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  ILOمرکز آموزش بین المللی تورین وابسته به 
  

غیـر انتفـاعی و     مرکز آموزشی تورین  واقع در شمال ایتالیا در شهر تورین یکی از مراکـز                
 فعالیـت   و بـوده     نهاد تخصصی سازمان ملل      آموزشی سازمان جهانی کار است، این مرکز      

 و حقوق بشر مـی      لی حقوق کار   در راستای عدالت اجتماعی و حقوق مشخص بین المل         آن
  .باشد

گفتمـان اجتمـاعی و   وه بر تاکید بر منشور حقوق کار، اشتغال ، اشتغالزایی ،           این مرکز عال  
مرکز مذکور به وسیله یک     .مدیریت فرایند های توسعه ای را نیز مورد تاکید قرار می دهد           

نفـر پرسـنل مرکـز      200 از   ،  اداره می شـود   ILOهیات سه جانبه و به ریاست مدیر کل         
سئول طراحی و سازماندهی برنامه های آموزشی هستند این افـراد           امبرده تعداد کثیری م   ن

در زمینه تکنولوژی نوین آموزشی ، تهیه و تولید مواد آموزشـی ، خـدمات کتابخانـه ای و          
  .می باشند متخصص ترجمه همزمانمستند سازی ، 

ر الیا و چند حـامی دیگـ      دولت ایت  ،سازمان جهانی کار    هسته سرمایه گذاری مرکز تورین،      
موزش فنی و حرفه ای شناخته شـده اسـت و سـطوح             می باشند این مرکز بصورت نهاد آ      

  .موزشی در حین خدمت می باشدهای آآموزشی آن از دوره های فوق لیسانس تا دوره 
 چند رسانه ای با تاکیـد       گیری روشهای آموزشی و استفاده نوین از وسایل آموزشی          به کار 

 مراکز و سازمانها در ایتالیا و خارج از کشور ز موسسات، بازدید های علمی ا،  بر کار عملی    
ه مـدیران و    آموزشهای این مرکز ویژ   ن اصلی متدولوژی مرکز تورین است ،        مذکور از ارکا  

سازمانهای کارگری و کار    روسای دولتی و خصوصی ، مراکز آموزشهای فنی و حرفه ای ،             
روسی و ی ، فرانسوی ، پرتغالی ، انگلیسهای عربی ، چینی ، بوده و دوره ها به زبانفرمایی 

  .اسپانیایی برگزار می گردد
اوره ای از جملـه تعیـین نیـاز هـای آموزشـی ، طراحـی آموزشـی متناسـب ،                     خدمات مش 

هر .مشارکتهای فنی از جمله مواردی است که در حیطه عملکرد موسسه تورین می گنجد             
 معرفـی شـرکت کننـدگان مـی باشـد و آموزشـهای              موسسه یا نهاد موظف به ثبت نام و       

دعوتنامه از سوی مرکز تورین است ، هزینه شهریه شامل دوره های کارگری مستلزم ارائه 
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خوراک و پول روزانه به  هزینه روزانه شامل هزینه اقامت ، موزشی و مسافرتهای علمی وآ
برگـزاری دوره هـای   ین عبارتنـد از  انـواع آموزشـهای مرکـز تـور     . یورو می باشد  17مبلغ  

رج از ایتالیا ،آموزش از راه موزشی در داخل و خا مرکز، برگزاری تورهای آموزشی در داخلآ
  .آموزش سازمان ها می باشددور و 

سازمان های کارگری و کار فرمـایی و        رین افزایش توان و ظرفیت دولتها،       هدف اصلی تو  
زایی در توسـعه اقتـصادی      تا نقـش فعـال و بـس         است   اقتصادی/دیگر بخشهای اجتماعی  

این مرکز حول موضوعات ذیل فعالیت دارد        و منطقه متبوع داشته باشند،       اجتماعی کشور /
که تنها بر اساس رسالت و هدف اصلی سازمان آموزش فنی و حرفـه ای ایـران تنهـا بـر               

  :رشته های مرتیط با اهداف سازمان خواهیم پرداخت
،اقتصاد در HIVجهانی سازی ،مبارزه با ایدز و اشتغال،توسعه موسسات ،برابری جنسیتی ،

