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 ٢

  اي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي تعریف آموزش ه

حـراز شـغل ،   آموزش هاي فنی و حرفه اي انجام آن نوع از فعالیت هایی است که فرد را براي ا      

  0و کسب کار آماده نموده و یا کارآیی وي را در انجام آنها افزایش می دهد  حرفه

ولی امروزه با مطرح شدن مفاهیمی چون آموزش مداوم این فعالیتها گستره بیشتري یافتـه و                

   0فعالیت هاي مهارت اموزي را هم شامل می شود 

 است از فوایدي برخـوردار باشـد کـه بـه            آن نوع فعالیت هایی است که ممکن      : مهارت آموزي     

 و آنـان را  0و باعث ایجاد مهارتهایی در افراد می شـود   طور مستقیم به اشتغال مربوط نباشد       

در انجام فعالیت هایی توانا می سازد که می تواند به کاهش مخارج و افزایش کیفیفـت زنـدگی           

  0منجر شود 

 موزي وظایف کلی آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آ: 

  تربیت نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار در بخش هاي مختلف اقتصادي* 

  اصالح هرم شغلی نیروي کار* 

  همگام کردن سطح مهارت نیروي کار با تغییر و تحوالت فناوري و نیاز بازار کار * 

  بازسازي و بهسازي مستمر نیروي انسانی شاغل در بخش هاي مختلف اقتصادي* 

  برنامه هاي توسعه اي  ش تقاضا محور متناسب با نیازهاي بازار کار بخشی،ملی،منطقه اي وارائه آموز* 

  فراهم آوردن شرایط کارآفرینی و خالقیت در عالقمندان ، شاغالن و بیکاران جویاي کار* 

  ارائه آموزش هاي مهارتی به بیکاران به منظور هدایت آنان به مشاغل جدید * 

  م العمرتوسعه آموزش هاي مادا* 

  تامین نیازهاي اموزش مهارتی گروه هاي خاص* 

  معرفی و توسعه مهارت هاي جدید * 

  افزایش مهارتهاي زندگی از طریق آموزش استفاده بهینه از منابع و سرمایه ها* 



 

 ٣

 ویژگی هاي آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 

  ارتباط این آموزش ها با بازار کار* 

  اوري نوین به عرصه هاي تولیديانتقال دانش و فن* 

  تمرکز در سیاستگذاري و تنوع در اجرا * 

  برخورداري از نظام ها و شیوه هاي متنوع آموزشی* 

  تغییر و تحول پذیري سریع در مقایسه با آموزش هاي عمومی* 

عملی و کاربردي بودن این اموزش ها و ضرورت بـر خـورداري از محـیط هـاي آمـوزش عملـی و                  * 

  0آموزشی تجهیزات 

  حیطه و گستره بخش آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي: 

 

آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي به صورت رسمی و غیر رسمی اجرا می شـود و          

طیف گسترده اي از آموزش ها شامل آمـوزش غیـر رسـمی فنـی و حرفـه اي ، آمـوزش هـاي          

  0 کاربردي را در بر می گیرد –ردانی علمی متوسطه فنی و حرفه اي و کاردانش و آموزش کا

  

  نقش آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي در رشد سریع اقتصادي: 

 

امروزه آموزش به مثابه نوعی سرمایه گذاري در نیروي انسانی مهمترین عامل تحقق توسعه              

 انجـام کـار   موزش فنی و حرفه اي ، توان بـالقوه انـسان را در  آ زیرا 0پایدار به شمار می رود   

افزایش داده و سبب ارتقاي بهره وري به عنوان یکی از عوامل تولید می گردد کـه خـود سـبب       

 بنابراین افزایش بهـره وري نیـروي کـار    0افزایش بهره وري سایر عوامل تولید نیز می شود        

اموزش دیده ، موجب افزایش تولید شده و استمرار آن رشـد اقتـصادي را بـه همـراه خواهـد                     



 

 ٤

 نتایج بسیاري از تحقیقات نشان می دهد که کشورهاي در حال توسعه کـه بـا کمبـود       0داشت  

نیروي کار اموزش دیده و متخصص روبه رو می باشند ، نرخ بازدهی آموزش و شدت تـاثیر                  

آن بر رشد اقتصادي از طریق افـزایش بهـره وري نیـروي کـار ، بـیش از نـرخ بـازدهی ایـن                   

