرفته

 شناخته شده است . 

ج ت رشد کارآفرینی  ریزی برنامهی م ارتی با محوریت توسته صنتتی، ها آموزشتربیت نیروی انسانی متخص ، همگام کردن 

و مراکز جوار کارخانجات صنتتی، کم  به ت یه و بازنگری خصوصی  -در فراگیران، تربیت مربیان مورد نیاز بخش دولتی

ی ها استانداردهای م ارتی مربیان متناسب با تغییرات تکنولوژی و نیازسنجی آموزش برای مربیان ج ت هدفمند نمودن فتالیت

 12ماده  2برای تحقق بند این مرکز می تواند به عنوان ابزاری کارا  و عملکرد این مرکز است. ها آموزشی گوشه ای از فتالیت

 به خدمت گرفته شود. قانون نظام جامع

 ی عملی و تتیین صالحیت حرفه ایها منابع انسانی متخص  برای برنامه ریزی و اخذ آزمون -4

ستلزم منابع انسانی متخص  و و رراکندگی آن در کشور مه مشاغل دحجم گسترای افراد با توجه به  تتیین صالحیت حرفه

در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای  است و در حال حاضر این امکانات ی مج زها از جمله مراکز و کارگاه کیفیزی منابع

اداره سنجش و  32 دری تتیین صالحیت حرفه ای ها ی مرتبط با اجرای آزمونها در حال حاضر انجام ماموریت کشور می باشد.

 استان و مرکز تربیت مربی اجرا می شود  31ارزشیابی در 

در سنجش م ارت عملی از مشارکت  ها به منظور ب بود مستمر کیفیت برگزاری آزمون م ارتی و اعتبار بخشی به گواهینامه

 ، صنوف و ...ها مشاغل، اتحادیهی م ارتی، به ویژه کارفرمایان، صاحبان ها ی درگیر در طراحی و اجرای آزمونها همه طرف

                                                 
1
 UNEVOC 

2
نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی و ارتقای توان کارآفرینی تربیت ـ آموزش و2بند  
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صاحب صالحیت از اصناف و بازار کار، آزمونگر صاحب صالحیت  انی عملی از آزمونگرها ی برگزاری آزموناستفاده شود. کمیته

 سازمان و ناظر فنی تشکیل شود. 

 ،ها ساله سازمان در این خصوص، نیروی انسانی شاغل در سازمان می توانند با همکاری اتحادیه 50با توجه به تجربه حدودا  

حرفه  ی تتیین صالحیتها اجرا و نظارت بر آزمون ی اقتصادی تحت نظارت مرکز ملی سنجش برنامه ریزی،ها اصناف و بنگاه

 ای را بر ع ده گیرد.

 انسانی بخش خصوصی و دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وضتيت تتداد نيروی

 8،213 تتداد كاركنان اداری بخش دولتی

 7،157 تتداد مربيان بخش دولتی

 15،370 مع پرسنل بخش دولتیج

 23،000 تتداد مربيان بخش خصوصی

 38،370 جمع كل نيروی انسانی 

 كارآموزی آزادوضتيت تتداد مراكز آموزشی دولتی و موسسات 

 11،796 تتداد كل موسسات كارآموزی آزاد

 568 تتداد كل مراكز آموزشی دولتی

 

 برای فرآیندهای اجرائی ساختار بان  داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امکان ب ره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات -5

نقاط قوت هر نظام بوده و ضریب نفوذ فناوری اطالعات و میزان دسترسی مخاطبان به خدمات دستگاه می باشد یکی از 

سازی اطالعات خواهد داشت سازمان آموزش فنی و  فارتباطات در فرآیندهای اجرائی اثر بسیار زیادی در دسترسی و شفا

ررتال جامع  استقرارئی که موفق به اخذ نشان دولت الکترونی  شده است با ها حرفه ای کشور به عنوان یکی از اولین دستگاه

ی ها تا ورود به مرحله آزمون حوزه بندی دریافت کارت ورود به جلسه و اخذ آزمون ها دورهسازمان فرایندهای ثبت نام در 

ی ایجاد شده در ها ی صادره را به صورت کامال مکانیزه و از طریق در گاهها گواهینامه صدور گواهینامه و استتالم اصالت کتبی،

ی سازمان در اختیار سازمان تامین ها حال حاضر دسترسی استتالم برخط گواهی نامه م می رساند. درررتال جامع به انجا

 قرار دارد.  و.. کاردانش() و وزارت آموزش و ررورش اجتماعی )قانون بیمه کارگران ساختمانی و قالیبافان(

ی فنی و حرفه ای غير رسمی در كشور، سازمان آموزش ها آموزشبی شک می توان گفت در بين دست اندر كاران 

و ساختارهای الزم برای اجرای قانون نظام جامع آموزش و  ها مولفه همه است كه نهادیفنی و حرفه ای كشور تنها 

ی ها آموزشبا توجه به موارد ذكر شده و برای ساماندهی وضتيت  ،تربيت فنی، حرفه ای و مهارتی را در اختيار دارد

فنی، حرفه ای و مهارتی با  نظام جامع آموزش و تربيت یالزم است شورای عال ، حرفه ای و مهارتی كشورفنی

تكالي  مندرج در  ی غير رسمی مهارتی هستندها آموزشئی كه قانونا متولی ها دستگاه منابع و امكانات ارزیابی

 كشور سامان دهد.ی مهارتی در ها آموزشاین قانون را اجرائی نموده و به وضتيت نظام 
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 منابع

 (. قانون برنامه ن ارم توسته. ت ران: نشردوران.1388ج انگیر منصور. ) [1]

 (. قانون کار. ت ران: نشردوران.1388ج انگیر منصور. ) [2]

 . ت ران.ای حرفهاعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش فنی و ، (. ارزشیابی1390حمیدرضا ثابت نژاد. ) [3]

 .www.speac.ir/hogoghiونظارت راهبردی رئی  جم ور .  ریزی برنامهسایت  [4]

 .www.iranculture.orgسایت شورای عالی انقالب فرهنگی.  [5]

ی اجرایی مربوط به سازمان آموزش فنی ها و مقررات ودستورالتملها (. مجموعه قوانین و تصویب نامه1377ستداله مل . ) [6]

 کشور. ای حرفه. ت ران: مدیریت رژوهش سازمان آموزش فنی و ای حرفهو

 (. اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، ویرایش رنجم. ت ران: نشردوران.1387علی اکبر سیف. ) [7]

 (. قانون برنامه رنجم توسته. ت ران: متاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.1390م ناز کردنائیج. ) [8]

 ای حرفهی فنی و ها آموزشی مختلف به ها بررسی مشکالت ناشی از ورود دستگاه(. 1392حمیدرضا ثابت نژاد و همکاران. ) [9]

 . ت ران.

 .راهنمای برنامه ریزی درسی م ارت محور1384حمید منصورنیا و صمد خادمی اقدم.[10]

 

 

 


