سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تأسیس
در سال  1359از ادغام سه واحد آموزشی "اداره کل
تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی""،صندوق
کارآموزی" و "کانون كارآموزی" با نام «سازمان آموزش
فنی و نیروی انسانی» تشکیل گردید و در سال  1360به
«سازمان آموزش فنی و حرفهای كشور» تغییر نام یافت.
در حال حاضر اين سازمان عالوه بر ستاد مركزي،
داراي  31اداره كل ،بيش از  600مركز آموزش فني و
حرفه اي دولتي و بیش از 17هزار آموزشگاه فني و حرفه
اي آزاد در سطح كشور و همچنين مركز آموزش تربيت
مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي است.
مأموريت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
آموزش ،پژوهش ،توليد استانداردهاي آموزشي و ارزشيابي
مهارت نيروي كار كشور است كه فرآيند آموزش در
قالب دوره هاي  1تا  18ماهه به صورت کوتاه مدت
و پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از طريق
آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي ،تيم هاي سيار
شهري و روستايي ،مراکز جوار صنايع و صنوف ،مراکز
جوار دانشگاه ،مراکز جوار زندان ،مراکز جوار پادگان
ها ،آموزش در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و
حرفه اي و همچنين آموزش در بخش غير دولتي توسط
آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد انجام مي شود و
بدین وسیله نسبت به تأمين و تربيت نيروي كار ماهر
و نيمه ماهر مورد نياز بخش هاي مختلف صنعت،
كشاورزي و خدمات و ارتقاي فرهنگ مهارت هاي فني
جامعه اقدام می نماید.
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نظام جامع مهارت و فناوري
در راستاي ماده  21برنامه پنجم توسعه نظام جامع مهارت و فناوري با سه زير نظام )1نظام آموزش مهارت و فناوري،
 )2نظام صالحيت حرفه اي و )3نظام احراز شرايط اشتغال تدوين شده است.

گروه هاي هدف:
* شاغالن اصناف و صنايع
* كارجويان
* روستاييان

* دانشجويان و فارغ التحصيالن
دانشگاهي
* زنان

نظام آموزش مهارت و فناوري
در راستاي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي
و در اجراي ماده  21قانون برنامه پنجم توسعه ي كشور،
به منظور ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي در امر
سياستگذاري ،هدايت ،حمايت ،اعتبار بخشي و نظارت
بر آموزشهاي مهارتي متناسب با نيازهاي شغلي ،آيين
نامه ي نظام آموزش مهارت و فناوري در جلسه ي مورخ
1390/8/1هیأت وزيران به تصویب رسید و ابالغ شد.
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اين نظام با اهداف تربیت و افزايش كارايي و اثر
بخشي نیروی انسانی موردنياز در بخش هاي مختلف
صنعت ،كشاورزي ،خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس
استانداردهاي شغلي ،فرهنگ ارزشي ـ بومي و نياز
بازار کار داخلي و تقاضاي بازارهاي منطقه اي و بين

المللي متناسب با نظام اشتغال كشور و اشاعه و نهادينه
سازي فرهنگ كسب و كار مبتني بر استعداد ،ذوق،
دانش ،مهارت ،فناوري ،تخصص ،توانایی وكارآفريني با
رويكرد ارزش هاي اسالمي و اخالق حرفه ای طراحي
شده است كه با تصويب هيأت محترم وزيران و ابالغ
آن توسط معاون اول محترم رييس جمهوري الزم االجرا
شده است.
توسعه ي كمي و كيفي آموزش هاي مهارت و فناوري
مبتني بر پژوهش هاي كاربردي و آمايش سرزمين ،طراحي
و تدوين مدل ها و روش هاي انعطاف پذير در آموزش هاي
مهارت و فناوري تقاضا محور ،نيازسنجي مستمر آموزشي
مبتني بر آمايش سرزمين و برنامه ريزي ،سازماندهي و هدايت
آموزش هاي مهارت و فناوري با توجه به نظام های
آموزشی بين المللي ،معرفي و هدايت فارغ التحصيالن
نظام آموزش مهارت و فناوري به بازار كار ،تأمين نياز

آموزشي حوزه هاي شغلي تـا باالترين سطـوح آموزش
عـالي مهارت و فناوري بر اساس تحوالت فناوري و
فراهم كردن زمينه ي آموزش مادام العمر و فراهم نمودن
امكان تجميع دوره هاي آموزش تكميلي بين سطوح
تحصيلي و معادل سازی با دوره هاي رسمي از مأموريت
هاي نظام آموزش مهارت و فناوري كشور است.
براساس آيين نامه ي نظام آموزش مهارت و فناوري،
سازمان ملي مهارت و فناوري مسؤول اجراي مصوبات
شوراي سياستگذاري اين نظام ،يكپارچه سازي ،هدايت و
اعتالي آموزش هاي مهارتي و استقرار نظام جامع مهارت
و فناوري از طريق سه زير نظام آموزش مهارت و فناوري،
صالحيت حرفه اي و شرايط احراز اشتغال مي باشد.
در اين نظام ،دوره هاي آموزش مهارت و فناوري در
بخش هاي دولتي ،عمومي ،تعاوني و خصوصي و در
سطوح محلي ،ملي ،منطقه اي و بين المللي برگزار مي گردد.
آموزش هاي مهارت و فناوري در حوزه هاي صنعت (نفت،
معدن ،انرژي ،صنايع غذايي ،تكنولوژي پزشكي ،ارتباطات
و فناوري اطالعات و  ،)...كشاورزي (شيالت و آبزيان،
منابع طبيعي ،دامپروري ،دامپزشكي ،زراعت ،باغباني و ،)...
خدمات (ورزش ،اقتصاد ،مديريت و تجارت ،گردشگري،
آموزش ،نظامي و امنيتي و  )...و فرهنگ و هنر (امورفرهنگي،
رسانه ،صنايع دستي ،هنرهاي تجسمي ،سينما ،موسيقي ،تئاتر و
 )...طراحي و اجرا می شود.
اركان نظام آموزش مهارت و فناوري شامل نظام آموزش
عالی مهارت و فناوری و نظام آموزش فني و حرفه اي (دوره
های تکمیلی بین سطوح تحصیلی) است.
سطوح تحصيلي در هر دو نظام آموزش نظري و
نظام آموزش مهارت و فناوري از نظر ارزش هم تراز
بوده و فارغ التحصيالن هر يك از سطوح تحصيلي
در اين دو نظام ميتوانند بر اساس شرايط عمومي و
اختصاصي پذيرش ،در سطوح باالتر در هر یک از دو
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نظام ادامه تحصيل دهند .عناوين دوره هاي عالي مهارت
و فناوري در اين نظام به ترتيب كارداني فني ،مهندسي
فناوري ،مهندسي فناوري ارشد و مهندسي فناوري خبره
است كه به ترتيب هم تراز سطوح كارداني ،كارشناسي،
كارشناسي ارشد و دكتري در نظام آموزش نظري است.
در حوزه هاي آموزشی با ماهيت غير فني عناوين كارداني
حرفه اي ،كارشناسي حرفه اي ،كارشناسي حرفه اي
ارشد و كارشناسي حرفه اي خبره خواهد بود.
دوره های آموزش عالی مهارت و فناوری در دانشگاه
جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا
خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاه
جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای
صادر می شود .همچنين دوره های آموزش تکمیلی بین
سطوح تحصیلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی اجرا خواهد شد و گواهی
نامه های دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح تحصیلی
که در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی ارائه می شود،
در هر سطحی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا
دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی صادر می شود.
طراحي و تدوين نظام صالحيت حرفه اي كشور
در راستاي ايجاد سازمان ملي مهارت و فناوري و به
منظور ارزيابي و بهره گيري بهينه از توانمندي ،دانش،
مهارت و نگرش افراد متناسب با هر شغل يا حرفه،
نظام صالحيت حرفه اي كشور به عنوان يكي از اركان
نظام جامع مهارت و فناوري كشور با حضور جمعي از
خبرگان اين حوزه طراحي و تدوين شده است.

