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 آسیب های ناشی از 

 ورود دستگاه های مختلف به آموزش های فنی و حرفه ای در کشور 

 رتی مها یآموزش ها یهبرا ر  ی مدیریت وواحد برا  یسازمان  لی تشک و ضرورت  
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 متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای می باشد.  کلیه حقوق این اثر

 

 ای کشورسازمان آموزش فنی و حرفه

 1400خرداد 
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 چکيده 

 آسيب های ناشی از ورود دستگاه های مختلف به آموزش های فنی و حرفه ای در کشور 

 رتیمها یآموزش ها یهبرا ر ی مدیریت وواحد برا یسازمان  ليتشکو ضرورت 
 

، دستورالعمل ها و ضوابط این پژوهش بر اساس مطالعه قوانين و مصوبات وضع شده در قوانين کشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي

بررسي چالش هاي موجود نظام منسجم آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي   واجرائي داخلي دستگاه هاي متولي آموزش  

 د وضعيت موجود آموزش هاي فني وحرفه اي مهارتي غير رسمي ارائه مي دهد. پيشنهادها و راهکارهایي براي بهبومهارتي، 

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده قوانين اصلي در دو مرجع به تصویب رسيده اند: مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب   -1

نوشت برخي از مصوبات این شورا به  فرهنگي، مي توان گفت چنانچه وزیر کار نيز عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي مي بود سر

 گونه اي دیگر رقم مي خورد.

تداخل کاري دستگاه هاي مجري به واسطه برداشت گوناگون از قوانين موجود:  وجود قوانين متعدد براي اجراي آموزش هاي   -2

مهارتي و عدم شفافيت ضوابط تعریف شده در مصوبات، مرز بندي بين حوزه فعاليت دستگاه ها را عمال غير ممکن کرده است و  

با استانداردهاي مختلف آموزشي و تامين نشدن تغيير رفتاري مورد انتظار براي   ، نتيجه آن اجراي دوره هاي آموزشي یکسان

تصدي یک شغل است، نگاه دستگاه هاي مجري به مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غيررسمي از زاویه دید خود یکي 

ناد به قانون موضعه باعث موازي کاري و  از منظر شغلي، دیگري از منظر هنري و دستگاه دیگر از منظر بهداشتي و یا صرفا است

 تداخل دستگاه هاي مجري در اجراي دوره هاي آموزشي شده است 

فعاليت آموزش هاي آزاد دانشگاه ها و جهاد دانشگاهي و بعضا با دادن مجوز تاسيس آموزشگاه برخالف ضوابط و مقررات موجود   -3

دليل کاهش دانشجو و کسب درآمد و رقابت نابرابري را با آموزشگاه آن هم در کليه حوزه هاي آموزش هاي غير رسمي مهارتي به  

هاي آزاد که داراي مجوز از دستگاه ذیربط هستند رقم زده است که از پيامد هاي این عدم شفافيت و توليگري است، نتيجه آن  

بخش خصوصي در حوزه تضعيف سرمایه گذاري بخش خصوصي در حوزه آموزش هاي مهارتي است و سردر گمي سرمایه گذاران  

 آموزش مهارتي را به دنيال دارد،  

تنوع قوانين و مجریان آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمممي سممبب مي شممود هر دسممتگاه خود را مرا به اجراي برنامه   -4

هاي آموزشمي بر اسماس سميلقه بداند، عدم وحدت رویه در اسمتانداردها و فرآیندهاي آموزشمي و عدم وقوف کامل بسمياري  

سمتگاه هاي مجري به سماز و کارهاي آموزشمي از جمله: مرتواي دوره ها، اجراي دوره، حضمور کارآموزان ، برگزاري آزمون و  د

اصمموآ آموزش خصمموصمما آموزش هاي  صممدور گواهينامه ها باعث اتالف منابع و  ایجاد توقع کاذب در افراد کارجو مي گردد.  

به دسمتگاه هاي غير تخصمصمي، آموزش   همه فرآیندهاي آموزشميردن  فني و حرفه اي مهارتي کاري تخصمصمي اسمت لذا سم 

غير اسمتاندارد را در پي داشمته و هدف هاي رفتاري که از قبل این آموزش ها باید تامين شمود و همانا آماده سمازي افراد براي 

 الح شود.انجام وظائف شغلي را تامين نخواهد کرد. لذا با توجه به شرایط کنوني کشور این رویه باید اص

قوانين موجود قبل ازانقالب اسمالمي مي توان دریافت سم ردن آموزش هاي مورد نياز شماعلين در حيطه وظائف  . با نگاهي به  -5

وزارت خانه ها به خود آن دسمتگاه از رویه هاي معمول بوده اسمت و این روند تاکنون نيز ادامه داشمته اسمت. البته تغييرات  

زاع وظائف و ایجاد  وزارت خانه جدید جابجائي وظائف در حوزه هاي آموزشممي را نيز به دنبال  سمماختاري ادغام، انرالل و انت

داشمته اسمت.  وظائف آموزشمي به وزارت جدید منتقل شمده و براي آن سماختار جدید درسمت شمده اسمت اما سماختار قبلي نيز 

تاکنون نيز به  1359گ کننده دسمتگاه ها  از سمال  روند قوانين براي ایجاد نهاد هماهنبعضما به فعاليت خود ادامه داده اسمت. 

واسمطه تنوع و گسمترگي قوانين و دسمتگاه هاي مجري نتوانسمته و نخواهد توانسمت این هماهنگي را ایجاد کنند. تجربيات 

 چهل سال گذشته موید این مطلب است و همه دستگاه ها همان رویه هاي خود را عمل مي کنند.
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 پيشنهاد:
رویه هاي کنوني صرفا با ایجاد سازمان یا نهادي براي مدیریت و راهبري آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي غير رسمي  اصالح  

امکان پذیر است . نهادي مشابه با سازمان ملي استاندارد و ترقيقات صنعتي براي حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي  

 غير رسمي .

رقيقات صنعتي خود توليد کننده کاآ یا خدمات نيست اما استانداردهاي توليدات و خدمات را تعيين ساز مان ملي استاندارد و ت

کرده و به توليد کننندگان واجد شرایط نشان استاندارد اعطا نموده و بر آ نها نظارت نموده تا از معيار هاي تعيين شده عدول  

 ي فني و حرفه اي و مهارتي غير رسمي مي تواند به کار گرفته شود.  ننمایند. این مدل براي براي استاندارد سازي آموزش ها

برای مدیریت و راهبری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی غير رسمی می توان این   سازمان ملی مهارتبا ایجاد  

ی شغلی و نهاد را به عنوان مرجع تدوین معيار ها و استانداردهای آموزش های فنی و حرفه ای، مهارتی و ارزشياب

به مراکز   اعطای نشان ملی مهارتنظارت بر اجرای این معيار ها در مراکز مجری آموزش در کشور تعيين نمود و با  

مجری که معيارهای تعيين شده را برآورده نموده اند وحدت رویه در آموزش های غير رسمی بين همه دستگاه های 

 مجری ایجاد کرد.

ایجاد ساختار جدید در دولت نمی باشد بلکه می توان از ميان دستگاه های مجری   برای ایجاد این سازمان نياز به   

نظام تدوین برنامه آموزش های فنی و حرفه ای مهارتی غير رسمی آن دستگاهی را که مشخصه های الزم از جمله  

اری و نرم افزاری امکانات سخت افز ،  نظام ارزیابی و کنترل،  نظام سنجش و ارزشيابی و تعيين صالحيت شغلی،  درسی

برای انجام این مهم را دارد انتخاب نمود و این وظيفه را  به ان  و منابع انسانی متخصص، ساختار بانک داده منسجم

محول کرد. بدین ترتيب مجریان کنونی آموزش های فنی و حرفه ای مهارتی جهت ادامه فعاليت خود را با معيار های 

 استاندارد تطبيق خواهند داد.  
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 نقش آموزش های فنی و حرفه ای مهارتی در  اشتغال مقدمه:  الف(

نسمل امروز به واسمطه تغييراتي که در ارتباطات جوامع به وجود آمده اسمت بسميار کمتر از نسمل هاي گذشمته مي تواند و یا مجبور اسمت  

امکانات مختلف تصممميم گيري که به واسممطه رشممد  خود را با نقش ها و مقياس هاي سممنتي تطبيا دهد، تنوع در گزینه هاي انتخابي و  

یافتگي و مدرن شممدن جوامع ایجاد شممده اند، اهميت روز افزون عالئا فردي درانتخاب شممغل همه و همه نيازمند ورود ایده ها و تفکرات  

 جدید منطبا با این تروآت به حوزه هاي آموزشي علي الخصوص آموزش هاي فني وحرفه اي است.

حرفه اي روشمي اسمت براي آشمنا سماختن و تمرین دادن افراد براي پرورش مهارت هاي فکري، عملي و اجتماعي ، لذا  آموزش فني و    

  پهنه اي بسميار گسمترده دارد. براي انجام دادن هرکار، نياز به مهارتي اسمت که باید روش کسمب آن آموخته شمود و براثر ممارسمت اعتال  یابد 

د. این شمایسمتگي ها در صمورتي که مورد سمنجش و ارزشميابي و قضماوت قرار گيرند مبدل به صمالحيت  و به شمایسمتگي هاي شمغلي تبدیل شمو

هاي شغلي خواهند شد که پایه و اساس منابع انساني بهره ور را تشکيل مي دهد. پس مهارت، گوهر گرانبهایي است که ميزان کفایت افراد،  

زان پيشمرفت یک کشمور به اندازه مهارت هایي اسمت که در نيروي انسماني آن کشمور  شمرکت ها و کشمورها را از همدیگر متمایز مي سمازد. مي

مي شموند اما شمایسمتگي هاي نيروي انسماني، آن را به پيشمرفتگي پایدار تبدیل      وجود دارد ، هر چند منابع طبيعي تبدیل به ثروت کشمور

درباره » همه « صمالحيت هاي انسماني اسمت که به ارزشمهاي اجتماعي  گفتگو درباره » آموزش فني و حرفه اي « گفتگو  ،مي سمازند . بنابراین

   (1384خادمي اقدم,    &)منصورنيا    منجر مي شوند .

در این دیدگاه همه توانایي هایي که به وسميله افراد کسمب مي شموند موضموع آموزش فني و حرفه اي قرار مي گيرند و بي شمک یکي از  

ر ابزارهاي توسعه صنعتي و به تبع آن توسعه اقتصادي قلمداد مي شود و چنانچه این آموزش ها با توجه به بازار کار و صنعت به مورد اجرا د

ز مشمکالت اقتصمادي و اجتماعي خصموصماك مشمکالت جمعيت جوان و فعال کشمور را حل خواهد نمود. جهاني شمدن بازارها، فشمار آید، بسمياري ا

در واقع یکی از اهداف مهم نظام  فراواني را بر اصممالحات نظام آموزش و ترصمميالت حرفه اي در بسممياري از کشممورها وارد آورده اسممت.  

 ی منابع انسانی برای رقابت سنگين ملی در عرصه اقتصاد جهانی روبه رشد می باشد. آموزش و تحصيالت کشورها، آماده ساز

از جمله سمياسمت ها و راهبردهاي مهم و مورد توجه کشمورهاي توسمعه یافته و در حال توسمعه که به صمورت برنامه هاي کوتاه و بلند  

 مي توان به موارد زیراشاره نمود :    ،مدت به اجرا در مي آید

 ه منابع انساني  (  توسع1

 (  توسعه و ترویج مهارت ها براي افزایش کيفيت مرصوآت و افزایش درآمد  2

 (  پرورش کارآفریني  3

 (  گسترش آموزش هاي حرفه اي4

 (1EFA( آموزش براي همه)5

 (  افزایش تغييرات در اصول و روش هاي تدریس، یادگيري و آزمون  6

 (  ارتقا  سطح استانداردهاي ملي به سطح استانداردهاي جهاني  7

 (2LLL(  آموزش مادام العمر)8

 (  تامين نيروي کار ماهر براي اقتصاد کشور  9

 (  تضمين شغلي جوانان  10

 (  کاهش بيکاري  11

 گذاري وجود دارد:ع سرمایهدر مباحث اقتصادي دو نو

 آآتگذاري در منابع و ماشينگذاري فيزیکي، شامل سرمایهسرمایه .1

 گذاري در نيروي انساني بمنظور انباشت سرمایه در این بخش و افزایش عامل نيروي کارگذاري انساني، شامل سرمایهسرمایه .2

 
1 education for all 
2 Life Long Learning  
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تقاضما براي نيروي انسماني و از آن جمله نيروي انسماني متخصمم و ماهر اسمت.  گذاري هاي فيزیکي، موجب افزایش  بطور کلي افزایش سمرمایه

گذاري فيزیکي بسميار با اهميت  بنابراین نقش آموزش و تربيت نيروي انسماني و تعيين صمالحيت حرفه اي و مهارتي نيروي کار توام با سمرمایه

گرفت. اما تجربيات جهاني در تاکيد نسمبي کمتر مورد توجه قرار ميگذاري در تربيت نيروي انسماني به طور  خواهد بود. در گذشمته، سمرمایه

گذاریهاي فيزیکي، نمایانگر این اسمت که عامل آموزش نقش مهمي و تعيين کننده اي در سمودآوري  بر تربيت نيروي انسماني توام با سمرمایه

 کند.گذاري هاي مادي بازي ميسرمایه

 :همواره در دستور کار دولت ها بوده است،    زیر با کم و بيش تغيير در ادبيات،  هدافا

