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I

بسمه تعالی

مقدمه
گــزارش حاضــر، اولیــن نمونــه از گــزارش هــای مربــوط بــه فراخــوان عمومــی پیشــنهادات و نظرخواهــی از صاحــب 
نظــران و دســت انــدرکاران ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اســت کــه ذیــل عنــوان »مــا، خانــواده آمــوزش 
ــن  ــی کــه در ای ــم در ســازمان منتشــر شــد. محورهــا و پرســش های ــه ای« در نخســتین روز هــای کاری فنــی و حرف
نظرخواهــی مطــرح شــده انــد، مــواردی اســت کــه پیوســت حکــم انتصــاب اینجانــب بعنــوان رئیــس ســازمان بــوده کــه 
توســط وزیــر محتــرم تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی جنــاب آقــای دکتــر علــی ربیعــی، بــه عنــوان چشــم اندازهــا و افــق 
هــای آینــده ســازمان، هدفگــذاری گردیــده اســت. بــرای گســترش عرصــه گفتگــو و مشــارکت، از پاســخگویان تقاضــا 
ــر طــرف نمــودن  ــن راهکارهــای ب ــع رســیدن و همچنی ــه اهــداف، موان ــل ب ــرای نی ــت دار ب ــات اولوی ــرده ام، اقدام ک
موانــع را بیــان نماینــد. پاســخ هــای دریافــت شــده بــر مبنــای 14 محــور طبقــه بنــدی شــدند. اعتقــاد راســخ دارم، 
دوران مدیریــت فــردی، متمرکــز و سیاســت گــذاری هــا و تصمیــم ســازی هــای از بــاال بــه پاییــن، بــه ســر رســیده و 
شــیوه هایــی همچــون مدیریــت مشــارکتی بــه عنــوان راهــکار اثربخــش در اداره ســازمان هــا جایگزیــن شــده اســت. 
در واقــع در مدیریــت مطلــوب، بســتری توســط رهبــر ســازمان ایجــاد مــی شــود کــه از طریــق آن تمامــی کارکنــان، 
ــد تصمیــم ســازی، تصمیــم گیــری و حــل مســائل و مشــکالت  ــدرکاران یــک ســازمان در رون ــان و دســت ان مخاطب

ســازمان مشــارکت داده مــی شــوند.
یکــی از راه هــای اعمــال مدیریــت مشــارکتی در یــک نهــاد، بهــره گیــری از نظــرات نیروهــای انســانی ســازمان، 
دربــاره راهکارهــای نیــل بــه اهــداف، تشــخیص نقــاط ضعــف و قــوت و فرصــت هــا و تهدیدهــا اســت. واقعیــت آن اســت 
کــه بهــره گیــری از مدیریــت مشــارکتی در صورتــی اثرگــذار و کارآمــد اســت کــه شــرایط و بســترهای الزم فراهــم 
گــردد. برخــی از ایــن شــرایط مربــوط بــه وضعیــت ســاختاری و نهــادی اســت. از جملــه؛ تدویــن ضوابــط و آیین نامــه 
هــای اجرایــی نظــام مدیریــت مشــارکتی، هدف گــذاری هــای متناســب بــا نظــام مدیریــت مشــارکتی، ایجــاد ســازمان 
ــت اندرکاران،  ــان و دس ــرای مجری ــای الزم ب ــوزش ه ــه آم ــارکتی، ارائ ــت مش ــام مدیری ــت نظ ــکیل و هدای ــرای تش ب
داشــتن زمــان کافــی بــرای بهــره منــدی از نظــر مشــارکت کنندگان، تشــویق و ترغیــب کارکنــان بــه وارد شــدن بــه 
نظــام مشــارکت از ســوی مدیــران، ایجــاد و توســعة اعتمــاد بیــن مدیریــت و کارکنــان و ایجــاد دیــدگاه مشــترک بیــن 
کارکنــان در مــورد نظــام مدیریــت مشــارکتی و... شــرایطی محســوب مــی شــوند کــه آمــاده ســازی و فراهــم نمــودن 
آن بــر عهــده مدیــران ارشــد ســازمان اســت. از ســوی دیگــر برخــی از پیــش نیازهــا در ایــن حــوزه بــه وضعیــت افــراد 
و کارکنــان ســازمان مربــوط اســت. موضوعاتــی هماننــد آگاهــی و اطــالع کارکنــان از مفاهیــم، فلســفه و اهــداف نظــام 
مدیریــت مشــارکتی، شــناخت نیروهــا از نظــام مدیریــت مشــارکتی و ســرانجام آشــنایی کارکنــان بــا نقــش، مســئولیت 
هــا و وظایــف خــود در نظــام مدیریــت مشــارکتی، جــزو شــرایطی محســوب مــی شــود کــه کارکنــان ســازمان بایــد 

شــرایط الزم بــرای تحقــق آن را فراهــم نماینــد.
 اولیــن گام »تصمیــم« بــرای ورود بــه ایــن مســیر اســت. گام و حرکتــی کــه ســعی داشــته ام بــا ایــن فراخــوان 
عمومــی، آن را آغــاز نمــوده و صاحــب نظــران داخــل و خــارج از ســازمان نیــز خوشــبختانه، بــا اســتقبال کــم نظیــر از 
آن، اراده و عالقــه خــود را بــرای گســترش فرهنــگ گفتگــو و مشــارکت ابــزار داشــته انــد. بــر آنیــم تــا ایــن تعامــل و 
همــکاری در قــدم هــا و اقدامــات بعــدی اســتمرار داشــته باشــد. بــه امیــد آنکــه بتــوان بــا اســتقرار ایــن مــدل تــازه، در 

دســتیابی بــه اهــداف مطــرح شــده در ایــن فراخــوان موفــق گردیــم. 
ایــن گــزارش در حالــی منتشــر مــی شــود کــه حــدود یکمــاه پیــش در اقدامــی عملــی بــا صــدور بخشــنامه شــماره 14، 
بخــش قابــل توجهــی از اختیاراتــم را بــه مدیــران کل در اســتان هــا تفویــض کــرده ام، تــا ضمــن فاصلــه گرفتــن از 

»تمرکــز گرایــی«، همکارانــم را نیــز عمــال بــه ایــن روش تــازه تشــویق نمایــم.
الزم مــی دانــم از 300 نفــر عزیزانــی کــه بــا دلســوزی بــه ســواالتم پاســخ دادنــد تشــکر نمایــم. تعــدادی از ایــن 
گرامیــان بــا ارســال نظراتشــان بــه ایمیــل شــخصی بنــده، حتــی اثــری از نــام و نشــان خــود بــه جــای نگذاشــته انــد. 

الف
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II

آنهــا همدالنــه و مســووالنه تجربــه و پیشنهاداتشــان را بــا حوصلــه تدویــن و در اختیــارم قــرار دادنــد. مــی خواهیــم بــه 
کمــک ایــن دلســوزان فرهیختــه – و همــه کســانی کــه بــه آینــده ایــران مــی اندیشــند- گامــی برداریــم در راســتای 
»گســترش فرهنــگ مهــارت آمــوزی«. آن ســرمایه ای کــه روزی ارزشــمند و افتخــار آمیــز بــود و امــروز تحــت تاثیــر 
جهــان مصــرف زده، رنــگ باختــه اســت. آرزو دارم ایــران را بــه نقطــه ای برســانیم کــه حرفــه منــد شــدن فرزندانمــان، 

ارزشــمند و مطلــوب جلــوه کنــد نــه پشــت میــز نشــینی و مصــرف کاالهــای لوکــس وارداتــی.

سلیمان پاک سرشت
معاون وزیر و رئیس سازمان

بهمن 1396

ب
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پرسش اول: هدف گذاری فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای در 
مسیر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی و سیاست های کالن اشتغال کشور

مقدمه
محــور اصلــی پرســش اول وظیفــه و هدفگــذاری ســازمان فنــی و حرفــه ای در تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و سیاســت 
هــای کالن کشــور اســت. بــا توجــه بــه هدفگــذاری کالن در ایــن محــور، عمده مســائل ارائه شــده از ســوی پاســخگویان 
در پاســخ بــه پرســش اول در حــوزه مســائل ســاختاری-نهادی قابــل طبقــه بنــدی اســت. پاســخ هــا قابــل بررســی در 
ســه بخــش روابــط و تعامــالت بــرون ســازمانی، قوانیــن و مقــررات بــرون ســازمانی و برنامــه ریــزی هــا و فرایندهــای 
مدیریتــی و اداری درون ســازمانی مــی باشــد. نکتــه مهــم آنکــه، آنچــه ســبب چنیــن شــرایطی در پاســخ شــده بــه نــو 
و تــازه بــودن مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی و البتــه ابهامــات در رابطــه بــا ایــن مفهــوم و وظایــف هــر کــدام از دســتگاه 
ــی شــدن  ــرای عملیات ــاز مــی گــردد. در مجمــوع هماهنگــی بیــن دســتگاهی، ایجــاد قوانیــن و مقــررات الزم ب هــا ب
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در کنــار تغییــرات در فرایندهــا و برنامــه ریــزی هــا در ســازمان ســه محــور اصلــی ســخنان 
پاســخگویان بــوده اســت. از پاســخ ایشــان چنیــن اســتنباط مــی شــود کــه نیــل بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد 
اشــتغال بیــش از هــر چیــز نیازمنــد توجــه و هماهنگــی هــای همــه دســتگاه هــا و ذینفعــان اجتماعــی بــوده و از تــوان 

یــک دســتگاه خــاص خــارج مــی باشــد.  
تعریــف نظــام ارزیابــی و اســتاندارد ســازی آمــوزش هــا در کنــار ارائــه آمــوزش هــا متناســب بــا نیــاز بــازار کار و 
شــرایط بومــی و محلــی، مهــم تریــن مباحــث مطروحــه در حــوزه اســتاندارد ســازی آمــوزش هــا و ارزشــیابی هــا اســت. 
ــن موضــوع در پژوهــش  ــه ای و عملکــرد آن را مهــم تری ــن پاســخگویان آســیب شناســی نظــام فنــی و حرف همچنی
هــای ســازمان معرفــی نمــوده انــد. بــه نظــر مــی رســد از دیــدگاه ایشــان نیــل بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی نیازمنــد 
آســیب شناســی ســازمان و عملکــرد آن اســت. مطالعــه تطبیقــی میــان ســازمان هــای مشــابه در دیگــر کشــورها و 
عملکــرد ایشــان و قیــاس آن بــا شــرایط ســازمان فنــی و حرفــه ای در ایــران، مهــم تریــن راهــکار اجرایــی ارائــه شــده 

بــرای آســیب شناســی اســت.
ــارت  ــت از مه ــان، حمای ــژه مربی ــه وی ــه ای، ب ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــانی س ــای انس ــازی نیروه توانمندس
آموختــگان و واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی و بهــره گیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی جهــت گیــری هــای 

ــد. ــی ده ــکیل م ــنهادات را تش ــخگویان در پیش ــر پاس دیگ
به نظر می رسد از منظر پاسخگویان، نیل به اقتصاد مقاومتی و تطبیق عملکرد سازمان با اهداف این سیاست گذاری 

کالن، نیازمند اصالحات و تغییرات جدی و بنیادین است.

اولویت ها
اصالحات و تغییرات ساختاری و نهادی	 
اصالح نظام بودجه ریزی و شفاف سازی مالی و عملکردی	 
اصالح نظام برنامه ریزی و تعریف دقیق اهداف سازمان با محورهای اقتصاد مقاومتی	 
هماهنگی با دستگاه ها و سازمان های ذینفع و همکار همانند آموزش و پرورش و وزارت علوم	 
هماهنگی با ذینفعان رسمی همانند صنایع و صنوف 	 
حمایت از بخش خصوصی و ایجاد نظام مدیریت یکپارچه در بحث آموزش فنی و حرفه ای	 
تدوین و به روز آوری استانداردهای سنجش	 
ارائه آموزش ها بر مبنای نیاز و ظرفیت بومی و داخلی	 
ارائه آموزش های متناسب با صنایع کوچک و کارگاه های خانگی	 
توسعه و ارائه آموزش های کارآفرینی و حتی ارائه آموزش کارآفرینی به جای مهارت آموزی	 
اجرای نظام رتبه بندی مراکز آموزشی رسمی و غیر رسمی و ارائه خدمات و اعتبارات بر مبنای این رتبه 	 

بندی
آسیب شناسی، شناخت نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و توانمندی های سازمان آموزش فنی و حرفه ای	 
شناخت ویژگی ها و توانمندی های مناطق جغرافیایی مختلف	 
تشکیل بانک های اطالعاتی به عنوان فرایند و ابزار نیل به شناخت مناسب از وضع موجود در زمینه افراد 	 

آموزش دیده و دارای مهارت و کاالها و تولیدات داخلی
آموزش حین خدمت و افزایش دانش و ارتقا سطح علمی مدیران و مربیان سازمان	 
توانمندسازی مدیران و سرپرستان سازمان 	 
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اصالح نظام تربیت مربی و بروز رسانی مهارت های مربیان	 
اصالح نظام جذب نیرو و شایسته ساالری در انتصابات	 
نهادینه نمودن فرهنگ کارآموزی از طریق رسانه ها و افزایش منزلت اجتماعی مهارت آموختگان 	 
واگذاری انتخاب مهارت آموزی به مردم	 
تالش برای ایجاد بازار کار برای فارغ التحصیالن مراکز آموزشی	 
عدم مقایسه و رقابت آموزش های فنی و حرفه ای با آموزش های دانشگاهی	 

موانع و معضالت 
عدم مشارکت مربیان و کارشناسان	 
فقدان منابع مالی	 
عدم همکاری و انگیزه مناسب مراکز آموزشی	 
البی قدرتمند نهادهای موازی و تعداد باالی مراکز موازی	 
عدم ظرفیت فرایند کارورزی فعلی برای ایجاد اشتغال پایدار	 
ضعف های نظام جذب فارغ التحصیالن و تبدیل آن در عمل به جذب صوری و خانوادگی	 
بوروکراسی نامناسب و عدم وجود مشوق ها؛ موانع کارآموزی در محیط واقعی کار	 
هزینه بر بودن رشته های آموزشی مورد نیاز بازار واقعی کار	 
مخالفت مربیان و روسای مراکز با برخی طرح ها )واگذاری به مردم(	 
احتمال سو استفاده از تسهیالت در ازای قیمت ارائه شده	 
فاقد مجوز بودن مراکزی که می توانند سازمان را یاری کنند	 
عدم وجود راهکارهای قانونی حمایت از آموزش های فنی و حرفه ای	 
نبود پل ارتباطی بین مدیران ارشد و همکاران	 
عدم دریافت بازخورد از بازار کار فارغ التحصیالن مراکز آموزش فنی و حرفه ای	 
فقدان یک طرح و رویکرد کارشناسی مشترک و برنامه ریزی های بدون بررسی کارشناسی 	 
بی رغبتی دستگاه ها در اجرای تعهدات ابالغی	 
فقدان منابع مالی برای تعهدات اقتصاد مقاومتی	 
عدم وجود اعتبارات الزم 	 
به روز نبودن امکانات و تجهیزات آموزشی الزم 	 
عدم وجود مجوز بکارگیری نیروهای آموزشی مورد نیاز در زمینه آموزش استاندارد های جدید 	 
فقدان بازار فروش مناسب 	 
کمبود تجهیزات 	 
کم توجهی سازمان به اهمیت و الزامات آموزش صحیح.	 