4

اركان نظام صالحيت حرفه اي كشور شامل )1
شوراي عالي مهارت و فناوري كشور )2،سازمان ملي
مهارت و فناوري و )3شوراي استانداردسازي و كيفيت

بخشي صالحيت حرفه اي مي باشد كه رسميت بخشي
به انواع صالحيت هاي حرفه اي ،استانداردسازي فرآيندهاي
مرتبط با ارزيابي گواهي نامه هاي آموزشي و مدارك
تحصيلي و تجربيات مستند برای احراز صالحيت حرفه
اي ،انطباق و تعيين ارتباط منطقي بين سطوح مختلف
آموزش نظري و مهارتي و سطوح مختلف صالحيت
حرفه اي و بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بين نظام
اشتغال ،نظام آموزش نظري و نظام آموزش مهارت و
فناوري از جمله وظايف اين نظام است.
سطح بندي صالحيت حرفه اي متناسب با دامنه و عمق
دانش ،مهارت و نگرش مورد نياز احراز صالحيت ها در هر
يك از حرفه هاي بخش هاي صنعت ،خدمات ،كشاورزي
و فرهنگ و هنر ،حداكثر مشتمل بر هفت سطح براي صدور
گواهينامه و مدرك آموزش عالي طبقه بندي مي شود.
اين سطوح براي گواهينامه شامل :كارگر فني و حرفه
اي ساده ،كارگر فني و حرفه اي ماهر ،كارگر فني و
حرفه اي ممتاز ،استاد كار فني و حرفه اي ،مهندس فني
وكارشناس حرفه اي ،مهندس ارشد فني وكارشناس
ارشد حرفه اي و مهندس خبره ی فني وكارشناس
خبره ی حرفه اي و براي مدارك آموزش عالي شامل:
ديپلم كاردانش و فني و حرفه اي ،كارداني فني و حرفه
اي ،مهندسي فناوري/كارشناسي حرفه اي ،مهندسي
فناوري ارشد/كارشناسي ارشد و مهندسي فناوري خبره/
كارشناسي حرفه اي خبره
در اين نظام ،سنجش صالحيت حرفه اي افراد بر
اساس استاندارد سنجش صالحيت حرفه اي هر يك
از سطوح صالحيت بر اساس سوابق تحصيلي ،سوابق
تجربي مستند ،آزمون هاي علمي ،عملي به صورت كتبي
و يا شفاهي مبتني بر آيين نامه اي عمومي و دستورالعمل
هاي اختصاصي كه براي هر يك از حرفه ها توسط
سازمان ملي مهارت و فناوري با همكاري دستگاه
هاي ذيربط تهيه و به تصويب شوراي استانداردسازي

و كيفيت بخشي صالحيت حرفه اي مي رسد ،انجام
خواهد شد.
در زمان استقرار نظام صالحيت حرفه اي در كشور،
گواهینامه های صالحیت حرفه ای بر مبناي سطح
صالحيت كسب شده توسط سازمان ملي مهارت و
فناوري صادر مي شود و احراز شغل و ارتقاي مستمر در
آن منحصرا ً با كسب گواهينامه هاي صالحيت حرفه اي
مرتبط ،امكان پذير است.
مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي فني و
حرفه اي كشور
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي
اجرايي نمودن آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري،
با هدف توسعه ي آموزش هاي مهارت محور به سطوح
دانشگاهي و تربيت دانشجوي مهارتي سازمان آموزش فني
و حرفه اي كشور ،مؤسسه ي آموزش عالي علمي ـ كاربردي
فني و حرفه اي را با مجوز جلسه ي مورخ 1390/8/30
وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ،تأسيس و راه اندازي نمود.
اين مؤسسه ي آموزش عالي مجوز تأسيس مركز
دانشگاهي در مقاطع مختلف در رشته هاي مهارتي را
صادر مي كند و در حال حاضر نيز در راستاي اجراي
ماده  21قانون برنامه ي پنجم توسعه ي كشور درخصوص
ايجاد نظام جامع آموزش مهارت ،مجوز ايجاد بيش از
 60مركز جامع علمي ـ كاربردي تخصصي فني و حرفه
اي در تمام استان هاي كشور صادر شده است.اين مراكز
آموزش علمي ـ كاربردي تخصصي فني و حرفه اي با
هدف ارتقاي آموزش هاي دانشگاهي در سطوح مهارتي
و پيوند آموزش هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار ،در
مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور ايجاد و راه اندازي
شده و فعاليت خود را با پذيرش حدود  7هزار دانشجو
آغاز نموده اند.

آموزش هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي
آموزش هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي به منظور
همسويي با تحوالت جهاني در زمينه ي آموزش هاي مهارتي
و ايجاد زمينه ي ارتقاي منابع انساني در قالب دوره هاي
پودماني اجرا مي شود كه تكميل اين پودمان ها منجر
به مدرك و مقطع تحصيلي مي شود .سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور استانداردهاي اين آموزش ها را
توسط دفتر طرح و برنامه هاي درسي تدوين و در مراكز
آموزش فني و حرفه اي و علمي  -كاربردي زيرمجموعه ي
خود اجرا مي نمايد .تهيه ،ترجمه ،تأليف اسناد آموزشي
كشورهاي مطرح جهان از گام هاي اوليه براي اجراي طرح
آموزش هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي است.
زمينه هاي مهارت آموزي

* آموزش در مراكز ثابت بخش دولتي

اين گونه آموزش ها كه عموم ًا آموزش هاي پايه ي فني در
بخش هاي مختلف مي باشند عمدت ًا در كارگاه هاي مجهز كه در
محل ثابتي مستقر گرديده اند ،اجرا مي شود .سازمان با بيش
از  600مركز آموزشي ثابت دولتي ويژه آموزش مردان ،زنان و
مراكز آموزشي دو منظوره در سطح كشور ،آموزش هاي فني
و حرفه اي را اجرا مي نمايد.

* آموزش روستاييان

پايگاه هاي كارآموزي روستايي به منظور جبران
كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز كه
مستلزم صرف هزينه ي سنگين احداث مركز مي باشد و
لزوم سرمايه گذاري كالن در آن نقاط مقرون به صرفه
نبوده ،طراحي شده است.
هريكازاينپايگاههابامشاركتنهادهاوسازمانهاي دولتي
و غير دولتي در رشته هاي متنوع آموزشي با تجهيزات
خودرو ،چادر ،كانكس و تجهيزات آموزش مربوطه تشكيل
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شده اند و آموزش هاي مربوطه را در منطقه يا روستاي
مورد نظر اجرا مي نمايند.

* آموزش هاي عشايري

در راستاي ارتقا و توسعه ي توانمندي هاي علمي،
مهارتي و توليدي خانوارهاي عشايري ،با هدف
توانمندسازي جامعه عشايري ،كيفيت بخشي به دانش
فني و حرفه اي و ارتقاي توانمندي هاي مهارتي اين
جامعه مولد كشور ،بهره مندي هر چه بيشتر آنان از
فرصت هاي آموزشي ،امكان دسترسي به فرصت هاي
شغلي مناسب و همچنين باال بردن بهره وري در توليدات
عشاير سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در قالب
«طرح كوثر» با همكاري سازمان امور عشاير ايران ،امكان

اي كشور ،اين سازمان به تأسيس و راه اندازي مراكز
آموزشي كه اصطالح ًا مراكز جوار دانشگاهي()ASD
ناميده مي شوند ،اقدام نموده است .اين مراكز در حال حاضر
اقدام به برگزاري دوره هاي آمادگي شغلي ،كارآفريني بر
اساس الگوي  ،KABمهارت هاي پيشرفته غير فني از
جمله مديريت كسب و كار و نرم افزارهاي تخصصي نموده
است .در صورت ضرورت آموزش مهارت هاي پيشرفته
ي فني در حوزه هاي مكاترونيك ،نانو تكنولوژي ،بيو
تكنولوژي ،مالتي مديا و  ...به دانشجويان ،ادارات كل
آموزش فني و حرفه اي استان ها پس از انعقاد تفاهم
نامه اقدام به آموزش مهارت هاي مورد نياز دانشجويان
در مراكز دولتي سازمان خواهند نمود.
* آموزش هاي پيشرفته فني و غيـرفني

اين آمـوزش ها با هدف تأميـن نيروي كار متخـصص
و ارتقاي مهارت افراد شاغل در حوزه هاي علمي ،فناوري،
صنايع پيشرفته ،مديريتي و كارآفريني طراحي و اجرا
مي شود .دريافت كنندگان اين آموزش ها ،بيشتر فارغ
التحصيالن دانشگاه ها و مديران و متخصصان واحد هاي
اقتصادي و صنعتي هستند.