توسمعه و بسمط قابليت هاي رقابت پذیري کشمور به منظور نيل به پيشمرفت و عدالت با بکارگيري موثر وکارآمد سمرمایه هاي انسماني براي باآ   •

 بردن رشد اقتصادي و ارائه مطلوب خدمات مطابا استاندارد جهاني

 صيانت از نيروي کار شاغل •

 گسترش همکاري هاي منطقه اي و بين المللي در زمينه کار •

 ترویج وتوسعه کارآفریني   •

 ارتقا  به جایگاه گروه کشور هاي داراي شاخم توسعه انساني باآ •

 توانمند سازي افراد جامعه وکاهش فقر •

فزایش کيفيت مرصمموآت و ارتقا  کيفي توانمندسممازي مدیریت بنگاه هاي اقتصممادي و ارتقا  شمماخم بهره وري نيروي کار  و به تبع آن ا   •

 خدمات

جز اینکذه از ورود نيروی کذار آموزش دیذده و مذاهر بذه بخش هذای مختلف اقتصذذاددصذذنعذت ،خذدمذات و   لذاا چذاره ای وجود نذدارد

 کشاورزی( صرفنظر از سطوح شغلیدکارگرساده،کارگر ماهر،کارشناس و متخصص( براساس چرخه زیر اطمينان حاصل نمود:

 

 

ت تعيين صالحي
حرفه ای نيروی 
کار  بر اساس 

استاندارد های 
بين المللی

ارائه خدمات و 
يتتوليد با کيف

افزایش بهره 
وری

افزایش رشد 
ت اقتصادی و رقاب

پایری

افزایش سرمایه 
گااری 

آغاز حرکت د
(چرخه

افزایش تقاضا  
برای نيروی کار

توسعه منابع 
آموزش دانسانی

های شغلی شرط 
(استمرار چرخه

ALMP 
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از این رو مي توان گفت نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي چنانچه از سایر عوامل دخيل در اقتصاد بيشتر نباشد کمتر نخواهد  

بود: تسریع در اشتغال نيروي کار ،پایداري و تثبيت مشاغل، افزایش کيفيت توليدات و ارائه خدمات و به تبع آن باآ رفتن قدرت رقابت  

ها در عرصه هاي ملي و بين المللي از جمله پيامد هاي این آموزش ها است. اما ذکر این نکته ضروري است آموزش هاي شغلي    پذیري بنگاه

 است که مي تواند این ارتباطات را برقرار نماید.   1ALMPخود به تنهائي سبب کاهش نرخ بيکاري نمي گردد و لذا سياست بازار کار فعال  

بر اساس  گزارش هاي منتشره از سوي سازمان جهاني کار در دو دهه اخير معضل بيکاري جوانان  به نرخ فزاینده اي در ميان کشورها رسيده  

مدت زمان بيکاري جوانان کوتاهتر از ميان  اگرچه    است و ميزان بيکاري جوانان در مقایسه با گروههاي سني باآتر بسيار قابل توجه است.

ساآن است اما نمي توان معضل بيکاري جوانان را گذرا و بي اهميت جلوه داد . طرد شدن و متعاقب آن گرایش به مواد مخدر، جرم، ناآرامي  

ن طوآني شود مي تواند پيامدهاي  اجتماعي از عواقب بيکاري جوانان است که منجر به ویراني جامعه مي شود . اگر طول مدت بيکاري جوانا

همراه  ه  مخربي بر زندگي کاري فرد داشته باشد البته عواقب بيکاري جوانان تنها مردود به ناهنجاریهاي اجتماعي و سو رفتار نمي شود بلکه ب

قيقت امر این است که جوانان  فقر آموزشي و عدم تجربه کاري تاثير عميقي بر اشتغال و درآمد جوانان در بقيه مسير زندگي خواهد داشت. ح

بيشتر از افراد ميان سال ترت تاثير شرایط اقتصادي حاکم قرار مي گيرند. دآیل بسياري درخصوص نرخ باآ و متغير بيکاري جوانان در  

گروه اخراجي  مقایسه با بيکاري ميان ساآن مطرح مي باشد، هنگامي که یک موسسه اقتصادي با ورشکستگي مواجه مي شود جوانان اولين  

اینکه آنان از جایگاه کم اهميتي در بنگاه اقتصادي مربوطه برخوردارند. جوانان بزرگترین گروه را در ميان جویندگان کار   هستند بدليل 

  تشکيل مي دهند، از این رو است که نيروي جوان در مقایسه با کارکنان ميانسال بيشتر در معرض کاهش دستمزدها و بيکاري قرار دارند. 

شرایط اقتصادي در شناسایي معضل بيکاري جوانان و تعيين پاسخ مناسب به آن نقش بالمنازعي را ایفا مي کند. آموزش شغلي به تنهایي 

رد  منجر به ایجاد اشتغال نمي شود بلکه شرایط اقتصادي رو به رشد تعيين کننده است تا افراد بعد از پایان هر برنامه ي آموزشي در حرفه مو

برنامه هاي مهارت شغلي مؤثرترین ابزار در اتصال افراد جوان به بازار کار و آماده    ،. در طول مدت یک رکود اقتصاديیا نه  ول شوندنظر مشغ 

هاي آموزش شغلي مي تواند معضالتي نظير ناهماهنگي بين    سازي انها براي شرایط رونا اقتصادي هستند. در زمان شکوفایي اقتصادي طرح

به هر شکل آموزش های مهارتی و شغلی یک فرایند مستمر است که در زمان رکود و یا رونق  ل را مرتفع نماید.  مهارت ها و مشاغ

 اقتصادی کارکردهای خود را داراست. 

،  است که مي تواند ارتباط بين آموزش هاي مهارتي و اشتغال را برقرار نماید  بازار کار فعال  سياست هاي  این  درشرایط کنوني کشور

 :  ائي چونسياست ه

و    براي شناخت وضعيت موجود و برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار :(LMIS) ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار •

 ایجاد نظام تشویقي پرداخت حقوق بيکاري 

ایجاد تقاضا: در طول مدت رکود اقتصادي بجاي تعليا نيروي کار باید سطوح مهارت افراد را ارتقا  داد تا ضمن پرکردن ظرفيت   •

 هاي شغلي موجود در زمان رونا اقتصادي ، بهره وري افزایش یابد .  

 آنها به خدمت گرفته شود  هدف گيري: گروه هاي هدف در این سياست ها باید مشخم باشد تا همه ظرفيت ها براي ترقا   •

تامين هزینه: درآمدهاي دولتي از منابع مهم تامين هزینه براي به حرکت درآوردن چرخ اشتغال به شمار مي آیند که مي تواند   •

به صورت مستقيم  یا به صورت غير مستقيم با  ایجاد برخي از معافيت ها پرداخت شود و مشارکت در اجراي آموزش هاي شغلي توسط  

 رمایان یا اترادیه ها و بنگاه هاي اقتصادي را  بيشتر نماید.  کارف

اجبار: در کشورهاي صنعتي سياست ها و برنامه ها از نوعي اجبار در عملکرد برخوردارند. بدین گونه که اگر افراد بيکار از شرکت   •

ي افراد غير ماهر و فاقد صالحيت شغلي با پرداخت  در برنامه هاي آموزشي اجتناب کنند از مزایاي بيکاري مرروم مي شوند و یا به کار گير 

 جریمه همراه است. شایان ذکر است برنامه هاي اجباري از اثربخشي کمتري در مقایسه با برنامه هاي داوطلبانه برخوردارند .  

مرروم بعنوان هدف  خوداشتغالي: برنامه هاي خوداشتغالي در اشکال و ساختارهاي متفاوتي وجود دارند. اگر افراد کم درآمد و   •

رنامه  این برنامه هاي تعيين شوند طرح ریزي این برنامه ها باید در راستاي تامين خدمات به این قشر قرار گيرد. مضافاك اینکه تهيه این نوع ب 
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بر سر راه کارجویان    هاي خوداشتغالي دسترسي به منابع مالي بزرگترین مانع  ها در مقایسه با دیگر برنامه ها کم هزینه مي باشد. در نوآوري

 است . به غير از منابع مالي ، آموزش مهارتي ، مشاوره و حمایت نيز در کسب موفقيت طرحهاي خوداشتغالي موثر مي باشند .  

همکاران اجتماعي: نقش تشکل هاي صنفي،اترادیه ها و بنگاه هاي اقتصادي و مجریان آموزشي در بخش هاي مختلف دولتي و   •

راهبری و مدیریت و    از این رویزي و اجراي برنامه هاي آموزش هاي مهارتي مهمترین فاکتور تضمين موفقيت است.  خصوصي در برنامه ر

سياست گااری واحد و استاندارد سازی آموزش های مهارتی به گونه ای که همه مجریان این آموزش ها از آن تاسی نمایند    نيز

همراه با تعهد آنان نسبت به برنامه  بوده و ارتباط بين محتویات برنامه و کيفيت    ، موجب هم افزائی و هدفمند نمودن همکاری ها 

 آموزشی را تقویت می کند .  

ای راهبری  دستیابی به  سیاست ها و راهبردهای ذکر شده زمانی میسر است که قوانین و مقررات موجود همگرا بوده و دستگاه یا نهاد معینی را برای بر

و حرفه ای تعیین و به رسمیت شناخته شود تا تغییرات رفتاری مورد نظر به نحو مطلوب ایجاد و کلیه برنامه های آموزش با    و مدیریت آموزش فنی

برای  محوریت اجرایی آن نهاد و با بهره گیری از امکانات و ملزومات الزم به اجرا درآید، تداخل وظایف و عدم انسجام، ضوابط و قوانین مختلف  

دم یکپارچگی و وحدت رویه از آفت های یک نظام آموزشی است که نظام آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی کشور بدان دچار مقاصد واحد و ع

 .است

 

 روش شناسیب(
که با در نظر گرفتن نياز جامعه و امکانات موجود مورد ترقيا قرار گرفته اسمت.    حاضمر، از نوع پژوهش هاي کتابخانه اي اسمت پژوهش

، دسمتورالعمل ها و ضموابط اجرائي  کشمور، شموراي عالي انقالب فرهنگي  قوانيناین پژوهش بر اسماس مطالعه قوانين و مصموبات وضمع شمده در  

پيشمنهادها  ،  يمهارتآموزش هاي فني و حرفه اي غير رسممي هاي موجود نظام منسمجم   بررسمي چالش  وداخلي دسمتگاه هاي متولي آموزش  

 .دده  ميو راهکارهایي براي بهبود کيفيت وضعيت موجود ارائه  

 

 هایافتهج(
تر، حفظ و تقویت  اي و از همه مهمحرفهو   فني  آموزش هاي  انجام شمده نشمان مي دهد که درخصموص بهبود وضمعيت موجود  پژوهش

 اعمال اصالحات آزم در قوانين، مصوبات  از ضروریات است.    ها،در جامعه، رفع مردودیت  آنجایگاه  

خصوصا ممو   های مرجع یکی شوورای اایی انقب  فرهنیی و ملل  شورای االبمی در حو   ممو     مصوو  ا  دوقوانین   کثرت -1

پیش   ایلاد وحدت رویه برای موضوو  راهبری ، مدیریت و ا الوب  شود  بدون منکه الواختار واحدی برایتعدد ملریان رغیررالومی  

 بینی شود.

کارائی ال م   های ملری  برای ایلاد هماهنیی بین دالوتیا  ایلاد یک نهاد الویاالوت ارار  با توجه به تنو  قوانین و ملریان ممو شوی، -2

 تا کنون دریافت. ابتدای انقب  االبمی  ا ضواه وقوانین م ا را نداشته االت این موضو  را می توان 

من دالوتیا   دخوه ب و   های مورد نیا  شواالین هر یک ا  دالوتیا  ی دویتیمالورردن م  قبل ا انقب  االوبمی بر االوا  قوانین موجود -3

اصووال ممو   خصووصوا ممو   های فنی و حرفه ای مهارتی   ا  رویه های معمول بود  االوت و این روند تاکنون نیز ادامه داشوته االوت

ممو   غیر االوتاندارد را در پی داشوته و  به دالوتیا  های غیر تخصوصوی  همه فرمیندهای ممو شویالورردن   یراکاری تخصوصوی االوت 

این رویه باید   با توجه به شورای  کنونی کووور یرا این ممو   ها باید تامین شوود را تامین نخواهد کرد.  هدف های رفتاری که ا  قبل

 اصبح شود.