  راهکارهای پیشنهادی
انجام اصالحات ساختاری و نهادی همانند ایجاد یک نظام بروکراسی کارآمد و منعطف 	 
شفاف سازی وظایف و حیطه مسوولیت هر کدام از بخش های سازمان 	 
اهمیت دادن به پژوهش و استفاده از نتایج تحقیقات برای اصالح فرایندها و روندهای مدیریتی	 
ایجاد نظام یکپارچه مدیریت و همکاری و هماهنگی بیشتر میان سازمان ها و نهادهای ارائه دهنده آموزش 	 

های مهارتی
بازنگری در مقررات و قوانین به منظور ایجاد قوانین حمایتی	 
تهیه نظام ارزشیابی و استانداردهای به روز و متناسب با ظرفیت ها و الزامات آموزشی	 
جلب مشارکت افراد و گروه های اجتماعی مخاطب طرح ها و برنامه های سازمان فنی و حرفه ای	 
اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی مانند حمایت از کارآفرینان، ارائه تسهیالت به فعاالن بخش خصوصی	 
رعایت الزامات دستیابی به یک برنامه ی همه جانبه نگر، منطقی و اجرایی با مشارکت تمامی ذی نفعان به 	 

ویژه ذی نفعان برون سازمانی
تدارک بودجه و منابع مالی ویژه برای عملیاتی سازی برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی	 

همکاری و ایجاد شرایط برای مشارکت بخش خصوصی	 
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پرســش دوم: همــکاری ســازنده بــرای تحقــق اهــداف، سیاســت ها   
و برنامه هــای توســعه اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

باالخــص طــرح کارآمــوزی اشــتغال جوانــان و طــرح تکاپو
مقدمه

محــور دوم پرســش بــه موضــوع هماهنگــی و همــکاری ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی بــاز مــی گــردد. بــا توجــه بــه وظیفــه و کارویــژه اصلــی ایــن ســازمان یعنــی تربیــت نیــروی انســانی 
ماهــر در اقتصــاد، ایــن هماهنگــی در تحقــق اهــداف مربــوط بــه اشــتغال جوانــان و طــرح تکاپــو مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. ماننــد عمــده پرســش هــا، بیشــتر پاســخ هــای مطروحــه در قالــب ســاختاری-نهادی قابــل طبقــه بنــدی 
بــوده انــد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه مفــاد پرســش دوم ســه مــورد کلــی در ایــن بخــش قابــل طــرح اســت. توجــه 
بــه هماهنگــی و همســویی برنامــه هــا و اقدامــات ســازمان بــا وزارتخانــه مطبــوع، هماهنگــی بــا نهادهــای ذینفــع در 
حــوزه آمــوزش و در نهایــت ایجــاد الزامــات قانونــی بــرای نیــل بــه اهدافــی هماننــد اشــتغال زایــی و مهــارت آمــوزی 
جوانــان، ســه محــور اصلــی بحــث هــا در ایــن حــوزه محســوب مــی شــوند. بــه نظــر مــی رســد انجــام اصالحــات و 
تغییــرات در روابــط ســاختاری و نهــادی ســازمان چــه در بعــد درونــی و چــه بیرونــی را بایــد اولویــت اصلــی بــرای نیــل 

بــه اهــداف ســازمان از جملــه هــدف دوم دانســت.
در موضوعــات و مســائل مربــوط بــه نظــام ارزشــیابی و استانداردســازی، اصــالح نظــام ارزشــیابی و اســتانداردها در 
آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای، ارائــه آمــوزش هــا در محیــط واقعــی کار و بــه روز رســانی تجهیــزات آموزشــی مــورد 
اشــاره بــوده انــد. همچنیــن در تمامــی پرســش هــا مــی تــوان نشــانه ای از ضعــف و لــزوم تغییــرات بــرای پژوهــش 
محــوری و اصــالح دیــدگاه هــا و فرایندهــای شــناختی از وضعیــت موجــود یافــت. در پرســش دوم نیــز دقیقــا بــر همیــن 

دو محــور تاکیــد شــده اســت.
ارتقــا دانــش مربیــان و اصــالح نظــام انتصابــات دو مــورد اصلــی در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی بــوده انــد کــه 
ــردی و  ــد. ایجــاد انگیــزه در جامعــه هــدف نیــز موضــوع اصلــی در بخــش ف ــده ان از ســوی پاســخگویان طــرح گردی

انگیزشــی محســوب مــی شــود کــه مــورد توجــه پاســخگویان قــرار گرفتــه اســت.

اولویت ها
-ایجاد سازو کارها و فرایندهای هماهنگی میان نهادهای آموزشی در کشور)سازمان، وزارت علوم و وزارت آموزش و 

پرورش( 
-عملیاتی کردن تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش

-هدایت دانشجویان به مهارت آموزی
-گنجاندن مهارت آموزی در آموزش های رسمی

-استفاده از ظرفیت سایر نهادها و سازمان های کشور 
-استفاده از پتانسیل نیروهای مسلح

-عملیاتی کردن طرح هر سرباز یک مهارت
-فرهنگ سازی برای ایجاد انگیزه در افراد و جامعه هدف برای مهارت آموزی 

-حمایت از کارگاه های آموزشی
-انجام اصالحات ساختاری-نهادی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

-انتخاب یک مرکز آموزش در هر شهرستان به عنوان نماینده، متولی و ناظر اداره کل
-همسوسازی فعالیت های سازمان با طرح ها و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

-بررسی طرح های وزارت کار از دیدگاه آموزشی و مهارت آموزی
-شایسته ساالری و اصالح فرایندهای انتصابات در سازمان 

-ارتقا دانش مربیان 
-ارتقا آموزش های بازآموزی و تربیت مربی

-به روز رسانی تجهیزات آموزشی 
-اصالح طول دوره های آموزشی تکاپو 
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- ایجاد بانک اطالعاتی مهارت آموختگان 
-اصالح نظام ارزشیابی و استاندارد سازی آموزش های فنی و حرفه ای 

-به روزآوری سرفصل ها و آموزش ها
-ارائه آموزش ها در محیط واقعی کار 

-اصالح قانون و ایجاد الزام قانونی
-شناسایی ظرفیت ها و فرصت های بومی و محلی 

-ایجاد چرخه کامل تولید-توزیع-مصرف در مناطق مختلف و کل کشور 
-الزام دستگاه های دولتی به خرید محصوالت داخلی

-ایجاد ساز و کارهای ارتباطی با صنایع، ِحَرف و هماهنگی با ایشان در ارائه خدمات آموزشی و مهارت آموزی
-تشویق صاحبان صنایع به جذب مهارت آموختگان

معضالت و چالش ها
-هزینه های باال و فقدان منابع مالی
-زمانبر بودن تعامالت بین دستگاهی

-فقدان منابع مالی
-وجود خالهای قانونی

-فقدان مدیریت یکپارچه
-عدم حمایت واقعی از دارندگان مدارک فنی و حرفه ای

-پرداخت دستمزدهای اندک به کارورزان

راهکارها
-تالش برای تصویب قوانین متناسب و الزم 

-ایجاد حمایت و ارائه تسهیالت به مهارت آموختگان 
-تالش برای تامین اعتبارات و بهره گیری از ظرفیت های سایر سازمان ها 

-کمبود منابع مالی
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پرسش سوم: ارتقاء کیفیت مهارت آموزی، کاهش فقر مهارتی و افزایش 
منزلت اجتماعی مهارت آموختگان با رویکرد آموزش مادام العمر

مقدمه
ــه پرســش ســوم، ســه محــور عمــده در ایــن پرســش قابــل مشــاهده اســت. ارتقــا کیفیــت مهــارت  ــا نگاهــی ب ب
آمــوزی، کاهــش فقــر مهارتــی و افزایــش منزلــت اجتماعــی مهــارت آموختــگان، ســه محــور اصلــی در ایــن پرســش می 
باشــند. توجــه اصلــی بــه ایــن محــور از اهــداف ســازمان در بخــش نیــروی انســانی اســت. در مــورد نظــرات پاســخگویان 
بــرای نیــل بــه ایــن محــور از هدفگــذاری هــا، بایــد گفــت کــه عمــده تریــن و اصلــی تریــن مــوارد مطروحــه بــه ایجــاد 
هماهنگــی میــان دو بخــش کلــی از نهادهــا بــاز مــی گــردد. مــورد اول نهادهــای آموزشــی مــی باشــد کــه عمدتــا در 
زیــر مجموعــه ســه نهــاد ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای، وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم قــرار دارنــد. 
بــرای ارتقاءکیفیــت مهــارت آمــوزی و بــه ویــژه کاهــش فقــر مهارتــی پیشــنهادهایی بــرای هماهنگــی ایــن ســه نهــاد 
ــازمان  ــی س ــان اجتماع ــه ذینفع ــی باشــند ک ــی م ــازمان های ــا و س ــروه ه ــا، گ ــه شــده اســت. دســته دوم نهاده ارائ
ــد. ایجــاد نظــام هماهنــگ و بهــره گیــری از ظرفیــت هــا و فرصــت  ــه ای محســوب مــی گردن آمــوزش فنــی و حرف
ســازی توســط ایــن نهادهــا بــرای ارتقــاء مهــارت آمــوزی مهــم تریــن اهــداف در بخــش ســاختاری نهــادی بــه شــمار 

مــی آیــد. 
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت توانمندســازی نیــروی انســانی در محــور ســوم هدفگــذاری هــای ســازمان، توجــه 
ویــژه بــه بحــث نحــوه ارائــه آمــوزش هــا و اســتاندارد ســازی آمــوزش هــا، از ســوی مصاحبــه شــوندگان انجــام پذیرفتــه 
اســت. در ایــن بخــش بیشــترین توجهــات بــه کیفیــت آمــوزش و نحــوه ارائــه آمــوزش هــا بــاز مــی گــردد. بــر مبنــای 
مــوارد مطروحــه در رابطــه بــا نحــوه ارائــه آمــوزش هــا، ارائــه آمــوزش هــا بــه صــورت مجــازی و اختصاصــی نمــودن 
آمــوزش هــا متناســب بــا شــرایط و نیازهــای هــر اســتان مطــرح گردیــده اســت. در رابطــه بــا کیفیــت آمــوزش هــا نیــز  
مهــم تریــن مــورد اشــاره شــده،  توســعه و تقویــت آمــوزش هــا بــر مبنــای نیــاز بــازار کار بــوده اســت. در رابطــه بــا 
ارزشــیابی و استانداردســازی نیــز پیشــنهاداتی همچــون اســتفاده از الگوهــا و اســتانداردهای بیــن المللــی، ایجــاد نظــام 
و فرایندهــای ارزیابــی و نظــارت بــر کیفیــت آمــوزش و اســتانداردها، دریافــت بازخــورد از کیفیــت و اثربخشــی آمــوزش 

هــا مطــرح گردیــده اســت. 
از دیگر موضوعات مورد توجه پاسخگویان، درک و شناخت صحیح از وضع موجود بوده و بر این مبنا عملیاتی ترین 

پیشنهاد، ایجاد نظام و سیستم پردازش اطالعات در حوزه های آموزش، اهداف و کارکردها می باشد. همچنین ایجاد 
انگیزه در مربیان و کارکنان و ارتقاء سطح دانش مربیان در کنار بهره مندی از مربیان در پست های مدیریتی به عنوان 

نیروهایی که اهداف اصلی سازمان را عملی می سازند، مهم ترین پیشنهادات در این حوزه محسوب می شود. ایجاد 
حمایت ها، تشویق ها و الزامات قانونی و ساختاری برای افزایش منزلت اجتماعی و توجهات به کاهش فقر مهارتی و دوم 
تبلیغات و ایجاد ذهنیت مثبت از طریق رسانه ها و آشنا کردن مردم و گروه های هدف به منظور توجه به مهارت آموزی 

و ارتقا مهارت ها، مسائل اصلی در حوزه فردی محسوب می شود.

اولویت ها
-نظارت بر کیفیت اجرای آموزش ها و آزمون ها 

-واقع گرایی، سنجش دقیق و مبارزه با آمارسازی ها 
-ارتقاء دانش مربیان 

-بازنگری در شیوه ها و کیفیت آموزش های مرکز تربیت مربی 
-تدوین برنامه منسجم برای بازآموزی و ارتقاء علمی مربیان

-ایجاد فرایندهای ارتباطی و همکاری با نهادهای رسمی و دولتی ذینفع در موضوع مهارت آموزی 
-بهره گیری از نظرات کارشناسی وزارتخانه های مرتبط با صنایع، کشاورزی، راه و شهر سازی و آموزش در تنظیم 

برنامه های سازمان
-استفاده از مربیان مجّرب برای آموزش و تدریس 

-شایسته ساالری در انتصابات 
- تدوین برنامه نظام جامع آموزش کارکنان سازمان

-به روز رسانی تجهیزات کارگاه ها 
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-ایجاد نظام ارزشیابی کارآمد و استاندارد 
-تمرکز بر دریافت بازخورد در حوزه کیفیت آموزش به جای تمرکز بر آمارهای کمی

-تغییر فرایند آزمون از شیوه تئوریک به عملی
-ایجاد انگیزش در کارکنان و نیروهای سازمان و تقویت روحیه همکاری 

-ارتقای منزلت اجتماعی کارکنان 
-افزایش حقوق و دریافتی
-توسعه مدیریت مشارکتی

-توسعه و تقویت آموزش ها بر مبنای نیاز بازار کار، منابع و جامعه 
- افزایش آموزش های تقاضا محور بجای آموزش های عرضه محور

-پایلوت کردن اختصاصی آموزش های مربوط به هر استان 
-ارائه آموزش های مهارتی به صورت مجازی 

-ایجاد نهادها و فرایند های نظارت و کنترل بر عملکردها و میزان دستیابی به اهداف 
-الزام دستگاه های دولتی و صنایع در به کار گیری نیروهای آموزش دیده و مورد تایید سازمان 

-ایجاد بانک اطالعاتی کارکنان، کارشناسان و مربیان 
-ایجاد بانک اطالعاتی مهارت آموختگان برای معرفی به صنایع 

-فرهنگ سازی و نهادینه کردن آموزش های مهارتی در بین اقشار مختلف با همکاری دو وزارتخانه آموزش و پرورش و 
آموزش عالی

-الزام به لحاظ نمودن بخشی از ساعات کاری-آموزشی صنوف مختلف به کسب آموزش های مهارتی) با هدف کاهش 
فقر مهارتی(  

-الزام دانش آموزان به گذراندن چند واحد مهارتی و کارگاهی
-تغییر نام سازمان به سازمان آموزش، مهارت و فن آوری 

-الزام به پذیرش مدارک فنی و حرفه ای به عنوان دوره خدمت کارکنان دولت با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان امور استخدامی کشور 

-حمایت نهادهای ذی صالح از مهارت آموختگان و اعطای تسهیالت مالی
-معرفی مهارت آموختگان به بنگاه های اقتصادی

-کمک به ثبت اختراعات
-ایجاد فرصت برای خالقیت و نگاه نوآورانه در سازمان 

-آینده پژوهی برای شناخت بازار کار آینده و نیازهای مهارتی
-قرار دادن آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور 