* آموزش در صنايع

بخشي از آموزش هاي سازمان در قالب آموزش در
صنايع ،ويژه شاغالن بازار كار و در راستاي صيانت از
نيروي كار و ارتقاي سطح مهارت آنان همگام با فناوري
برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي و مهارتي را
براي عشاير ايران فراهم نموده است.
* آموزش به دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي
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نظر به ضرورت مهارت آموزي دانشجويان و فارغ
التحصيالن دانشگاهي و به منظور بهره مندي از امكانات و
ظرفيت هاي دانشگاه ها و سازمان آموزش فني و حرفه

هاي روز در قالب هايي به شرح زير انجام مي شود:
الف  -آموزش در مراكز جوار كارگاهي و بين كارگاهي :
 اين مراكز به منظور گسترش آموزش هاي فني وحرفه اي و تأمين نيروي انساني ماهر مورد نياز صنايع
مي باشند كه بر اساس قانون ،توسط كارفرمايان تأسيس
و اداره شده و نسبت به آموزش رشته هاي مورد نياز با
نظارت و هدايت معاونت آموزش اداره كل آموزش فني
و حرفه اي استان ،فعاليت مي نمايند.
 مركز جوار كارگاهي مركزي است كه از لحاظتجهيزات آموزشي ،مستقل از جريان خط توليد بوده و
هر واحد به تنهايي يا چند واحد به اشتراك مي توانند آن
را تأسيس و اداره نمايند و مركز آموزش بين كارگاهي مركزي
است كه در بين دو واحد توليدي به منظور آموزش
مهارت هاي شغلي توسط صنايع بزرگ ايجاد مي شود.
ب -آموزش ضمن كار:
اين آموزش ها به منظور افزايش مهارت شاغالن در
صنعت ،در محل و در حين انجام كار واقعي بدون جدا
كردن شاغل از كار صورت مي پذيرد.

* آموزش در زندان ها

يكي ديگر از بخش هاي آموزشي سازمان ،آموزش
در زندان مي باشد .از آنجا كه بيكاري و فقدان مهارت

يكي از علل گرايش به اعتياد ،بزهكاري و خالف مي
باشد؛ بنابراين داشتن مهارت در فرد ضمن ايجاد شرايط
اوليه براي اشتغال ،به تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي
وي كمك مي كند.
در اين راستا ،سازمان از طريق عقد تفاهم نامه با
سازمان امور زندان ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر،
نسبت به آموزش زندانيان و معتادان درمان يافته و خود
معرف اقدام مي نمايد.
* آموزش در پادگان ها

به منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت
سربازي ،طرحي تحت عنوان طرح آموزش فني و حرفه
اي سربازان در بهمن ماه  1371توسط سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور تهيه و پس از تصويب هيأت
محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبري(مدظله
العالي) و موافقت معظم له ،آيين نامه ي اجرايي آن به
نيروهاي مسلح و ادارات كل آموزش فني و حرفه اي
كشور ابالغ گرديد.
طبق اين قانون ،سازمان با همكاري مسؤوالن اداره ي آموزش
پادگان ها در نشست هاي كارشناسي ،پس از برنامه ريزي
و توافق هاي الزم براساس استانداردها به آموزش پايه
و پيشرفته سربازان در محل پادگان ها مي پردازد و پس
از پايان دوره و انجام آزمون ،به آن ها گواهينامه اعطا مي
گردد.
* آموزش مهارت هاي پيشرفته

با توجه به اهميت فناوري و نيروي انساني در توسعه
ي پايدار و تحقق سند چشم انداز  1404و نقشه ي جامع
علمي كشور ،فناوري هاي راهبردي و اولويت دار كشور
مورد توجه قرار گرفته است .در راستاي تحقق اهداف
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مربوطه در اسناد باالدستي از جمله قانون برنامه ي پنجم
توسعه ،مصوبه ي شركت هاي دانش بنيان به منظور
تهيه و تدوين بسترهاي الزم براي توسعه ي فناوري و
نوآوري ،راهبردها و راه كارهايي را ارائه داده اند .امور مهارت هاي
پيشرفته با توجه به مأموريت سازمان آموزش فني و حرفه
اي كشور تربيت نيروي متخصص و ماهر بازار كار را محور
فعاليت خود قرار داده است تا با استــــفادهاز تــجارب بين
المـللي و ملي اقـدام به تـوسعه ي شايستگي ها با تأكيد بر
مهارت ها و نگرش نيروي انساني مورد نياز صنايع مرتبط
نمايد .در اين راستا مركز آموزش فني و حرفه اي دولتي،
مراكز فني و حرفه اي دانشگاهي( ،)ASDآموزشگاه
هاي آزاد ،مراكز آموزشي ساير دستگاه ها اعم از دولتي و
خصوصي به عنوان مراكز مجري در اين حوزه مشغول به
فعاليت هستند .به طور كلي مهم ترين محورهاي كاري حوزه
ي مهارت هاي پيشرفته عبارتند از:
 انجام مطالعات نياز سنجي ،امكان سنجي و آيندهپژوهي فناوري مهارت هاي نيروي كار
 آينده پژوهي در فناوري ها و مشاغل مرتبط به منظورتدوين دوره هاي آموزشي فناوري هاي راهبردي و نوين
 فرهنگ سازي و ايجاد بسترهاي مناسب براي توسعهي آموزش مهارتي در حوزه ي فناوري هاي راهبردي
و نوين
 مديريت و برنامه ريزي در راه اندازي قطب هاي آموزشيصنايع راهبردي و نوين
 برنامه ريزي براي بهره مندي از توانمندي هاي تخصصيو توسعه ي همكاري با ساير دستگاه ها و سازمان ها براي
تقويت نيروي انساني فناوري هاي راهبردي و نوين
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 انعقاد شيوه نامه و تفاهم نامه هاي همكاري با سايردستگاه ها و سازمان ها براي تقويت توانمندي هاي نيروي
انساني شركت هاي دانش بنيان

 ساماندهي و گسترش مراكز آموزش مهارت هايپيشرفته و تخصصي
 تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي ويژه مهارت ها درحوزه فناوري هاي راهبردي و نوين
 طراحي اجراي دوره هاي مهارتي كارآفريني و مديريتكسب و كار شركت هاي دانش بنيان و ساير متقاضيان
 استقرار نظام كارورزي و كارآموزي دانش آموختگاندانشگاهي
 گسترش ارتباطات علمي و تخصصي با سازمان ها ومراكز داخلي و بين المللي
 توانمندسازي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي ساماندهي الگوي آموزش مهارت هاي پيشرفته درمراكز آموزش فني و حرفه اي كشور اعم از ثابت،
دانشگاهي و آموزشگاه هاي آزاد
آموزش در آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي
آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي به مؤسسه اي گفته مي
شود كه توسط بخش غيردولتي با كسب مجوز از سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور و در چارچوب آيين
نامه ي تشكيل و اداره ي آموزشگاه هاي آزاد فني و
حرفه اي ،مصوب سال  1379هيأت دولت راه اندازي
شده است و براساس برنامه هاي درسي و استانداردهاي
مهارت آموزشي مصوب سازمان و تأمين عوامل آموزشي
واجد شرايط طبق ضوابط نسبت به برگزاري دوره هاي فني
و حرفه اي اقدام مي نمايد.
لزوم فراگيري فن و حرفه براي كليه اقشار كشور
امكانات وسيعي را طلب مي كند كه توان تأمين آن از
مجراي دولتي مقدور نيست و با استناد به تبصره ماده
 111قانون كار جمهوري اسالمي ايران و آيين نامه تشكيل