الواختار های اجرائی ال م جهت تویید متتوی ممو شوی و   دالوتیاهی کهبین ملریان موجود ممو   های مهارتی،   ال م االوت ا   -4

منابع الخت افزاری  و االوتانداردهای مهارتی، ار شیابی وتعیین صبحیت حرفه ای، ناارت و ار یابی بر املکرد ممو شیا  های م اد

دالوتیا  های متقاضوی ارائه ممو   و الوایر   تعیین اردداین ممو   ها   مدیر و راهبررا در اختیار دارد به انوان    و نرم افزاری ال م 

ضمانت اجرائی ال م در قانون پیش  و .شوند نهاددالتیا /راایت االوتانداردهای تعیین شود  ا  الوی این های فنی وحرفه ای مکلف به 

 .بینی شود

االوت با اصوبح طرح ممو   برای همه، طرح ممو   در طول امر و  اصوبح هرم شویلی کووور ال م   با توجه به جمعیت جوان کووور، -5

 به ممو   های فنی وحرفه ای و اصوال مهارتی ا  منار شیلی  و طبقه بندی بین ایمللی مواغل نیا  شود.  ،مصوبات فعلی قوانین و
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 دستگاه هایی که بواسطه قانون مجری آموزش های رسمی و غيررسمی شناخته شده اند.  (د

فه اي که ترت عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي  بر اساس آخرین قانون مصوب در خصوص آموزش هاي فني و حر

 بست:  کار  تعاریف زیر را مي توان به  به تصویب رسيد  1396ومهارتي در سال  

توسطه نظام  ماي و شغلي از دوره  هاي حرفهآموزشي است که جهت کسب شایستگي  :1ای و مهارتی رسمی و حرفهآموزش و تربيت فنی  

کاربردي و  اي، دانشگاه جامع علمي آموزشي و باآتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني وحرفه 

آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي  شود. اتمام موفقيتمي  اي مربوط منجردانشگاه آزاد اسالمي ارائه و به اخذ مدرک ترصيلي و حرفه

 .ها استدنياي کار مجوز ورود به سطح بعدي آموزش 

اي مشخم ارائه و به  آموزشي است که در خارج از نظام آموزشي رسمي طبا برنامه  :2ای و مهارتی غيررسمیو حرفهآموزش و تربيت فنی  

اي، دستگاههاي اجرائي و بنگاههاي  ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه این آموزش انجامد.  لي مياخذ گواهينامه شایستگي و صالحيت شغ

اي  هاي شغلي و حرفهها و صالحيت جهت توسعه شایستگي 3نایافته  صورت فردي و سازمان   ها به. نوع دیگر این آموزش شوداقتصادي ارائه مي

 .باشدهاي رسمي مي سازي با آموزش ها قابل ارزشيابي و همسطح هر دو نوع این آموزش پذیرد.  صورت مي

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: .1

است که بر اساس آن نروه   28/2/1349اولين قانون در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي قانون کارآموزي مصوب  قانون کارآموزي: .1.1

نروه تشکيل و ایجاد  قانون  این    13در ماده  دولتي و خصوصي قانونمند شده است.    ایجاد مراکز آموزشي فني و حرفه اي در بخش

  را منوط به  مزبور    اي دارد و چگونگي نظارت در اداره امور و مؤسساتحرفه  مؤسسات کارآموزي که آموزش در آنها جنبه عملي و

 رسد. مي  که بنا به پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعي به تصویب هيأت وزیراننموده است    اينامه آیين

براساس مواد فوق الذکر در قانون کار ، سازمان آموزش فني و حرفه    :69آبان    29قانون کار مصوب    111،    108،    107مواد  قانون کار      .1.2

اي کشور به نمایندگي از وزارت کار و اموراجتماعي موظف به ارایه آموزش هاي فني و حرفه اي کوتاه مدت غيررسمي شده است تا  

ش ها را حمایت ، هدایت نموده و آموزش  در مراکز آموزش دولتي و غيردولتي با برگزاري دوره هاي مهارتي متقاضيان اینگونه آموز

 دهد.

قلمداد شده   مدت وزارت کار و امور اجتماعي اي کوتاه هاي فني و حرفه آموزشقانون برنامه سوم توسعه متولي  151بر اساس ماده  .1.3

 . است

انقالب فرهنگي  483  مصوبه  5در ماده   .1.4 براساس    شوراي عالي  برگزاري دوره هاي آموزشي فراگيري مهارت، حرفه و رشته معيني 

استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل ترت عنوان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد از حدود وظایف و اختيارات وزارت کار و  

 اموراجتماعي )سازمان فني و حرفه اي کشور( تعيين شده است. 

  111وزارت کار و امور اجتماعي و به استناد تبصره ماده    84/ 4/2مورخ    7677بنا به پيشنهاد     18/5/85خ  ر جلسه مور د  هيات وزیران   .1.5

آئين نامه اجرایي نروه تشکيل و اداره موسسات کارآموزي آزاد سازمان آموزش    آخرین  1369قانون کار جمهوري اسالمي ایران مصوب  

آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد در سطح کشور فعال   11000حال حاضر بيش از  در.  نموداصالح و تصویب  را فني و حرفه اي کشور

 مي باشند. 

 

 وزارت راه و شهر سازی: .2

 

 
1 formal 
2 Non-formal 
3 informal 
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صدور    ،مرجع صدور گواهينامه و اسناد مربوط به کشتي  "1343قانون دریائي مصوب    192سازمان بنادر و دریانوردي بر اساس ماده   .2.1

گواهي دیگري  هر گونه سند و گواهي و پروانه مربوط به کشتي و فرمانده و افسران و کارکنان کشتي و همچنين صدور هر گونه سند و  

آئين نامه    اساسهمين  برو  "در صالحيت سازمان بنادر و کشتيراني خواهد بود مناسبت اجراي این قانون ضرورت داشته باشد که به

(،  10(، خوزستان)18(، هرمزگان)5(، مازندران)5در استان هاي تهران) را تصویب و ت بر مراکز آموزش دریانورديصدور مجوز و نظار

دریانوردي مورد تائيد خود مي باشد. که دوره هاي آموزشي    آزاد  ( داراي مراکز آموزش3( و سيتان و بلوچستان)13بوشهر)(،  3گيالن)

 مهارتي را نيز برگزار مي نماید. 

 آموزش پزشکی:  وزارت بهداشت، درمان و .3

تعيين مباني  "  1367/  3/ 3قانون تشکيالت و وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب    1ماده    15با عنایت به ردیف   .3.1

يين  تع  و  هاي مربوط در بخش دولتي و غير دولتيهاي خدمات تشخيصي و درماني، دارویي، بهزیستي و تعيين تعرفهمراسبه هزینه

يين ضوابط مربوط به ارزیابي، نظارت و  تع "  16  و ماده  "های مختلف علوم پزشکیو آزاد در زمينه  های غير رسمیشهریه آموزش

برنامه  بر  واحدها  کنترل  و خدمات  آموزشی و  ها  و  مؤسسات  درماني  بهداشتي،  پژوهشي،  اساس    و  بر  امور  این  انجام  و  بهزیستي 

و   موزي نسبت به صدور مجوز آموزشگاهآکز مهارت ربا راه اندازي م   از جمله وظائف وزارت خانه مذکوراست، ".استانداردهاي مربوطه

 اقدام مي نماید.   براي آموزش هاي مهارتي  اجراي دوره

هاي آموزش عالي  هاي آموزشي آزاد در قالب دوره صدور مجوز فعاليت  "شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز  483مصوبه    4اساس ماده    رب   .3.2

هاي  کالسهاي کنکور براي دوره   و همچنين برگزاري  متوسطه  های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت باالتر از سطح دورهدوره  وآزاد  

مربوط به گروه غير پزشکي و پزشکي ترت    ها، مؤسسات آموزش عاليدانشگاه   کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد و دکتري در 

وزارت بهداشت،  ترقيقات و فناوري  علوم،   و نظارت بر آنها حسب مورد از وظایف و اختيارات وزارت  آموزش عالي آزاد  مؤسسهعنوان  

 باشد. مي   درمان و آموزش پزشکي

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: .4

بند   .4.1 اساس  وزارت    2ماده    17بر  تشکيل  مصوب  قانون  توصد"  1365خانه  تأسيس،  اجازه  انحاللور  یا  آزاد   سعه  مؤسسات 

نظارت بر اجراي آنها طبا   و  ط وهاي مرب نامه آیين  یبوتص و یهنر و یفرهنگ انجمنهای  نيز و سينمایی  و یفرهنگ  و یهنر زشهایوآم

 . بر عهده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است  ".طهوني مربومقررات قان و ابطوض

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي     ،1371مصوب  شوراي عالي انقالب فرهنگي    302مساجد: بر اساس مصوبه    و هنري  کانون هاي فرهنگي .4.2

مساجدي که از    در مساجدي که استعداد کافي دارند هدایت و ساماندهي نماید ازجمله:  فعاليت هائي را در    ،به عنوان مسئول هيات

کمک انجمن نمایش، انجمن خوشنویسی ،انجمن    وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي با  "نظرساختماني امکان دایر کردن کالس دارند ،

  و نيزدر این مساجد دایر خواهدکرد    ها را  نه آموزش) آموزش قرآن( اینگو  سينمای جوان، کانون سرودهای انقالبی ، خانه های نور

بهداشت    ، آموزش امور بهداشتی و  آموزش کامپيوتر  کالسهای آموزش زبان ، آموزشهای اعتقادی ، همکاري اینگونه مساجد که بتوانند  

 " همکاري دستگاههاي دیگر دایرنمایند   با  را  خانواده ،آموزش خياطی و........

آموزش های رشته های هنرید هنرهای این مصوبه اجراي    1در ماده  شوراي عالي انقالب فرهنگي:    23/1/80جلسه مورخ    477مصوبه   .4.3

به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي واگذار    تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگ های انقالبی‘ هنرهای نمایشی و هنرهای سنتی( 

 زشگاه هنري  در سطح کشور فعال مي باشتد آمو  5791در حال حاضر حدود    شده است.  

تخصصی مانند هتل داری   -سرفصل های کاربردی شوراي عالي انقالب فرهنگي    20/12/81جلسه مورخ    513مصوبه    4ماده    2تبصره   .4.4

 را از حدود اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين نموده است. ، روزنامه نگاری ، خبرنگاری ، جهانگردی و... 

ه سازمان  اختيارات وزارت ارشاد در این حوزه ب قسمتي ازشایان ذکر است است که با توجه به تغيير ساختار اداري در سنوات گذشته 

جهانگردي و سازمان ميرات فرهنگي و س س به سازمان ميراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري و در نهایت با ایجاد وزارت ميراٍث  

 فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري به این وزارت خانه منتقل شده است.   
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 :وزارت آموزش و پرورش .5

آموزش و پرورش به دو بخش کلي آموزش عمومي و  "1366پرورش مصوب   اهداف و وظائف وزارت آموزش وقانون    3ماده  بر اساس  .5.1

اجراي آن    دارشد عهده این پس وزارت ناميده مي شود و وزارت آموزش و پرورش که ازآموزش نيمه تخصصي به شرح زیرتقسيم مي

اعتقادي، اخالقي، اجتماعي، علمي    مبانيآموزش عمومي: شامل ایجاد مهارت آزم در امر خواندن و نوشتن، آموزش    -الف  :خواهد بود 

 .دارد  هر فرد به طور عام به آن احتياجو هنري در حدي که

عملي  -موزش علمي آ :شوداي( به شرح ذیل تقسيم ميفني و حرفهعملي ) -آموزش نيمه تخصصي به دو بخش علمي و علمي  -ب 

جهت احراز    هایی که جنبه کاربردی و عملی داردمهارتناي تعليم  هایي که فرد را برمباي( عبارت است از آموزش فني و حرفه)

  .افزایدسازد و یا بر کارآیی و توانایی افراد شاغل به فنون و حرف میشغل و یا حرفه معينی آماده می 

کلي آموزشي کشور با  در چهارچوب ضوابط    ها و مؤسسات دولتي موظفند در جهت تأمين مفاد این مادهکليه وزارتخانه  -   2تبصره  

 ".نمایندوزارت همکاري 

  1371مصوب    آیين نامه همکاري وزارتخانه ها، سازمانها و مراکز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جدید آموزش متوسطه  1ماده     .5.2

ی هارتهاایجاد مشود که اسباب  مي  یي گفتههادانش( به آموزش   -کار  ي مشمول نظام جدید آموزش متوسطه ) هاآموزش"  هيات وزیران

و  برای احراز شغل، حرفهآموزان و جوانان در سن ترصيل را فراهم آورده و آنان را  دانش   ي نهفتهها استعداد  و به فعليت درآمدن   الزم

انجام کاري که به آنان را براي   هاو دانش آن  رتهامیا  وکارداني آماده سازد،    ماهرکسب و کار مشخص در سطوح کارگر ماهر و نيمه

 آموزش هاي موضوعه ترت عنوان دو فصل قرار گرفته اند:    و  .بخشد  مرول شده است تا سطوح مطلوب افزایش

که مشمول    و کوتاه مدتی  رتیهامي  هاي مشمول این فصل عبارت است از کليه آموزشهاآموزش  :قانون کار  ي مشمولها آموزش   -فصل اول  

 .شودبه اجرا گذاشته مي وزارت کار و اموراجتماعی کارآموزی بوده و توسط یا با نظارتقانون کار و قانون  

کارداني پيوسته    اي و دورهي شاخه متوسطه فني و حرفهها آموزش  از:  ي مشمول این فصل عبارتندهاآموزش  هاسایر آموزش   -دوم    فصل

دیعنی سایر دستگاه های  د، انون کار و قانون کارآموزی نيستنمشمول قمدتی که  رتی و کوتاه های مهاآموزش ،نظام جدید متوسطه

آموزان  ی درسی مصوب برای کارورزی دانشهایی که بر اساس برنامه ها  آموزش  مجاز به ارائه آموزش هستند(  نکه بر اساس قواني

  روستایيان، کشاورزان و دامداران برگزار ی ترویجی کوتاه مدت که برای  هاآموزش،  شودی کار ارائه میهادانشجویان در محيط  و

 .ی دامپروریهای کشاورزی و دبيرستانهای هنرستانهاآموزش د سازندگی، های مراکز آموزش روستایی و جهاآموزش، شودمی