-ایجاد سازوکارهای ارتباطی نظام مند میان سازمان و صاحبان صنوف و صنایع 
-انعقاد تفاهم نامه با صاحبان صنایع برای ارائه آموزش در محیط واقعی کار

-ایجاد نظام و سیستم پردازش اطالعات در حوزه های آموزش، اهداف و کارکردها 
-ایجاد الزامات و تشویق های قانونی برای مهارت آموختگان و افراد جامعه)افزایش منزلت اجتماعی( 

-اجرای دقیق قانون الزام آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال
-مشخص نمودن وظایف، عملکردها و اهداف سازمان به صورت صریح و شفاف از طریق رجوع به آرای نخبگان، 

کارشناسان، مدیران و سند اساسنامه سازمان
-ایجاد نظام و سازوکار تقسیم بندی کارها و وظایف میان سازمان و دیگر نهادهای موازی 

-استفاده از الگوهای بین المللی و استاندارد در آموزش 
-به روز رسانی امکانات و تجهیزات کارگاههای آموزشی 

-ارائه آموزش ها بر مبنای نیاز واقعی بازار کار، صنایع و ِحَرف از طریق نیاز سنجی از جامعه و بازار
-توانمند سازی مربیان، ایجاد انگیزه های مالی و رتبه بندی و ارتقا شغلی مربیان

-ایجاد نظام ارزشیابی کارآمد و استاندارد 
-صدور گواهی نامه برای دوره های ثابت

-تحول در آزمون های پایان دوره) ارزشیابی بر مبنای کار عملی و دخالت دادن مربیان در آزمون(
-جایگزینی فرهنگ مهارت آموزی به جای مدرک گرایی با تبلیغ از طریق صدا و سیما، شبکه های اجتماعی و ابزارهای 

آموزش عمومی
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-ارائه تسهیالت و اعتبارات به مهارت آموختگان
-ایجاد نظام و سازوکار مناسب برای ارائه مهارت هایی که نیاز به سرمایه گذاری دارند 

-حذف آموزش های یکسان در سایر نهادها
-اعمال نمودن قانون آموزش های فنی و حرفه ای در بازار کار

-اصالح نهادی و ساختاری سازمان فنی و حرفه ای کشور 
-بازبینی فرایندهای سازمان

-بهبود قوانین و مقررات
-مشارکت بیشتر ذینفعان

-توجه به جامعه هدف زنان و ایجاد انگیزش در بانوان خانه دار و فاقد مهارت برای مهارت آموزی از طریق ارائه 
تسهیالت به بانوان دارای مدرک مهارت

-بیمه زنان دارای کارت مهارت
-ایجاد انگیزش در مربیان از طریق افزایش پرداختی به ایشان

-اصالح نظام آموزش تربیت مربی
-پیامدسنجی و دریافت بازخورد از نتایج دوره های آموزشی و نیروهای مهارت آموخته ای که وارد بازار شده 

اند. 

معضالت و چالش ها
-فقدان بانک های اطالعاتی مناسب و جامع 

-عدم برنامه ریزی مدون بازآموزی مربیان
-کمبود اعتبارات 

-تعریف اهداف گسترده و ناکارآمد
-آزمون های غیر حرفه ای و نامناسب

-وجود نابرابری در میان نیروهای سازمان بویژه در بحث مرکز-پیرامون
-مشکالت ساختاری و نهادی چارت سازمانی برای سازوکار های نظارتی

-محدودیت قانونی برای مشارکت با بخش خصوصی و بکارگیری متخصصان و با تجربگان بخش خصوصی در بخش 
دولتی

-عدم تمایل صاحبان صنایع و ِحَرف به شرکت در دوره های ارتقاء مهارت
-موانع و معضالت نظام بوروکراسی اداری
-عدم وجود فرصت پژوهشی برای مربیان

-عدم شناخت نیازهای واقعی جامعه صنعتی و صنوف
-کمبود اعتبارات و منابع مالی

-مخالفت مجلس با افزایش بار مالی سازمان

راهکارها و پیشنهادات
- ممانعت از پراکنده شدن اعتبارات آموزشی در دستگاه های مختلف 

-استفاده از ظرفیت ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی 
-تشکیل کمیته نیازسنجی در سازمان 

-ایجاد انگیزش و در نظر گرفتن مشوق های مادی و معنوی
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پرسش چهارم: توسعه هدفمند پوشش آموزش های مهارتی سازمان برای 
تحقق هر ایرانی یک مهارت

مقدمه
ــی یــک مهــارت طــرح  ــوان هــر ایران ــه نیــروی کار جامعــه تحــت عن ــا پوشــش کلی پرســش چهــارم در رابطــه ب
گردیــده اســت. عمــده توجهــات و مــوارد مطروحــه مربــوط بــه هماهنگــی هــای بــرون ســازمانی و حتــی ایجــاد تغییــر 
در چــارت ســازمانی ســایر نهادهــا بــوده اســت. ایــن موضــوع بــه خوبــی نشــان مــی دهــد کــه از منظــر پاســخگویان، 
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات موجــود، امــکان تحقــق پوشــش آمــوزش مهارتــی 
بــرای هــر ایرانــی یــک مهــارت را نــدارد. در چنیــن شــرایطی بــه نظــر مــی رســد وجــود یــک مدیریــت یکپارچــه و 
بهــره منــدی از ظرفیــت هــا و امکانــات ســایر نهادهــا و ذینفعــان بخــش خصوصــی مهــم تریــن امــر محســوب مــی 

شــود.
ــد در نظــام آموزشــی و بهــره گیــری از نظــام اســتانداردهای  توســعه مهــارت آمــوزی نیازمنــد رویکردهــای جدی
ــه صــورت  ــی، ارائ ــه عنــوان الزمــه مهــارت آمــوزی هــر ایران ــر ایــن مبنــا توســعه عدالــت آموزشــی ب نویــن اســت. ب
ــاز و تقاضــا و در نهایــت بازنگــری در اســتانداردهای  ــا نی ــق ب ــه آمــوزش هــا مطاب ــو از آمــوزش، ارائ ــد و ن هــای جدی
آموزشــی چهــار موضــوع و مســئله اساســی در حــوزه ارائــه مهــارت هــای آموزشــی و نظــام استانداردســازی آمــوزش 

هــا محســوب مــی شــود.
توســعه مهــارت آمــوزی نیازمنــد امکانــات و تجهیــزات اســت و بــر ایــن مبنــا، شــناخت وضعیــت و ظرفیــت موجــود 

بــه لحــاظ امکانــات و تجهیــزات از جملــه محورهــای اصلــی مدنظــر پاســخگویان در ایــن بخــش اســت. 
پاســخگویان در ایــن بخــش توســعه منابــع انســانی را بــا راهکارهایــی همچــون پژوهــش محــوری، جــذب نخبــگان، 
ایجــاد انگیــزه و نشــاط در کارکنــان، آمــوزش مســتمر نیروهــا و .... پیشــنهاد نمــوده و در ســطح فــردی و انگیزشــی 
نیــز تبلیغــات از طریــق رســانه هــا و آشــنایی دانــش آمــوزان بــا مهــارت هــای فنــی و حرفــه ای و ایجــاد انگیــزه در 
جامعــه هــدف از مــوارد مطــرح شــده توســط پاســخگویان محســوب مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد در ســطح خــرد 
و فــردی مهــم تریــن موضــوع از منظــر پاســخگویان، ایجــاد آشــنایی و شــناخت مخاطبــان از اهمیــت مهــارت آمــوزی 

بــوده اســت.

اولویت ها
-استفاده از فناوری اطالعات و تکنولوژی های مرتبط در ارائه آموزش ها 

-آمایش استانی برای مشخص شدن نیازهای آموزشی و مهارتی
-بررسی ظرفیت ها و امکانات تکنولوژیک و انسانی هر استان

-تولید تدریجی محتوای صوتی و تصویری حرفه های مشخص و ثبت قانونی محتوی تولید شده
-ایجاد انگیزه و فرهنگ سازی برای مهارت آموزی از طریق تبلیغات رسانه ای گسترده، تطبیق آموزش ها با مدارک 
دانشگاهی، معرفی افراد موفق و الگو به جامعه از طریق رسانه ها، ارائه تسهیالت کارآفرین پس از اعطای مهارت به 

کارآموزان و اعطای امتیازات ویژه به آموزش های مهارتی)ویژه دانش آموزان، سربازان، دانشجویان و ...(
-انطباق آموزش با نیازهای واقعی بازار کار از طریق نیازسنجی از بازار و صنعت و نظرخواهی از کارشناسان

-برنامه ریزی و سیاست گذاری واقع بینانه و بر مبنای امکانات و شرایط موجود برای حرکت به سوی اهداف 
نهایی 

-توسعه آموزش های مجازی 
-راه اندازی وب سایت های آموزشی موثر و راهگشا 

-آشنایی افراد با مهارت ها با ارائه چند واحد درسی مهارتی فنی و حرفه ای در دروس مدارس و دانشگاه ها
-توسعه عدالت آموزشی و ارائه مهارت ها در همه مناطق دور دست و روستاها

-ایجاد ساز و کارهای ارتباطی و هماهنگی با صنایع و حرفه ها  
-ارائه آموزش های مهارتی به دانش آموزان و دانشجویان وگفتگو و تعامل با آموزش و پرورش و وزارت علوم
-تقویت و توسعه ظرفیت های بخش خصوصی و اجازه آموزش به بنگاه های اقتصادی دارای تکنولوژی باال

-کاهش تصدی گری و واگذاری امور به بخش خصوصی
-ایجاد انگیزش در پرسنل 
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-ایجاد شوراهای آموزش مهارتی در سطح نهادهای مختلف 
-ایجاد بانک اطالعاتی از امکانات و تجهیزات در استان ها و شهرهای مختلف 

-استفاده از ظرفیت دیگر سازمان ها و نهادها و بهره گیری از نیروهای آموزش دیده سایر سازمان ها
-بازنگری در استانداردهای آموزشی سازمان  

-ارائه آموزش ها به صورت تقاضا محور 
-به روز رسانی امکانات و تجهیزات برای ارائه آموزش های جدید و نو   

-الزام دستگاه ها به جذب نیروی آموزش دیده و ارائه آموزش های مهارتی به نیروهای تحت اختیار

معضالت و چالش ها
-فقدان ظرفیت های ساختاری و نهادی برای توسعه مهارت آموزی بر مبنای تکنولوژی های جدید و وسائل ارتباط 

جمعی 
-فقدان تجربه و عدم آشنایی با معضالت و مشکالت ارائه آموزش های مجازی

-عدم حمایت مدیران و مسئوالن برای بهره گیری از ابزارهای ارتباطی جدید در مهارت آموزی
-عدم آشنایی کاربران با فناوری جدید

-عدم اطالع دانش آموختگان از نیازهای بازار، ضرورت ها و الزامات خود اشتغالی
-عدم شناخت دقیق از نیازهای مهارتی و انسانی در مناطق مختلف

-عدم ظرفیت ساختاری و قانونی و بوروکراسی پیچیده و غیرمنعطف
-کمبود منابع مالی

-فقدان امکانات و زیرساخت ها
-فقدان استاد و مربی آموزش دهنده

راهکارها و پیشنهادات
-ایجاد تغییرات و اصالحات ساختاری و نهادی 

-تشکیل کارگروه آموزش های مجازی و رسانه ای
-اجرای طرح ها به صورت آزمایشی در یک یا دو استان 

-جذب مربیان حق التدریس است
-تامین اعتبار از طریق بانک ها و رایزنی با دولت و مجلس

-نیازسنجی به صورت مستمر و منظم
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پرســش پنجــم: ارتقای نظــام مهــارت آمــوزی در کشــور از طریــق تعامل 
ســودمند بــا نهادهــای ارائــه کننــده آموزش هــای فنــی و حرفه ای

محــور پنجــم پرســش هــا، یــادآور ســه واقعیــت در حــوزه مهــارت آمــوزی و ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی اســت. 
اولیــن موضــوع وجــود نهادهــای متعــدد آمــوزش دهنــده مهــارت هــا و تربیــت نیــروی انســانی ماهــر بــرای اقتصــاد و 
صنعــت مــی باشــد. موضــوع دوم بــه وضعیــت، ظرفیــت و توانمنــدی ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــاز 
ــی و نیــروی انســانی ایــن ســازمان امــکان و ظرفیــت پوشــش تمامــی مطالبــات و  ــع مال ــات، مناب مــی گــردد. امکان
اهــداف در حــوزه ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی و توســعه ســطح پوشــش الزم بــرای ارتقــاء ســطح مهارتــی جامعــه را 
نــدارد. مســئله ســوم کــه آن را بایــد معلــول وضعیــت نهــادی و ســاختاری نظــام ارائــه آمــوزش هــای مهارتــی دانســت، 
مربــوط بــه وضعیــت نامناســب نیــروی انســانی اســت. بــا توجــه به عنــوان محــور پنجــم، موضوعــات ســاختاری-نهادی 
بــرون ســازمانی و بحــث ارتباطــات میــان ســازمانی و نهــادی مــورد توجــه پاســخگویان قــرار گرفتــه اســت. بــر ایــن 
اســاس ســه محــور عمــده در اظهــارات پاســخگویان قابــل شناســایی اســت. توســعه همــکاری هــای بیــن دســتگاهی، 
ــازی و  ــه و توانمندس ــت یکپارچ ــه مدیری ــل ب ــرای نی ــا ب ــط نهاده ــر رواب ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــام قوانی اصــالح نظ
بهــره گیــری از ظرفیــت هــای بخــش خصوصــی ســه محــور اصلــی بودنــد. ایجــاد نظــام استانداردســازی و ارزشــیابی 
مناســب و یکدســت در ارائــه مهــارت هــای آموزشــی موضــوع اصلــی و مهــم مــورد توجــه پاســخگویان در رابطــه بــا 
نظــام ارزشــیابی مــی باشــد. البتــه ایــن معضــل نیــز معلــول وجــود نهادهــای متعــدد ارائــه دهنــده آمــوزش هــای 

مهارتــی اســت.
نیازســنجی از مطالبــات بــازار و صنعــت در حــوزه مهــارت هــا و نیــروی کار ماهــر و ایجــاد بانــک اطالعاتــی بــرای 
ــوان پیــش نیازهــای ارتقــای نظــام مهــارت آمــوزی دو  ــه عن تشــخیص درک صحیــح شــرایط و وضعیــت موجــود ب

پیشــنهاد اصلــی پاســخگویان در پژوهــش و نظــام آمــاری محســوب مــی گردنــد.
بــر مبنــای پیشــنهادات ارائــه شــده از ســوی نیروهــای ســازمان، دو موضــوع در ســطح فــردی و انگیزشــی قابــل 
بررســی اســت. پیشــنهاد اول پاســخ گویــان، ایجــاد انگیــزه و عالقــه در میــان جامعــه هــدف ســازمان آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای بــرای مهــارت آمــوزی اســت. در واقــع از معضــالت جــدی کــه برنامــه هــای ســازمان و توســعه مهــارت 
آمــوزی بــا آن مواجــه اســت، عــدم عالقــه و احســاس نیــاز در بدنــه اجتماعــی نیــروی کار بــرای مهــارت آمــوزی اســت. 
از جملــه دالیــل ایــن موضــوع عــدم توجــه جــدی و عــدم حمایــت مطلــوب و مناســب از دارنــدگان مــدرک فنــی و 

حرفــه ای مــی باشــد. 
ــا و و  ــزاری دوره ه ــده، برگ ــرح گردی ــش مط ــن بخ ــوندگان در ای ــه ش ــوی مصاحب ــه از س ــی ک ــن موضوع دومی
جشــنواره هــای مهارتــی بــا حضــور مهــارت آموختــگان و شــرکت هــای داخلــی و خارجــی مــی باشــد. از یــک ســو 
برگــزاری چنیــن دوره هایــی، ســبب مــی گــردد افــراد و شــرکت هــای داخلــی جایــگاه و وضعیــت خــود در حــوزه 
مهــارت هــا را نســبت بــه رقبــا و شــرکت هــای خارجــی درک کننــد و از ســویی دیگــر شــرکت در چنیــن جشــنواره 

هایــی فرصتــی بــرای تبــادل اطالعــات و تجربیــات اســت. 