و اداره آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي مصوب هيأت
وزيران به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجازه
داده شده است تا با استفاده از جلب مشاركت بخش
خصوصي نسبت به تأسيس آموزشگاه هاي آزاد فني و
حرفه اي تحت مديريت مؤسسات كارآموزي آزاد اقدام
نمايد .در حال حاضر بيش از  17هزار آموزشگاه آزاد با
مجوز اين سازمان در حال فعاليت مي باشند.
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي
يكي ديگر از محورهاي آموزشي این سازمان ،آموزش
استادكاران ،مربيان و سرمربيان آموزشي به منظور تأمين
كادر آموزشي مورد نياز اصناف ،صنايع و مراكز آموزش
فني و حرفه اي كشور و همچنين تربيت مربيان آموزشي
كشورهاي منطقه و جهان اسالم است كه اين امر در
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي اين
سازمان واقع در منطقه كرج صورت مي گيرد.
اين مركز ،يكي از مراكز منحصر بفرد آموزشي در
خاورميانه است و از تجهيزات و امكانات ويژه اي
برخوردار مي باشد و به طور مستمر فناوري هاي جديد را
در عرصه ي صنعتي كشور تحت نظارت و ارزيابي داشته و
تالش مي كند تا دانش به كارگيري فناوري هاي جديد و
روش انتقال آن را ميسر سازد.
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پژوهش
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پژوهش بخش ديگري از مأموريت هاي اصلي
سازمان به شمار مي رود كه چالش هاي اصلي بين
آموزش با بازار كار و صنايع را بررسي مي كند و براي رفع
آن فعاليت مي كند و عموم ًا در زمينه هاي شناسايي
صنايع و مهارت هاي موجود در آن ها ،گردآوري
اطالعات مورد نياز براي تهيه و تدوين استانداردهاي
مهارت آموزي و نرم افزار و سخت افزار آموزشي و كمك
آموزشي ،مطالعه و بررسي روش ها و سيستم هاي آموزشي
موجود در ساير سازمان هاي داخلي و خارجي ،مطالعه
و پيشنهاد روند جابجايي نيروي كار و باال بردن مهارت
كارگران شاغل و همچنين ايجاد تشكل هاي مربيان فني
و حرفه اي و جلب مشاركت آنان ،تهیه و تدوین شیوه نامه،
پژوهش در سازمان ،تشکیل شورای پژوهش سازمان،
تشويق مؤلفان و پژوهشگران سازماني ،اخذ مجوز برای

انتشار مجالت علمي -پژوهشي و علمي – ترويجي،
شناسایی و دعوت از اساتید مجرب هیأت علمی دانشگاه
ها برای همکاری پژوهشی و ارتباط با سامانه اطالعات
تحقیقاتی علم و فناوری (سمات) را بر عهده دارد.
توسعه ي علمي – مهارتي و منابع انساني سازمان در
گروي بهره گيري هر چه بيشتر از ظرفيت و توانمندي
هاي علمي و پژوهشي اشخاص و مؤسسات ،توسعه و تعميق
فرهنگ پژوهشي در بين كاركنان و ايجاد ظرفيت هاي پژوهشي
در سازمان مي باشد.
ترديدي نيست كه توسعه ي مناسب و ارتقاي كيفي
برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي ،تنها از طريق انجام
پژوهش هاي علمي معتبر امكان پذير است و بدون اتكا
به يافته هاي پژوهشي و كاربست نتايج آنها ،هر اقدامي در
راستاي توسعه ي آموزش هاي فني و حرفه اي به مثابه پرتاب
تيري درتاريكي خواهد بود.

استانداردهاي آموزش مهارت و فناوري
به طور كلي دو مجموعه استانداردهاي پايه و پيشرفته
در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تدوين مي شود كه
استانداردهاي پيشرفته براي كارآموزان با مدرك تحصيلي
فوق ديپلم به باال است.
تهيه و تدوين استانداردهاي مهارتي توسط دفتر طرح
و برنامه هاي درسي صورت مي گيرد ،اين استانداردها
شامل :استانداردهاي شغل و آموزش ،استاندارد
شايستگي ،استاندارد آموزش در صنايع ،استاندارد ويژه
معلوالن ذهني و جسمي ،اخالق حرفه اي و ...مي باشد.
تدوين استانداردها در  3حوزه ي صنعت ،خدمات و
كشاورزي صورت مي گيرد.
حوزه ي صنعت :تهيه و تدوين استانداردهاي  20گروه
آموزشي شامل :اتومكانيك ،الكترونيك ،برق ،تأسيسات،
جوشكاري ،حمل و نقل ،سراميك ،صنايع چاپ ،صنايع
چوب ،صنايع دريايي ،صنايع شيميايي ،صنايع فلزي،

صنايع نساجي ،عمران ،كنترل و ابزار دقيق ،متالورژي،
مخابرات ،مديريت صنايع ،معدن و مكانيك در حوزه ي
صنعت صورت مي گيرد.
حوزه ي خدمات :تهيه و تدوين استانداردهاي 16
گروه شامل :آموزش امور اداري ،امور مالي و بازرگاني،
بهداشت و ايمني ،تكنولوژي فرهنگي ،خدمات آموزشي،
صنايع دستي(بافت) ،صنايع دستي(چوب ،فلز ،سفال) ،صنايع
دستي(طال و جواهر سازي) ،طراحي و دوخت ،فناوري
اطالعات ،گردشگري ،مراقبت زيبايي ،هتلداري ،هنرهاي
تجسمي ،هنرهاي تزئيني و هنرهاي نمايشي در حوزه ي
خدمات انجام مي شود.
حوزه ي كشاورزي :تهيه و تدوين استانداردهاي
 6گروه آموزشي شامل :بيوتكنولوژي ،كشاورزي(دامي و
آبزيان) ،منابع طبيعي و محيط زيست ،كشاورزي(باغي و
زراعي) ،كشاورزي (ماشين آالت) و صنايع غذايي در حوزه
ي كشاورزي انجام مي شود.
تهيه ي بانك و مخزن استانداردها
دفتر طرح و برنامه هاي درسي براي اولين بار براي
نظام بخشي به آمار و مستندات به راه اندازي بانك و
مخزن استانداردهاي آموزشي اقدام كرده است .اين بانك
و مخزن حاوي  100سؤال براي هر استاندارد شغل50 ،
سؤال براي استاندارد شايستگي ،كتب و منابع آموزشي
و كمك درسي براي هر رشته آموزشي ،فايل استاندارد،
 CDو پروژه و ساير ملزومات آموزشي است.
مشاوره و هدايت آموزشي
در راستاي نو سازي آموزش هاي فني و حرفه اي كه
از سياست هاي برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به شمار
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مي رود بر اساس پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه
اي كشور و تصويب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
نهاد رياست جمهوري ،مديريت مشاوره و هدايت آموزشي
در سال  1387تأسيس شد و به دنبال آن پس از انجام مطالعات
و بررسي هاي كارشناسي مجموعه ي سياست ها ،اهداف
و خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي در مراكز آموزش
فني و حرفه اي كشور تدوين گرديد .يكي از سياست هاي فعال
اشتغال بازار كار ،ارائه ي خدمات مشاوره آموزشي-
شغلي است كه مي تواند در مراكز آموزش فني و حرفه
اي اثرات فراواني براي كارجويان و ارتقاي بهره وري
شاغالن به همراه داشته باشد .كار آفرينان و نيروهاي
كار مي توانند از اين خدمات براي كارآفريني بهتر و
برخورداري از مهارت هاي مورد نياز بازار كار بهره مند
گردند و در اين صورت خدمات ارائه شده ،سازگاري
بين مشاغل موجود و نيروي كار را تضمين مي كند .اين
شناسايي امكانات جامعه و نيز توجه به توانايي هاي
افراد حائز اهميت است .با استفاده از خدمات راهنمايي
و مشاوره شغلي و حرفه اي ،افراد به سوي يادگيري مهارت
هايي ترغيب و تشويق مي شوند كه نياز بازار كار و
جامعه را تأمين كنند و از طرفي با خصوصيات ،عالئق و
توانائي هاي آن ها سازگار باشد.

سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي افراد
ارزشيابي را فرآيند جمع آوري منظم و هدف دار اطالعات و
استفاده از اطالعات براي قضاوت در مورد كارآموزان و درس
و در نهايت تصميم گيري و اقدام عملي در مورد پديده مورد
بررسي شده تعريف مي كنند.
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سنجش مهارت يكي از محورهاي فعاليتي سازمان
است كه در واقع شاخص ارزيابي توانايي آموزش هاي
اجرا شده و مهارت كسب شده مي باشد ،كه معموالً در دو

مرحله ي كتبي (نظري) و عملي صورت مي گيرد و كساني
كه در آزمون كتبي توفيق يابند ،حق شركت در آزمون
عملي را نيز خواهند داشت .سنجش مهارت فني از كليه
آموزش ديدگان در مراكز آموزشي سازمان و آموزشگاه
هاي آزاد و هر فردي كه متقاضي تعيين سطح مهارت
فني باشد ،صورت مي گيرد.
به كارآموزان قبول شده و متقاضيان تعيين صالحيت
حرفه اي گواهي نامه مهارت اعطا مي شود.
* برگزاري آزمون های ادواری سنجش مهارت با
فرآيند الكترونيكي
در راستاي برنامه هاي اصالح و بهبود روش ها ،آزمون
هاي ادواري سنجش مهارت و صالحيت فني نيروي كار از
سال  1390به صورت هماهنگ كشوري و از طريق فرآيندهاي
الكترونيكي برگزار مي شود.

طرح برگزاري آزمون هاي سراسري سنجش مهارت
و صالحيت حرفه اي با اهداف اطالع رساني جامع و
ايجاد وحدت رويه ،ارتقاي كيفيت فرآيند سنجش و
تعيين صالحيت حرفه اي نيروي كار ،اعتبار بخشي به
تجارب فني و حرفه اي افراد ،بسترسازي تحقق دولت
الكترونيك و توسعه و بهبود خدمت رساني به مخاطبان
اجرايي مي شود.
همچنين از سال 1390ثبت نام اين آزمون ها از طريق
طراحي دفترچه آزمون واحد انجام مي شود كه متقاضيان پس
از دريافت دفترچه از دفاتر پستي مي توانند از طريق پايگاه
اينترنتي  http://advari.irantvto.irدر حرفه مورد نظر
ثبت نام نمايند.
ارائه ي کارت اعتباری ،تولید و توزیع دفترچه های
راهنمای آزمون ،انجام ثبت نام اینترنتی ،طراحی سیستم
حفاظت آزمون ،طرح سؤال آزمون کتبی به صورت

هماهنگ کشوری در تعدادی از حرفه ها (با طراحان سؤال
در قرنطینه) ،چاپ و تکثیر سؤاالت به صورت متمرکز
(درقرنطینه) طراحی نرم افزارهای جديد در مرحله ي
خواندن پاسخ ها و نمره دهی و اعالم نتایج آزمون ها
از طریق سیستم پیام کوتاه ،چند گام اساسی است که برای
نخستین بار در حوزه ي آزمون های سنجش مهارت
صورت گرفته است.
گواهی نامه های مهارت شغلی
انواع مدارکی که سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور صادر می نماید ،به شرح زير است.
 – 1گواهینامه مهارت :مدرکی است که تأيید می کند،
فرد دارنده به استانداردهای الزم در حرفه ي مربوطه
که توسط افراد خبره تعیین شده دست یافته است .به
عبارت دیگر به اشخاصی که در احراز صالحیت های شغلی
در آزمون های نظری و عملی درحرفه های دارای کد
استاندارد ،موفقیت کسب می نمایند اعطا می گردد.
 – 2پروانه مهارت فنی :برای کلیه ي شاغلین در
بخش صنعت ساختمان که در آزمون حرفه ي مورد نظر
شرکت و موفق به کسب حد نصاب های تعیین شده در
آزمون نظری و عملی می شوند ،پروانه مهارت فنی اعطا
می گردد.
 – 3گواهی صالحیت حرفه ای :برای آن دسته از
افرادی که در بخش های مختلف صنعت ،کشاورزی
و خدمات فعالیت داشته و دارای تجربیات و توانمندی
فنی و تخصصی بوده اما سطح تحصیالت آن ها کمتر از
سطح پیش بینی شده در استانداردهای مهارت آموزشی
می باشد ،در صورت موفقیت در آزمون های نظري و
عملی ،گواهی صالحیت حرفه ای صادر می گردد.

شرايط قبولي كارآموزان و نيروي كار
 -1كسب حداقل نمره  50در آزمون نظری
 -2كسب حداقل نمره  70در آزمون عملي
 -3كسب حداقل معدل  ، 70براساس ميانگين وزني
كه معدل از طريق فرمول زير محاسبه مي گردد:
)  × 25نظري  × 75+نمره عملي(
100

=معدل

معادل سازی گواهی نامه
چنانچه دارندگان گواهی نامه هایی که کد استاندارد مهارت
آن ها تغییر یافته است ،درخواست صدور تأيیدیه یا معادل
سازی با کد استاندارد جدید را دارند ،می بایستی در همان حرفه
براساس استاندارد جدید مهارت با اخذ حق تشریفات آزمون و
با رعایت سایر مقررات از آنان آزمون نظری و عملی به عمل
آید و در صورت کسب حد نصاب مقرر در آزمون ،ضمن
ضبط و ابطال گواهینامه قدیمی  ،گواهی نامه جدید صادر گردد.
الگوهاي آموزشي نوين

آموزش هاي مجازي و شبيه سازي
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با استقرار
سامانه ي آموزش الكترونيكي نسبت به برگزاري دوره
هاي آموزش الكترونيكي و همچنين بهره برداري از اين
سامانه در قالب ابزار كمك آموزشي در خوشه هاي صنعت،
كشاورزي و خدمات در آموزش هاي حضوري اقدام
مي نمايد.
اين آموزش ها شامل استانداردهاي آموزشي
سازمان و همچنين آموزش هاي آزاد كه بيشتر جنبه ي
عمومي دارند مي باشند .در همين راستا اين سازمان،
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برگزاري دوره هاي آموزش الكترونيكي را براي
كشورهاي جهان اسالم در برنامه ي كار خود دارد.
نظام آموزش استاد -شاگردي نوين
روش نوين آموزش استاد -شاگردی با الهام از
فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالي) و با رویکرد
ایجاد بسترهای الزم برای اشتغال مولد و پایدار مطابق
با فناوری های روز و همچنین استمرار و تثبیت مشاغل
موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه مشاغل سنتی ،صنایع
دستی و مشاغل خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیر
دولتی در توسعه ي آموزش های مهارتی و در اجرای نظام
آموزش مهارت و فناوری ،مصوب مورخ  1390/8/1هیأت
محترم وزیران ،نیز قانون برنامه ي پنجم توسعه برای استفاده
از ظرفیت های آموزشی محیط کار واقعی و در راستای
اجرای سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی
و حرفه ای کشور اجرا می گردد.

اهداف اجراي الگوي آموزشي استاد -شاگردي
 کسب تجربه و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی وآماده سازی شاگردان براي اشتغال و کارآفرینی
 ارتقای توانمندی های حرفه ای معطوف به نیاز هایبازار کار
 ایجاد انگیزه و ارتقاي خود باوری شاگرد با مشاهدهمحیط کار واقعی
 هماهنگ نمودن آموزش های مهارتی و روز آمد کردناستانداردهای آموزشی با تحوالت فنی بازار کار
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 حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزش هایمهارتی در مناطقی که امکان ایجاد مراکز آموزشی مقدور