بخش غیر رسمی ،متدولوژی آموزشی و فن اوری اطالعات ،استانداردهای بین المللی کار             
،توسعه داخلی ،مدیریت توسـعه ،اقتـصاد خـرد ،مهـاجرت،ایمنی و بهداشـت شـغلی ،فقـر         

آموزشـهای  زدایی،مدیریت بخش دولتی،گفتگوی اجتماعی ،آموزشهای فنی و حرفه ای و           
  .کارگران 

رشته هایی که نیاز های سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی را در بر مـی گیـرد عبارتنـد از                      
اشتغال و توسعه مهارت ،توسعه موسسات ،توسعه داخلی ،مدیریت توسعه ،مدیریت بخش            :

دولتی ،ایمنی بهداشت شغلی و اموزش های فنی و حرفه ای که به ترتیب به آن خواهیم                 
  پرداخت

  :شتغال و توسعه مهارتا
هدف از آموزش این رشته پاسخگویی به نیاز های دولت و جستجوی سیاستی کارا بـرای                
مبارزه با بیکاری،اشتغال ناقص ،بهره وری کم و فقر در کـشورهای در حـال توسـعه مـی           
باشد،استفاده از کارگاههای آموزشی روشهای کاربردی و عملی مناسب از جمله ابزارهـای             

بازار کار ،تجزیه و تحلیل بازار کارو ارزیابی     :موضوعات اصلی رشته شامل     . است   این رشته 
تاثیرات اموزشهای فنی و حرفه ای و موضوعات دیگری نظیـر کـار شایـسته ،اقتـصاد در                  

  .بخش غیر رسمی و ارتباط میان فقر جنسیتی می باشد
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تغال فعالیت مـی    شرکت در این دوره برای افرادی که در سیاستگذاری های اموزشی و اش            
کنند توصیه می شود هدف از برگزاری این دوره افزایش کیفیت و ارتقا تاثیرات سیاستهای 

شرکت کنندگان پس از پایان این دوره درک عمیق تـری نـسبت             . اموزش و اشتغال است   
بازار کار خواهند یافت و اطالعات خود را به روز نموده و قدرت درک و تجزیـه و تحلیـل                    

  .ررسی روشها و اهداف ارتقا بازار کار را خواهند یافتاطالعات ،ب
دوره های آموزشی زیر گروه مربوط به این اشتغال و توسعه مهارت شامل موارد ذیل مـی             

  :باشد
  اشتغال ،جنسیت و فقر •
 آنالیز سیاستهای اموزشی  •

 مدیریت موسسات آموزشی •

 تجزیه و تحلیل تاثیرات آموزش فنی و حرفه ای •

 ه در بخش غیر رسمیاشاعه کار شایست •

  :اشتغال ،جنسیت و فقر
این دوره به بررسی استانداردهای جهانی کار و نحوه اجرای ان با رویکـرد بـه کـار زنـان                    
،مشکالت این قشر ،نحوه حل مشکالت و نیز سیاستها و اقدامات ارتقا برابری در اشـتغال    

شورهای خود قادر بـه     شرکت کنندگان در نهایت با توجه به موقعیت زنان در ک          .می پردازد 
تجزیه و تحلیل آموخته های خود می باشند و نیزبه  فنون آموزش و طراحـی فعالیتهـای                  

  اطالعاتی برای برگزاری دوره های مشابه در سطح /اموزشی 
  

رشته مذکور در قالب یک دوره دو هفته ای در مرکز تورین و             .ملی کامال اشنا خواهند شد      
  .یسی برگزار خواهد شددر ژنو به زبان انگلILOدفنر 

  
  :آنالیز سیاستهای آموزشی

تعدادی از کشور ها در صدد ایجاد تغییرو تحول در سیستم آموزش حرفه ای خود هـستند          
دولتهای متبوع به رقابت ملی و بهبود فرصت های بازار کار برای جویندگان کار در مواقع                
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 دوره بهبـود فراگـرد      هـدف از برگـزاری ایـن      .بحران اقتصادی بـسیار تاکیـد مـی کننـد           
 و کیفیت این سیاستها و مشارکت یکسان سیستم آموزش با میزان            سیاستگذاری آموزشی 

اجتماعی است ،شرکت کنندگان در پایان ایـن دوره قـادر بـه بررسـی               /تقاضای اقتصادی   
عرضه و تقاضـا در سیـستم آموزشـی ملـی ،پـژوهش میـدانی ،بررسـی موانـع و اصـالح             

  .سیاستهای اموزشی خواهند بود
  :مدیریت موسسات اموزشی

در الویت قـرار دارد     VETمساله کیفیت در آموزشهای فنی و حرفه ای و سیستم           امروزه  
این دوره مهارتهای مدیریتی افراد مسئول در موسسات اموزشهای فنی و حرفه ای را ارتقا .