اولویت ها
-برگزاری جشنواره های الکترونیکی مهارتی با حضور تولیدکنندگان داخلی و خارجی 

-برگزاری مسابقات آزاد مهارتی برای شناسایی نیروهای ماهر و شایسته 
-توسعه همکاری های بین دستگاهی 

-تنظیم اسناد باالدستی
-ایجاد نهاد سیاست گذاری نظام آموزش های فنی و حرفه ای

-ایجاد شورای هماهنگی بین دستگاهی
-ایجاد مدیریت یکپارچه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی 

-پیگیری و اجرایی نمودن طرح سازمان ملی مهارت
-متمرکز نمودن اعتبارات همه دستگاه ها در سازمان مذکور

-تبیین جایگاه متولیان آموزش های مهارتی در نظام آموزشی مهارت و فناوری
- تعیین سهم هر کدام از دستگاه ها در ارائه مهارت های آموزشی
-ایجاد ضمانت اجرایی برای اجرای همه قوانین و مصوبات قانونی
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- ارجاع اجراي آموزش مهارت به نهادهاي متخصص مربوطه
-شناسایی نیازها و مطالبات بازار و صنعت 

-نیازسنجی مهارتی
-همکاری با سایر دستگاه ها و نهادها

-ایجاد بانک اطالعاتی از مهارت آموختگان و متقاضیان مهارت آموزی 
-مطالعه و پژوهش درباره تجربیات دیگر کشورها در زمینه آموزش مهارت 

-ایجاد اعتبار برای مدارک فنی و حرفه ای  با هدف ایجاد انگیزه در جامعه هدف 
-پذیرش مدارک فنی و حرفه ای به عنوان آموزش کارکنان دولت

-همکاری و هماهنگی برای به رسمیت شناخته شدن مدارک فنی و حرفه ای از سوی وزارت علوم
-فرهنگ سازی از طریق رسانه ها

-توسعه و توانمند سازی بخش خصوصی 
-انعقاد قرارداد مشارکتی با مراکز دولتی

-افزایش ضریب نفوذ بنگاه های اقتصادی در برنامه ریزی های آموزشی
-خرید خدمات آموزشی از آموزشگاه های آزاد توسط سازمان های دولتی و اجرایی

-تدوین نظام جامع مهارت آموزی 
-ارائه خدمات پس از فروش کاالهای خارجی توسط سازمان فنی و حرفه ای 

-تفویض اختیارات به استان ها 
-ایجاد نظام استاندارد و ارزشیابی یکسان و متناسب با نیازها 

-توسعه آموزش های مجازی و الکترونیک 

معضالت و چالش ها
-فقدان قانون مصوب در زمینه همکاری سایر دستگاه ها برای ارائه آمارها 

-عدم همکاری سایر دستگاه ها و سازمان های ذیربط 
-ناهمخوانی شرایط اقتصادي و اجتماعی کشورهاي الگو با ایران

-عدم وجود مصوبه قانونی 
-کمبود بودجه

-عدم شناخت مسئولین سازمان بر قابلیت ها و توانمندی هاي استان ها
-عدم همکاري نهادهاي ارائه کننده مهارت

-عدم همکاری نهادهای مرتبط

راهکارها 
-تشکیل کمیته مشترک با عضویت نمایندگان کلیه دستگاه هاي ارائه کننده مهارت در سطح ستاد و مناطق 

-عقد تفاهنامه با دستگاه های ذینفع برای ایجاد فرهنگ مهارت آموزی و حمایت از مهارت آموختگان 
-بومی سازی تجربیات و الگوهای پیشنهادی در ادبیات جهانی در حوزه مهارت آموزی 
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ــتقرار  ــری و اس ــدی گ ــش تص ــی، کاه ــم: تمرکززدای ــش شش پرس
ــه ای ــی و حرف ــای فن ــت آموزش ه ــردی در مدیری ــت راهب مدیری

مقدمه
محــور ششــم هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور ســه مــورد از مهــم تریــن، کالن 
تریــن و کلیــدی تریــن موضوعــات مدیریــت در ســازمان هــا و نهادهــای رســمی را شــامل مــی شــود. ســه موضــوع 
مــورد بحــث در ایــن محــور عبارتنــد از: تمرکززدایــی، کاهــش تصــدی گــری و اســتقرار مدیریــت راهبــردی. در رابطــه 
ــوی  ــده از س ــور عم ــار مح ــد، چه ــی باش ــاختاری م ــورت کالن و س ــه ص ــاد آن ب ــه مف ــداف ک ــم اه ــور شش ــا مح ب
پاســخگویان بیــان شــده اســت. در رابطــه بــا تمرکززدایــی پیشــنهاد مصاحبــه شــوندگان واگــذاری و تفویــض امــور بــه 
اســتان هــا بــوده اســت. در واقــع شــاید بتــوان ایــن طــور بیــان نمــود کــه پیشــنهاد دهنــدگان در جســتجوی مدیریــت 
محلــی و منطقــه ای بودنــد. تغییــر کدهــای ملــی بــه اســتانی، اســتانی نمــودن بودجــه دو پیشــنهاد  اصلــی در ایــن 

بخــش محســوب مــی شــود. 
ــرش و برداشــت از  ــگاه، نگ ــوع ن ــت و ن ــه ذهنی ــه شــوندگان ب ــای مصاحب ــل بررســی در پاســخ ه محــور دوم قاب
مفهــوم کاهــش تصــدی گــری مطــرح اســت. بــه زعــم برخــی از پاســخگویان نگــرش موجــود نــزد مدیــران ســازمان 
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور نگرشــی جامــع نیســت.کاهش تصــدی گــری تنهــا بــه معنــای واگــذاری برخــی امــور 
بــه مناطــق و یــا برخــی فعــاالن عرصــه آمــوزش بــه صــورت محــدود و ارائــه برخــی آمارهــا نیســت. هــدف از کاهــش 

تصــدی گــری، کوچــک نمــودن حجــم دولــت و واگــذاری امــور و فرایندهــای اجرایــی و اداری مــی باشــد.
محــور ســوم مطــرح شــده در ســخنان مصاحبــه شــوندگان بــه برنامــه هــای اجرایــی بــرای کاهــش تصــدی گــری 
ســازمان بــاز مــی گــردد. محــور و راهــکار اصلــی در اینجــا بخــش خصوصــی و مشــارکت بدنــه اجتماعــی در فراینــد 
ــر ایــن مبنــا دو گــروه از پیشــنهادات مطــرح گردیــده کــه الزم و ملــزوم  ــه آمــوزش هــای مهارتــی مــی باشــد. ب ارائ
ــرای  ــرایط ب ــازی ش ــاده س ــتعدادها و آم ــرورش اس ــه و پ ــت، زمین ــاد فرص ــنهاد اول ایج ــند. پیش ــی باش ــر م یکدیگ
مشــارکت کامــل بخــش خصوصــی و صاحبــان ســرمایه مــی باشــد. پیشــنهاد دوم کــه پیامــد و ادامــه راهــکار اول مــی 
باشــد، واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی اســت. یکــی از بهتریــن راهکارهــای اجرایــی نمــودن ایــن فراینــد، پیشــنهاد 
ــه ایشــان بــر طبــق الگــوی  تشــکیل اتحادیــه صنفــی آموزشــگاه داران و واگــذاری امــور آموزشــی و اداری ســازمان ب

ســاماندهی اصنــاف بــوده اســت. 
محــورم چهارمــی کــه پاســخ گویــان بــر آن تاکیــد داشــته انــد، مربــوط بــه اســتقرار مدیریــت راهبــردی اســت. 
پیشــنهاد مطروحــه از ســوی پاســخ گویــان در ایــن بخــش تنظیــم روابــط و وظایــف کاری اعضــای ســازمان در ســطوح 
مختلــف مــی باشــد. البتــه ایــن مهــم را بایــد پیــش نیــاز و زیرســاخت نهــادی بــرای اســتقرار یــک مدیریــت شــفاف بــا 

حیطــه وظایــف و عملکــرد مشــخص و قانونــی دانســت کــه از ویژگــی هــای یــک مدیریــت راهبــردی اســت.

اولویت ها
-تغییر کدهای ملی به استانی 

-استانی نمودن بودجه 
-تعیین سهم هر استان از کل بودجه ملی طبق حرفه های آموزش و درصد هر بخش 

-تعیین ظرفیت واقعی آموزش هر استان با توجه به حرفه های آموزشی و نوع مرکز 
-بازنگری و بازتعریف مفهوم خصوصی سازی در سازمان به عنوان کاهش تصدی گری، کوچک سازی دولت و حمایت از 

بخش خصوصی 
-خرید آموزش های مهارتی از آموزشگاه های خصوصی به مثابه خرید خدمات

-توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری امور به ایشان)امور اداری-آموزشی( 
-تشکیل اتحادیه صنفی آموزشگاه داران و واگذاری امور آموزشی و اداری سازمان به ایشان)الگوی ساماندهی اصناف(

-اصالح و بازنگری در چارچوب آیین نامه آموزشگاه های خصوصی برای منعطف شدن نسبت به بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران

-ارتقاء عملکرد پورتال سازمان 
-هوشمند سازی پورتال

-مونیتورینگ شفاف امور و گزارشات



گزارش تحلیلی یافته های اولین برنامه مشورت عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

13

-بهره گیری از سیستم مبتنی بر ارزیابی عملکرد در سطح فردی و گروهی 
-جذب نیروهای توانمند و ماهر 

-پرداخت های مالی به مربیان برابر نرخ بازار کار واقعی
-تنظیم روابط و وظایف کاری اعضای سازمان در سطوح مختلف 

-تهیه شرح وظایف به صورت دقیق و در قالبی استاندارد و رسمی
-انجام اصالحات ساختاری و نهادی با هدف کاهش تصدی گری 

-واگذاری امور به استان ها و مناطق
-ایجاد امکان استفاده مربیان از مراکز استانی به عنوان مراکز بازآموزی و ارتقاء مرتبه علمی  

-تبدیل کارگاه های 18 ماهه به مرکز تربیت تکنسین

معضالت و چالش ها
-عدم وجود برنامه های مالي مشخص در  تخصیص اعتبار به استان ها و مراکز

-فقدان منابع مالی برای خرید آموزش های مهارتی از بخش خصوصی
-وجود مشکالت و محدودیت هاي عمده در آئین نامه تشکیل و اداره آموزشگاه هاي آزاد که چالش های متعددی را در 

مسیر خصوصی سازی ایجاد می نماید
-نامناسب بودن شاخص های سنجش و پایش در سازمان

-موازی کاری سایر نهادها و ارگان ها که دارای اعتبارات قابل توجه نیز هستند
-تمرکز گرایی ستاد سازمان در سالیان اخیر

راهکارها
-تقنین مقررات و قوانین ضروری و الزم برای سازمان از مراجع  باالدستی 

-هدفمندی و واقعی سازی تعرفه های آموزشی
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پرســش هفتــم: هــدف گــذاری و اجــرای آمــوزش هــای مهارتــی 
ــازار کار ــا نیازمنــدی هــای محلــی و منطقــه ای ب متناســب ب

مقدمه
در محــور هفتــم از هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، ســه محــور قابــل شناســایی و 
بررســی اســت. مــورد اول اجــرای آمــوزش هــای مهارتــی کــه وظیفــه و علــت وجــود ایــن ســازمان اســت. موضــوع دوم 
بــه نیازهــا و مطالبــات بــازار و جامعــه بــاز مــی گــردد و ســومین مســئله بحــث ویژگــی هــا و مطالبــات در هــر منطقــه 

مــی باشــد. بــر ایــن اســاس محورهــای پیشــنهادات پاســخگویان بــه قــرار زیــر اســت:
ــت.  ــی اس ــی و بررس ــل ارزیاب ــخگویان قاب ــنهادات پاس ــور در پیش ــادی، دو مح ــاختاری و نه ــائل س ــوزه مس در ح
پیشــنهاد اول تمرکــز زدایــی و واگــذاری امــور بــه اســتان هــا پیشــنهاد شــده اســت. در واقــع در نــگاه پاســخگویان، 
هنگامــی کــه امــور اداری-اجرایــی و آمــوزش هــا و نحــوه ارائــه آنهــا در اختیــار هــر منطقــه و اســتان باشــد، بومــی 
ســازی و برنامــه ریــزی بــرای ارائــه آمــوزش هــای متناســب بــا نیــاز هــر منطقــه، بهتــر انجــام مــی گیــرد کــه منطقــی 
ــل  ــه چرخــه کام ــدار و مثمــر ثمــر باشــد ک ــد پای ــی توان ــی م ــوزی و اشــتغال زمان ــارت آم ــی رســد. مه ــه نظــر م ب
تولیــد یعنــی تولیــد، توزیــع و مصــرف شــکل گرفتــه باشــد. ایــن مهــم خــود نیازمنــد هماهنگــی نهــاد آمــوزش یعنــی 
ســازمان، نهــاد تولیــد یعنــی صنعــت و نهــاد توزیــع یعنــی بــازار و صنــوف اســت. بــر ایــن مبنــا پیشــنهاد دوم در ایــن 

بخــش بــه هماهنگــی بــا صنعــت و بــازار بــاز مــی گــردد.
بومــی ســازی بــه معنــای تناســب محتــوای آمــوزش هــا بــا نیــاز و ظرفیــت جامعــه بومــی اســت کــه پیــش شــرط 
آن نیازســنجی، پژوهــش و ارتبــاط بــا بدنــه اجتماعــی بــه ویــژه صنعــت و صنــوف مــی باشــد. همچنیــن در حــوزه نحــوه 
ارائــه آمــوزش هــا، بــا توجــه بــه نابرابــری امکانــات و زیرســاخت هــا بــه ویــژه در نقــاط دورافتــاده و محــروم، پیشــنهاد 
ــه نظــر مــی  ــع ب ــرد. در واق ــرار گی ــت ق ــه و کارگاه هــای خانگــی در اولوی ــه هــای کــم هزین ــا آمــوزش حرف شــده ت
رســد بــا توجــه بــه وضعیــت زیرســاخت هــا در نقــاط مختلــف، حرکــت بــه ســمت واحدهــا و بنــگاه هــای اقتصــادی و 

تولیدی کوچک از منظر پاسخگویان امری صحیح و استراتژی اصلی محسوب می شود. 
در پیشــنهادات مربــوط بــه ســطوح فــردی و انگیزشــی، مطالــب مطروحــه از ســوی پاســخگویان، در دو محــور قابــل 
بررســی مــی باشــد. ایجــاد انگیــزه در جامعــه هــدف و فرهنــگ ســازی دربــاره اهمیــت مهــارت آمــوزی اولیــن پیشــنهاد 
در ایــن بخــش بــه شــمار مــی آیــد. مســئله دیگــر اتــاق فکــر اســتان هــا بــرای برنامــه ریــزی و تولیــد ایــده بــوده کــه 

بــه نظــر مــی رســد بــرای تمرکززدایــی و برنامــه ریــزی بومــی و منطقــه ای ضــروری محســوب مــی شــود.