نمی باشد.
 حرکت به سمت کاهش تصدی گری های دولت واستفاده حداکثری از ظرفیت های غیر دولتی در ارائه ي
آموزش های مهارتی
 حفظ و تقویت مشاغل سنتی و صنایع دستی تدوین استانداردهای آموزشی جدید با استفاده ازظرفیت های بخش خصوصی
پورتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
پورتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
با چشم انداز پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی تمامی
ذینفعان آموزشهای فنی و حرفهای و مهارتی کشور
از مهمترین زيرساخت هاي نرم افزاري اين سازمان
به شمار میآید که با استقرار کامل آن ،عمده نیازهای
سامانه هاي اختصاصي و عمومي برطرف میشود .تمركز
اصلي اين پورتال بر سامانه هاي اختصاصي سازمان به
ويژه در بخش هاي آموزش ،آزمون ،مشاوره و هدايت
تحصيلي ،پژوهش و توسعه ،ارتباط با مخاطبان درون و
برون سازماني ،تعامل با كارفرمايان و بازار كار و حفظ
ارتباط مؤثر و مستمر با كارآموختگان ،اطالعات تشكيالتي،
پرسنلي و عمراني است كه به مرور ساير موارد و حوزه
هاي مورد نیاز سازمان به آن افزوده می شود.
افزون بر آن  ،پورتال به سامانه هاي نظارتي و مديريتي
ويژه اي مجهز مي باشد كه از آن جمله مي توان به سامانه
ي اطالعات جغرافيايي ،سامانه ي مديريت پروژه ها ،سامانه
ي ارزيابي عملكرد ،سامانه ي پذيرش و بررسي پيشنهادها،
مجموعه ابزارهاي تصميم گيري و مديريتي از قبيل روش هاي
تصميم گيري چند شاخصه اشاره كرد.
بخش ديگري از پورتال كه با نگاه ويژه طراحي شده
است ،سامانه ي اطالعات و آمار و توليد ابزارهاي متنوع

به منظور دسترسي سهل و سريع ،بدون محدوديت
مكاني و زماني به اطالعات مورد نياز مديران ،تصميم
گيران وذینفعان سازمانی می باشد.
توسعه ي مشاركت ذينفعان
در راستای تقاضا محور نمودن آموزش های مهارتی
به جای عرضه محوری با برق راری تعامل و ارتباط با
بخش های مختلف اقتصادی کشور ،تفاهم نامه ها و
نیز ق راردادهای متعددی با بخش های خصوصی و دولتی
ب رای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز آنها انجام گرفته
است.
در اين راستا به امضاي توافق نامه اجرای دوره های
انرژی های نو و ممیزی انرژی ،قرارداد همکاری با
وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل درخصوص
آموزش اتباع خارجی در ایران (افغانستان و عراق) ،آموزش
نيروهاي مورد نياز شركت ملي نفت ايران ،آموزش نيرو
هاي مورد نياز شركت ملي گاز ايران ،آموزش نيرو هاي
مورد نياز شركت ملي پااليش و پخش فرآورده های
نفتی ايران ،آموزش نیروی کار ماهر در رشته در و پنجره
دوجداره( ،)U.P.V.Cآموزش نیروی کار ماهر در رشته
درب های اتوماتیک ،تفاهم نامه ي همکاری آموزشی با
شرکت خودرو سازی سایپا ،تفاهم نامه ي همکاری آموزشی
با شرکتایرانخودرو،توسعهيآموزشفنيوحرفهاي كاركنان
وظيفه نيروهاي مسلح جمهوری اسالمی ایران ،تفاهم نامه
ي همکاری آموزشی با سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی
برای آموزش مددجويان در ندامتگاه ها ،تفاهم نامه ي
همکاری آموزشی با کمیته امداد امام خمینی(ره) ،تفاهم نامه ي
همکاری آموزشی با اتحاديه صنعت پوشاک ،شرکت توانیر،
خانه صنعت و معدن ایران ،قوه قضائیه جمهوری اسالمی
ایران ،شرکت راه آهن ،شرکت کاله ،سازمان راهداری
و حمل و نقل جاده ای ،انجمن پژوهش های آموزشی

ایران ،شرکت ایساکو ،وزارت بازرگانی ،شرکت بهینه سازی
مصرف سوخت ،شبكه آموزش سيماي جمهوري اسالمي
ايران ،شركت بيمه ي آسيا ،اتاق بازرگاني و صنايع ايران و
آلمان ،اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليد كنندگان فرش
دست باف ايران و مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
و برگزاری آزمون و همچنین تنظیم و تدوین استانداردهای
مرتبط با حوزه آموزش و پرورش استثنایي مي توان اشاره
كرد.
آموزش هاي تقاضا محور
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي
اجراي آموزش هاي تقاضا محور آموزش در بخش هاي زير را
نيز در برنامه ي كاري خود قرار داده است.
* آموزش به معماران و كاركنان بخش مسكن و
ساختمان در پروژه هاي ساختماني دولتي و خصوصي

طبق ماده  4قانون نظام مهندسي و ساير وظايف
مصوب قانوني اين سازمان با استفاده از ظرفيت بخش
دولتي در مراكز ثابت و سيار و همچنين بهره گيري از ظرفيت
هاي بخش خصوصي با همكاري وزارت مسكن و
شهرسازي اقدام به شناسايي ،تعيين سطح ،آموزش و
صدور پروانه مهارت فني نيروي كار صنعت ساختمان
مي نمايد .همچنين با ايجاد بانك اطالعات نيروي كار
اين صنعت ،در صدد ساماندهي اين بخش از نيروي كار
كشور مي باشد.

* آموزش و تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بخش بيمه
و بهينه سازي مصرف سوخت در كشور
براساس سياست تقاضا محوري و اعالم نياز بخش
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بيمه و بهينه سازي مصرف سوخت به نيروي كار
متخصص ،اين سازمان با انعقاد تفاهم نامه همكاري
آموزشي در حال كسب نياز اين واحدها و تدوين
استانداردهاي شغلي و آموزشي براي دستيابي به نيروي
كار ماهر و متخصص اين حرفه را مي باشد.

پوشش دستگاه هاي حمايتي ،جوانان فاقد مهارت آماده
به كار ،كودكان خياباني وكودكان كار ،متكديان ،ولگردان
خياباني ،كارتون خواب ها ،افراد بي بضاعت تحت تكفل
دستگاه هاي حمايتي ،دختران و زنان بدسرپرست و ...گام
برداشته تا زمينه را براي كارآفريني ،كاهش بيكاري ،ورود به
بازار كار و احراز شغل مناسب آنان فراهم آورد.

* آموزش و تربيت نيروهاي ماهر مورد نياز بخش نفت،
گاز و پتروشيمي (با همكاري وزارت نفت)

فراهم سازی زمینه ي ارتباط و همکاری و امضاي
تفاهم نامه با دستگاه های ذیربط در امرکاهش آسیب های
اجتماعی ازجمله بهزیستی ،سازمان امور زندان ها و
اقدامات تأميني ،ستاد مبارزه با مواد مخدر ،قوه قضائیه (اداره
کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه) وکمیته
امداد امام خمینی (ره) ،شهرداری تهران ،وزارت کشور،
دفتر امور زنان ریاست جمهوری و ...از جمله اقدامات
صورت گرفته از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و تحقق
عدالت اجتماعي است.

سازمان آموزش فني و حرفه اي با توجه به سياست
هاي دولت مبني بر توسعه ي صنايع مرتبط با نفت ،گاز
و پتروشيمي و براساس مصوبه ي هيأت محترم وزيران
نيازسنجي و تدوين استانداردهاي شغلي و آموزشي
جديد در صنايع مرتبط و مشاغل تخصصي اين صنعت
را در برنامه ي كار خود دارد.

مهارت آموزي اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان
اجتماعي
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سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ،توانمند سازي و مهارت
آموزي اقشار آسيب پذير و آسيب ديدگان اجتماعي
از طريق تشكيل دفتر كاهش آسيب هاي اجتماعي
با هماهنگي و همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط در
امر حمايت از اقشار آسيب پذير با برنامه ريزي منسجم و
هماهنگ در خصوص توانمند سازي و مهارت آموزي
اين اقشار براي زنان سرپرست خانواده ،دختران و زنان
خودسرپرست ،زندانيان ،خانواده ي زندانيان ،معتادان و
معتادان بهبود يافته ،خانواده ي معتادان ،معلوالن تحت

حضور در عرصه بين الملل
با توجه به تحوالت پرشتاب علمی و فناوری
درعرصه ي جهانی ،هرسازمانی برای همگامی با این
تحوالت نیازمند ایجاد ،حفظ و توسعه ي روابط بین
المللی خود با نهادها ،سازمان ها و کشورهای پیشرو در
زمینه ي فعالیت خود است.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای
حضور در عرصه های بین الملل به منظور ارتقای سطح
آموزش های فنی و حرفه ای تا سطح استانداردهای
جهانی تدوین راهبرد"حضور مؤثر در عرصه های بین

المللی"درسند راهبردی مهارت و فناوری اين سازمان،
برنامه های عملیاتی را طرح ریزی نموده است.

