
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت مهارتی 

 نوین استانداردهای تدوین لزوم و ای حرفه و فنی های آموزش:موضوع

 سملقان و مانه شهرستان ای حرفهو فنی آموزش مرکز رئیس ؛ امیدیان الدین شهاب:قلم به

 شمالی خراسان

 ابتدایی های تواناییکلیه  شامل مهارت. است مهارت و دانش داشتن توانمند، انسان های ویژگی ترین مهم از

 شایستگی ارتقای و گسترش برای تردید بی. سازد می عملی شده تعیین شرایط در را کار انجام که است الزم

 و کسب مختلف سطوح در مستمر پیشرفت جهت انسانی، ای سرمایه های توانمندی ارزیابی و ای حرفه های

 حرفه صالحّیت برای کار، و کسب روند بودن اصولی و بهتر جهت در. آورد دست به را الزم صالحیّت باید کار،

 پیشرفت برای را مناسب های زمینه توانندمی استانداردها ،این است شده گرفته نظر در استانداردهایی ای

 ضروری و الزم امری موّفقیّت مسیر در ای حرفه صالحیّت کسب برای استانداردهایی داشتن. آورند وجود به

 و فنی هایمهارت ها، شایستگی از همجنس و سازگار استانداردهای ایجاد هاچهارچوب این از هدف. است

 است غیرفنی

 باال اموزش اصلی اهداف پایداردارد توسعه درتحقق بسیارمهمی نقش سطوح درتمام اموزی ومهارت آموزش

 دراین باشد می جامعه دربرابر آنها پذیری مسئولیت حس افزایش و درافراد اخالق و تحلیل دانش سطح بردن

 مهارت اموزشی استانداردهای درتدوین ای حرفه و فنی اموزش سازمان نقش بررسی به کوتاه مهارتی یادداشت

 به استانداردهاباتوجه این کمبود درسی ریزی برنامه و طرح دردفتر و پرداخته مختلف های  درحوزه

 تدوین لذا است مشهود کامال کاراموخته و متخصص نیروی تربیت و دانش این به جامعه نیازروزافزون



 به منجر ،  جدید صنایع برای مهارتی نیروهای تربیت و تکنولوژی پیشرفت به توجه ،با بیشتر استانداردهای

 که شود می مدرن طراحی به سنتی ازطراحی  کاراموزان نگرش تغییر باعث که  شود می  افراد پایدار اشتغال

 باشد می استانداردها این پیشنهاد اصلی ازاهداف که میگیرد قرار طراح مدنظر پایدار توسعه مبانی درآن

  نوین استاندارهایی تدوین ، پایدار اشتغال بر ای حرفه و فنی سازمان گذاری تاثیر راهکارهای از یکی لذا

 .باشد می