اولویت ها
-ایجاد سازوکار و نهاد سازی برای هماهنگی میان نهادهای ذینفع آموزش مهارت و صنایع و صنوف 

-انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان های دیگر
-آموزش مهارت های مربوط به ِحَرف کم هزینه، کوچک و کارگاههای خانوادگی 

-شناسایی فرصت ها و ظرفیت های بومی و محلی 
-تکمیل فرم های شناسایی فرصت ها و ظرفیت ها در هر یک از مراکز فعال سازمان

-آمایش سرزمین
-نیاز سنجی از فرصت ها و ظرفیت ها در هر منطقه از طریق تشکیل کار گروه نیاز سنجی در هر منطقه و پژوهش 

میدانی
-تشکیل چرخه اشتغال شامل تولید، توزیع و مصرف 

-ایجاد اتاق فکر در استان ها 
-ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان و اساتید ماهر در شهرهای کوچک با بازارهای بزرگ و صادراتی 

-تمرکز زدایی و واگذاری امور به استان ها
-واگذاری امور و مشارکت بیشتر بخش خصوصی

-فرهنگ سازی برای مهارت آموزی و ایجاد انگیزه در جامعه هدف 
-مطابقت آموزش ها و استانداردها در هر منطقه با ظرفیت ها و نیازهای جامعه هدف 

- توسعه ارتباط سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی آموزش با بازار
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معضالت و چالش ها
-فقدان سازوکار و قوانین الزم برای هماهنگی

-عدم پای بندی سازمان های دیگر به تعهدات در استخدام نیروهای آموزش دیده
-مناسب نبودن استاندارد آموزش برای صادرات
-بی انگیزگی جامعه هدف برای مهارت آموزی

-کمبود اطالعات مربیان و دست اندرکاران
-بوروکراسی سخت و نامنعطف

- عدم وجود بانک اطالعاتی از ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه
- عدم تطابق تعهدات آموزشی استان ها با پتانسیل های محلی و منطقه ای

-کمبود امکانات در هر منطقه برای آموزش
-کمبود نیروی انسانی و اساتید مجرب و توانمند
-عدم همکاری و حمایت از نخبگان و کارآفرینان

-فقدان اطالعات کامل از ظرفیت های منطقه
-فقدان بازار فروش محصوالت

-فقدان تجهیزات و امکانات به روز و متناسب با آموزش های جدید

راهکارها
-ایجاد انگیزه در جامعه هدف

-بازنگری و اصالح در فرایندهای قانونی و اداری
-تشکیل بانک اطالعاتی از فرصت ها و ظرفیت های هر منطقه

-تهیه بازارهای فروش منطقه ای کشوری و حتی بین المللی
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پرســش هشــتم: ارتقــای کیفــی، اصــالح نظــام اررزشــیابی عملکــرد 
ســازمان در حــوزه هــای تربیــت مربــی و آموزش هــای کارگاهــی 

بــا تاکیــد بــر محصــول محــوری
مقدمه

پرســش هشــتم حــول محــور اصــالح و ارتقــاء کیفــی نظــام ارزشــیابی عملکــرد ســازمان اســت. واقعیــت آن اســت 
ــی  ــا کالن اجتماع ــازمانی و ی ــردی، س ــی در ســطح ف ــدام عملیات ــزی و اق ــه ری ــذاری، برنام ــه سیاســت گ ــه هرگون ک
نیازمنــد یــک مجموعــه از شــاخص هــا و نظامــی منســجم از ســنجه هــا مــی باشــد. بــا توجــه بــه اهــداف مطروحــه 
ــزی هــا و سیاســت گــذاری هــا در ســازمان  ــه ری ــا برنام ــا، پاســخگویان در رابطــه ب ــن محــور از هدفگــذاری ه در ای
آمــوزش فنــی و حرفــه ای، پژوهــش محــوری برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات را مدنظــر قــرار داده و در زمینــه  روابــط 
ــی و  ــی و غیردولت ــای دولت ــب همــکاری و مشــارکت ســازمان ه ــه جل ــا ب ــا دیگــر نهاده ــاط ب ــرون ســازمانی و ارتب ب
حتــی شــرکت هــا و نهادهــای بیــن المللــی توجــه نمــوده انــد. همچنیــن ایجــاد الزامــات و دســتورات قانونــی بــرای 
ــورد  ــادی م ــه در حــوزه مســائل ســاختاری و نه ــوده ک ــورد دیگــری ب ــی م ــی و مل ــری از محصــوالت داخل ــره گی به
توجــه پاســخگویان قــرار گرفتــه اســت. بــه طــور کلــی و در قیــاس بــا دیگــر محورهــا، محــور هشــتم هدفگــذاری، جــزو 
معــدود محورهایــی محســوب مــی شــود کــه پاســخگویان بــه ابعــاد ســاختاری و نهــادی آن، توجــه باالیــی نداشــته انــد.

در حــوزه نظــام ارزشــیابی و اســتاندارد ســازی، پاســخگویان بــه ســه محــور اســتاندارد ســازی آزمــون هــا و آمــوزش 
ــازار مســائل اصلــی توجــه داشــته  ــا نیــاز ب هــا، اصــالح نظــام بازآمــوزی و تربیــت مربیــان و مطابقــت آمــوزش هــا ب
انــد. مســئله مهــم در رابطــه بــا آمــوزش مربیــان انجــام اصالحــات و بازنگــری در نظــام آمــوزش مربیــان و ارزشــیابی 
ــت کــه  ــوان چنیــن نتیجــه گرف ــه پاســخ هــای پرســش شــوندگان مــی ت ــا توجــه ب ــوده اســت. ب آمــوزش ایشــان ب
ــه لحــاظ  ــه آمــوزش، ایجــاد انگیــزش و محتــوی و اســتانداردها و همچنیــن ب ــه لحــاظ شــیوه ارائ آمــوزش مربیــان ب

ساختار نظارت و ارزشیابی دچار معضالت و مشکالت جدی می باشد. 
ارتقــاء کیفــی و اصــالح نظــام ارزشــیابی نیازمنــد پژوهــش محــوری و نظــام ســاماندهی و ثبــت آمــار و داده هــا 
مــی باشــد. همچنیــن بایــد توجــه نمــود کــه هرگونــه اقــدام توســعه محــور در حــوزه ارتقــا کیفــی منــوط بــه شــناخت 
صحیــح از وضعیــت موجــود و دسترســی بــه آمــار صحیــح و دقیــق اســت. بــر ایــن مبنــا و در ایــن حــوزه پاســخگویان 
بــر ســه محــور آینــده پژوهــی و نیــاز ســنجی، ایجــاد بانــک اطالعاتــی از مهــارت آموختــگان و نظــام ارزیابــی صحــت 
آمارهــا توجــه نمــوده انــد. نگاهــی بــه ایــن ســه محــور نشــان مــی دهــد کــه از منظــر پاســخگویان، نظــام و ســاختار 

ســازمان در رابطــه بــا درک و شــناخت از وضــع موجــود و نیازهــا ضعیــف و نامناســب اســت.
همچنیــن توســعه مشــاوره هــای شــغلی در مراکــز آموزشــی، مهــم تریــن پیشــنهاد پاســخگویان در حــوزه جمعیــت 

هــدف و متقاضیــان مهــارت آمــوزی محســوب مــی شــود.

اولویت ها
-استاندارد سازی شاخص های ارزیابی و آزمون ها بر حسب ماموریت ها و وظایف سازمان

-تقدم آزمون عملی بر تئوری
-سهیم نمودن مربیان در آزمون عملی پایان دوره

-کیفی سازی شاخص های ارزشیابی ها
-بهبود کیفیت آموزش و بازآموزی مربیان 

-آموزش مجازی مربیان
-تغییر نگرش مدیران ارشد به اهمیت آموزش مربیان

-آموزش مربیان در محیط واقعی کار و صنعت 
-تهیه بانک اطالعاتی مربیان به همراه رزومه کامل ایشان 

-انطباق آموزش ها با نیازهای واقعی بازار کار و صنعت 
-نیازسنجی از مراکز آموزشی

-بهره گیری از ظرفیت های آموزشی و علمی شرکت ها و نهادهای بین المللی 
-احداث مراکز مشترک با شرکت های بزرگ برای تربیت مربی
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-دعوت از مدرسان بین المللی برای اجرای دوره های تربیت مربی
-اعزام مربیان ممتاز به دوره های بین المللی

-ایجاد انگیزش در مربیان برای ارتقاء دانش و مهارت 
-پرداخت های مادی و تشویق های معنوی
-به روز نمودن تجهیزات مراکز تربیت مربی 

-ایجاد ساز و کارهای نظارت و پایش بر وضعیت تربیت مربی 
-تدوین برنامه ارتقای شغلی مربیان

-تعیین مسئولیت ها و شاخص های پایش
-تولید اپلیکیشن ارزشیابی

-ایجاد شرایط و ساز و کارهای الزم برای تولید فکر و ایده خالقانه 
-استقرار سیستم مدیریت مشارکتی 

 CBT استقرار نظام -
-ایجاد نظام ارزیابی، اثربخشی و کارایی کارکنان سازمان 

-توسعه مشاوره های شغلی در مراکز آموزشی 
-پژوهش محوری برنامه ها و اقدامات در سازمان 

-ایجاد نظام و ساز و کار هماهنگی و همکاری با سازمان های دولتی و غیردولتی در ارائه آموزش ها و توسعه مهارت 
آموزی 

-آینده پژوهشی درباره توسعه آموزش ها و وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد ملی و بین المللی 
-ایجاد بانک اطالعاتی مهارت آموختگان 

-توجه به اهمیت واقع گرایی در آمارها و ایجاد نظام راستایی آزمایی آمارهای ارائه شده از سوی نهادها و استان ها به 
سازمان 

-استفاده از محصوالت داخلی در کارگاه های آموزشی، مدارس، اردوگاه ها و.... 

معضالت و چالش ها
-وجود سازمان ها و نهادهای موازی با شاخص های سنجش نامناسب و مختلف

-هزینه بر بودن برخی استاندارد های جدید محصول محور
-کمبود اعتبارات و منابع مالی

-عدم اعتقاد مربیان به ارتقاء دانش
-عدم همکاری برخی ادارات کل سازمان

-فقدان نیروهای آموزش دهنده ماهر
-کمبود امکانات در استان ها برای آموزش مربیان

-به روز نبودن دانش مربیان
-کمبود ابزارهای آموزش مناسب

-کمبود متخصصان ارزیابی در مراکز
-عدم تسلط مربیان به زبان خارجی

-کمبود امکانات و فضا

راهکارها
-اقدامات قانونی از سوی دولت و مجلس و رایزنی ها با نهادهای اثر گذار برای ارائه الیحه به دولت و قرار گرفتن کلیه 

آموزش ها زیرمجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
-ایجاد انگیزش در مربیان برای باز آموزی از طریق تغییر معیارهای گزینش مربیان و تمایز در پرداخت به مربیان بر 

مبنای سطح توانایی و دانش 
-الزام مربیان به ویژه مربیان مراکز تربیت مربی به آموزش زبان های خارجی 
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ــازی  ــه روزس ــی و ب ــوع بخش ــی، تن ــای کیف ــم: ارتق ــش نه پرس
ــازار  ــات ب ــا اقتضائ ــب ب ــه ای متناس ــی و حرف ــای فن ــوزش ه آم
ــط و  ــای ذیرب ــک نهاده ــا کم ــور ب ــوزی و کار در کش ــه آم حرف

ــی ــرکای اجتماع ش

مقدمه
محــور نهــم هــدف گــذاری هــا از جملــه مهــم تریــن اهــداف ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای محســوب مــی 
شــود. ســه موضــوع کلــی در محــور نهــم بیــان گردیــده اســت. موضــوع اول مربــوط بــه بهبــود آمــوزش هــای مهارتــی 
بــا ســه رویکــرد ارتقــای کیفــی، تنــوع بخشــی و بــه روز رســانی آمــوزش هــا مــی باشــد. محــور دوم مــورد بحــث در 
پرســش نهــم توجــه بــه اقتضائــات، نیــاز و مطالبــات بــازار در ارائــه آمــوزش هــا اســت. محــور ســوم مطروحــه در ایــن 
بخــش بــه زیرســاخت و الــزام بــرای نیــل بــه اقتضائــات و نیــاز مهارتــی بــازار و صنعــت از یــک ســو و ارائــه آمــوزش 
هــا متناســب بــا ایــن نیازهــا و مطالبــات از ســوی دیگــر بــاز مــی گــردد. بــر ایــن اســاس پیشــنهادات پاســخگویان بــه 

ترتیــب زیــر مــی باشــد:
در حــوزه مســائل ســاختاری و نهــادی، چهــار محــور در بخــش هــای برنامــه ریــزی، منافــع و منابــع مالی، مشــارکت 
ــوی  ــی، از س ــای آموزش ــر نهاده ــا دیگ ــه ای ب ــی و حرف ــوزش فن ــازمان آم ــل س ــوه تعام ــی و نح ــان اجتماع ذینفع
ــای  ــزی ه ــه ری ــات و برنام ــوری در اقدام ــش مح ــئله پژوه ــه مس ــور اول ب ــت. مح ــده اس ــرح گردی ــخگویان مط پاس
ــع مشــارکت  ــظ مناف ــی و حف ــات مال ــه حــوزه مســائل و موضوع ــوط اســت. محــور دوم پیشــنهادات ب آموزشــی  مرب
کننــدگان در طــرح هــا و برنامــه هــای ســازمان فنــی و حرفــه ای بــاز مــی گــردد. ایجــاد شــرایط و بســتر الزم بــرای 
مشــارکت ذینفعــان اجتماعــی در فرایندهــای آموزشــی و ارتقــاء و بــه روز رســانی نظــام آمــوزش هــای مهارتــی ســومین 
موضــوع مــورد توجــه پاســخ گویــان در ایــن بخــش اســت و در نهایــت محــور چهــارم پیشــنهادات بــه حــوزه نهادهــای 
ــا ســازمان هــا و دســتگاه هــای  ــه ای ب ــوع رابطــه و تعامــل ســازمان آمــوزش فنــی و حرف رســمی توجــه نمــوده و ن

مرتبــط در حــوزه آمــوزش یعنــی آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم را مــورد توجــه قــرار داده اســت.
پیشــنهادات پاســخگویان در حــوزه ارزشــیابی و نحــوه ارائــه آمــوزش هــا، بازنگــری جــدی در فرایندهــا و روندهــای 
ــه طــور کلــی اگــر ســه وظیفــه و کارکــرد اصلــی ســازمان را آمــوزش مهــارت آموختــگان،  ســازمان را مــی طلبــد. ب
برگــزاری آزمــون و تربیــت مربیــان آمــوزش دهنــده بدانیــم، بــر طبــق پاســخ هــا در هــر ســه حــوزه، ســازمان نیازمنــد 
بازنگــری جــدی در اســتانداردها و نظــام ســنجش مــی باشــد. همچنیــن از منظــر پاســخگویان بــدون پژوهــش و آینــده 

پژوهــی در مــورد نیازهــا و مشــاغل، امــکان بــه روز رســانی آمــوزش هــا متناســب بــا نیــاز جامعــه وجــود نــدارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش و کیفیــت آن در پاســخ بــه ایــن پرســش، تمــام توجهــات در بخــش نیــروی انســانی 
در پاســخ هــا، معطــوف بــه مربیــان و ارتقــا علمــی و آموزشــی ایشــان مــی باشــد و ارائــه مشــاوره و آگاه ســازی ذینفعــان 
اجتماعــی در بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران، آگاه ســازی جامعــه هــدف و ایجــاد انگیــزه در ایشــان و در نهایــت 

اســتقرار نظــام مدیریتــی دانــش و ایــده ســه پیشــنهاد اصلــی  در حــوزه فــردی و انگیزشــی اســت.