  هستند،  فصلی این ها یی که متولی آموزشهایا دستگاه  هاوزارتخانه همين آئين نامه 13نکته قابل توجه این است که بر اساس ماده 

 .کنند ی موضوع این فصل را تعيين میهاآموزش رتهای مهااستاندارد

شوراي عالي انقالب فرهنگي، حدود وظایف و اختيارات وزارت آموزش و    23/5/80جلسه مورخ    483فصل دوم مصوبه    3در ماده   .5.3

برگزاری کالس های تجدیدی، تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه ای و آموزش زبان های حوزه  پرورش در  

 ز سطح مبتدي تا قبل از دانشگاه بصورت حضوري و غيرحضوري توسط بخش غيردولتي تعيين شده است.  ا خارجی

مرکز آموزشي مرکزي    "  1395  مصوب  قانون تاسيس مدارس و اداره مراکز آموزشي و پرورشي غير دولتي  2ماده    بند پبر اساس   .5.4

  فعاليت مي نماید.رسمی  بدون ارائه مدرک  نی و حرفه ای تخصص و یا کسب مهارت های ف و  است که به منظور افزایش توان علمي

  "فني و حرفه اي و کاردانشاز قبيل: آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه  

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوری: .6

 در تاریخ سات آموزش عالي  سدانشگاه ها و مو    آزاد  عالیابالغ آئين نامه دوره هاي آموزش  با  آموزش هاي آزاد در دانشگاه هاي کشور:   .6.1

در    که  است   متوسطه   و باآتر از سطح  غير رسمی آموزشیآزاد ،    عالي   آموزش   ،  عالي  و آموزش   وزیر فرهنگ  توسط   7/8/78  در تاریخ

  استفاده  بدون  دوره  گاراندن  گواهیها  دروه  این آموختگان  دانش  شود و به  اجرا مي   مدت   کوتاه  و کاربردی  تخصصی  هایورهد قالب 

م   1:آزاد شامل   ليعا  آموزش   هاي  شود. دوره  آنها( اعطا مي   و ... یا معادل   ، کارشناسي   ) مانند کارداني   دانشگاهي   رسمی  از عناوین 

  های   سازمان  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزشم    2،عالي  آموزش   دانشگاهها و موسسات   آموختگان   دانش   براي   تکيملي  و آموزش   بازآموزي 

آموزش که همه در زمره  ،  آحاد جامعه  نياز و عالقه مورد    ذ آموزش  4، با نياز بازار کار  متناسب   تخصصی  ذ آموزش  3، و غير دولتی  دولتی

 می باشند های غير رسمی
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دوره های تخصصی و کاربردی برگزاري دوره هاي آموزشي عالي آزاد و    شوراي عالي انقالب فرهنگي  483  فصل دوم مصوبه  4ماده     .6.2

، کالس هاي کنکور براي دوره هاي کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد و دکتري در  کوتاه مدت باالتر از سطح دوره متوسطه

دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي مربوط به گروه غيرپزشکي و پزشکي ترت عنوان موسسه آموزش عالي آزاد و نظارت بر آنها حسب  

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين گردیده است.  و وزارت    وزارت علوم، تحقيقات و فناوریمورد از حدود وظایف و اختيارات  

 صنایع دستی و گردشگری:  ، وزارت ميراث فرهنگی .7

  فرهنگ و  از وزارت ، سازمان هاي مذکورهاي ميراث فرهنگي کشور و ایرانگردي و جهانگردي سازمان قانون تشکيل 1ماده بر اساس   .7.1

هاي مذکور به  اختيارات و وظایفي که سازمان   کليه  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري« با»ارشاد اسالمي منتزع و از ادغام آنها  

تبصره  و در    گردد.مي  و کليه امکانات، اموال و نيروي انساني زیر نظر رئيس جمهور تشکيل  اندبوده   دارا  موجب قوانين و مقررات مختلف

ماده2 این  ج  ذیل  و  ایرانگردي  سازمان  حاکميتي  ميراث وظایف  سازمان  به  و   هانگردي   فرهنگي 

ها، تعهدات و نيروي انساني، اموال و دارایي   اعتبارات،شود و وظایف اجرایي و امور تصدي آن با همه امکانات، گردشگري منتقل مي

  ي وابسته گردشگر دولتي باعنوان شرکت توسعه ایرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و  اعتبارات در قالب یک شرکت 

 .گرددمي

تنظيم و اجرای برنامه های   مجلس شوراي اسالمي،    1367  اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب  3ماده    19  ردیف  بر اساس .7.2

دستگاه هاي ذیربط در زمره وظائف    هماهنگی با    نيروی کارآمد در زمينه های مربوط به ميراث فرهنگیجهت آماده سازي    آموزشی

 ن سازمان است. آ

تأسيس و اداره مؤسسات آموزشی الزم به    ،  1353قانون تاسيس وزارت اطالعات و جهانگردي مصوب    1ماده    بر اساس بند ف ماده .7.3

 ها و سازمانهای مربوط همکاری وزارتخانهمورد با  حسب جهانگردی های مختلف اطالعات و صنعتمنظور آموزش افراد مجرب در رشته

و س س به    این وزارت خانه به نام وزارت ارشاد ملي  با مصوبه شوراي انقالب  1385در سال    مله وظائف این وزات خانه بوده است.ازج

راث فرهنگي  ي ت مراایت این وظائف به وزه در ن  و  ت به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تغيير یافتینام وزارت ارشاد اسالمي و در نها

 ، صنایع دستي و گردشکري منتقل شده است. 

اساس .7.4 ایران  2  ماده  ردیف  بر  دستي  صنایع  سازمان  کارآیی    ،  1354مصوب    اساسنامه  و  مهارت  سطح  افزایش  و  فنی  آموزش 

مصوب    واحده قانون تشکيل سازمان صنایع دستي  و ماده  در زمره وظائف این سازمان آمده است  .کشور  دستی  عصنای نعتگرانص

برنامه به    1383 سياستگذاري،  در  تمرکز  حفظمنظور  زمينه  در  نظارت  و  بهبود    ریزي  و  کمي  توسعه  و  ترویج  واحيا ، 

انساني  نيروي   ترقيقات، حمایت، هدایت، استفاده از امکانات و  ،در امر آموزشریزي  برنامه  و  و ایجاد هماهنگي  کشور دستي صنایع کيفي

 « که   دستي صنایع  سازمانموجود،  اختصارایران«  به  قانون  این  ناميده »در  به  مي  سازمان«  وابسته  دولتي  مؤسسه  به صورت  شود، 

  وظایف و کليه امکانات واحدهاي دستگاههاي دولتي که درخصوص   ذیل این ماده  2تبصره  در    و شودتشکيل مي  معادن  و صنایع وزارت

شوند. کار گروهي متشکل از  مي  سازمان منتقل  دستگاه فعلي منتزع و بهنمایند از  در این ماده واحده فعاليت مي  موضوعات مندرج

بر    .را برعهده خواهند داشتتبصره ایناجراي ربط  ودستگاه ذي   ومعادن صنایع  وزارتکشور،  ریزي نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه 

سال    4ماده    9بند  اساس   در  سازمان  این  جدید  نظام    1382اساسنامه  مورد طراحی  انسانی  نيروی  تربيت  و  آموزش    جامع 

و   ارتقای دانش و مهارت صنعتگران و هنرمندان ریزي جهت  نوین و هماهنگي و برنامههاي مندي از فناوري با بهره  دستی صنایع نياز

این   1385. در سال  از جمله وظائف این سازمان قلمداد شد  بين آنها به منظور افزایش اثربخشي این خدمات ایجاد هماهنگي آزم  

 سازمان در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد. 

 وزارت صنعت، معدن وتجارت:  .8

در زیر    مرکز آموزش بازرگاني  اما در ساختار کنوني  ،متولي سازمان صنایع دستي بود  1385تا قبل از سال    وزارت صنایع و معادن .8.1

وري منابع انساني بخش صنعت، معدن،  جهت افزایش بهره   1374از سال    وابسته وزارت صنعت معدن و تجارت    هاي  مجموعه سازمان

های تجارت  حوزهمورد نياز فعاآن و دانش آموختگان دانشگاهي در    های کاربردیتوانمندسازی و ارتقاء مهارت منظور    و به  و تجارت

 شروع به فعاليت نموده است   کشور  و بازرگانی، اقتصاد و مدیریت
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با تغيير ساختار معاونت توسعه فناوري اطالعات    1392معاونت آموزش، پژوهش و فناوري از نيمه دوم بهمن سال  در این وزارت خانه     .8.2

 .تشکيل شد  به آموزشهای تخصصی مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارتتوجه و تجارت الکترونيکي با هدف  

حسب اطالعات اخذ شده از پرسنل آن سازمان  یکي از موسسات فعال در زمينه آموزش هاي غير رسمي است    سازمان مدیریت صنعتي: .8.3

قانو یا اسسنامه در خصوص این سازمان یافت نشد و در تشکيالت وزارت  خود را زیر مجموعه وزارت صمت معرفي کردند اما هيچ  

 صمت نيز چنين سازماني یافت نشد. 

وظائف و اختيارات زیر   اترادیه ها و اصناف ،1392واصالحيه سال  مجلس شوراي اسالمي 1382مصوب  بر اساس قانون نظام صنفي .8.4

 : را دار مي باشند

دآلت دارد و به    کارهاي تخصصي یا فني  مهارت انجام دادن اي است که بر داشتن  پروانه تخصصي و فني: گواهينامه"  6ماده   .8.4.1

 شود صادر مي صالح  ذي مراجع  وسيله  

اخذ   صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم  "  13ماده  بر اساس     .8.4.2

 " .به وسیله متقاضی است ربطاز مراجع ذی تخصصی و فنی پروانه

ایجاد تسهیالت الزم برای آموزشهای مورد   -ح    "  :وظائف و اختيارات اترادیه ها  30ماده     .8.4.3

 " .کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتیبا  طور مستقل یانیاز افراد صنفی به  

    "به اعضاي صنف  خدمات اعم از فني و آموزشيدریافتي در ازاي ارائه  وجوه  -ب "  منابع مالي هر اترادیه  31ماده   .8.4.4

امور    37ماده   .8.4.5 مجامع  اختيارات  و  تصویب    -ب    "صنفيوظائف  و  اداري،  ماليهاي  نامه آئينتنظيم  استخدامي،    و   آموزشي، 

   "ها و تغييرات آنهااترادیهتشکيالتي

حا ارائه خدمات  امور صنفي کشور و    از مجامع  شامل حا عضویت و کمکهاي دریافتي  منابع مالي شوراي اصناف کشور  "  47ماده   .8.4.6

مراکز    توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از مجامع امور صنفي  بود کهخواهد  اي نامه ، حسب آیين فني و آموزشي

 "خواهد رسيدبه تصویب وزیر بازرگاني  تهيه و    استانها
 

 وزارت جهاد کشاورزی:  .9

پراکنده در   کشاورزي يآموزش  امکانات  منظور استفاده از کليهبه    "1354سازمان آموزش کشاورزي در سال  با توجه قانون تشکيل   .9.1

تا سطح متخصص فنی   کشاورزی  نيروی انسانی مورد نياز امور  جهت تربيت  بخش عمومي و فراهم ساختن تسهيالت آزم  واحدهاي

رشتهد برای  مختلفتکنيسين(  هماهنگی کشاورزی های  ایجاد  ماکور کشاورزیآموزش امر  در  الزم  و  سطح  به   سازمان در 

بر   1371در سال    "و منابع طبيعي خواهد بود کشاورزي وابسته به وزارت سازمان . گرددمی  تشکيل کشاورزی آموزش سازمان نام

سازمان ترقيات، آموزش و ترویج کشاورزي از ادغام سازمان هاي ترقيقات کشاورزي و آموزش  اساس مصوبه شوراي عالي اداري  

 ( 26)سازمان ترقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي در گذر زمان, ص.    شکل گرفت.  کشاورزي

  - های علمیریزی و اجرای آموزشبرنامه "،  1381از قسمت شرح وظائف تفصيلي وزارت جهاد کشاورزي  مصوب سال    4با توجه به بند   .9.2

ها و  هاي مصوب و همچنين آموزش روش در چارچوب سياست   صنایع روستاییحرفه ای شاغالن بخش کشاورزی و -کاربردی و فنی 

 بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. ."دامداري به توليد کنندگان مربوطفنون نوین کشاورزي و  

 سازمان امور اداری و استخدامی:    .10

اي تخصصي سازمان    مدیریت حرفهدولت و    آموزشهاي ضمن خدمت کارکنان  متولي  قانون برنامه سوم توسعه  151بر اساس ماده   .10.1

 باشند،   امور اداري و استخدامي کشور مي

  شوراي گسترش وزارت عتف   1390اساسنامه این مرکز مصوب  وظائف مندرج در  مرکز آموزش مدیریت دولتي:  با توجه به     .10.2

اجرایي )تربيت مدیر( بر اساس مصوبات  طراحي، تدوین و اجراي برنامه هاي آموزشي مدیران، کارشناسان و کارکنان دستگاه هاي  "

از ظرفيت بخش خصوصي  "معاونت" استفاده  نيز  با  و   و  دولتي  هاي  پژوهشي دستگاه  و  آموزشي  مراکز  و  مؤسسات  اعتبارسنجي 
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غيردولتي متقاضي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان دستگاه هاي اجرایي و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب نظام  

زمره  آموزش ضمن خدمت کارکنان در  با توجه به اینکه    .برعهده این مرکز است  "ش ضمن خدمت کارکنان دستگاه هاي اجرایيآموز 

