
 
 

 
 

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می کند

  

 ومين همايش بين الملليسمين همايش ملي و چهار

 مهارت آموزي و اشتغال

  شعاربا 
 

 در  آموزش های مهارتی  بازار محور

 و دانش بنیان مقاومتی اقتصاد 

 
 معاونت پژوهش و برنامه ريزي

دفتر پژوهش و برنامه ريزي



 مقدهم
ها نه تنها عهده دار تربيت  اين آموزش. است (ايو حرفهفني ) يهاي مهارت به آموزش  سرمايه انساني توجه توسعه  به  دستيابي مهم در عوامل از يكي

از  .مي نمايد يانياست، بلكه از طريق بستر سازي خود اشتغالي، به حل مشكل بيكاري نيز كمك شا يهاي مختلف اقتصاد نيروي كار مورد نياز بخش

مزيت سرمايه . موجد سرمايه اختصاصي است يموجد سرمايه عمومي و آموزش مهارت يمنظر نظريه سرمايه انساني، آموزش عمومي و نظر

ن بينش يا. هاي شغلي بيشتر آماده مي سازد گان آن را براي به دست آوردن جايگاههاي كسب شده، دارندهاين است كه به اتكاي مهارت ياختصاص

بر اساس توصيه سازمان . نيز مورد نظر واقع گردد يهاي مهارتهاي عمومي، آموزشيده است كه در بيشتر كشورهاي جهان در كنار آموزشباعث گرد

به عنوان يك بخش اساسي از اين   مهارتيهاي يونسكو، همه كشورها نيازمند به يك خط مشي منسجم آموزشي هستند، به نحوي كه در آن آموزش

به عنوان يك اولويت اين آموزش ها . اهميت آموزش هاي مهارتي در كشور عزيزمان ايران بخوبي درک شده است. دباش شدهه ديده ستم يكپارچيس

مورد توجه جدي چنين راهكاري مؤثر در پاسخ به نيازهاي اشتغال و بازار كار، محساس و حياتي در تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين و ه

نظام آموزش »ابالغ  ،(مد ظله العالي)از سوي مقام معظم رهبري و  اقتصاد مقاومتي هاي كلي اشتغال  با توجه به ابالغ سياست .استقرار گرفته 

اي  سازمان آموزش فني و حرفه ؛ساير اسناد باالدستي در حوزه مهارت آموزيو  (1/8/1931مورخ )از سوي هيأت محترم دولت « مهارت و فناوري

ومين سملي و  همايش چهارمينهمايش، با نظر شوراي سياست گذاري  ،در كشور هاي غير رسمي مهارتي كشور به عنوان نهاد اصلي آموزش

همچنين مشاركت با استعانت خداوند متعال و . نمودبرگزار خواهد  1934هشت ماه بدر اردي را، «مهارت آموزي و اشتغال »بين المللي  همايش

راهبردها و ؛ شناسايي چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش هاي مهارتي: اهدافي از قبيلدر اين همايش  پژوهشگران داخلي و خارجي

 فراهم كردن زمينه مشاركت صاحبنظران؛ فرهنگ سازي براي گسترش توجه به آموزش هاي مهارتي؛ راهكارهاي توسعه مهارت آموزي و اشتغال

تقويت جايگاه آموزش هاي مهارتي در بخش هاي ؛ بهبود اثربخشي وكارآيي آموزش هاي مهارتي؛ داخلي و بين المللي در نظام آموزش مهارتي

  .پيگيري خواهد شد ...ي و صنعتي، كشاورزي و خدمات

 محوراهي همايش
 و دانش بنياندر اقتصاد مقاومتي  آموزش هاي مهارتي بازار محور -
 ان نيرتي و اقتصاد دانش بهاي مها شزآمو -
 هاي مهارتي  مشاغل نوين و آموزش -
 شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي  -
 مهارت آموزي و يادگيري مادام العمر  -
 مهارت آموزي و بنگاههاي اقتصادي و توليدي  -
 مهارت آموزي ، اقتصاد يادگيرنده و توسعه پايدار  -
 يني و اشتغال مهارت آموزي ، كار آفر -
 آموزش هاي مهارتي مجازي و توانمندسازي عمومي -
 طه مهارت آموزي يپژوهش در ح -
 آموزشهاي مهارتي و توانمند سازي زنان  -
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