اولویت ها
-ارائه آموزش های تخصصی به مربیان و کارشناسان) به روز رسانی علمی مربیان و کارشناسان( 

-آموزش مربیان در محیط های واقعی کار و صنعت
-انتقال مربیان به دوره های آموزشی کشورهای توسعه یافته

-ایجاد تناسب میان آموزش ها و نیاز های بازار کار و صنایع و حَرف از طریق شناخت و درک صحیح از مطالبات بازار
-استاندارد سازی شاخص ها متناسب با نیاز بازار

-ایجاد تعامل سازنده سازمان با ذی نفعان آموزش های فنی و حرفه ای از طریق عقد قرارداد و تفاهم نامه و ایجاد دفتر 
ارتباط صنعت و آموزش فنی و حرفه ای

-اصالح ساختار نهاد آموزش به منظور مشارکت شرکای اجتماعی و مهارتی در حوزه های آموزشی و توجه به حوزه های 
همچون  گردشگری 
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- تسهیل روند انعقاد قراردادهای آموزشی با سایر نهادها و شرکای اجتماعی
- تشکیل و فعال سازي شوراي مهارت آموزي در استان ها

-پژوهش محور نمودن نظام آموزشی فنی و حرفه ای 
-تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی وابسته و مستقل در مراکز استان ها
-مطالعه آخرین تغییرات و تحوالت فن آوری و آموزش در دیگر کشورها

-انجام طرح آمایش سرزمینی از طریق همکاری با دانشگاهها
-ایجاد نظام و سازوکار برای هماهنگی میان نهادهای ارائه دهنده خدمات آموزشی مهارتی در کشور 

-تفاهم با دستگاه های دولتی و یا غیر دولتی ارائه دهنده آموزش های مهارتی در جهت یکسان سازی ضوابط و مقررات
-ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه

-تدوین برنامه راهبردی ارتقای کیفی آموزش های فنی و حرفه ای 
-حرکت از عرضه محوری به سمت تقاضا محوری

-آینده پژوهش در فناوری ها و مشاغل مرتبط برای دوره های مورد نیاز بازار 
-تعامل با نهادهای ذی نفع و مرتبط به ویژه صنعت، معدن و تجارت 

-ایجاد دفتر ارتباط صنعت و آموزش فنی و حرفه ای
-ایجاد سامانه جامع اشتغال

-بازنگری در برنامه های آموزشی و تخصیص منابع به آموزش مهارت های مورد نیاز هر منطقه 
-بهره گیری از متخصصان داخلی و خارجی و کارشناسان صنایع برای باالبردن سطح کیفیت آموزش 

-به روز رسانی امکانات و تجهیزات 
-ایجاد آموزشگاه های تخصصی مهارت 

-حذف فاصله بین آموزش و بازار کار) آموزش به کارآموزان در محیط واقعی کار( 
-واگذاری مدیریت کارگاه ها به مربیان در مراکز دولتی و خودمختاری این کارگاه ها

-صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای خصوصی بر مبنای نیاز سنجی در هر منطقه 
-ارائه مشاور تخصصی به متقاضیان تاسیس آموزشگاهها و موسسین 

-جایگزینی قرار داد کار به جای ابالغ مدیریت و مربیگری 
-اجازه برگزاری دوره های آموزشی در خارج از مکان آموزشگاه 
-اعطای تسهیالت به آموزشگاه ها برای به روز رسانی تجهیزات 

-تعیین نرخ مناسب و منطقی برای دوره ها و آموزش ها  
-تبدیل آموزش های بلند مدت حضوری به آموزش های کپسولی و مجازی 

-ارتقاء بهره وری و کارآمدی تشکل های صنفی موجود از طریق ایجاد تغییر در اساسنامه و چارت تشکیالت منسجم
-هوشمند سازی بیشتر پورتال جامع سازمان 

-اصالح نظام ارزشیابی آزمون ها به ویژه آزمون عملی  
-اصالح و بازنگری نظام سنجش توانمند سازی مربیان)بازتعریف الگوها و استانداردها( 

-تغییر معیار گزینش مربیان
-ترغیب مربیان جهت شرکت در کنفرانس ها و همایش های مرتبط با آموزش 

-اهمیت به تشکل های مربیان 
-بازنگری و اصالح نظام نظارت و ارزشیابی 

-ارتقا نظام آموزشی و بررسی میزان اثربخشی آموزش ها از طریق طراحی سیستم جامع نظرسنجی از کارآموزان
-استقرار نظام مدیریتی دانش و ایده 

-توسعه و حمایت از راه اندازی مراکز دانش بنیان
-ایجاد نظام و ساختار هماهنگ میان سه حوزه سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش و آموزش عالی

-ایجاد انگیزش در میان مربیان از طریق ارتقاء سطح درآمد کارکنان و مربیان
-بازنگری و اصالح ساختاری و نهادی سازمان) رسالت، اهداف، کارکردها و فرایند های سازمان( 

-انتخاب مدیریت عملکرد به عنوان یک نگرش نوین مدیریتی
-اصالح و بازنگری نظام سنجش و استاندارد آموزش ها بر مبنای کیفیت 

-بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و حرکت به سمت برون سپاری و کاهش تصدی گری
-برگزاری دوره های تئوری و عملی در مراکز صنعتی
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-ایجاد چرخه کامل در بحث تولیدI توزیع و مصرف)آموزش، صنعت و بازار( 
-بازاریابی

-فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه هدف و افزایش آگاهی مردم و ایجاد انگیزش از طریق تبلیغ رسانه ها 
-معادل سازی مدارک فنی و حرفه ای با مدارک دانشگاهی

- تعریف ساعت کار مربیان در شیفت عصر برای پاسخگویی به متقاضیان صنایع، شاغلین، دانشجویان و چهره سازی و 
ارائه الگوهای برتر

معضالت و چالش ها
-فقدان بودجه مورد نیاز

-عدم انگیزش مربیان برای به روز رسانی علمی خود
-ناشناخته بودن نیازهای کیفی بازار کار

- عدم وجود واحد تحقیق و توسعه )  R&D( در ستاد سازمان و استان ها جهت بررسی و پیش بینی نیاز های بازار 
حرفه آموزی

-عدم تمایل نهادها و ذی نفعان اجتماعی به همکاری
-منعطف نبودن ساختار نظام آموزشی موجود برای تحوالت جدید فناوری

-عدم تناسب برنامه ها با نیازهای منطقه ای
-عدم تناسب هدف های مورد نظر سازمان با پژوهش های دانشگاهی

-عدم آگاهی برخی مسئوالن از اهمیت آینده پژوهشی
- عدم وجود واحد تحقیق و توسعه ) R&D( در ستاد سازمان و استان ها 

-عدم تناسب اهداف سازمان با دیگر نهادها
-عدم استفاده و مقاومت در برابر نوآوری در برنامه ریرزی درسی

-عدم تخصیص بودجه مناسب
-پایین بودن میزان پرداختی ها

-عدم آشنایی مهارت آموزان با زبان های خارجی
-فقدان بودجه کافی

-مقاومت در درون سازمان  و وزارتخانه برای تغییرات
-شکاف میان مهارت مربیان با نیازهای بازار کار

-وجود موانع قانونی
-تعدد آموزشگاههای آزاد

-هزینه بر بودن برخی استاندارد ها که محصول محورند
- قوانین سازمان در خصوص شیفت کاری مربیان رسمی و پیمانی

راهکارها
-گفتگو با مسئوالن و مدیران سازمان 

-تاسیس واحد تحقیق و توسعه 
-نظارت دقیق بر پروژه ها 

-مشارکت کارشناسان سازمان در پروژه های تحقیقاتی
-ایجاد انگیزش در ذی نفعان از طریق ارائه تسهیالت و حمایت مالی 

-تخصیص اعتبارات و بودجه
-برداشتن موانع جذب مهارت آموز از کشورهای همسایه برای افزایش درآمد

-جلب همکاری دیگر سازمان ها 
-فروش تجهیزات از رده خارج شده برای بازگشت بودجه به سازمان 

-ایجاد جذابیت آموزشی برای مربیان 
-استفاده از متخصصان برنامه ریزی آموزشی در کمیته های برنامه ریزی 

-تعامل مرکز تربیت مربی با اصناف و صنایع 
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پرســش دهــم: توســعه همکاری هــا و ارتباطــات بین المللــی 
ســازمان بــا هــدف اســتاندارد ســازی نظــام مهارت آمــوزی، بهــره 
ــال  ــوزی، انتق ــه آم ــازار حرف ــعه ب ــای توس ــت ه ــدی از فرص من

ــه ای ــی و حرف ــوزش فن ــی در آم ــارب جهان ــش و تج دان
مقدمه

محــور دهــم هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه توســعه همــکاری هــا و ارتباطــات بیــن 
المللــی ســازمان اختصــاص یافتــه اســت. تصمیــم ســازان و سیاســت گــذاران دولــت یازدهــم و بــه طــور مشــخص وزارت 
کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی در ایــن تعامــالت و همــکاری هــا ســه هــدف عمــده را دنبــال مــی نماینــد. هــدف اول 
محــور دهــم هــدف گــذاری  اســتاندارد ســازی نظــام مهارت آمــوزی اســت. موضــوع دوم مدنظــر محــور دهــم هــدف 
گــذاری هــای ســازمان، مســئله بهــره منــدی از فرصــت هــای توســعه بــازار حرفــه آمــوزی مــی باشــد.  موضــوع ســوم 
نیــز بحــث انتقــال تجربیــات جهانــی در زمینــه آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای اســت. بــا توجــه بــه موضــوع کلــی و 
اهــداف مدنظــر محــور دهــم هدفگــذاری هــای ســازمان، پاســخگویان عمدتــا تعامــالت و روابــط بــا نهادهــا و ســازمان 
هــای بیــن المللــی را مــورد توجــه قــرار داده انــد. بــر ایــن مبنــا دو محــور در پیشــنهادات قابــل ارزیابــی مــی باشــد. 
موضــوع اول ایجــاد ســازو کارهــا و فرایندهــای الزم بــرای توســعه روابــط بــا نهادهــای بیــن المللــی و دیگــر کشــورها 
بــوده و نکتــه دوم بــه توســعه روابــط و دریافــت و ارائــه خدمــات، آمــوزش هــا و انجــام پژوهــش هــا در قبــال دیگــر 
کشــورها مــی باشــد. بــرای اجرایــی نمــودن ایــن دو امــر مهــم نیــز پیشــنهاداتی هماننــد ایجــاد پیوســت آموزشــی-

اقتصــادی در قراردادهــای بیــن المللــی و هماهنگــی بــا وزارت تعــاون و وزارت خارجــه پیشــنهاد شــده اســت.
اولیــن محــور از پیشــنهادات پاســخگویان در حــوزه استانداردســازی آمــوزش هــا و ارزشــیابی هــا، بــه بهــره گیری از 
روش هــا و شــیوه هــای علمــی و اســتانداردهای مطروحــه از ســوی نهادهــای بیــن المللــی بــرای ارتقــاء کیفیــت آموزش 
هــا و حتــی مدیریــت پدیــده هــا و مســائل درون و بــرون ســازمانی بــاز مــی گــردد. بومــی ســازی مــدل هــای آموزشــی 
مطابــق بــا شــرایط و نیازهــای جامعــه ایــران محــور دوم پیشــنهادات در ایــن بخــش محســوب مــی شــود. همچنیــن 
اجــرای پــروژه هــای مشــترک بــا نهادهــای علمــی دیگــر کشــورها و نهادهــای بیــن المللــی، پیشــنهاد اصلــی در حــوزه 

پژوهــش بــه شــمار مــی آیــد.
بــا توجــه بــه اهــداف مدنظــر محــور دهــم هدفگــذاری هــا، مصاحبــه شــوندگان در مــورد مدیریــت و توســعه منابــع 
انســانی، بــه بهــره گیــری از ظرفیــت و فرصــت هــا بــرای ارتقــاء نیــروی انســانی و استانداردســازی توانمنــدی و شــیوه 

مدیریــت نیروهــا در حــوزه منابــع انســانی بــه ویــژه در بحــث مربیــان تاکیــد نمــوده انــد. 