می بخشد بعد از پایان این دوره شرکت کنندگان با مهارت هـای مـدیریتی و مهارتهـای                  
تغییر محیط :اهند شد ،موضوعات اموزشی شامل خاص مدیریت موسسات اموزشی آشنا خو

اموزشی ،روند های بهبود بخش آموزشی ،وظایف و تواناییهای مدیران آموزشی ،مـدیریت             
مربیان و تسهیالت آموزشی ،اطالعات و منابع آموزشـی ،تهیـه و تـدوین برنامـه درسـی                  

  .،مدیریت کیفی و عملکرد دو جانبه با سرمایه گذاران می باشد
  :آموزشهای فنی و حرفه ایارزیابی 

بعد از پایان این دوره شرکت کنندگان بـا ارزیـابی بهتـر برنامـه هـا و همچنـین اهـداف                      
  .ارزشیابی ،روشها و فنون تکمیلی ان آشنا خواهند شد 

  :کار شایسته
کار شایسته موضوع جدیدی است که به سیاستها و فعالیتهایی که سبب ارتقا کار در بخش 

می پردازد ،این رشته توسعه مهارت ،ارتقا موسسات کوچـک ،بهبـود            غیر رسمی می شود     
شرایط شغلی در موسسات کوچک و بسط حمایتهای اجتماعی را در بر می گیرد ،شـرکت                
کنندگان در این رشته با نظرات جدید و مطلوبی برای بررسی مشکالت رایج آشنا خواهند               

  .شد
  :مدیریت توسعه

یریت صحیح و توسعه پایدار ،اقدام به برگـزاری یـک           مرکز آموزشی تورین در راستای مد     
سری دوره های آموزشی با هدف افزایش تخصص و هماهنگی در مدیریت منابع دولتـی               
نموده است این دوره ها با مشارکت موسسات بین المللی نظیـر بانـک جهـانی ،بانکهـای          
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توســـعه منطقـــه ای ،دانـــشگاههای جهـــانی و ســـازمان توســـعه و مـــشارکت       
مدیریت :گرایش تدریس می شود 4برگزار می شود ،مدیریت توسعه در OECDاقتصادی

  تدارکات ،مدیریت پروژه ،توسعه داخلی و دوره های کارشناسی ارشد
  :مدیریت تدارکات

این دوره شامل دوره های تخصـصی مـدیریت تـدا کـات و تـامین تجهیـزات ،مـدیریت                    
طالعـاتی ،مـدیریت تـدارکات    تدارکات امور ساختمانی ،مدیریت تدارکات سیـستم هـای ا   

  بخش بهداشت ،مدیریت تدارکات بخش دولتی ،آموزش مربیان در رشته تدارکات دولتی 
  :مدیریت پروژه

در این رشته کلیه مراحلی که یک پروژه سپری می کند از جمله کار گروهی و مهارتهای                 
مـدیریت  :بین افراد  آموزش داده می شود ،رشته های خاص مـدیریت پـروژه عبارتنـد از                  

پروژه های همکار های فنی ،مدیریت پروژه هایی که با سـرمایه گـذاری  بانـک جهـانی                   
  .انجام می شود و مدیریت پروژه هایی که با بودجه بانک جهانی انجام می شود

  :توسعه داخلی
بـا ارئـه مـدرک کارشناسـی در ایـن         ICTرشـته ای    :برنامه ای توسعه داخلی عبارتند از       

ابخانه تخصصی ،بانک اطالعاتی ،خبرنامه ها ،مقـاالت الکترونیکـی          رشته،دسترسی به کت  
  ،آموزشهای در حین خدمت و مشاوره شغلی

  :دوره های کارشناسی ارشد
دانشگاه تورین در تعداد کثیری از رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد  از کشور های توسعه 