صدور مجوز فعاليت    عمرج   که  عتف شوراي گسترش وزارت آیا  که  سوال مطرح است  این   و  آموزش های کوتاه مدت غيررسمی است

موضوع آموزش هاي غير رسمي کوتاه مدت را نيز ذکر  مجاز است در اهداف و وظائف موسسات آموزش  ،  موسسات آموزش عالي است

 نماید؟

 شهرداری ها  .11

توسعه آموزش  از گدایي و واداشتن گدایان به کار و    لوگيريج"  1334مصوب    شهرداري هاقانون    55مادهه    5بر اساس بند   .11.1

 .رار داده شده استبر عهده شهرداری ها ق "و غيرهعمومی 

سازماني است با تابعيت ایراني، عمومي و غيردولتي،    ،سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران  ،بر اساس اطالعات مندرج در سایت   .11.2

دستور رهبر معظم انقالب اسالمي براي تعالي فرهنگ    کند. این سازمان بهمستقل که ترت ارکان هيأت امنا و هيأت مدیره فعاليت مي

هاي  عنوان یکي از سازمان ي( به)تاریخ آگهي تاسيس سازمان در روزنامه رسم  11/9/1375عمومي شهروندان تهراني تشکيل و در تاریخ  

تابعه اعم   یجاد و مدیریت مراکز و موسسات فرهنگی، هنری و آموزشیا  و یکي از وظائف آن  وابسته به شهرداري تهران رسميت یافت

 مي باشد.   ...از فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، کتابخانه ها ، نگارخانه ها ، موزه ها و 

  جهاد دانشگاهی: .12

رسمی هاي  اجراي دوره   "گيشوراي انقالب فرهن  1370  وظائف کلي جهاد دانشگاهي مندرج در اساسنامه مصوب   7بر اساس بند   .12.1

 دانشگاهي مي باشد.   بر عهده جهاد  ".عالی کشور  مقررات آموزشکاربردی مطابق ضوابط و   -های علمی آموزش

مصوبة سياست ها، حدود وظائف ونروة فعاليت   9ماده  1تبصره  15/7/1382مورخ  526شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسة  .12.2

م آن دسته  9ماده  1تبصره ":جهاد دانشگاهي( را به شرح زیر تصویب کرد24/4/82مراکز مجري آموزش هاي آزاد کشور)نامة مورخ 

هاي  وظائف خود مجاز به فعاليت آموزشي مي باشند جهت دائر نمودن دوره   از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي که در چارچوب شرح

قبل از اقدام، موافقت کلي    همساني دارد آزم است  هاي مسؤول، تداخل یابا دامنة فعاليت و مسئوليت وزارتخانه   آموزشي خاص که

مراکز تحت پوشش جهاد دانشگاهی  حا نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت.    ربط نيزربط را اخذ نمایند و وزارتخانة ذي وزارتخانة ذي 

به فهاليت    تلویرا فعاليتمصوبه    با این  .باشنداند، از شمول این حکم مستثنی میوضع این مصوبه مشغول فعاليت بوده  که قبل از

   مشروعيت داده شد.غير رسمي کوتاه مدت    آزاد  هاي  آموزش  در حوزهجهاد دانشگاهي  

 :آموزش های فنی و حرفه ای مهارتی  غير رسمی   گی در سياست گااریالی برای هماهنعشوراهای   .13

ماده واحده: به شورایي  " :    1359.2.20مصوب    اي کشورفني و حرفه  آموزش هماهنگي عاليآیره قانوني راجع به تشکيل شوراي   .13.1

کشاورزي و عمران  هاي آموزش وپرورش، فرهنگ و آموزش عالي، کار و امور اجتماعي، مرکب از وزرا  و کارشناسان ارشد وزارتخانه 

مورد  اي کشور را مسائل آموزش فني و حرفه   شود که مشکالت وبهداري و بهزیستي و سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي روستایي،  

قرارداده،  برنامه   آزم  هماهنگي بررسي  نظر  از  ورا  نماید  ها  ایجاد  امکانات  از  کامل   .استفاده 

های ذیربط ای کشور توسط این شورا تعيين و تصميمات متخاه برای کليه دستگاه های آموزش فنی و حرفه خطوط اصلی و سياست 

 "د.بو  االجرا خواهدالزم

اول  24تبصره   .13.2 برنامه توسعه  با تسهيالت  دولت موظف است نسبت    ":  1368مصوب    قانون  کارا  متمرکز و  نهاد  ایجاد یک  به 

ریزی و تفویض آزادی عمل به واحدهای اجرایی و مؤسسات آموزشی برنامه گزاری وواختيارات قانونی الزم برای تمرکز امور سياست

اي مورد نياز کشور در تمام سطوح ترصيلي از ابتداي  حرفههاي فني وبراي تمام رشته   قدام وای احرفهدر زمينه آموزشهای فنی و  

 " هاي آموزشي فراهم نمایدرشته  هاي آزم را در کنار سایردوره راهنمایي تا آخرین مراحل ترصيالت دانشگاهي برنامه 

 "      :1369شوراي عالي انقالب فرهنگي در سال    237جلسه   مصوب کاربردي  –نامه تشکيل شورایعالي آموزشهاي علمي  یينآ .13.3

به فعاليت   و ایجاد مهارتهاي آزم دانش افراد و کاربردي به آموزشهایي اطالق مي شود که به قصد ارتقا   -آموزشهاي علمي  -1ماده 



 

14 

 

مشاغل گوناگون    در  ،احراز شغل ، حرفه وکسب کاردرآوردن استعداد هاي نهفته در ایشان تعليم داده مي شود ودانش آموختگان رابراي  

این    هدف از  -2بخشد. ماده    براي انجام کاري که به آنان مرول شده است تاسطح مطلوب افزایش مي  توانایي آنان را  کند و  آماده مي

براي بخشهاي مختلف    آموزش افرادي است که درکليه سطوح  نيازاست  صنعت، کشاورزی وها تربيت  آنان  به    -3. ماده    خدمات 

مکتسبات    به کاربردن نظریه هاي علمي و  -هدایت ، مبتني برنکات ذیل خواهد بود الف    کاربردي دربرنامه ریزي و  -آموزشهاي علمي  

طراحی نظام  -هم  ....    رابطه صحيح ميا ن آموزش و نيازهای شغلی  اری هماهنگی وبرقر  -فني درجهت رشد توانایيهاي علمي ب  

مقاطع مختلف دارای کارآیی الزم برای اشتغال باشند وامکان بازگشت به   آموزشی به نحوی که فارغ التحصيالن هریک از مراحل و

ساختار    -  4ماده    ...  برنامه ریزی هماهنگ  مهارتهای شغلی باکارآموزی و کسب    -ادامه تحصيل برای آنها فراهم باشد و  آموزش و

باالترین   تا  که پس از پایان دوره راهنمایی تحصيلی آغاز دمقطع ورودی ( وکاربردي ، دوره اي است  -آموزشي ، آموزش هاي علمي  

مهارت افراد    هماهنگ وبرای ارتقاء دانش وکاربردی ،به طور   -برنامه های آموزش علمی    -5. ماده  سطوح آموزش عالی ادامه می یابد

انسجام وپيوستگي وهماهنگي    از  درکل دوره  ها  . به طوري که این آموزششود و زمينه های هرسطح طراحی می درهریک از دوره ها

  کاربردي برنامه ریزي درسي وآموزشي وانتخاب اعضاي هيات علمي دوره هاي آموزشهاي علمي - 6وتناسب کامل برخوردارباشد. ماده 

کاربردي راهماهنگ خواهدکرد به    - ، زیرنظر گروه خاص که دوره هاي علمي    کميته هاي تخصصي جدید، برحسب مورد باتشکيل  

نظام   -7گردد: ماده    مي رسد این گروه به عنوان گروه هشتم شوراي عالي برنامه ریزي مرسوب مي  تصویب شوراي عالي برنامه ریزي

تعيين شيوه های اجرایی توسط شورای عالی   کاربردی و  -های علمی    سياستگااری و شيوه اجراء : سياست گااری درامرآموزش

تصویب سياستهای مربوط به توسعه وتقویت   -شورای عالی : الف  وظایف    - 8ماده    ... انجام خواهد گرفت .    کاربردی  -آموزشهای علمی  

ایجاد هماهنگی در فعاليتهایی که ازطرف وزارتخانه ها ونهادهای مختلف درزمينه این آموزشها   -هذ   ...  کاربردی -آموزشهای علمی 

مورخ    237و234تهيه گردیده در جلسات    توسط وزارت فرهنگ وآموزش عاليماده    10این آیين نامه که در    -10....  انجام می گيرد

 .دشوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسي  69/11/09و    69/10/11

به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفهاي اعم از رسمي    :1379مصوب    قانون برنامه سوم توسعه  151اده  م .13.4

که متولی آن وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری، وزارت بهداشت، درمان و    آموزشهای کاردانی و علمی کاربردیو غيررسمي شامل  

های فنی و    آموزشو    متولی آن وزارت آموزش و پرورش  ای متوسطه و کار و دانش که  حرفههای فنی و    آموزشو    آموزش پزشکی

دولت و مدیریت حرفهای تخصصی   های ضمن خدمت کارکنان  آموزش  و   مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی  ای کوتاه  حرفه

  1349)قانون کارآموزي مصوب    7و6و5مواد  کار آموزي  شوراي عالي  باشند،    مي که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور

انقالب جمهوري    شوراي  1359)مصوب    اي کشور  شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و حرفهمجلسين سنا و شوراي ملي سابقو  

هماهنگی   ستادو  منرلشوراي عالي انقالب فرهنگي(  1369)مصوب سال  و شوراي عالي آموزشهاي علمي، کاربردياسالمي ایران( 

اجتماعي، علوم،    ای به ریاست معاون اول رئيس جمهور و عضویت  های فنی و حرفه  آموزش امور  وزراي آموزش و پرورش، کار و 

دبيرکل سازمان  امه و بودجه و ترقيقات وفنآوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي،کشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برن

 گردد.  و رئيس مرکز امور مشارکت زنان تشکيل مي  کشور  امور اداري و استخدامي

نهاد سياستگاار در آموزش فنی  : انجام اقدامات قانوني آزم به منظور برپایي 1384قانون برنامه چهارم توسعه  55ماده  بر اساس     .13.5

راهبردها و سياستهای    ، کاربردی با توجه به تجربيات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها  –و حرفه ای و علمی  

  ( قانون برنامه سوم توسعه 151ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي موضوع ماده )  ،و تا زمان شکل گيري نهاد  کالن بخش 

 بکارخود ادامه خواهد داد. 

  ریزي آموزشهماهنگي در سياستگذاري و مدیریت در برنامه   رايب  قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است  21بر اساس ماده     .13.6

بيني الزامات  را تهيه و با پيش  وکارهای الزم   ساز  .راي کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نياز کشوهاي فني و حرفه

 . مناسب اجرا  کند

در اجراي  مجلس شوراس اسالمي: که  1396قانون نظام جامع تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مصوب آخرین قانون،    .13.7

المي ایران  ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اس   21هاي کلي اشتغال و بندهاي )د( و )هم( ماده)( سياست 2( و )1بندهاي )

ارتقای جایگاه آموزش ، ایحرفهمنظور گسترش شایستگی   هاي کالن و اسناد باآدستي بهو با توجه به سياست   15/10/1389مصوب  
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حرفه فنی تربيت و مهارتی،  و  جهانی،  ای  استاندارد  سطح  با  کشور  کار  نيروی  شایستگی  سطح  فاصله  در  ،  کاهش  هماهنگی 

کالن،   برنامه سياستگااری  در  آموزشمدیریت  حرفهفنی  هایریزی  و،  مهارتی  و  شایسته تربيت ای  کار  آموزش ،  نيروی  نظام 

 : تدوین گردید  با وظائف زیر  ، ای و مهارتیو حرفه  فنی تربيت و

 مورد نياز در بخشهاي مختلف کشور  آموزش و تربيت نيروي انساني کارآمد   •

 اي ملي جهت تضمين کيفيتهاي حرفهارزیابي چهارچوب صالحيت کارگيري، نظارت و  طراحي، استقرار، به    •

 هاي آموزشي و تربيتيریزي فعاليت گذاري و مدیریت در برنامه ایجاد هماهنگي در سياست    •

 بندي حِرَف و مشاغل المللي طبقهطراحي و تدوین استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شایستگي حِرَف براساس استاندارد ملي و بين   •

 اي هاي حرفه سازي فرصتهاي برابر براي کسب شایستگي زمينه   •

 برداران در کليه مراحل و فرآیند آموزشي و تربيتيایجاد سازوکارهاي آزم جهت مشارکت بهره    •

 هاریزي و تخصيم منابع و تسهيالت به دستگاههاي مجري این آموزش ایجاد هماهنگي و نظارت بر بودجه    •

 

ای مجری  هماهنگی بين دستگاه هسياستگاار    ی شورا  ستاد یایجاد نهاد/ ا  همواره سعی شده است تا با در پنجاه سال گاشته  

 است. نداشته ار خود موفقيت چندانی  ایجاد شود که تاکنون در ک

 

با کمی کنکاش بيشتر قطعا به قوانين بيشتری که به دستگاه ه اجازه فعاليت آموزش های غير رسمی را ميدهد می توان دست  

که صرفا با ذکر    ثبت شده را   و..   شرکت، انجمن بنياد،  ن  ا به مجریان فوق که هرکدام قانون خود را دارند می توان هزارو  یافت  

غير رسمی برای خود ایجاد    مهارتی فنی و حرفه ای و  انونی برای ارائه آموزش های  کلمه آموزش در اساسنامه خود محمل ق

  ملی و   انجمن های،  توسعه صنایع پيشرفتهتحقيقات وصندوق حمایت از  : انجمن های حمایت از زندانيان،  کرده اند، اضافه نمود

   بنياد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و .... انجمن فيزیک ایران،  ، حقوق مصرف کنندگان حمایت از  شهرستانی 

 

 

 

 نتيجه گيری:ه( 

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده قوانين اصلي در دو مرجع به تصویب رسيده اند: مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب   .1

    چنانچه وزیر کار نيز عضو شورا مي بود سرنوشت برخي از مصوبات به گونه اي دیگر رقم مي خورد.  مي توان گفت  ،فرهنگي

  وجود قوانين متعدد براي اجراي آموزش هاي مهارتي  تداخل کاري دستگاه هاي مجري به واسطه برداشت گوناگون از قوانين موجود:  .2

اه ها را عمال غير ممکن کرده است و نتيجه آن  ين حوزه فعاليت دستگمرز بندي بو عدم شفافيت ضوابط تعریف شده در مصوبات ،  

  با استانداردهاي مختلف آموزشي و تامين نشدن تغيير رفتاري مورد انتظار براي تصدي یک شغل   ،اجراي دوره هاي آموزشي یکسان 

 مثال هاي مختلفي براي تبيين موضوع مي توان ذکر نمود:   است.

به مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غيررسمي از زاویه دید خود یکي از منظر شغلي، دیگري  نگاه دستگاه هاي مجري   .2.1

باعث موازي کاري و تداخل دستگاه هاي    و دستگاه دیگر از منظر بهداشتي و یا صرفا استناد به قانون موضعهاز منظر هنري  

و اصوآ   خطاطي شغل است یا هنر، قاليبافي ، طراحي دوخت وطراحي گرافيک  :تمجري در اجراي دوره هاي آموزشي شده اس

حرکتي   -که شغل و حرفه در اثر ممارست به باآترین سطح حوزه رواني  ذکر این نکته ضروري است  ،حرف صنایع دستي چطور 

مراتب قبل از  فرد و تبدیل آن به هنرمند    به عبارت دیگر قبل از برجسته شدن یک  دن به ابداع و هنر تبدیل مي شو  مي رسد و

و یا عينک سازي و   .نمي توان هنرمند تربيت نمود  ابتدا به ساکن ،طي گردد مي باید شغل است ر در حرفه وکه همان تبر ،آن

منظر بهداشتي    از   ،ي کار با دستگاه هاي پزشکيتعمير عينک، مراقبت و زیبائي، تعمير دستگاه هاي پزشکي، آموزش کام يوتر برا 

یکي از منظر    ؛ک شغل است دیدگاه مختلف دستگاه ها به یک شعلو از منظر آموزش هاي مهارتي یحوزه پزشکي است    در
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به جرات مي توان گفت همه دستگاه  و   هنري و دیگري از منظر بهداشتي و یا شغلي از نکاتي است که باعث این تداخل شده است

موزش ها را ارائه مي کند و کمتر ار استاندارد واحدي که مبناي  به سليقه خود آهائي که به واسطه قانون براي آموزش مجاز شمرده شده اند  

 استفاده مي نمایند  ، تجزیه و ترليل شغل باشد

آن هم   برخالف ضوابط و مقررات موجود  ا دادن مجوز تاسيس آموزشگاهبعضا بو    دانشگاهي  فعاليت آموزش هاي آزاد دانشگاه ها و جهاد .3

آموزشگاه هاي آزاد  را با    ينابرابرو رقابت  به دليل کاهش دانشجو و کسب درآمد    در کليه حوزه هاي آموزش هاي غير رسمي مهارتي

نتيجه آن تضعيف سرمایه    و  این عدم شفافيت و توليگري است  که از پيامد هايرقم زده است    هستندداراي مجوز از دستگاه ذیربط  که  

و سردر گمي سرمایه گذاران بخش خصوصي در حوزه آموزش مهارتي را به   گذاري بخش خصوصي در حوزه آموزش هاي مهارتي است

هي متمایل مي  به سمت دستگا  سرمایه گذاران بخش خصوصياین تنوع در قوانين  فقدان وحدت رویه سبب مي شود  ،  دنيال دارد 

روز افزون آموزشگاه    نتيجه این امر رشد  در سيستم آموزشي خواهد شد  و این خود سبب بروز فساد  کند    لد که نظارت کمتري اعما ن شو

مصادیا این موضوع را مي توان در هزاران شرکت ثبت    که از این تنوع قوانين و مجري سو  استفاده مي کنند.  استاندارد استهاي غير  

ونظارتي هم از سوي دستگاه ذیربط    اي دید که با قيد کلمه آموزش در اساسنامه خود به امر آموزش هاي غير رسمي مي پردازندشده  

     بر آنها وجود ندارد.

از    به ساز و کارهاي آموزشي  دستگاه هاي مجريبسياري    وقوف کامل   عدم  و   استانداردها و فرآیندهاي آموزشيوحدت رویه در    عدم .4

با اتکا به نام  اجراي دوره، حضور کارآموزان ، برگزاري آزمون و صدور گواهينامه ها باعث مي گردد تا کارآموزان    : مرتواي دوره ها،جمله

  کاذب   د توقعدر دوره هایي شرکت نمایند که باعث ایجاآن    بدون در نظر گرفتن کارآیي و مرتواي مجري یا مرجع صدور مجوز آموزش  

با صرف هزینه هاي گزاف طي کرده اند اما توان انجام کار و قابليت اجرایي    را  در افراد کارجو مي گردد. بدین معني که دوره آموزشي

 آزم را ندارند .  

به اجراي برنامه هاي آموزشمي    را مرا  دهر دسمتگاه خوسمبب مي شمود  تنوع قوانين و مجریان آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسممي  .5

نيز به واسمطه همين تنوع و   تاکنون  1359سمال    از    براي ایجاد نهاد هماهنگ کننده دسمتگاه هاروند قوانين    بداند،بر اسماس سميلقه  

این  تجربيات چهل سمال گذشمته موید  د توانسمت این هماهنگي را ایجاد کنند. سمتگاه هاي مجري نتوانسمته و نخواهگي قوانين و دگسمتر

 ها همان رویه هاي خود را عمل مي کنند.  و همه دستگا همطلب است  

در حيطه وظائف وزارت   قوانين موجود قبل ازانقالب اسممالمي مي توان دریافت سمم ردن آموزش هاي مورد نياز شمماعلين  با نگاهي به   .6

. البته تغيرات سماختاري ادغام،  به خود آن دسمتگاه از رویه هاي معمول بوده اسمت و این روند تاکنون نيز ادامه داشمته اسمت  خانه ها

است.  وظائف آموزشي    جابجائي وظائف در حوزه هاي آموزشي را نيز به دنبال داشته  وزارت خانه جدید   جادیا  انتزاع وظائف و  انرالل و

اصموآ      اما سماختار قبلي نيز به فعاليت خود ادامه داده اسمت.  و براي آن سماختار جدید درسمت شمده اسمت  به وزارت جدید منتقل شمده

به دسمتگاه هاي غير    همه فرآیندهاي آموزشميآموزش خصموصما آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي کاري تخصمصمي اسمت لذا سم ردن  

هدف هاي رفتاري که از قبل این آموزش ها باید تامين    ابع شمده وش غير اسمتاندارد را در پي داشمته  موجب اتالف منآموز  ،تخصمصمي

 شود را تامين نخواهد کرد. لذا با توجه به شرایط کنوني کشور این رویه باید اصالح شود.

عدم توجه دستگاه های مجری به قوانین    به دلیل عدم شفافیت قوانین و تنها بخشی از مشکالت است که  مشکالت و چالش های مطرح شده  

. آموزش شاهرگ توسعه ، پیشرفت و انسجام فرهنگی،  مده استومقررات اجرائی به وجود آ  ضوابطبا  سلیقه ای  برخورد  وضع شده و  

ی گردد  اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است که بی نظمی در آن باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی اعم از اقتصادی و انسانی م

مجامع صنعتی ، صنفی و خدماتی از  جذب متقاضی در بازار کار، خالی بودن    مطلوب و. به هدر رفتن سرمایه افراد، عدم فراگیریی  

ایجاد حس افسردگی و ناکارآمدی در جامعه جوان و جوانان    ،فقدان کیفیت در محصوالت تولیدی و خدمات  نیروی کار ماهر و فعال،

 در جامعه می گردد .  باعث زوال و افول آموزش و فرهنگ کار و مهارت آموزی وهمه همه  جویای کار  و...
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آموزش های مهارتی و    مدیریت و راهبریآیا دستگاه های مجری مشخصه و ویژگی های الزم برای  همه  سوال این است که  

آتی کشور را مرتفع نموده و مسير کشور را  دارا می باشند تا محصول خروجی آن ها بتواند نياز های بازار کار فعلی و را  شغلی 

  در راه شکوفائی اقتصادی قرار دهند؟

 

 : برایی مدیریت و راهبری آموزش های فنی وحرفه ای ویژگی های ساختاری مورد نياز  (و

هاي سند نقشه جامع  ترقا بند  راستاي ي بهينه آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي دري براي اجرا اصوآك هر سيستم اجرایي و آموزش

اهداف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور و در چارچوب قوانين و مقررات جاري نيازمند    علمي مصوب شوراي انقالب فرهنگي و

رات  برخورداري از یکسري ملزومات است تا بتواند در مقابل تغييرات سریع بازار کار به سرعت عکس العمل نشان داده و متناسب با این تغيي

 خود را به روز نگه دارد .  

 استوار باشد.   تجزیه و ترليل مشاغل    بر پایه  نظام تدوین برنامه درسي که در حوزه آموزش هاي غير رسمي مهارتي   •

 که بر تفکيک حوزه آموزش از ارزشيابي متکي باشد   نظام سنجش و ارزشيابي  و تعيين صالحيت حرفه اي •

 يفيتبراي تضمين کنظام ارزیابي و کنترل   •

 در حوزه آموزش هاي غير رسميمنابع انساني متخصم  و  و نرم افزاري    امکانات سخت افزاري   •

 یندهاي فوق الذکر آساختار بانک داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امکان بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فر •

می  می بر اساس استانداردهای بين المللی  موزش های غير رسرویه در آبرای رفع مشکل تداخل و موازی کاری و ایجاد وحدت  

یک دستگاه به عنوان مدیر و  بر اساس مولفه های فوق  دستگاه های مجری آموزش های مهارتی  ظرفيت های  با ارزیابی    باید

  تبعيت از استانداردهای آموزشی و ارزشيابی راهبر آموزش های مهارتی غير رسمی در کشور انتخاب شود و با اصالح قوانين  

در بخش دولتی   سایر مجریان آموزش های فنی و حرفه ای مهارتی غير رسمی  با همکاری   این دستگاه راهبر و مدیرکه توسط 

 الزام گردد.  در هر سطح یا وزارتخانه ای ن می شود برای همه مجریانیا خصوصی تدوی

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

ادامه داده و اهداف از پيش تعيين اصوآ هر نظام آموزشي ویا بنگاه اقتصادي در صورت دارا بودن مشخصممه هاي زیر مي تواند به حيات خود  

 شده را مرقا نماید: 

 انعطاف پذیري ،  بهره وري،  کيفيت

همان مهارت آموخته از کيفيت آزم برخوردار باشد و تناسب این مرصول با اهداف از   چنانچه مرصول یا خروجي فعاليت هاي آموزشي  یا

شد)بهره وري( و سيستم بتواند در مقابل تغييرات سریع بازار کار به  پيش تعيين شده که همانا پر کردن یک فرصت شغلي یک به یک با

در این صورت است که مي توان گفت    سرعت عکس العمل نشان دهد و متناسب با این تغييرات خود را به روز نگه دارد )انعطاف پذیري(،

 این نظام آموزشي مي تواند در ترقا  اهداف تکليفي خود موفا باشد. 

چنين نظامي آزم است برنامه درسي یا استاندارد مهارت آموزشي که بنيان و اساس فعاليت هاي آموزشي و آزمون را تشکيل    براي ایجاد یک

با  مي دهد به گونه اي طراحي شود که این قابليت ها را در نظام آموزشي ایجاد نموده و در جوامع بين المللي نيز مورد پذیرش قرار گيرد. 

وزش های حرفه ای و آموزش های کالسيک که در ذیل بدان پرادخته خواهد شد، می توان ظرافت و  توجه به تمایز بين آم

 پيچيدگی ها تدوین برنامه درسی در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای را بيشتر مشخص نمود. 

طبقه بندي از هدف هاي آموزشي به ترین  معروف   اند.هدف هاي آموزشي بسيار متنوع اند و آن ها را به گونه هاي مختلف طبقه بندي کرده 

بندي  در این طبقه   معروف گشته است.   وسيله گروهي از متخصصان آموزش و ارزشيابي پيشرفت ترصيلي تهيه شده و به نام بنجامين اس بلوم

شده اندو هر حوزه نيز  حرکتي تقسيم  -، هدف هاي آموزشي ابتدا به سه طبقه کلي با نام هاي حوزه شناختي، حوزه عاطفي و حوزه رواني

 داراي طبقه بندي مخصوص به خود است. 