* ارتباط مؤثر با نهادهای فعال بين المللي در زمینه
آموزش های فنی و حرفه ای
 عضويت در سازمان جهاني مهارت ()WSIوشركتدر مسابقات جهاني مهارت

 حضور در اجالس هاي دوره اي سازمان جهاني كار()ILO
 همكاري با مركزآموزش تورين (مرکز آموزش تورینیکی از بازوهای اجرایی سازمان جهانی کار محسوب
می شود ،در این بخش سازمان توانسته است تفاهم نامه
ای در زمینه آموزش های نوین فنی و حرفه ای ،آموزش
های کارآفرینی و ارتقاي سطح مدیریتی با مرکز تورین
امضا نماید).
 همکاری تنگاتنگ با دفتر منطقه ای سازمان جهانی کاردر دهلی نو در زمینه ي اجرای پروژه ي تقویت مدیریتی و
ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
 همکاری با مؤسسه ي فدراسيون بين المللي آموزش هايفني و حرفه اي( )IFTDOدر زمینه ي پژوهش
 همکاری با مؤسسه ي بين المللي اعتبار بخشي( )CSENDدر زمینه ي پروژه استاندارد کیفی
 ISO10015که با مشارکت سازمان جهانی کار در
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.
 همکاری با  ISESCOدر زمینه ي تبادل اطالعات درمورد رشته ي مکاترونیک

 تهيه ي طرح همكاري با كشورها و مؤسسات بينالمللي مختلف از جمله كشورهاي آسيايي ،كشورهاي
آفريقايي ،كشورهاي همسايه ،كالج كاركنان طرح
كلمبو و سازمان آموزشي ،علمي و فرهنگي ملل متحد
()UNESCO
 ارتباط با مؤسسات بين المللي ارزشيابي گواهينامه هايمهارتي
 همكاري با مركز آموزش و پژوهش هاي آماري،اقتصادي و اجتماعي كشورهاي اسالمي(  -)SESRICاين
مركز از نهادهاي وابسته به سازمان همكاري هاي اسالمي
است و مسؤول برگزاري نشست هاي كميته نظارتي و
مشورتي برنامه ي آموزش حرفه اي كشورهاي اسالمي
( )MACاست.
 شركت در نشست هاي کمیته دايمی همکاری هایاقتصادی و بازرگانی سازمان همكاري هاي اسالمی
()COMCEC
 همکاری با سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد( )UNIDOدر زمینه کارآفرینی و اشتغال زنان
 همكاري دو جانبه با مؤسسه توسعه ي كارآفرينيهند ( ،)EDIدر زمينه برگزاري دوره هاي آموزش مربي
كارآفريني و تربيت مربيان در ساير رشته ها
 اجراي پروژه ي تقويت نظام آموزش فني و حرفه اي ازطريقآموزش هاي شايستگي محور با همکاری آژانس همكاري هاي
بين المللي جايكاي ژاپن ()JIICA
 همکاری با مؤسسه ي بین المللی کره کوییکا :عمدهفعالیت سازمان در این زمینه انعقاد تفاهم نامه آموزش

17

تکنولوژی خودرو با مؤسسه مزبور جهت انجام پروژه
احداث مرکز تخصصی آموزش مهارت خودرو  9دي با
حضور اساتیدی از دانشگاه کره در رشته اتومکانیک و
مهندسی مکانیک می باشد.
 پذیرش هيأت هاي خارجي به ايران نظيركشورهايالجزاير ،كره جنوبي ،تركيه ،ژاپن ،مالديو ،عراق،
افغانستان ،تاجيكستان ،كامرون و ايتاليا
 شركت در نشست هاي کمیته دايمی همکاری هایاقتصادی و بازرگانی سازمان همكاري هاي اسالمی
( )COMCECبراي تسهيل همكاري هاي مرتبط با
MAC
* امضاي تفاهم نامه ها

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در زمینه ي آموزش
های فنی و حرفه ای با كشورهايي از جمله جمهوری
دموکراتیک الجزائر ،کردستان عراق ،سوریه ،کومور ،کنیا،
جیبوتی ،اوگاندا ،غنا ،افغانستان ،چین ،تاجیکستان ،لبنان،
تانزانیا ،ونزوئال ،استرالیا ،تفاهم نامه امضا نموده است.
برخی از این تفاهم نامه ها در قالب یاد داشت های
توسعه ي همکاری فی ما بین رؤسای جمهور دو کشور
انجام شده است که مستقیم ًا اجرای آن تحت نظارت
وزارت امور خارجه انجام می گردد.
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* ارائه ي آموزش هاي مجازي و شبيه سازي و تربيت
مربي در بين كشورهاي منطقه و جهان اسالم

در سومين اجالس كميته ي نظارتي و مشورتي
آموزش فني و حرفه اي كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي ( )MACكه به ميزباني جمهوري
اسالمي ايران و با مسؤوليت سازمان آموزش فني و حرفه
اي كشور با هدف تبادل تجربيات كشورهاي عضو سازمان
كنفرانس اسالمي در زمينه ي آموزش هاي فني و حرفه اي،
 26و  27تيرماه در تهران برگزار شد ،سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور بر اساس مصوبات نشست مذكور،
به عنوان متولي ارائه ي آموزش هاي مجازي و تربيت
مربيان آموزش فني و حرفه اي كشورهاي منطقه و جهان
اسالم منصوب شد.

مسابقات مهارت
نقش نيروي كار ماهر فني و حرفه اي در اشتغال ،توليد ،بهره وري و ارزش
افزوده بسيار برجسته است.
از اين رو سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي بهبود كيفيت آموزش هاي
مهارتي و ارتقاي آن به سطح استانداردهاي جهاني مهارت و نيز ايجاد فضاي رقابتي
سالم بين جوانان كشور و حضور مؤثر آنان در رقابت هاي بين المللي ،بعنوان متولي
برگزاري مسابقات ملي مهارت و حضور فعال در رقابت هاي جهاني توانسته با استفاده از
حمايت هاي علمي و مالي بنگاه هاي اقتصادي و آموزشي ،برگزاري مسابقات ملي
مهارت را به طور منظم و ساالنه در برنامه ي خود لحاظ نموده و با برگزاري اين
مسابقات تاثيرات تعالي بخش آن را به حوزه هاي اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و
آموزشي كشور نويد دهد ،تا با انتخاب برترين ها در هر رشته در اشاعه ي فرهنگ
رقابت هاي مهارتي در عرصه كار و توليد نقش مؤثري را ايفا نمايد و تعامل بين
بخش هاي مختلف آموزشي و توليدي را به منظور نيل به هدف آموزش براساس
نياز بازار كار تسهيل بخشد.
برگزيدگان مرحله كشوري اين مسابقات به مسابقات جهاني مهارت كه هر 2
سال يكبار برگزار مي شود اعزام مي شوند .اميد آن است و بسان ادوار گذشته،
جوانان منتخب بتوانند در مسابقات جهاني مهارت افتخار آفرين باشند.

تاريخچه برگزاري مسابقات ملي مهارت

* قبل از انقالب شكوهمند اسالمي ايران

نخستين دوره ي مسابقات مهارت فني بين كارگران ماهر و متخصص جوان به
كوشش وزارت كار و امور اجتماعي در سال  1350برگزار گرديد و اساسنامه ي كميته ي
ملي مسابقات مهارت فني تهيه و در خرداد سال  1350به تصويب رسيد .پس از
تصويب اساسنامه ،مسابقات مهارت به صورت ساالنه تا سال  1357برگزار گرديد.
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* بعد از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي ايران

مسابقات ملي مهارت در ايران پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي در سال 1379
مجددا ً به مسؤوليت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از سرگرفته شد كه اين مسابقات
همه ساله در سه مرحله؛ شهرستاني ،استاني و كشوري در بين جوانان زير  22سال برگزار مي
شود .ايران تاكنون در  9دوره مسابقات جهاني مهارت شركت نموده است.
شايان ذكر است ،رتبه جمهوری اسالمی ایران به صورت مداوم در طی دوره های گذشته ارتقا
داشته است.