  0ته می باشد  آموزش ها در کشورهاي توسعه یاف

  

  تاثیر آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بر توسعه مبتنی بر دانایی: 

 

ذخیره انباشته شده اي از اطالعات و مهارت هـا کـه از مـصرف اطالعـات توسـط                  « دانایی را   

 دانایی در ذهن فرد به وجود مـی آیـد  و           0تعریف کرده اند    » گیرنده اطالعات حاصل می شود      

است و سرمایه انـسانی   » سرمایه انسانی   «  یکی از مؤلفه هاي اصلی دانایی        0د  به کار می رو   

 از ایـن رو  0حاصل آموزش مناسب ، ذخیره اي از مهارت ها و سالمت جسمی و روانـی اسـت                 

آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي از طریق افزایش سطح مهارت نیروي کـار نقـش      

  0نایی دارد مؤثري در تحقق توسعه مبتنی بر دا

  تاثیر آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بر بهره وري و رقابت پذیري: 

 

  :تاثیر آموزش بر ارتقاي بهره وري درزمینه هاي زیر مورد تحلیل قرار گرفته است 

 عملکرد اقتصادي کسانی که آموزش دیده اند و مهارت هاي ویـژه اي را کـسب نمـوده انـد ،                    -

کار را قادر می سازد تا سایر نهاده هاي تولیدي را به طور کاراتري بـه  مهارت هایی که نیروي  

  0کار برد ، بهبود می یابد 

 واقـع فـرد    در0 سرعت سازگاري افراد آموزش دیده با تغییـرات فنـاوري افـزایش مـی یابـد                -

   0استفاده می کند خود افزایش درآمدآن جهت  فناوري نوین را زودتر پذیرفته و از دیده آموزش



 

 ٥

  0 آموزش ، عملکرد اثر بخش فرد را در سازمان هاي تولیدي نوین ارتقاء می دهد -

 آموزش ارزشها و هنجارهاي سازگار با رفتار تولیدي را در فرد ایجاد می کنـد و او را آمـاده       -

  0می کند در موقعیت هاي شغلی به خوبی عمل کند 

ف و مـسئولیت هـاي جدیـد ،         آموزش براي فرد ، توانایی هاي کسب معاش ، پـذیرش و ظـای              -

قدرت تصمیم گیري مناسب و درست ، بوجود می آورد که تماماً ویژگی هاي یک فرد بـه شـدت     

  0بهره ور است 

آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي با افزایش مهارت و تاثیر بر جـدیت در کـار ، بـه             

 کارگران ، انگیزه هاي متعلق     همچنین تعامل بالقوه میان    0افزایش دستمزد کارگران می انجامد      

به گروه کاري را نیز بهبود می بخشد و لذا به میزانی که آموزش فنی و حرفه اي ، افـراد را بـا          

مهارت ها و نیازها و انتظارات شغلی آشنا می سازد و جدیت در کار را افزایش مـی دهـد ، بـه              

  0 وري می انجامد افزایش کمیت هاي تولیدي با کیفیت بهتر و در نتیجه بهبود بهره

ن ، رقابـت پـذیري فعالیـت هـاي اقتـصادي را             آجهانی شدن اقتصاد و ضرورت هم پیوندي با         

ـ   اجتناب ناپذیر نموده است که جز از طریق ارتقاي      ي ور بهره وري و افزایش سـطح مهـارت نی

 انتظار براین است که اموزش هاي فنی و حرفه اي از طریق کـارآفرینی  0کار حاصل نمی شود   

تقویت مهارت هاي شغلی و مدیریتی موجبات ایجـاد فرصـت هـاي شـغلی برابـر در حیطـه             و  

فعالیت هاي اقتصادي و استفاده بهتر از منابع موجود بـراي عرضـه بیـشتر و بهتـر کاالهـا و       

  0خدمات را فراهم کرده و در نتیجه به رقابت پذیري اقتصادي کمک نماید 

  

  

  



 

 ٦

  در آمایش سرزمین و ایجاد توازن منطقه ايآموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 

 