هدف هاي حوزه شناختي به جریان هائي که با فعاليت هاي ذهني و فکري آدمي سرو کار دارند مربوط مي شوند و درشش سطح طبقه بندي  

 -6ترکيب ،    -5ترليل،-4،کاربستنداجرا کردن و استفاده از یک روش در یک موقعيت خاص( -3فهميدن ،-2دانش ،  -1شده اند:
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ارزشيابي . این شش سطح به طور سلسله مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.آموزش هاي کالسيک کشور بيشتر بر  

 در عمل در دو سطح اوليه آن برنامه ریزي مي شود.   این حوزه تکيه دارد اهداف آممموزشي برمبناي سطوح این حوزه و

شامل هدف هائي است که تغييرات حاصل در عالقه ها ، نگرش ها وارزش ها، و نيز رشد ارج شناسي و سازگاري را نشان مي   حوزه عاطفي

ارزش گااردنداحساس یا باور پایدار از ارزشمند بودن   -3پاسخ دادن،    -2توجه کردن ،    -1دهند و درپنج سطح طبقه بندي شده اند:

شخصيت پذیرفتن. مانند حوزه شناختي ، سطوح حوزه عاطفي نيز به طور سلسله مراتبي از    -5ها ،  سازمان دادن به ارزش  -4،  یک چيز(  

عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.سطوح این حوزه کمتر مورد توجه برنامه ریزان آموزشي در حوزه آموزش هاي کالسيک قرار  

 مي گيرد.

کتي یا حرکات بدني مربوط است. به سخن دیگر هر فعاليتي که عالوه بر جنبه رواني داراي  حوزه رواني حرکتي به زمينه مهارت هاي حر  

جنبه جسماني نيز باشد در این حوزه جاي مي گيرد. هدف هاي حوزه رواني حرکتي بر اساس طبقه بندي سيم سون در هفت سطح اصلي  

انطباقداستفاده از مهارت   - 6پاسخ پيچيده آشکار،  -5عادت ،   - 4تقليد ،  -3آمادگي ،  -2ادراک ) حسي ( ،  -1تقسيم بندي شده اند: 

ابتکار .مانند دوحوزه قبلي، سطوح این حوزه    -7،     های قبال آموخته شده برای انجام یک تکليف تازه اما مربوط به تکاليف گاشته(

 1نيز به طور سلسله مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند. 

ت عمده این حوزه که آموزش هاي فني وحرفه اي را نيز در بر مي گيرد با حوزه شناختي این است که هدف هاي حوزه شناختي صرفا  تفاو  

  فعاليت هاي جسمي و هم به    عاطفيو    ذهنيبه فعاليت هاي ذهني ختم مي شود ، اما هدف هاي حوزه رواني حرکتي هم به فعاليت هاي  

ت که به واسطه مغفول واقع شدن آموزش هاي مهارتي در کمتر منابع و ماخذ هاي علوم تربيتي و برنامه ریزي  این نکته اي اس نياز دارند و

درسي به آن پرداخته نشده است و برخالف حوزه شناختي که مبناي تدوین برنامه ي درسي در آموزش هاي کالسيک است مي بایست مورد  

 د.توجه برنامه ریزان در این آموزش ها قرار  گير

حرفه اي ،پرورش مهارت در مهارت جو است و اهداف آموزشي مي بایست با توجه به سطوح مختلف هر سه حوزه  فني و    هدف آموزش هاي  

حرکتي( برنامه ریزي شوند و این وجه تمایزاصلي آموزش هاي فني وحرفه اي با آموزش هاي کالسيک است . از  - )شناختي،عاطفي و رواني

تعهد اخالق کاري که برحوزه عاطفي تکيه دارد و توانائي عملي که مبتني بر فعاليت   بتني بر فعاليتهاي ذهني است،این رو دانش فني که م

 عناصر اصلي مهارت مي باشند و سه راس مثلثي را تشکيل مي دهند که مهارت فني و حرفه اي را در برگرفته اند.   هاي جسمي است،

 
لذا شناسایي مشاغل و حرف در رشته    ،تاثير مستقيم در رشد اقتصاد کشور دارد  کهتوجه به اینکه بازار کار و اشتغال دو مقوله اي است    با  

قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني،    7همانگونه که در بند دو ماده    2008هاي مختلف بر مبناي طبقه بندي بين المللي مشاغل  ایسکو  

  ، وجه به اهداف فوق با ت   حرفه اي و مهارتي بدان تاکيد شده است و تهيه استانداردهاي مهارت و آموزش شغلي و شایستگي هاي حرفه اي

 
 دکتر علی اکبر سیف،انداره گیری ،سنجش و ارزشیابی آموزشی،جلد سوم1

 مهارت

 دانش فنی

  کاربستنحوزه شناختی سطح 

 تعهد اخالق کاری

 حوزه عاطفی سطح ارزشگااری

 

 توانائی عملی

 حوزه روانی حرکتی سطح انطباق
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تدوین نموده و در اختيار ذینفعان    2008بر اساس ایسکو    را  مستلزم سازماندهي و ساختار کامال منسجم بوده تا کليه استانداردهاي شغلي

 قرار دهد. 

سامانه ملي در    2008عنوان استاندارد شغل و شایستگي بر اساس طبقه بندي بين المللي مشاغل ایسکو    5300در حال حاضر بيش از  

مي باشد. مبناي تدوین            استانداردهاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بارگذاري شده است و براي عموم قابل استفاده

برنامه درسي برمبناي    معروف است،  DACUM1استاندارده اي آموزشي  تجزیه و ترليل شغل به وظائف و کارهاست که به روش به اصطالح  

صنعتگران و    7گروه اصلي    : براي مثال  .کدگذاري مي شود  ISCO2008بر اساس کد ایسکو    این تجزیه وترليل تهيه مي گردد وج  نتای

مرافظت    752گروه فرعي  ،سایر رشته ها...   فرایندهاي صنایع غذائي،درودگري،پوشاک و  75زیر گروه اصلي  ،  کارکنان حرفه هاي مرتبط

 کابينت سازان چوبي  7522گروه واحد،  چوبيکنندگان چوب، کابينت سازان  

 

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

 آموزشي 

 نسخه
کد  

 شایستگي 
 کد شغلي

کد گروه برنامه ریزي  

 درسي

سطح  

 مهارت 
Isco-08 

کابينت ساز  

 چوبي 
 شغل

 

 مراکز ملی سنجش آموزش و تربيت فنی،حرفه ای و مهارتی و تعيين صالحيت حرفه ای  -2

شکوفائي اقتصادي هر کشور دارد و اهميت این موضوع    با توجه به موارد مذکور تعيين صالحيت حرفه اي نيروي کار رابطه مستقيم با رشد و

مجلس شوراي    24/8/1396قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني،حرفه اي و مهارتي مصوب     9و ماده    2ماده   5به حدي است که در بند  

مرکز ملی سنجش آموزش و تربيت فنی،حرفه ای و مهارتی و تعيين صالحيت حرفه ای وابسته به شورای عالی  برایجاد  اسالمي،  

و این مهم  با استفاده از امکانات موجود و مهندسي ساختار کنوني به سرعت امکان پذیر    قانون ماکور تاکيد شده است 5موضوع ماده 

 مي باشد. 

بلکه آنچه مهم    برخوردار نيستکسب مهارت هاي آزم براي یک شغل از اهميت    نروهآنچه از متن قانون استنباط مي شود این است که  

مي تواند وظائف مربوط    آیا فرد واجد کليه توانائي ها و قابليت هاي شغل مطابا با استانداردهاي بين المللي مي باشد واست این است که 

این بدان معني است که حوزه هاي آزمون ،ارزشيابي و سنجش صالحيت حرفه اي باید از حوزه هاي    و   ؟فيت به انجام رساندرا با دقت وکي

  آموزشي جدا باشند تا بتوان بدون در نظر گرفتن مقتضيات آموزشي)کمبود تجهيزات، امکانات، مربي و ...( سنجش و ارزشيابي کامال معتبر 

 زیر گویاي مدل ارائه شده است:   انجام داد. بلوک دیاگرامرا  

 
1 Developing A Curriculum 
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تجهيزاتی  زمانی    و تعيين صالحيت شغلی باید به گونه ای طراحی گردد که مقتضيات مالی،  مهارت   ارزشيابییک نظام سنجش و  

و... حاکم بر حوزه های آموزشی بر روی سنجش تاثير نگاارد و به همين دليل در مدل های بين المللی حوزه آموزش دهنده  

  تراکمي   و  تکویني  تشخيصي،  هاي  ارزشيابي  و  آموزش  امر  متولي  ، خود نسبت به سنجش و تعيين صالحيت حرفه ای اقدام نمی نماید

  شرکت   جهت  را  وياست،    کافي براي دریافت گواهي نامه صالحيت شغلي    فرد  مهارت  تشخيم دهد  که  صورتي  در  و  باشد  مي  آموزش   حوزه

  کامل بطور را کارآموز تعليم   مسئوليت آموزش حوزه شيوه این با. نماید مي     معرفيمراکز سنجش  به تعيين صالحيت شغلي ارزشيابي در

همانند یک    این روش  .نماید  مي  معرفيپایاني یا تعيين صالحيت شغلي    ارزشيابي  به  را  فرد  خود،  تشخيم  به  بنا  و  داشت  خواهد  عهده  به

  . شود  ارائه  استاندارد  سطح  دروفا داده و    خود را با وظائف مندرج در استاندارد هاي شغلي  ها  آموزش  شود  مي  سبب  يلتر عمل نموده وف

این روش در حال    .باشد  آموزش  حوزه  عملکرد  براي  مناسبي  معيار  تواند  مي  مهارتي  سنجش و ارزشيابي  در  شدگان  قبول  ميزان  این  بر  عالوه

مرکز ملي سنجش آموزش و تربيت فني حاضر در سازمان آموزش فني و حرفه اي در حال اجراست و مي توان این ظرفيت را در اختيار  

با توجه به ماهيت برنامه هاي    قرارداد ،بدون اینکه نياز به ایجاد ساختاري جدید باشد.   ،حرفه اي و مهارتي و تعيين صالحيت حرفه اي

مبناي اجراي برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي مي  08- سازمان آموزش فني و حرفه اي ، طبقه بندي بين المللي مشاغل ایسکو

  به شرح زیر   با توجه به سطح عملکرد و پيچيدگي شغل  ISCO-108سطح     4باشد و برهمين اساس گواهينامه هاي صالحيت شغلي در  

 صادر مي گردد.

 
1 International Standard  Classification of  Occupation 
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 یارزشياب

 یتشخيص 

 یتراکم یارزشياب

 (1)سطح 

 یتکوين یارزشياب

 

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

کلیه متقاضیان تعیین صالحیت حرفه ای که به طرق 

( مهارت الزم را کسب 2ماده  9سازمان نایافته)بند 
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و  2ماده  5موضوع بند 

 قانون  9ماده 
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ح وسط

صالحيت 

  ای حرفه

 08ایسکو  سطح عملکردویژگی های 

 4سطح 

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

 دارد تخصصی های  حوزه در عملی و ( تئورید  نظری دانش از ای مالحظه قابل

و چندین مهارت را    می تواند تکليف را با تسلط کامل،استقالل، مسئوليت پایری و کنترل در یک گستره وسيعی از حوزه کاری انجام دهدفرد  

دگی دانش و مهارت در این صالحيت در حدی است که فرد را برای  برای انجام مهارتی پيچيده تر با هم ترکيب نماید. عمق، گستردگی و پيچي

مشارکت، در امر تحليل، عيب یابی، طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی دامنه وسيعی از فعاليت های فنی در حوزه های تخصصصی و متنوع  

کان، زمان انجام کار و آمادگی تغيير شرایط انجام کار تاکيد  آماده می کند. مهارت های این سطح نياز بيشتری به پردازش اطالعات دارند و روی م

 می باشد.  1و  2، 3دارند. فرد، دارای توانایی الزم برای هدایت و سرپرستی  مهارت دیدگان سطوح 

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

   .هستند ای،  رایانه های سيستم گران  تحليل و تئاتر  یا سينما سالن ناپرستار ها، دان یقموسي عمومی، پزشکان

 3سطح 

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

 .دارد تخصصی حوزه در مند نظام  و فنی

تکليف را با به نمایش گااشتن دانش کاری خوب از مهارت، ابتکار و توافق پایری نسبت به شرایط مسأله در حوزه وسيعی از شرایط فرد می تواند  

اجرا کند. انتخاب  ،فرد  کاری  و قادر است ضم  ،هدایت   ،برنامه ریزی    ،توانایی  ابتکار عملاجرا و تفسير طرح ها را دارد  ارزیابی    ،ن  و  خالقيت 

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

با  شد بندی  طبقه مشاغل از هایی نمونه   های  منشی پزشکی، های  آزمایشگاه  های تکنسين  ها، فروشگاه مدیران شامل ،3  مهارت سطحه 

 های برنامه ضبط و پخش  های تکنسين و رایانه پشتيبانی های  تکنسين پزشکی، تشخيص  پرتونگاران تجاری، فروش نمایندگان ، حقوقی

 . است تلویزیونی، و رادیویی

 2سطح 

آمادگی دارد. عمق، گستردگی و پيچيدگی دانش    ،فرد برای انجام محدوده ای از فعاليت های حرفه که غير تکراری و غير قابل پيش بينی هستند

و مهارت در این صالحيت در حدی است که فرد را مسئول انتخاب و انتقال دانش و مهارت به محيط های جدید و ارائه راهکار به سرپرستان در 

 جهت حل مشکالت می سازد. مهارت های این سطح نياز به پردازش اطالعات در سطح متوسط نياز دارند. 