اولویت ها
-ایجاد فرایندها و ساز و کارهای الزم برای ایفای نقش موثر و فعال در انتخاب نهادهای بین المللی برای توسعه روابط از 

طریق واحد بین الملل و با همکاری وزارت تعاون و هماهنگی با وزارت امور خارجه
-ایجاد پیوست آموزشی برای قراردادهای اقتصادی بین المللی

-بررسی و تدوین سیاست ها، برنامه ها و اهداف کالن سازمان در حوزه روابط بین الملل 
-بررسی کارشناسی نیازها و اولویت های سازمان

-شناسایی ظرفیت های داخلی در همکاری های بین المللی
-بررسی فرصت ها و تهدیدها در برقراری روابط بین الملل 

-توسعه همکاری ها با دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و نهادهای علمی بین المللی
-بهره گیری از روش ها و شیوه های علمی نهادهای بین المللی در برخورد با پدیده ها و مسائل سازمان 

-الگوبرداری و بومی سازی مدل های آموزشی بین المللی
-استفاده و بهره گیری از روش های نوین آموزشی 

-توسعه فعالیت های مشترک با طرف های خارجی و نهادهای بین المللی 
-بهره گیری از مشارکت های بین المللی در رابطه با فعالیت های آموزشی

-اجرای پروژه های مشترک بین المللی با هدف توسعه آموزش های فنی و حرفه ای براساس اولویت ها
-ارتقاء و بروزرسانی منابع انسانی به ویژه مربیان، با استفاده از دوره های بین المللی

-تشکیل کمیته مشترک با کشورهای اسالمی در حوزه آموزش فنی و حرفه ای
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-استانداردسازی نیروهای انسانی و آموزش های سازمان براساس bench mark های جهانی 
-استانداردسازی مرکز تربیت مربی کرج

-برگزاری دوره های TOT با مربیان مرکز تربیت مربی
-دریافت آموزش، خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای از کشورهای توسعه یافته 
-ارائه آموزش، خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به کشورهای در حال توسعه  

-استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
-ایجاد الزامات قانونی برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای از سوی صاحبان صنایع بزرگ 

-الزام شرکت های خارجی به آموزش مربیان در اندازه ای متناسب

معضالت و چالش ها
-تغییرات مدیریتی و تغییر رویکردها

-فقدان منابع مالی
-عدم آشنایی بدنه مدیریت اجرایی با نحوه تعامالت بین المللی

-عدم وجود شناخت کامل و مناسب از خواسته ها، نیازها و اولویت ها
-فقدان منابع مالی الزم

-موانع سیاسی و بوروکراسی

راهکارها
-تدوین برنامه و سیاستی جامع با مشارکت تمامی ذینفعان 

-دعوت از شرکای اصلی برای تدوین دستورالعمل های کاری مشترک 
-بهره گیری از کارخانجات و شرکت های بزرگ در نقش اسپانسر و حامی مالی 

-هماهنگی با وزارت خارجه جهت برگزاری دوره های مورد نیاز پرسنل بخش روابط بین الملل
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ــی  ــه و مهارت ــای فناوران ــتفاده از ظرفیت ه ــم: اس ــش یازده پرس
حاصــل از ســرمایه گذاری های خارجــی در کشــور و ارتقــای 

ــی ــاس جهان ــی در مقی ــروی کار ایران ــارت نی ــت مه کیفی
مقدمه

پرســش یازدهــم هماننــد پرســش دهــم موضــوع اصلــی و محــوری بــرای توســعه نظــام مهــارت آمــوزی و ارتقــاء 
ــرار داده  ــی ق ــی نیــروی انســانی فعــال در عرصــه تولیــد و صنعــت را اســتفاده از ظرفیــت هــای بیرون کیفیــت مهارت
ــه مســئله  ــه ای کشــور، ب ــا محــور یازدهــم هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرف ــن مبن ــر ای اســت. ب
ســرمایه گــذاری خارجــی و ظرفیــت هــای ایــن پدیــده در توســعه نظــام مهــارت آمــوزی بــاز مــی گــردد. بــا توجــه 
ــن  ــادی و ســاختاری در ای ــای نه ــن اهــداف، عمــده پیشــنهادات در جهــت هموارســازی و ایجــاد پیــش نیازه ــه ای ب
حــوزه اســت. پاســخگویان در ســه محــور کلــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه انــد. ایجــاد اصالحــات قانونــی در جهــت 
تســهیل و هموارســازی حضــور ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای بــزرگ کــه شــاید مهــم تریــن آنهــا انجــام اصالحــات 
ــا  ــرش ه ــر در نگ ــالت و تغیی ــه تعام ــوط ب ــدی مرب ــود. محــور بع ــی ش ــاختاری در اقتصــاد محســوب م ــی و س قانون
اســت، بدیــن معنــی کــه در روابــط و تعامــالت بیــن ســازمان هــا و بــا طــرف هــای خارجــی و بیــن المللــی، موضــوع 
آمــوزش و مهــارت آمــوزی در نظــر گرفتــه شــود. ایجــاد پیوســت هــای آموزشــی در قراردادهــای اقتصــادی بــر همیــن 
ــا شــرکت  ــط و تعامــالت ب ــه ســازماندهی و مدیریــت رواب ــوط ب ــن محــور مرب ــا آخری ــا پیشــنهاد شــده اســت. ام مبن
هــا و ســرمایه گــذاران خارجــی بــوده کــه مهــم تریــن نمونــه و پیشــنهاد عملیاتــی مربــوط بــه تشــکیل کمیتــه هــای 

راهبــردی ملــی، اســتانی و شهرســتانی در حــوزه ســرمایه گــذاری خارجــی مــی باشــد.
بــا توجــه بــه آنکــه تعامــل بــا شــرکت هــا و نهادهــای بیــن المللــی، آشــنایی بــا فنــاوری هــا و مهــارت هــای جدیــد 
را مــی طلبــد، پیشــنهادها در رابطــه بــا نظــام اســتاندارد و آمــوزش در راســتای تطبیــق و ســازگاری بــا فنــاوری هــای 
نویــن اســت. همچنیــن بــرای بهــره گیــری مناســب و مطلــوب از ســرمایه گــذار خارجــی، بررســی و شــناخت صحیــح 
از وضــع موجــود جامعــه و همچنیــن انجــام مطالعــات کاربردی-تطبیقــی در راســتای بهــره منــدی از تجــارب جهانــی 

را در حــوزه پژوهــش پیشــنهاد داده انــد.
پیشــنهادات اصلــی در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی بــه ایجــاد آمادگــی ذهنــی در مدیــران در رابطــه بــا اهمیــت 
ســرمایه گــذاری خارجــی و توانمندســازی نیــروی انســانی ســازمان بــاز مــی گــردد. ایــن دو محــور را نیــز مــی تــوان 
در زمــره ایجــاد آمادگــی و فراهــم نمــودن پیــش نیازهــا بــرای دســتیابی بــه محــور یازدهــم اهــداف ســازمان قلمــداد 
نمــود. انتقــال دانــش از ســوی نهادهــا و شــرکت هــای خارجــی و بیــن المللــی مجهــز بــه علــوم و فنــاوری هــای نویــن، 
ــراد  ــزه در اف ــن اســاس ایجــاد انگی ــر ای ــی اســت. ب ــروی انســانی مســتعد داخل ــری از نی ــره گی مســتلزم وجــود و به
مســتعد و فراهــم نمــودن بســتر و شــرایط بــرای مواجهــه ایشــان بــا فنــاوری هــا و مهــارت هــای نــو در ســطح فــردی 

پیشــنهاد شــده اســت.

اولویت ها
-انجام پژوهش و مطالعات در حوزه های ماموریت سازمان با محوریت مطالعات تطبیقی و کاربردی

-ایجاد پیوست مهارتی در قراردادهای اقتصادی 
- ایجادکارگاه های آموزشی طرح مشترک با کشورهای صنعتی که با صنایع مادر ایران همکاری دارند مانند نفت، گاز، 

خودرو سازی و ...
- اعزام مربیان و کارشناسان توانمند به کشورهای صنعتی و شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت 

-حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
-تهیه بسته های برنامه توسعه برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری به لحاظ بخشی و منطقه ای

- ارائه مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد به غیر ایرانیان
-ارائه آموزش های مهارتی مرتبط با فناوری های نوین با مشارکت سرمایه گذاران خارجی 

-تدوین استانداردها مطابق با توسعه آموزش های مهارتی مرتبط با فناوری های نوین و مشاغل جدید 
-توسعه منابع انسانی و به روز رسانی توانمندی و دانشی نیروهای انسانی 

-ایجاد انگیزه در افراد مستعد برای یادگیری و انتقال دانش از طریق اشتغال ایشان در بنگاه های خارجی موجود در 
کشور

-ایجاد نظام مدیریت سرمایه گذاری خارجی 
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-نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری
-بررسی و مطالعه محیط کسب کار استان ها و مناطق

-تشکیل کمیته های راهبردی ملی، استانی و شهرستانی برای جذب و مدیریت سرمایه گذاری خارجی

معضالت و چالش ها
-پرداختن بیشتر به نظریه پردازی در خصوص پژوهش های خارجی تا بررسی موارد و موضوعات تجربی

-ساختار نامنعطف و نامناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی
-عدم اشراف مسئوالن امر به اهمیت بهره گیری از دانش و سرمایه گذاری خارجی

- عدم تعامل دفتر امور بین الملل سازمان در تعامل با کشورهای صنعتی
- عدم تحقیق میدانی و پژوهش کافی و ارزیابی دقیق جهت بروز رسانی استانداردهای آموزشی 

-ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران
-فقدان اراده ملی در جذب سرمایه گذاری خارجی

-وجود ساختار بوروکراسی نامناسب

راهکارها
-ایجاد دیدگاه مثبت در مسئوالن و آگاهی بخشی ایشان در رابطه با توسعه روابط در حوزه مهارتی و سرمایه گذاری در 

این حوزه
-ایجاد اصالحات قانونی در ساختار اقتصادی و نحوه تعامالت برای تسهیل جذب سرمایه گذاران خارجی
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پرســش دوازدهــم: هدایــت نظــام مهــارت آمــوزی در جهــت رفــع 
ــع  ــه صنای ــور در زمین ــانی کش ــروی انس ــی نی ــتی های مهارت کاس

مولــد اشــتغال انبــوه و ارتقــای بهــره وری نیــروی کار
مقدمه

محــور دوازدهــم هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور بــه مســئله جهــت گیــری اصلــی 
و بنیادیــن نظــام مهــارت آمــوزی اشــاره دارد. در ایــن بــاره بایــد بــه دو مســئله توجــه نمــود. موضــوع اول بــه اهمیــت 
و جایــگاه تولیــد و صنعــت در نظــام آمــوزش هــای مهارتــی بــاز مــی گــردد. آمــوزش فنــي و حرفــه اي یعنــي مرتبــط 
کــردن آمــوزش بــا دنیــاي کار بــراي بهبــود وضعیــت اشــتغال جوانــان و کاهــش میــزان بــي کاري کــه در ایــن میــان 
مرتبــط ســاختن هرچــه بیشــتر آمــوزش بــا نیازهــاي اقتصــادي ضــروري اســت. موضــوع دوم نیــز بــه اهمیــت نقــش 
نیــروی انســانی ماهــر در توســعه و صنعــت مربــوط مــی باشــد. در زمینــه هدایــت آمــوزش هــا بــه ســمت رفــع کاســتی 
هــای نیــروی انســانی صنایــع و بــازار کار، ســه محــور اصلــی در حــوزه مســائل و موضوعــات ســاختاری و کالن از ســوی 
ــه دو پیشــنهاد  ــازمان ک ــارت س ــات در چ ــاختاری و اصالح ــرات س ــاد تغیی ــده اســت. ایج ــرح گردی پاســخگویان مط
مشــخص در ایــن حــوزه تشــکیل معاونــت صنعــت و اشــتغال و تشــکیل کمیتــه هــای نیازســنجی و بررســی مطالبــات 
بــازار و صنعــت مــی باشــد. محــور دوم پیشــنهادات بــه نظــام یکپارچــه مدیریــت آمــوزش هــا و هماهنگــی و تعامــل 
ــاز مــی گــردد. ســومین محــور نیــز نحــوه  ــازار و صنعــت از یــک ســو و نظــام هــای آموزشــی از ســوی دیگــر ب ــا ب ب
ــر مــی گیــرد. از یــک ســو پیشــنهاد حمایــت و تقویــت  ــا بخــش خصوصــی و ذینفعــان اجتماعــی را در ب تعامــالت ب
ــی  بخــش خصوصــی و مشــارکت ایشــان از ســوی پاســخگویان مطــرح شــده و از دیگــر ســو پیشــنهاد الزامــات قانون
بــرای صنایــع و بــازار ارائــه شــده تــا بــر طبــق آن موظــف بــه اســتفاده از نیــروی کار ماهــر و آمــوزش دیــده باشــند. 
تغییــرات اســتانداردهای آمــوزش و نظــام ارزشــیابی عملکــرد بــر مبنــای تطابــق بــا نیــاز بــازار و صنعــت، کیفــی 
ســازی شــاخص هــا در بخــش اســتاندارد و ارزشــیابی، ارائــه آمــوزش هــا بــر مبنــای نیــاز بــازار و صنعــت بــه لحــاظ 
ــازی  ــام استانداردس ــش نظ ــنهادات در بخ ــی پیش ــای اصل ــی کار محوره ــط واقع ــوزش در محی ــی و آم ــاد آموزش مف
ارزشــیابی هــا و نحــوه ارائــه آمــوزش هــا محســوب مــی شــود. در حــوزه پژوهــش نیــز مهــم تریــن موضوعــات مطروحــه 

از ســوی مصاحبــه شــوندگان، نیازســنجی از صنعتگــران، فعــاالن عرصــه تولیــد و بــازار مــی باشــد.
سامان دهی صاحبان مدارک آموزش فنی و حرفه ای برای کاریابی و اشتغال محور اصلی موضوعات مورد نظر 

پاسخگویان در سطح فردی و انگیزشی را تشکیل می دهد. پیشنهادات اجرایی برای نیل به این هدف تشکیل باشگاه 
مهارت آموختگان و توسعه سامانه های کاریابی مجازی است. به نظر می رسد پاسخگویان فقدان یک شبکه ارتباطی 

میان دانش آموختگان با یکدیگر و البته این گروه با صاحبان صنایع و فعاالن بازار و سازمان را درک نموده و ایجاد یک 
شبکه و سامانه ارتباطی میان این سه گروه را در سر می پرورانند.

اولویت ها
-ایجاد نظام ارزشیابی و دریافت بازخورد از اثربخشی و کارایی آموزش ها با محوریت دریافت بازخورد از بازار و صنعت و 

نیروهای آموزش دیده شاغل
-ایجاد باشگاه مهارت آموختگان 

-توسعه و تقویت بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های این بخش 
-جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی

-آموزش نیروهای انسانی
  10015ISO پیاده سازی استاندارد آموزشی  -

-تطابق آموزش ها و مهارت های آموزشی با نیاز واقعی جامعه، بازار کار و صنعت 
-استفاده از فناوری های نوین

-تشکیل کمیته کارشناسی و بررسی نیازهای بازار
-آموزش مهارت ها در محیط واقعی کار

- تدوین شیوه نامه درجه بندی مهارت و شایستگي افراد
-تقویت و توسعه سامانه های کاریابی مجازی برای هدایت شغلی نیروهای آموزش دیده 

-الزام صنایع به برگزاری دوره های کاربری در جهت ارتقا بهره وری نیروی کار و مهارت آموزی 
-تدوین استانداردهای جدید ارزشیابی و آموزش های مهارتی مطابق با نیاز بازار و صنعت 
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-نیازسنجی و آینده پژوهی درباره نیازهای مهارتی بازار کار و صنعت در آینده 
-ایجاد نظام و ساز و کارهای هماهنگی میان صنعت، بازار و دانشگاه 

-تشکیل معاونت مستقل به نام صنعت و اشتغال در سازمان
-ایجاد نظام یکپارچه مدیریت

- تعریف آموزش های مهارتی کارآفریني برای دانش آموزان و دانشجویان
-استفاده از ظرفیت صنایع، صنوف و دانشگاه برای انتقال و ارائه مهارت ها 

-توسعه فرهنگ مهارت آموزی 
-ارائه آموزش های مهارتی نوین )های تک( 

-الزام صنایع و صنوف به جذب نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر 
-ایجاد نظام هماهنگی میان دستگاه ها و نهادهای ذینفع 

-الزام دستگاه ها و صنایع مختلف به اعالم مهارت های مورد نیاز
-آینده پژوهی آموزشهای مهارتی مبتنی بر نیازهاي بازار کار آینده

معضالت و چالش ها
-عدم تمایل صاحبان صنایع به آموزش های ضمن کار

-کمبود منابع مالی
-عدم دسترسی به بانک اطالعات پایه از مشاغل موجود در کشور

راهکارها
-آگاه سازی صاحبان صنایع از منافع مهارت آموزی نیروی کار

-ایجاد مشوق و اعطای تسهیالت به صاحبان صنایع
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پرســش ســیزدهم: افزایــش دسترســی اقشــار آســیب پذیر و 
ــی و  ــا هماهنگ ــوزی ب ــارت آم ــای مه ــه فرصت ه ــیب دیدگان ب آس