آمایش سرزمین را مهندسی ترتیبات بهره برداري بهینه از ظرفیـت هـاي اجتمـاعی و طبیعـی                

 بدین ترتیب مقوله آمایش سرزمین به معناي ایجاد تعامل میان انسان ، فـضا         0تعبیر کرده اند    

  :و فعالیت ، بر اساس سه مالحظه اساسی زیر شکل می گیرد 

  

 ظرفیت ها و قابلیت ها و موانع و تنگناها که تعیین کننده تخصص ها و عملکرد هاي اصـلی                    -

  0اقتصادي و اجتماعی می باشد 

 ساختار فرهنگی منطقه که ناظر بر مشخصه هاي اعتقادي و رفتاري جامعه می باشد و بیـان      -

  0کننده خصوصیات عامل انسان در توسعه است 

 کننده ویژگی هاي سرزمین است و خصوصیات فضا را در جهـت         ن موقعیت منطقه اي که بیا     -

  0گیري هاي توسعه ملحوظ می دارد 

 از مزیت هاي نسبی کشور و اتخـاذ تـدابیر و             بهینه   با در نظر گرفتن مالحظات فوق ، استفاده       

اولویـت مزیـت هـاي منـابع انـسانی ،      راهبردهاي مناسب جهت رقابتی کردن این مزیت ها ، با   

       ایـن امـر مـستلزم شـناخت     0غرافیایی ، ذخایر و امکانات طبیعی محقـق مـی شـود         موقعیت ج 

فعالیت هاي اقتصادي ، سرمایه هاي فیزیکی و تـامین        دهیمزیت هاي نسبی منطقه اي و جهت        

 توزیع جغرافیایی امکانات و فرصت هـاي آمـوزش          0نیروي انسانی متخصص با آن می باشد        

ي بر حسب مزیت ها و استعدادهاي منطقه اي ، نقش مـوثري در         فنی و حرفه اي و مهارت آموز      

شکل دهی عملکردهاي اصلی اقتصادي و استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت هاي کشور ایفـا             

  0خواهد کرد 

  



 

 ٧

 تاثیر آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بر سالمت و بهبود کیفیت زندگی 

 

ر اعم با افزایش سطح دانش مربوط به چگونگی         شواهد بسیاري وجود دارد که آموزش به طو       

مقابله با بیماري ها بر کاهش نرخ مرگ و میـر و در نتیجـه ارتقـاي سـالمت و بهبـود کیفیـت                         

  0زندگی تاثیر می گذارد 

 آمـوزش  و آمـوزش پزشـکی و        درمان  آموزش هاي حرفه اي و مهارتی در دو بخش بهداشت ،            

باعث افزایش سطح مهارت زنـدگی و شـغلی افـراد    فنی و حرفه اي به عنوان آموزش هایی که          

  :تاثیر گذار است ت و بهبود شاخص هاي کیفیت زندگی می شود از طریق زیر بر سالم

  

 :آموزش هاي فنی و حرفه اي در بخش بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

 

   تربیت و تامین نیروي انسانی پزشکی ، پیراپزشکی و متخصصین امنیت و سـالمت غـذایی         -

  0و تقویت مهارت هاي حرفه اي آنان 

اي آموزش بهداشت ، ایمن سـازي ، بهداشـت مـادر و کـودك ،                ه اجراي سازمان یافته برنامه      -

  0بهداشت باروري و کنترل جمعیت 

  0 اجراي سازمان یافته برنامه هاي آموزشی سالمت تولید ، فرآوري و مصرف مواد غذایی -

ـ        - شگیري از بیمـاري هـا ، اسـتفاده بهینـه از سـموم و          کاهش مخاطرات سالمتی از طریـق پی

توسعه مبارزه بیولوژیک ، تشویق به کسب عادات درست سالم زندگی کـردن ، بهینـه سـازي         

شرایط محیطی که مستلزم بازنگري در نقـش و مـسئولیت شـاغالن حرفـه هـاي بهداشـتی و               

  0محتواي آموزشی است 

  



 

 ٨

  اههاي اجراییبخش آموزش هاي فنی و حرفه اي در سایر دستگ

 

 توانمند سازي و افزایش آگاهی افراد جامعه در زمینه چگونگی حفظ و ارتقاي سالمت فـردي                -