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

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

 .هستند موتوری، نقليه وسایل های مکانيک و ساختمان کاران  برق آرایشگران، پليس، افسران ها، فروشگاه دستياران ها، خياط خياطی،

 1سطح 

 هدایت  تحت  هستند،  بينی  پيش  قابل  و  تکراری  که  حرفه  های  فعاليت   از  ای  محدوده  انجام   برای  حرفه،  مختلف  ابزارهای  شناخت   ضمن  فرد،

با دانش مهارتی    میدارد و    سرپرست آمادگی  اجرای  شامل ویژه   طور به . مهارت های این سطح  به نمایش بگاارد  قابل قبولتواند تکليف را 

  .است معمولی و ساده یدی و بدنی وظایف

 مهارت های این سطح نياز کمتری به پردازش اطالعات و تصميم گيری دارند و روی تکنيک و فرایند انجام مهارت تاکيد دارند.

 با ساده کارگران ،( نقل و حملد باربران  کار،  دفاتر یا ها اداره های نظافتچی شامل ،1  مهارت سطح با شده بندی طبقه مشاغل از هایی نمونه

 .هستند آشپزخانه، دستياران و  ریغدا

 

صالحيت حرفه اي وجود دارد با توجه به مفاهيم ارائه شده در قانون    آموزش و  طبقه بندي هاي مختلفي در سطح بين المللي براي سطوح

تعاریف طبقه بندي  از  بند    ISCO به نظر مي رسد  و تعاریف طبقه بندي  که معطوف به صالحيت حرفه اي است   قانون  7ماده    2در 
1ISCED    ست  استفاده شده ا   که معطوف به طبقه بندي سطوح آموزشي است،    قانون  8در بند ماده 

 
1 International Standard  Classification of  Education 
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 ISCO-08با سطح مهارت در طبقه بندي    ISCEDمقایسه  سطوح در طبقه  بندي  

 ISCED-11شرح گروه هاي   ISCED- 11سطوح در   ISCO-08سطح مهارت  

 دکتري   -آموزش عالي 8 4

 فوق ليسانس یا معادل   -آموزش عالي 7 4

 ليسانس یا معادل   -آموزش عالي 6 3

 فوق دی لم  –آموزش عالي کوتاه مدت   5 3

 فوق دی لم   -آموزش پس از متوسطه 4 2

 دوره دوم آموزش متوسطه  3 2

 دوره اول آموزش متوسطه  2 2

 آموزش ابتدایي 1 1

 آموزش پيش از ابتدایي و خردسالي  0 1

 

با توجه به جدول فوق هر یک سطح ایسکو مي تواند دو سطح ایسکد را در برگيرد و بدین ترتيب روش صدور گواهينامه هاي صالحيت شغلي  

 قانون را پوشش خواهد داد.    8و    7سازمان آموزش فني وحرفه اي مفاد مواد  

   نظام مدون تربيت مربی و آموزش های ضمن خدمت   -3

  راه   سر  بر  ها  تنگنا  شدیدترین  از  یکي  آزم،  هاي  مهارت  داراي  مربيان  نبود  که  متفا القولند  ایران  در  اي  حرفه  و  فني  آموزش  در  ذینفعان

.  شود مي مربوط مربيان عملي آموزش هاي توانایي  تدریس، هاي مهارت ضعف به عمدتاٌ ها نگراني. است آموزش هاي شغلي کيفيت بهبود

در بخش خصوصي و آموزشگاه هاي آزاد در سایر دستگاه    اي  حرفه  و  فني  آموزش  معلمان  و  مربيان  گيريبه کار    شرایط  به  مربوط  هاي  داده

  این در حالي است که   .که نظام منسجم تعيين صالحيت حرفه اي براي این قشر وجود ندارد  است  آن  نشانگر  هاي مجري این آموزش ها

  به  موجود  بالقوه  هاي  ظرفيت  با  فني  مربيان  آموزش  براي  اي  گسترده  امکانات  مربي تربيت  مرکز  داشتن  با  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان

در حال حاضر مرکز تربيت مربي و  .  دارد  اختيار  در  غير رسمي  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سيستم   درکارآزموده    مربيان  خال    کردن  پر  منظور

شرفته سخت افزاري و نرم افزاري و منابع انساني خبره بعنوان  پژوهش هاي فني و حرفه اي به لراظ برخورداري از امکانات وسيع و پي 

طقه اي یو  نبزرگترین و مهمترین مرکز آموزش هاي تخصصي و مهارتي پيشرفته در سطح کشور و منطقه مطرح است و به عنوان مرکز م

 شاخه جنوب آسيا شناخته شده است .  1نيوک  

آموزش هاي مهارتي با مروریت توسعه صنعتي، برنامه ریزي جهت رشد کارآفریني در فراگيران،  تربيت نيروي انساني متخصم، همگام کردن  

خصوصي و مراکز جوار کارخانجات صنعتي، کمک به تهيه و بازنگري استانداردهاي مهارتي مربيان    -تربيت مربيان مورد نياز بخش دولتي

ن جهت هدفمند نمودن فعاليت هاي آموزشي گوشه اي از فعاليت ها و عملکرد  متناسب با تغييرات تکنولوژي و نيازسنجي آموزش براي مربيا

 به خدمت گرفته شود.   قانون نظام جامع  12ماده    2این مرکز مي تواند به عنوان ابزاري کارا براي ترقا بند    این مرکز است.

 ای  منابع انسانی متخصص برای برنامه ریزی و اخا آزمون های عملی و تعيين صالحيت حرفه  -4

  کي فيزی  ستلزم منابع انساني متخصم و منابعو پراکندگي آن در کشور مه مشاغل  دحجم گستراي افراد با توجه به    تعيين صالحيت حرفه

در حال    در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مي باشد.  است و در حال حاضر این امکانات  از جمله مراکز و کارگاه هاي مجهز

استان و مرکز    31اداره سنجش و ارزشيابي در    32  درحاضر انجام ماموریت هاي مرتبط با اجراي آزمون هاي تعيين صالحيت حرفه اي  

 تربيت مربي اجرا مي شود  

 
1 UNEVOC 

نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و آتی  تربیت ـ آموزش و2بند  2

 و ارتقای توان کارآفرینی
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بخشي به گواهينامه ها در سنجش مهارت عملي از مشارکت همه طرف هاي  به منظور بهبود مستمر کيفيت برگزاري آزمون مهارتي و اعتبار  

ي برگزاري  درگير در طراحي و اجراي آزمون هاي مهارتي، به ویژه کارفرمایان، صاحبان مشاغل، اترادیه ها، صنوف و ...  استفاده شود. کميته

 نگر صاحب صالحيت سازمان و ناظر فني تشکيل شود.  صاحب صالحيت از اصناف و بازار کار، آزمو  انآزمون هاي عملي از آزمونگر

اصناف و بنگاه    ساله سازمان در این خصوص، نيروي انساني شاغل در سازمان مي توانند با همکاري اترادیه ها،  50با توجه به تجربه حدودا    

 حرفه اي را بر عهده گيرد.     اجرا و نظارت بر آزمون هاي تعيين صالحيت    هاي اقتصادي ترت نظارت مرکز ملي سنجش برنامه ریزي،

 وضعيت تعداد نيروی انسانی بخش خصوصی و دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

 8,213 تعداد کارکنان اداری بخش دولتی 

 7,157 تعداد مربيان بخش دولتی 

 15,370 مع پرسنل بخش دولتی ج

 23,000 بخش خصوصی تعداد مربيان  

 38,370 جمع کل نيروی انسانی 

 وضعيت تعداد مراکز آموزشی دولتی و موسسات کارآموزی آزاد 

 11,796 تعداد کل موسسات کارآموزی آزاد

 568 تعداد کل مراکز آموزشی دولتی 

 

 برای فرآیندهای اجرائی   اطالعات و ارتباطات ساختار بانک داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امکان بهره گيری از فناوری   -5

ارتباطات در   و  فناوري اطالعات  نفوذ  بوده و ضریب  نظام  نقاط قوت هر  از  باشد یکي  به خدمات دستگاه مي  ميزان دسترسي مخاطبان 

کشور به عنوان یکي    سازي اطالعات خواهد داشت سازمان آموزش فني و حرفه اي  ففرآیندهاي اجرائي اثر بسيار زیادي در دسترسي و شفا 

پرتال جامع سازمان فرایندهاي ثبت نام در دوره ها تا    استقراراز اولين دستگاه هائي که موفا به اخذ نشان دولت الکترونيک شده است با  

هينامه هاي  صدور گواهينامه و استعالم اصالت  گوا  ورود به مرحله آزمون حوزه بندي دریافت کارت ورود به جلسه و اخذ آزمون هاي کتبي،

صادره را به صورت کامال مکانيزه و از طریا در گاه هاي ایجاد شده در پرتال جامع به انجام مي رساند. در  حال حاضر دسترسي استعالم  

و   آموزش  وزارت  قاليبافان(و  و  ساختماني  کارگران  بيمه  )قانون  اجتماعي  تامين  سازمان  اختيار  در  سازمان  هاي  نامه  گواهي  برخط 

 قرار دارد.    و..  اردانش(پرورش)ک
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   :پيشنهاد

اصالح رویه های کنونی صرفا با ایجاد سازمان یا نهادی برای مدیریت و راهبری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی غير  

حرفه ای و   رسمی امکان پایر است . نهادی مشابه با سازمان ملی استاندارد و تحقيقات صنعتی برای حوزه آموزش های فنی و 

 . مهارتی غير رسمی

سازمان ملی استاندارد و تحقيقات صنعتی خود توليد کننده کاال یا خدمات نيست اما استانداردهای توليدات و خدمات را   

تعيين کرده و به توليد کننندگان واجد شرایط نشان استاندارد اعطا نموده و بر آ نها نظارت می نماید تا از معيار های تعيين  

عدول ننمایند. این مدل برای برای استاندارد سازی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی غير رسمی می تواند به کار    شده

    .گرفته شود

می توان این نهاد را به   با ایجاد سازمان ملی مهارت برای مدیریت و راهبری آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی غير رسمی

و استانداردهای آموزش های فنی و حرفه ای، مهارتی و ارزشيابی شغلی و نظارت بر اجرای این    عنوان مرجع تدوین معيار ها

به مراکز مجری که معيارهای تعيين شده   اعطای نشان ملی مهارت معيار ها در مراکز مجری آموزش در کشور تعيين نمود و با  

 د. دستگاه های مجری ایجاد کرين همه را برآورده نموده اند وحدت رویه در آموزش های غير رسمی ب

برای ایجاد این سازمان نياز به ایجاد ساختار جدید در دولت نمی باشد بلکه می توان از ميان دستگاه های مجری آموزش های   

فنی و حرفه ای مهارتی غير رسمی آن دستگاهی را که مشخصه های الزم از جمله نظام تدوین برنامه درسی، نظام سنجش و  

تعيين صالحيت شغلی، نظام ارزیابی و کنترل، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و منابع انسانی متخصص، ساختار    ارزشيابی و

به ان محول کرد. بدین ترتيب مجریان کنونی   نمود و این وظيفه را  انتخاب  را دارد  انجام این مهم  برای  بانک داده منسجم 

  .اليت خود را با معيار های استاندارد تطبيق خواهند دادآموزش های فنی و حرفه ای مهارتی جهت ادامه فع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 منابع

 (. قانون برنامه چهارم توسعه. تهران: نشردوران.1388جهانگير منصور. ) [1]

 (. قانون کار. تهران: نشردوران. 1388جهانگير منصور. )  [2]

 (. ارزشيابي،اعتبارسنجي و تضمين کيفيت در نظام آموزش فني و حرفه اي. تهران. 1390حميدرضا ثابت نژاد. )  [3]

 سایت برنامه ریزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور .    [4]

 سایت شوراي عالي انقالب فرهنگي.    [5]

(. مجموعه قوانين و تصویب نامه هاو مقررات ودستورالعمل هاي اجرایي مربوط به سازمان آموزش فني وحرفه اي.  1377سعداله ملک. )  [6]

 تهران: مدیریت پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور. 

 ردوران. (. اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي، ویرایش پنجم. تهران: نش1387علي اکبر سيف. )  [7]

 (. قانون برنامه پنجم توسعه. تهران: معاونت تدوین و تنقيح و انتشار قوانين و مقررات.1390مهناز کردنائيج. )  [8]

 . تهران. بررسي مشکالت ناشي از ورود دستگاه هاي مختلف به آموزش هاي فني و حرفه اي(.  1392حميدرضا ثابت نژاد و همکاران. )   [9]

 .راهنماي برنامه ریزي درسي مهارت مرور 1384د خادمي اقدم.حميد منصورنيا و صم[10]

سازمان ترقيقات،آموزش و ترویج کشاورزي در گذر زمان  [11]

:http://www.areeo.ac.ir/_DouranPortal/Documents/AreeoHistory 

 https://rc.majlis.ir/fa/law/search .سایت  قوانين و مقررات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي  [12]

و   يحرفه ا ،يفن تيقانون نظام جامع آموزش و  ترب کردی با رو رانیدر ا يو حرفه ا يبر نظام آموزش فن يدر آمد حميدرضا ثابت نژاد. [13]

   يمهارت

 

 