ــط ــتگاه های ذیرب ــکاری دس هم
مقدمه

محــور ســیزدهم هــدف گــذاری هــای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــه بحــث اقشــار آســیب پذیــر و آســیب 
ــه دنبــال بهبــود وضعیــت در ایــن حــوزه و اثرگــذاری مطلــوب و مناســب در قبــال ایــن  دیــده جامعــه پرداختــه و ب
بخــش از جامعــه مــی باشــد. بحــث افزایــش دسترســی اقشــار آســیب پذیــر و آســیب دیــده را بایــد در حــوزه سیاســت 
هــای توانمندســازی پیگیــری و تفســیر نمــود. بــا عنایــت بــه آنکــه توجــه بــه اقشــار آســیب پذیــر و اتخــاذ سیاســت 
هــا در ایــن بخــش، ماموریــت ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای نمــی باشــد، در نتیجــه عمــده توجهــات بــه بحــث 
تعامــالت بــا ســازمان هــای ذیربــط و ایجــاد یــک نظــام و مدیریــت یکپارچــه معطــوف گردیــده اســت. در حــوزه روابــط 
ســازمان بــا دیگــر نهادهــا دو محــور عمــده قابــل مشــاهده اســت. موضــوع اول بــه همــکاری و تعامــل بــا ســازمان هــای 
ــرای اجرایــی شــدن چنیــن هدفگــذاری ای، ســه پیشــنهاد عقــد تفاهــم نامــه  ــاز مــی گــردد. پاســخگویان ب دیگــر ب
بــا ســازمان هــای مســئول در حــوزه اقشــار آســیب پذیــر و آســیب دیــده همچــون کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، 
ــتفاده از  ــا و اس ــازمان ه ــا س ــترک ب ــی مش ــه کارشناس ــروه و کمیت ــکیل کارگ ــتی، تش ــا و بهزیس ــدان ه ــازمان زن س
ــرای آمــوزش جامعــه هــدف ســازمان هــای مذکــور را مطــرح نمــوده  ــات و فرصــت هــای دیگــر ســازمان هــا ب امکان
انــد. محــور دوم موضوعــات و مســائل در حــوزه تعامــالت میــان ســازمانی، بــه همــکاری و تعامــل بــا بخــش خصوصــی 
مربــوط مــی باشــد. پاســخگویان معتقدنــد بــرای توســعه فرایندهــای مربــوط بــه توانمندســازی اقشــار آســیب پذیــر، 
همــکاری ســازمان بــا بخــش خصوصــی و ســازمان هــای غیردولتــی فعــال در عرصــه یــاری رســانی بــه ایــن اقشــار، 
ضــروری و الزامــی مــی باشــد. محــور دوم پیشــنهادات پاســخگویان انجــام اصالحــات ســاختاری بــرای توجــه بیشــتر 
بــه آمــوزش اقشــار آســیب دیــده و ایجــاد یــک نهــاد)اداره کل( مســتقل در ســازمان تحــت عنــوان اداره کل آمــوزش 

اقشــار آســیب دیــده را شــامل مــی شــود.
در رابطــه بــا نحــوه ارائــه آمــوزش هــا دو گــروه از پیشــنهادات مطــرح شــده اســت. موضــوع اول بــه کمبــود امکانــات 
مــادی و ابزارهــای آموزشــی در کنــار کمبــود نیــروی انســانی ماهــر و مربیــان مجــرب، بــه ویــژه در مناطــق حاشــیه 
ای، شــهرهای کوچــک، روســتاها و نقــاط دور افتــاده توجــه نمــوده و بــر ایــن اســاس پاســخگویان موضــوع آمــوزش 
هــای مجــازی را مــورد توجــه قــرار داده و معتقدنــد از طریــق ایــن شــیوه و نحــوه ارائــه آمــوزش هــا، مــی تــوان تــا 
حــدود زیــادی بــر معضالتــی کــه بــه آنهــا اشــاره داشــته ایــم، فائــق آمــد. محــور دوم پیشــنهادات امــا بــه بحــث توســعه 
امکانــات و زیرســاخت هــا بــاز مــی گــردد. بــر ایــن مبنــا پاســخگویان در بحــث امکانــات و زیرســاخت هــا پیشــنهاد 
توســعه امکانــات و تجهیــزات ســیار بــرای آمــوزش در نقــاط دور افتــاده، حاشــیه ای و روســتاها را مطــرح نمــوده انــد.

اولویت ها
-ارائه آموزش ها به صورت مجازی 

-تعریف دوره های خاص بازآموزی با رویکرد آسیب های اجتماعی برای مربیان مراکز تابعه 
-همکاری و تعامل با نهادهایی همچون کمیته امداد و سازمان زندان ها 

-استفاده از امکانات و فرصت های دیگر سازمان ها برای آموزش جامعه هدف سازمان های مذکور
-تشکیل کارگروه و کمیته کارشناسی مشترک با سازمان های مذکور

-ارائه آموزش توسط سایر دستگاه ها با نظارت سازمان 
-عقد تفاهم نامه با دیگر نهادها

-انجام اصالحات ساختاری برای توجه بیشتر به آموزش اقشار آسیب دیده با ایجاد یک نهاد)اداره کل( مستقل در 
سازمان تحت عنوان اداره کل آموزش اقشار آسیب دیده

-ارائه خدمات مشاوره به اقشار آسیب دیده 
-شناسایی و معرفی اقشار آسیب دیده به دستگاه ها توسط سمن ها

-بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات بخش خصوصی در ساماندهی و آموزش
-ایجاد انگیزش در بخش خصوصی برای آموزش اقشار آسیب دیده
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معضالت و چالش ها
-فقدان مدیریت واحد در آموزش های مهارتی

-کمبود بودجه و منابع مالی
-مقاومت سایر دستگاه ها

-نبود اهداف مشترک میان دستگاه ها و انجام موازی کاری
-وجود ضعف ها و خالهای قانونی در ارتباطات میان دستگاهی

راهکارها
-بهره گیری از ظرفیت ها، امکانات و منابع مالی دستگاه های مسئول در حوزه اقشار آسیب پذیر
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ــر  ــی ب ــری مبتن ــام تصمیم گی ــتقرار نظ ــم: اس ــش چهارده پرس
شــواهد، جلــب مشــارکت نیروهــای کارشناســی و خــدوم ســازمان 

ــی ــته گزین ــرد شایس ــا رویک ــت آن ب در مدیری
مقدمه

محــور چهاردهــم هــدف گــذاری هــا ســه حــوزه مهــم و اساســی در یــک ســازمان و نهــاد را مــد نظــر قــرار داده 
اســت. موضــوع اول و مهمــی کــه در محــور چهاردهــم هدفگــذاری هــا مــورد توجــه قــرار داشــته، بحــث اســتقرار نظــام 
تصمیــم گیــری مبتنــی بــر شــواهد مــی باشــد. در موضــوع دوم مطروحــه در محــور چهاردهــم هدفگــذاری هــا کــه 
ــورد  ــت مشــارکتی م ــردد، مســئله مدیری ــی گ ــازمان م ــور در س ــاماندهی ام ــت و نحــوه س ــه شــیوه مدیری ــوط ب مرب
توجــه قــرار گرفتــه اســت. محــور ســوم مطروحــه در ایــن بخــش نیــز حــوزه مدیریــت منابــع انســانی و بحــث شایســته 
ســاالری را شــامل مــی شــود. بــا توجــه بــه اهــداف مطروحــه در محــور چهاردهــم هدفگــذاری هــای ســازمان، توجهــات 
و جهــت گیــری هــای پاســخ هــا، معطــوف بــه مســائل و معضــالت درون ســازمان بــوده اســت. ســه محــور اصلــی را 
مــی تــوان در پاســخ هــا تشــخیص داد. ابتــدا انجــام اصالحــات و تغییــرات ســاختاری و نهــادی در شــیوه هــای برنامــه 
ریــزی و چــارت ســازمانی اســت. در واقــع بــه نظــر مــی رســد از منظــر پاســخگویان، ســاختار نهــادی ســازمان بــرای 
نیــل بــه اهــداف مــورد نظــر محــور چهاردهــم هدفگــذاری هــا مطلــوب نیســت و اضافــه نمــودن برخــی معاونــت هــا و 
یــا تیــم هــای کارشناســی کــه در فراینــد تصمیــم ســازی هــا دخیــل باشــند را مــد نظــر قــرار داده اســت. محــور دوم 
مربــوط بــه توجــه بــه اهمیــت پژوهــش بــرای تصمیــم ســازی هــای مبتنــی بــر شــواهد و اســتفاده از دیــدگاه هــا و 
نظــرات خبــرگان مــی باشــد. بــر ایــن مبنــا پیشــنهاداتی همچــون تشــکیل معاونــت پژوهــش و آمــار و تشــکیل تیــم 
هــای کارشناســی متشــکل از خبــرگان و صاحــب نظــران درون و بیــرون ســازمان طــرح گردیــده اســت. محــور ســوم 
پیشــنهادات در ایــن بخــش، کوشــیده انــد تــا تصمیــم ســازی بــر مبنــای مشــاهدات و مشــارکت کارشناســان را قانونــی 
و الزامــی نماینــد. بــر ایــن مبنــا مــی تــوان بــه ارائــه پیشــنهاداتی ماننــد اصــالح نظــام بودجــه ریــزی و مدیریــت و یــا 

توســعه نظــارت و بازرســی در ســطوح مختلــف اشــاره نمــود.
تصمیــم گیــری بــر مبنــای نظــرات کارشناســی و سیاســت گــذاری بــر مبنــای مشــاهدات و شــواهد، بــدون پژوهــش 
محــوری امــکان پذیــر نیســت. بــر ایــن مبنــا پژوهــش محــوری و ایجــاد نظــام جمــع آوری و تجزیــه و تحلیــل داده هــا 

و بازخــورد هــا بــرای اصــالح امــور و تصمیــم ســازی هــا مــورد توجــه پاســخگویان قــرار گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اهــداف مطــرح شــده در پرســش چهاردهــم، پاســخگویان عمــده توجــه خــود را معطــوف بــه ایجــاد 
ــر  ــر ایــن اســاس نظــام ارزیابــی عملکــرد ب ــد کــه ب ــع انســانی نمــوده ان یــک نظــام جامــع و کامــل از مدیریــت مناب
ــه  ــات، مشــارکت هــا در تصمیــم ســازی هــا، تشــویق هــا و تنبیــه هــا و ب ســازمان حاکــم و ارتقــا پســت هــا، انتصاب
صــورت کلــی تمامــی مــوارد مربــوط بــه نیــروی انســانی بــر طبــق ســنجش عملکــرد و ارزیابــی آن صــورت مــی پذیــرد.

اولویت ها
-فعال نمودن نظام پیشنهادات 

-مصوبه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
-جایگزینی رویکرد عملکرد شایسته به جای شایسته گزینی 

-استقرار نظام مدیریت آموزشی  
-استقرار نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد 

-استقرار سیستم مکانیزه ارزیابی عملکرد)ثبت سوابق تشویق و تخلف، پیشنهادات، عملکرد و ...(
-ایجاد بانک اطالعاتی کارکنان و کارشناسان 

-توسعه نظارت و بازرسی در کلیه سطوح مدیریتی 
-مشارکت کارکنان سازمان در تصمیم گیری ها 

-ایجاد انگیزش در کارکنان و کارشناسان برای مشارکت 
-پیگیری افزایش حقوق و مزایا از مراجع قانونی

- توجه به برابری در میان کارکنان به ویژه در ابعاد مالی و اقتصادی
-ایجاد نظام تشویقI تنبیه بر مبنای ارزیابی عملکرد 

-نظارت و ارزیابی طرح های اجرایی در هر مرحله از سوی کمیته کارشناسی 
-تشکیل کمیته کارشناسی در هر حوزه از خبرگان و کارشناسان



ما خانواده آموزش فنی و حرفه ای 1

30

-غیر بومی گزینی کارکنان و مدیران 
 -به روز رسانی تجهیزات و امکانات آموزشی 

-اصالح نظام انتصابات 
- دادن اولویت به تجربه

-اولویت به منزلت اجتماعی
-اولویت به تحصیالت مرتبط

-تشکیل کمیته انتصابات در سطح کارشناسی برای ارائه مشاوره
-شناسایی کارشناسان و مربیان توانمند و دارای توانایی علمی و مدیریتی

-تشکیل شوراهای آموزشی و پژوهشی 
-تشکیل شوراها و انجمن های علمیIمهارتی با حضور نخبگان مهارتی از درون و بیرون سازمان 

-اصالح نظام ارتقاء کارشناسان و کارمندان در بخش ها و سطوح مختلف برای تقویت نظام کارشناسی 
-توسعه منابع انسانی سازمان با محوریت اجرای ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری

-پژوهش محوری در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها 
-ایجاد سیستم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و بازخورد ها برای اصالح امور و تصمیم سازی

-شناسایی مشکالت حوزه مالی و انسانی 
-اصالح نظام بودجه ریزی متناسب با وظایف و اهداف سازمان

-شفاف سازی ابعاد مالی و اقتصادی سازمان
-قطع هزینه های غیر ضروری

-تشکیل کارگروه های تخصصی و بررسی مشکالت، ارائه راهکار و تصمیم سازی بر مبنای پژوهش و کارهای 
علمی 

-انجام اصالح نهادی و ایجاد ساختار متناسب با نظام تصمیم گیری مبتنی بر شواهد از طریق فعال سازی معاونت 
پژوهشی سازمان 

-تشکیل معاونت پژوهشی و برنامه ریزی شامل دو اداره پژوهش و آمار و مستند سازی

معضالت و چالش ها
-عدم وجود ساختار منعطف و مستقل

-عدم اعتقاد به بانک های اطالعاتی
-گسترده بودن ماموریت های سازمان

-فقدان کانال های تعریف شده و مستمر ارتباطی
-زمانبر شدن تصمیم سازی و اجرایی شدن طرح ها 

-هزینه بر بودن ارزیابی ها و نظارت ها
-وجود موانع قانونی

-عدم شناخت مناسب ادارات کل از وضعیت نیروهای انسانی
-عدم توجه به همه نیروها به صورت یکسان با توجه به وضعیت قرارداد کاری

-فقدان سیستم پشتیبان تصمیمات
-عدم ارائه اطالعات و آمار صحیح از سوی بخش های سازمان و استان ها

-عدم ارائه مشکالت از سوی مدیران و نسبت دادن مشکالت به سایر بخش ها
-تشکیل کارگروه های صوری برای انجام صوری وظایف

-عدم تمایل کارشناسان به عضویت در کارگروه های کارشناسی
-مقاومت در برابر طرح ها و نظرات جدید و نو

-سنگ اندازی های مخالفان و ذی نفعان
-عدم اعتقاد مسئوالن به پژوهش
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راهکارهای پیشنهادی
-اصالح نظام ساختاری

-استقرار رویکرد شایسته گزینی
-توجه به اطالعات پرتال سازمان در دستیابی به هدف های واقعی

-ایجاد اتاق های فکر
-توجیه منطقی و علمی مدیران
-حذف هزینه های غیر ضروری

-ایجاد نظام و جایگاه داده های کارکنان و کارشناسان
-مشورت با مدیران و کارشناسان

-ایجاد حس اعتماد و امید به اصالح امور سازمان
-در نظر گرفتن پاداش برای اعضای کارگروه های تخصصی

-نظارت مستقیم رییس سازمان بر فرایند ها و تصمیم گیری ها