  0و محیط زیست 

 افزایش آگاهی هاي عمومی در زمینه حقوق شهروندي به منظور دستیابی بـه مراقبـت هـاي       -

  0بهداشتی با کیفیت مناسب

 انجام اقدامات اساسی براي افزایش کیفیت بهداشت حرفه اي ، سالمت کارگران و کـشاورزان                -

  0و رعایت اصول ایمنی 

 توسعه کارآفرینی و توانمند سازي اقشار مختلف جامعه از طریق بسط و ارائه شیوه هـاي                 -

  0نوین مهارت آموزي براي کسب درآمد و فراهم کردن زندگی بهتر 

ایی و سالمت تغذیه اي و نیز ارتقاي سالمت و ایمنی مـواد غـذایی از طریـق               تحقق امنیت غذ   -

  0ارائه آموزش هاي فنی و حرفه اي در بخش کشاورزي 

  

 تاثیر آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بر امنیت انسانی و عدالت اجتماعی 

 

ي از کارآفرینان برابري دسترسی به آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي و نیز الگوساز 

و ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی ، از راهکارهاي ایجاد زمینه براي رشد و تعالی افراد جامعه            

 بسط دسترسی این آموزش ها براي گروه هاي خـاص و حمایـت و گـسترش                 0به شمار می رود     

فرصـت  دوره هاي کارآفرینی ، ضمن افزایش توانمندي هاي آنان و افزایش دسترسی به منابع و         

  0ها ، به افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه تحقق امنیت و عدالت اجتماعی می انجامد 

  

  

  



 

 ٩

  تاثیر آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بر توسعه فرهنگی: 

 

 توسعه آموزش هاي فنی و حرفه اي ، از طریق ترویج و تعمیق فرهنـگ کـار و کـارآفرینی ،          -

 ، می تواند به تقویت و تعمیـق حـس همبـستگی و ایجـاد        عالوه بر ارتقاي ارزش هاي فرهنگی     

، از طریق تقویت مهارت هـاي        توسعه فرصت هاي برابر آموزشی       0انسجام اجتماعی بینجامد    

افراد متناسب با نیازهاي جامعه و تحوالت فناوري نیز شرایط و فضاي مناسب بـراي اعـتالي           

  0ارزش هاي فرهنگی به همراه دارد 

    یت ها ، محدودیت ها و تنگناهاي توسعه بخش آموزش فنی و حرفـه اي و                 ظرفیت ها ، قابل

 :مهارت آموزي 

 

  :ظرفیت ها و قابلیت ها 

  

  0 ارزش معنوي کار به عنوان عبادت در فرهنگ ملی و اسالمی -

                          توجه سیاسـتگذاران ومـسئوالن بـه امـوزش هـاي فنـی و حرفـه اي و مهـارت  آمـوزي در                        -

ل هاي اخیر به منظور ایجـاد فرصـت هـاي شـغلی جدیـد و حمایـت از کارآفرینـان و خـود           سا

  0اشتغالی 

 تاکید مجامع آموزشی بین المللی بر آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي براي همه                 -

  0و به صورت مادام العمر 

آموزش هـاي   به فلسفه وجودي و ضرورت اجراي خبره و آشنا  وجود مربیان و کارشناسان      -

  0فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 



 

 ١٠

 ارتقاي نسبی منزلت آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي و افزایش اقبال عمومی از              -

  0آموزش ها در سال هاي اخیر 

 وجود امکانات اجرایی ، فنـی و فیزیکـی مناسـب در دسـتگاههاي دولتـی و غیـر دولتـی بـا                        -

  0پراکندگی جغرافیایی گسترده 

و افـزایش  ) عمـدتاً در زمینـه خـدمات    ( وجود زمینه هاي مناسب مشارکت بخش غیر دولتی      -

مشارکت این بخش در سال هاي اخیر به تناسب افزایش نسبی تسهیالت اعتباري و کمک هـاي                 

  0مالی دولتی 

  0 وجود رشته هاي مهارتی جدید متناسب با تحوالت فناوري اطالعات در بازار کار -

  :تنگناها محدودیت ها و 

 

  آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي و نبود سند باالدستی   فقدان نظام جامع -