مدیریت توسعه ،تخصص در    :یافته و در حال توسعه دانشجو می پذیرد رشته ها عبارتند از           
  قانون بین المللی کار،تخصص در پروژه های فرهنگی توسعه 

  توسعه موسسات
موسسات رکن اساسی اشتغال محسوب می شوند ،لذا توسعه موسسات فرصتهای بیشتری        

در ایـن حـوزه   ILOرا برای کار شایسته برای مردان و زنان ایجاد می نماید آموزشـهای       
  :عبارتند از 
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ر آفرینی ،بهبود شرایط کار برای موسـسات کوچـک ،خـدمات مـالی ،خـدمات                آموزش کا 
توسعه شغلی،کار آفرینی جوانان ،مدیریت نیروی انسانی ،کیفیت کار و بهبـود بهـره وری               

  ،توسعه اقتصاد داخلی 
  :آموزش کار آفرینی 

ند در این رشته جوانان با فرهنگ کار آفرینی واشتغالزایی در موسسات کوچک آشنا می شو
همچنین مربیان موسسات آموزشهای فنی و حرفه ای را با هر انچه که یـک کـار افـرین               

  باید بداند آشنا خواهیم کرد
  بهبود شرایط کار در موسسات کوچک

آگاهی سیاستگذاران نسبت به مسائل مربوط در توسعه موسـسات کوچـک،افزایش تـوان              
 موضوعاتی اسـت کـه در       طراحی و اجرای اصالحیات در سیاست مشاغل کوچک از جمله         

  .این رشته به آن پرداخته می شود
  خدمات مالی 

اکثرا ،صاحبان صنایع کوچک از عدم دسترسی به بودجه کافی شکایت دارند شرایط بسیار              
دشوار و فقدان اعتبار از جمله موانعی بشمار می روند که مردان و زنان بسیاری را از کسب 

حروم ساخته است لذا این موسسات با چالشهای وام هایی برای توسعه موسسات کوچک م
عدیده ای مواجه می شوند رشته های اموزشی ذیل برای رفع مشکالت مربـوط بـه ایـن                  

  :بخش طراحی شده است 
مدیریت موسسات کوچک در راستای عملکرد صـحیح ،ضـمانت کـاری بـرای موسـسات            

حادیـه هـایی    کوچک،ضمانت بودجه برای موسسات کاری ،معرفی موسسات کوچک به ات         
  خاص 

  خدمات توسعه شغلی
شامل BDS به رشد و عملکرد بهتر موسسات کمک می کند BDSخدمات توسعه شغلی

اطالعات ،آموزش ،مشاوره شغلی ،خدمان مشاوره ای و بازاریابی ،مشارکت در تکنولـوژی             
مـوارد نـامبرده اکثـرا در سـطح موسـسات           .اطالعات و ارتباطات ،خودیاری فنی می باشد      

 و بزرگ استفاده می شود رشته هایی که در این شاخه با مساعدت  بخش اشتغال                 متوسط
ILOبرگزار می گردد عبارتند از:  
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اصـول و   SME،توسـعه پیوسـته     BDS،مدیریت  BDSتوسعه بازار های تجاری برای      
  مبانی عملی با مشارکت یونیدو

  توسعه کارآفرینی زنان 
 ،اشتغالزایی و فقرزدایی شناخته شـود رشـته         برای اینکه جایگاه زنان در اهمیت کارآفرینی      

  :برگزار می گرددILOهای ذیل با مشارکت 
یـا خـدمات شـغلی ،تربیـت        BDSسیاستها و استرتژیهای ارتقا کارآفرینی زنان ،امـوزش         

  مشاور و مربی برای اموزش زنان در رشته کار آفرینی و رشد شغلی 
  مدیریت منابع انسانی

 و افزایش بهره وری با عملکرد صحیح مـدیران و صـاحبات             رابطه میان بهبود شرایط کار    
  :مشاغل تثبیت می شودبرای مدیریت منابع انسانی رشته های زیر پیشنهاد می شود

بهبود بهره وری با عملکرد صحیح در مدیریت منابع انسانی ،توسـعه سیاسـت بهـره وری               
  ملی ،بهبود کیفیت شغلی در موسسات کوچک

  
  
 


