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 ای )یونیوک( در پژوهشی که با مشارکت اکثر اعضا از جمله مرکز تربیت مربی والمللی مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفهشبکه بین

ی تدریس در کننده آیندهدهنده و ترسیمروند شکل 10"است،  دادهانجام ایران  ای جمهوری اسالمیهای فنی و حرفهپژوهش

 10"و  "ایان آموزش فنی و حرفهفعالیت و اقدام پیشنهادی برای باال بردن آمادگی مربی 8"، "ایهای فنی و حرفهآموزش

بازار کار و  یهای موردنیاز برای آیندهای با هدف انتقال مهارتپیشنهاد جهت حمایت از مربیان آموزش فنی و حرفه

  .استمشخص کردهبه شرح ذیل را  "آموزش

 ایهای فنی و حرفهآموزشدرتدریس  یآینده دهندهروند شکل 10

 ؛کاربردی و نرم مهارتهای برای تقاضا افزایش عامل سازیدیجیتال .1

 ؛گراای آیندهفههای فنی و حرریزی برای آموزشهای مرتبط با مهارت با هدف برنامهانتشار دادهگردآوری و  گ2

های قبل از استخدام بازنگری آموزشدمت و خ -بکارگیری نتایج سنجش مهارت بمنظور طراحی و تدوین آموزش ضمن .3

 ؛(مربیان)

 صنعت؛ ارتباط باو  کار از طریقگرا ای آیندههای آموزش فنی و حرفهنظامو اعتباردهی به  ارزش .4

 رفت شغلی؛خدمت به پیش -ای از طریق ارتباط آموزش ضمنبهبود و ارتقای پذیرش و اعتبار مربیان آموزش فنی و حرفه .5

 های نرم و پداگوژی؛انداز صنعت، مهارتدمت کیفیت باال بر چشمخ -ضمنهای تمرکز آموزش .6

و تمرکز بر  بدون تبعیض جنسیتیای تربیت مربیان آموزش فنی و حرفه ای پاسخگو بههای آموزش فنی و حرفهاهتمام نظام .7

 های جامع و فراگیر؛روش

 ای؛فنی و حرفههای ی آموزشاتکا به بخش خصوصی به عنوان شریک اصلی برای آینده .8

 خش ذینفعان؛ای با هماهنگی اثرببهبود کیفیت و ارتقای مربیان آموزش فنی و حرفه .9

ی ای با آیندههای آموزش فنی و حرفهای در سازگاری و انطباق نظامفنی و حرفه دهی و مشارکت مربیان آموزشضرورت نقش .10

 کار و یادگیری.
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 ایال بردن آمادگی مربیان آموزش فنی و حرفهفعالیت و اقدام پیشنهادی برای با 8

 ؛جهای ارتباطی جهت انتشار نتایبا قابلیت دارا بودن کانالها بینی مهارتضرورت تدوین نظام و سامانه ملی پیش .1

 ن؛های تکمیلی آناای و آموزشمربیان آموزش فنی و حرفه ی ارزیابی مستمر و منظم مهارتکارهاوضرورت تقویت ساز .2

 مربیان این وای، بویژه در تربیت نیروی انسانی اقدامات برای مشارکت دادن بخش خصوصی در نظام آموزش فنی و حرفه بهبود .3

 حوزه؛

نیرو  ومشوق  به عنوانای شغلی مربیان آموزش فنی و حرفه یرشد و ارتقا همراه با ،تدوین یک نظام مبتنی بر شایستگی .4

 ای؛ش مستمر و توسعه حرفهدر آموزآنان محرکه برای مشارکت و حضور 

من و ض پیششی های آموزگنجاندن آموزش در زمینه توسعه پایدار )سبز(، کارآفرینی و فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه .5

 خدمت مربیان؛

های جامع و فراگیر با هدف بهبود های نرم و روشمحور، مهارت -های آموزشی از قبیل پداگوژی فراگیرگنجاندن مولفه .6

 پیامدهای تدریس و یادگیری؛

 ان؛ای مربیتقویت حکمرانی و تسهیل هماهنگی و همکاری بین شرکای درگیر در آموزش پیش و ضمن خدمت و توسعه حرفه .7

ها و راهبردهای آموزش، سیاستن بویژه موارد مربوط به ها و نظرات مربیاهایی برای گردآوری منظم دیدگاهتدوین سامانه .8

 ای آنان.هتربیت و توسعه حرف
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 بازار کار و آموزش یی آیندههای موردنیاز براای با هدف انتقال مهارتپیشنهاد جهت حمایت از مربیان آموزش فنی و حرفه 10

 .شودداده نشر  ایموزش فنی و حرفهآ مهارتی در حال ظهور گردآوری و بین موسسات و مربیان هایهای مربوط به نیازداده .1

ز آموزش ها را به عنوان بخشی اای جامع از مهارتباید نمونه ایآموزش فنی و حرفهمربیان جهت آماده شدن برای آینده،  .2

 ای مستمر خود بگذرانند.مت و توسعه حرفهخد -ضمن

 ست.ترین رکن آموزش ضمن خدمت مربیان اکار و ارتباط با صنعت مهم .3

 دهد.های ضمن خدمت را افزایش میآموزش ردبه شرکت  مربیان نگر، تمایلهای بلند مدت و آیندهمشوق .4

های نرم و کاربردی، و پداگوژی کمتر از های ضمن خدمت مربیان، اهمیت ارتباط قوی با صنعت، تمرکز بر مهارتدر آموزش .5

 محتوای تخصصی نیست.

 های آموزشی پیش وبرنامه اطالعات و ارتباطات درتوسعه پایدار )سبز(، کارآفرینی و فناوری های در زمینه آموزشالزم است  .6

 گنجاده شود. ضمن خدمت مربیان

 های جامع و فراگیر نیز آموزش ببینند.باید در خصوص روشای آموزش فنی و حرفهمربیان  .7
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یش نگر را افزاهای آیندهای برای انتقال آموزشهمکاری با شرکا بویژه بخش خصوصی، ظرفیت نظام آموزش فنی و حرفه .8

 دهد.می

های شرکا ماهنگی اثربخشِ فعالیتبرای هکارهای قوی وساز، ضرورت وجود تقویت مشارکت ذینفعان مختلف بمنظور .9

 ناپذیر است.اجتناب

 است. حیاتی ،نگر، مشورت و نظرخواهی منظم از مربیانچابک، پاسخگو و آیندهای آموزش فنی و حرفهجهت ساختن یک نظام  .10

 

 