  0 بهره گیري نامناسب از ظرفیت هاي بالقوه موجود در دستگاه هاي دولتی و غیردولتی -

 تاکید برنامه هاي اجرایی بر کمیت آموزش هـاي فنـی و حرفـه اي و مهـارت آمـوزي و عـدم          -

  0موزش ها آاهداف کیفی این تحقق کامل 

ضریب اشتغال نیروهاي آموزشی و پیش بینی کاهش آنان به دلیل سابقه شـغلی              باال بودن    -

  0باال و پیش بینی نکردن ساز و کار اجرایی مناسب براي جایگزینی  

 اتکاء بیش از حد به اعتبارات دولتی و ناکافی بودن سهم آمـوزش هـاي فنـی و حرفـه اي از                       -

  0 داخلی و خارجی عمومی دولت و عدم توفیق در جذب سرمایه هاي بخش خصوصیاعتبارات

  0 نظام مند نبودن امر نظارت و کنترل فعالیت هاي اجرایی و فقدان نظام ارزشیابی جامع -

  تشکیالت سازمان نامناسب و غیر منعطف در دستگاه هاي دولتی ارائه دهنده آموزش هـاي      -

   . فنی و حرفه اي و مهارت آموزي
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   نبود نظام مطلوب براي سنجش نیاز بازار کار در بخش هاي مختلف -

   نامناسب بودن هرم مهارتی نیروي انسانی در بخش هاي مختلف -

   انجام فعالیت هاي موازي بین دستگاه هاي مختلف -

 کم رنگ بودن جایگاه آموزش فنی و حرفه اي و مهـارت آمـوزي ویـژه زنـان در نظـام هـاي               -

  . ود آموزشی موج

آموزش هاي فنـی  ... ) ، ، انسانی فیزیکی (  نبود نظام جامع آمار و اطالعات در زمینه امکانات     -

  . و حرفه اي و مهارت آموزي 

 ضعف نظام پژوهشی و مطالعاتی و عدم کاربست نتایج پژوهش هاي انجـام شـده و نبـود                   -

  . ارتباط مطلوب آموزشی براساس شاخص هاي استاندارد 

  . دن سطح مهارت و تجهیزات آموزشی براساس شاخص هاي استاندارد  پایین بو-

 بال استفاده ماندن ظرفیت هاي آموزشی دولتی در زمینـه کـشاورزي و اضـمحالل تـدریجی               -

  . ظرفیت هاي فیزیکی به دلیل استهالك تأسیسات آموزشی و کمک آموزشی موجود 

                علــی رغــم افــزایش کمــی  پـایین بــودن ســرانه آمــوزش بهــره بــرداران بخــش کــشاورزي  -

  . آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 

 ناچیز بودن سهم زمینه کشاورزي در نظام آموزش و پرورش متوسطه و عـدم اسـتقبال در                -

  . این زمینه حتی در میان کشاورز زادگان و روستازادگان 

  

   در تحقق اهداف چشم انداز گاه بخش آموزش فنی وحرفه اي و مهارت آموزينقش و جای

  

، ایران جامعه اي است برخوردار از دانش پیشرفته و متکی بر سـهم               چشم انداز بلند مدت      در سند   

  برتر سرمایه انسانی در تولید ملی و پوشش گسترده آموزش هاي مهارتی در تمامی مشاغل 
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در بخـش آمـوزش   سیاست هاي کلی مندرج در برنامه هاي توسعه اي جمهوري اسالمی ایران            

  :فنی و حرفه اي و مهارت آموزي به شرح زیر می باشد 

و اهتمـام بـه     ... ، کـارآفرینی و     تقویت وجدان کاري و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار            

  . ارتقاي کیفیت تولید 

و کـار آمـد   ... ، آموزش فنی و حرفه اي  ی کشور شامل آموزش و پرورش       ش نظام آموز  اصالح  

  . براي تأمین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقق اهداف چشم انداز کردن آن 

تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص هـایی               

  ... از قبیل آموزش و 

  ...فراهم کردن محیط رشد فکري و علمی و تالش در جهت رفع دغدغه هاي شغلی جوانان 

 به اقتصاد متنوع و متکی بر منـابع دانـش و آگـاهی سـرمایه انـسانی و              تالش براي دستیابی  

