
 به نام خدا

رشد و توسعه اقتصاد متوازن، توسعه اشتغال پايدار مولد، استفاده بهينه از فرصتها و منابع ملي، ايجاد تنوع در كسب و كار، رفاه  امروزه

با رويكرد  یكسب مهارت و اهتمام به مهارت آموز» و در مجموع راه پيشرفت كشور، فقط با  ياجتماع یها بيعمومي، كاهش آس

، در كنار ترويج كار شايسته به عنوان يك ( ilo. اهميت مهارت به حدی است كه سازمان بين المللي كار) دخواهد ش سريم« فناورانه 

همچون: ترويج كارآفريني، ترويج قابليت استخدام از طريق افزايش دانش و مهارت، ايجاد اشتغال مولد برای نيروی  یعامل مولد، موارد

 توسعه قابليت های فناورانه كشور را از عوامل كليدی و انكار ناپذير در توسعه پايدار، بر اثر مهارت دانسته است.  كار و

و سند چشم انداز: ارائه يك  ي: قانون اساسري( نظكيبلندمدت و استراتژ ی)برنامه ها  يرساند اسناد باال دست يباستحضار م  ليكن

 نيرا فرا روی مديريت جامعه و مردم قرار مي دهد. در ا بلندمدتآل در افق  دهيقابل دست يابي و دور نمای ا يتصوير مطلوب و آرمان

( كشور و كيبلند مدت )استراتژ یبرنامه ها نيب يانجيمدت، نقش م انيم یكشورها به عنوان برنامه ها یتوسعه ا یبرنامه ها ن،يب

و  كياستراتژ ینمودن برنامه ها ياتيو عمل یساز ادهي: تحقق، پگريكنند. به عبارت د يم فاي( را اياتيكوتاه مدت )عمل یبرنامه ها

 توانند اثر بخش و موثر باشند كه : يم يتوسعه، در صورت یباشد و برنامه ها يم یتوسعه ا یبرنامه  نيتدو ازمندين ،يآرمان

 یبرنامه ها نيب كه،يبرقرار كرده باشد بطور يو انسجام خوب يمدت و كوتاه مدت، هماهنگ انيبلند مدت، م یبرنامه ها نياواًل : ب 

 . ديبه وجود آ ييهمگرا ياتيو عمل يكيتاكت ك،ياستراتژ

 یامكانات، بهتر فراهم شود، اجرا نيباشد. هر مقدار ا يبر وجود امكانات، منابع و فرصت ها م يتوسعه، متك یبرنامه ها يي: كارا اًيثان 

 سازند. يرا آسانتر و ساده تر م اتيعمل

لذا نقش و  ند،ينما ياتيتوسعه را عمل یتوانند، برنامه ها ينم ييبه تنها كي چيكه تفكرات پرآوازه، منابع و امكانات، ه ميدان يثالثًا : م 

اجرا كنندگان  ياشند، ولشده ب يبرنامه ها، هر مقدار كه خوب طراح گر،يشود. به عبارت د يمشهود م شتريبرنامه، ب انيعملكرد مجر

 مطلوب و اثربخش برسانند. جيانتظار داشت كه ما را به نتا ديالزم برخوردار نباشند، نبا ييو توانا انشآن، از د

 كه :  ميكن يممشاهده  ميداشته باش رانيا ياسالم یپنجساله اول تا ششم توسعه جمهور یبه برنامه ها ينگاه اجمال اگر

وجود ، شده و آنچه در عمل صورت گرفته  نيياهداف تع نيب یادياختالف ز ،يليهمواره به دال يتوسعه بعد از انقالب اسالم یهابرنامه در

شده و به سمت استقالل  نيمشترک تدو يآرمان دهيا كيشود كه با  يتوسعه مشخص م یبرنامه ها یدر مرور و واكاو كنيداشته است ل

 . چرخديم«  یمحور اقتصاد»  یآنها رو يدارند، اما پاشنه اصل ينگاه مين ييو خودكفا

به سمت مهارت آموزی و توانمند كردن نيروهای كارآمد انساني به پيش برود تا نه تنها در علوم و  ديسو نظام آموزشي كشور با كي از

توسعه علوم و فنون، افزايش سطح رفاه  رايز ميتكنولوژی های جديد و بازار كسب و كار بلكه در اقتصاد نيز بدون شك موفق شو

فعاليتهای اقتصادی كشور و افزايش فرصت های شغلي از مسير توسعه آموزش های مهارتي مي گذرد  تقويتاجتماعي، سرمايه گذاری، 

همگاني را در به عنوان يكي از اركان اصلي توانمند سازی سرمايه انساني، امكان ثروت آفريني، قابليت دسترسي  يو آموزشهای مهارت

 كند. يافراد و نياز بازار كار با استفاده از ظرفيت بخشهای مختلف فراهم م هایتربيت نيروی متخصص و كارآفرين متناسب با استعداد