  .فناوري نوین 

  )... ، نیروي کار ( ... ایجاد ساز و کار مناسب براي رشد بهره وري عوامل تولید 

اهداف کلی و راهبردهاي کالن توسعه بخش آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي در تحقق  

  چشم انداز بلند مدت توسعه 

  

 و توانمندسازي و تـأمین      ءصالح هرم شغلی نیروي کار و ارتقا      ، ا گسترش دانش و مهارت      -

سرمایه انسانی براي دستیابی به اقتـصاد متنـوع و متکـی بـر منـابع دانـش و آگـاهی و                      

  . فناوري نوین 

 کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروي کار کشور با سطح استانداردهاي جهانی  -



 

 ١٣

و ارتقاي مهارت هاي شغلی و فنی و حرفه اي نیروي انسانی مشاغل       افزایش سطح کارایی     -

 . در بخش هاي مختلف اقتصادي 

، منطقـه اي و برنامـه هـاي    ایجاد ارتباط منطقی میان آموزش ها و نیاز بازار کـار داخلـی           -

 . توسعه اي 

اصالح نظام آموزش فنی و حرفه اي و کارآمد کـردن آن بـراي تـأمین سـرمایه انـسانی و                     -

ــی   تو ــه اي و علم ــی و حرف ــاي فن ــوزش ه ــوان و  –ســعه آم ــتفاده از ت ــا اس ــاربردي ب                 ک

 . ظرفیت هاي بخش هاي دولتی و غیر دولتی 

نوسازي و بازسازي ساختارهاي تصمیم گیري و اجرایی و ایجاد تنوع در آموزش هـا بـه                  -

  . کاربردي –منظور ارتقاي کیفیت آموزش هاي فنی و حرفه اي و علمی 

  

  اهداف کمی بخش آموزش فنی و حرفه اي و مهارت آموزي 
  

ــه اي و علمــی         ــاي فنــی و حرف ــاي اساســی آمــوزش ه ــت گیــري ه                    کــاربردي در –جه

  برنامه هاي توسعه اي جمهوري اسالمی ایران 

  

اولویت توسعه کیفی آموزش ها با رویکرد ایجاد تعادل بین سطوح و رشته هـاي مختلـف               -

 ، فنـاوري و در چـارچوب برنامـه هـاي           ، اشـتغال    جه به جهت گیـري هـاي جمعیتـی          با تو 

، در کنار توجه به رشد کمی آموزش هاي بخش کشاورزي        توسعه اي در بخش غیر دولتی       

   کاربردي –و علمی 

از ظرفیت ها و امکانات موجـود بخـش دولتـی و گـسترش مـشارکت بخـش هـاي        استفاده   -

 .  مالی صنعت و خدمات در تأمین منابع

 :اولویت ها در تخصیص منابع دولتی  -
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   در تأمین منابع ینتوجه به الزامات قانو -1

 حمایت از سرمایه گذاري بخش غیر دولتی  -2

 حمایت از تنظیم ساز و کارهاي وام در آموزش هاي کاردانی  -3

  ، روستاییان و بهره برداران کشاورزي ، مناطق محروم اولویت آموزش به زنان  -

ــت از برنا - ــاربرد                     حمای ــد و ک ــاي جدی ــته ه ــدازي رش ــشی و راه ان ــت بخ ــاي کیفی ــه ه م

 فناوري هاي نوین 

 حمایت از توسعه منابع انسانی  -

  

اندیشمندان این عرصه و دولـت مـردان بـا    امید است در هفته مهارت و فنآوري صاحبنظران و     

معه و نظام مقدس جمهـوري     نگاه بلند و دور اندیش خود و با در نظر گرفتن منافع کشور و جا              

    ، ارتقـاء و توسـعه      اسالمی فصل نوینی را در بازآفرینی ایـن مهـم کـه نقـش مهمـی در رشـد                    

ایرانـی بـدون مهـارت وجـود     هیچ فـرد  فناوري هاي نوین دارد بگشایند و شاهد آن باشیم که          

ـ              در   کشور مـا  نداشته باشد و                       ق تولیـدات و خـدمات سـرآمد جهـانی باشـد و در راسـتاي تحق

 .  برداشته شود عرصهچشم انداز گام هاي اساسی تري در این 