ارتباط  گر،يآموزش و اشتغال است به عبارت د یساختارها يدگيدر هم تن ا،يموفق دن یاقتصاد مهم هر نظام یهايژگياز و گريطرف د از

 یكاريكاهش بحران ب یاز راهها يكيمد نظر بوده و به عنوان  يو اجتماع یاقتصاد یهایزيكار و آموزش همواره در برنامه ر كيارگان

كشور( مطرح بوده است لذا با استقرار يك نظام جامع مهارتي در كشور به موازات نظام علمي و آكادميك مي توانيم  يساسا )چالش

 ظام آموزشي كشور را تكميل كنيم. حلقه مفقوده ن



 ستميگسترش س یبه استراتژ ازين تياز توسعه و بازار كار، اهم يشدن در روند اقتصاد، و تحوالت ناش يجهان دهيبروز پد ليبه دل امروزه،

 نيكه در ا يكند. در حال يم انيدو چندان نما ايدن يآموزش یهاو ماهر را در نظام نيكارآفر یروهاين تيبر مهارت و ترب يآموزش مبتن

 گاهيجا يمهارت یهاو آموزش دهندينشان م یشتريب ليتما يو دانشگاه يعموم یهادر كشور ما نسبت به گسترش آموزش سه،يمقا

 ندارند.  يتيچندان با اهم

سه بخش  نيوسعه او خدمات است كه ت یو تفكر نو در سه بخش صنعت، كشاورز یزيبرنامه ر ازمنديو تحقق آن ن يمقاومت اقتصاد

 .ماهر و كارآمد متناسب با بازار كار است  يانسان یروين تيترب ازمندين

كشور  ينظام، نقشه جامع علم يكل یاستهايس ،يهمچون قانون اساس يكه اسناد باالدست ميدان يطرف م كيبه مطالب فوق، از  تيعنا با

 نيو سند چشم انداز، نقشه راهي است كه در آن نحوه حركت رو به جلو، منابع، امكانات الزم و تقسيم كار در سطح ملي، مشخص و همچن

نظام آموزش مهارتي هم  گريد ييكرده است. از سو انيكه الزامات طي اين مسير را به طور شفاف و مشخص ب است يبه عنوان چراغ راه

بدون درک صحيح  ياز نظام آموزش كشور، متاثر از اسناد باالدستي بوده و هرگونه برنامه ريزی راهبردی در نظام آموزشبه عنوان بخشي 

كند، موفقيت آميز نخواهد بود. لذا ارائه تصوير روشن از جايگاه مهارت آموزی  يراه را ترسيم م شهاسناد كه نق نياز جايگاه اين نظام در ا

برقرار  يكشور( با اسناد باالدستي به خوب یتوسعه ا یاست كه ارتباط تنگاتنگ اسناد پايين دستي )برنامه ها سريم يدر كشور زمان

 گردد. 

 يتوسعه قبل یدر برنامه ها يمهارت یهاگذشته، از آنجا كه آموزش یبا برنامه ها يموضوع نينظام و قوان يكل یهااستيس قيبه تطب نظر

در اقتصاد و اشتغال كشور و  يمهارت یهاآموزش تياهم ليبه دل ستيوردار نشده است، اكنون ضرورمناسب برخ گاهيو جا تياز اهم

واجب  كيلزوم توجه به آن در برنامه هفتم توسعه به عنوان  ،ینهضت مهارت آموز جاديانداز با هدف ا چشمشدن سند  يياجرا یبرا

 مطرح گردد. رياجتناب ناپذ

مهارت آموزی و در نهايت  قييكي از الزامات تحقق سند چشم انداز، افزايش و پايداری اشتغال، توانمند سازی نيروی انساني از طر پس

انجامد و مفاهيم باال كه در سند چشم انداز به طور صريح به عنوان اهداف و آرمانهای متعالي جمهوری  يبه  بهبود فضای كسب و كار م

همگي به نوعي توانمندسازی و ارتقاء مهارتهای فني و علمي مردم را مي طلبد و زماني كشور ما مي تواند به جايگاه  داسالمي مطرح شدن

اول در زمينه های اقتصادی، علمي و فناوری و رفاه عمومي دست يابد كه تك تك افراد جامعه فعال، مسئووليت پذير و مجهز به 

زم برای اشتغال و كسب و كار شايسته فراهم شود كه  اين امر در سايه داشتن مهارت های فناوريهای روز بوده و زمينه و بسترهای ال

 مورد نياز مهارتي ميسر مي شود. الزم و آموزشهای

در برنامه توسعه هفتم ، از ضروريات اجتناب ناپذير به « موضوع مهارت آموزی » با نگاه به اين اسناد ، حضور و معرفي پررنگ و جامع 

 رسد .نظر مي 

 رحمدل یمهد

  خراسان شمالیاستان  یو حرفه ا یآموزش فن کل مدیر