21

عضویت مجدد ایران در سازمان جهانی مهارت مطرح
و پس از پیگیری های مجدانه ،جمهوری اسالمی ایران
توانست در سال  1379شمسی(2000میالدی) به عضویت
مجدد سازمان مذکور پذیرفته شود.

تاریخچه حضور ایران در مسابقات جهانی مهارت
کشور ایران در سال 1354شمسی( 1975میالدی) بنا
به تصمیم اجالس کمیته ملی مسابقات مهارت فنی ایران
با هدف ارتقا کیفیت مهارت صنعتگران جوان در روند
رشد و توسعه صنعت ،تقاضای عضویت در سازمان
جهانی مهارت را نمود .پس از انجام مقدمات الزم،
عضویت این سازمان پذیرفته شد و کارگران و مهارت
آموختگان ایرانی نیز به رقابت های جهانی راه یافتند.
ایران برای نخستین بار در سال  1975میالدی(1354
شمسی) در مسابقات جهانی مهارت که در کشور اسپانیا
برگزار گردید ،در  8رشته با  8رقابت کننده شرکت نمود .این
حضور در سال های 1977و  1978به ترتیب در کشورهای
هلند با 10رشته و کره در  13رشته تکرار شد.
پس از انقالب شکوهمند اسالمي ایران ،به دلیل لزوم
حضور همه جانبه ایران در عرصه های بین المللی ،موضوع
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تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران ،پس از  6دوره
حضور در مسابقات جهانی مهارت توانست در چهل و
یکمین دوره این مسابقات (لندن )2011-با کسب معدل
امتیاز تیمی  ،515رتبه کشور را نسبت به دوره گذشته 10
پله ارتقا داده و به رتبه ششم در ميانگين نمرات در بین
 51کشور شركت كننده نائل گردد و باالتر از کشورهایی
چون انگلستان ،کانادا ،آلمان ،فرانسه ،نروژ ،دانمارک ،سوئد،
مالزی ،پرتغال و هلند قرار گیرد.
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منظمة التعليم المهني والحرفي في
ایران
المهني
التعليم
منظمة
تشكلت
والحرفي في ایران التابعة لوزارة التعاون,
العمل والرفاه االجتماعي منذ تأسيسها
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في العام  1359ه.ش من خالل دمج ثالث
أقسام تعليمية “االدارة العامة للتعليم الحرفي
في وزارة العمل والشؤون االجتماعية”,
“صندوق التدريب” و “مركز التدريب” تحت أسم

“منظمة التعليم المهني والطاقات البشرية”
وفي العام  1360ه.ش تغير األسم الى
“منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران”.
ان هذه المنظمة في الوقت الراهن,
باالضافة الى امتالكها هيئة مركزية لديها 31
ادارة عامة ,اكثر من  600مركز تعليم مهني
حرفي حكومي واكثر من  17الف مركز تعليم
ً
وايضا
مهني وحرفي حر على مستوى البالد.
مركز تعليمي العداد المدربين ولالبحاث
المهنية والحرفية.
المهمة الرئيسية لمنظمة التعليم المهني
والحرفي في ایران هي التعليم ,االبحاث ,انتاج
معايير تعليمية وتقيم مهارة القوى العاملة في
البالد حيث تتم عملية التعليم في قالب دورات
من  1الى  18شهر بشكل قصير االمد ودورات
تكميلية بين المراحل التعليمية عبر التعلم في
المراكز الثابتة في القطاع الحكومي ,الفرق
الجوالة في المدن والقرى ,المراكز المجاورة
للصناعات واصناف المهن ,المراكز المجاورة
للجامعات ,المراكز المجاورة للسجون ,المراكز
المحاورة للمعسكرات ,التعليم في مركز اعداد
المدربين واالبحاث المهنية والحرفية وكذلك
التعلم في القطاع غير الحكومي من خالل
مراكز تعليم مهني وحرفي حر وبهذه الطريقة
يتم القيام بتوفير واعداد القوى العاملة الماهرة
ونصف الماهرة التي تحتاج اليها القطاعات
المختلفة الصناعية ,الزراعية والخدماتية
وارتقاء ثقافة المهارات المهنية في المجتمع.

النظام الشامل للمهارات والتكنولوجيا
تم صياغة خطة النظام الشامل للمهارات
والتكنولجيا ضمن أطار المادة  12من الخطة
التنموية الخامسة ,في ثالث أنظمة فرعية
هي:
-1نظام تعليم المهارات والتكنولوجيا
-2نظام الصالحية المهنية
-3نظام احراز شروط مزاولة العمل

الفئات المستهدفة:
العاملين في مختلف المهن والصناعات–
الباحثين عن العمل–القرويون-طالب وخريجي
الجامعات–النساء

نظام تعليم المهارة والتقنية
في اطار المادة  138من الدستور االيراني
وتنفيذاً للبند  21من قانون الخطة الخامسة
للتنمية في البالد ,وبهدف ايجاد التنسيق
والوحدة في عملية التخطيط ,االرشاد ,الدعم,
تحديد الموازنات واالشراف على تعلم المهارات
المتناسبة مع االحتياجات العملية فقد تم اقرار
وابالغ النظام الداخلي لنظام تعليم المهارة
والتقنية في جلسة مجلس الوزراء التي
انعقدت بتاريخ  1-8-1390ه.ش .هذا النظام تم
التخطيط له بهدف اعداد وزيادة انتاجية الطاقات
البشرية المطلوبة في االقسام المختلفة

الصناعية ,الزراعية ,الخدمات والثقافة والفن
استناداً الى معايير وظائفية ,الثقافة القيمية–
المحلية واحتياجات سوق العمل الداخلي
والطلب من االسواق االقليمية والدولية بشكل
يتناسب مع نظام العمل في البالد والترويج
والتأسيس وثقافة االكتساب والعمل المرتكزة
على الموهبة ,الذوق ,العلم ,المهارة ,التقنية,
التخصص ,المقدرة واالبداع بطابع القيم
االسالمية واالخالق الحرفية بحيث اصبحت
الزمة التنفيذ بعد اقرارها من قبل مجلس
الوزراء وابالغها من قبل النائب االول لرئيس
الجمهورية.
التنمية الكمية والكيفية لتعلم المهارات
والتقنية المرتكزة على بحوث تطبيقية ومسح
االراضي ,التخطيط وتدوين نماذج واساليب ذات
انعطاف في تعلم المهارات والتقنية التي يكون
محورها الطلب ,تقييم االحتياجات التعليمية
بشكل مستمر المرتكزة على مسح االراضي
والبرمجة ,تنظيم وارشاد تعليم المهارات
والتقنية مع االهتمام بأنظمة التعليم الدولي,
تعريف وارشاد خريجي نظام تعليم المهارة
والتقنية الى سوق العمل ,توفير االحتياجات
التعليمية للقطاعات العاملة الى اعلى مرحلة
من التعليم العالي للمهارة والتقنية استناداً
للتطور التقني وتأمين المجال للتعليم على
االمد الطويل للعمر وتوفير امكانية تجميع دورات
تعليم تكميلي بين المراحل التعليمية وجعلها
تعادل الدورات الرسمية ,كلها من مهمات نظام
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تعليم المهارة والتقنية في البالد.
استناداً الى النظام الداخلي لتعلم المهارات
والتقنية فإن المنظمة الوطنية للمهارة والتقنية
هي المسؤولة عن تنفيذ قرارات مجلس
التخطيط لهذا النظام وتوحيد وارشاد ورفع
مستوى تعلم المهارات واستقرار النظام الشامل
للمهارة والتقنية من خالل ثالثة انظمة تحتية
لتعلم المهارة والتقنية ,والصالحية الحرفية
وشروط احراز العمل.
في هذا النظام ,تقام دورات تعلم المهارة
والتقنية في القطاعات الحكومية ,العمومية,
التعاونية والخاصة .وعلى مستوى محلي,
وطني ,اقليمي ودولي ويتم تخطيط وتنفيذ تعلم
المهارة والتقنية في مجاالت الصناعة (النفط,
المعادن ,الطاقة ,الصناعات الغذائية ,التكنولوجيا
الطبية ,االتصاالت والتقنية المعلوماتية و)...
الزراعة (االسماك والمائيات ,الثروات الطبيعية,
تربية المواشي ,الطب البيطري ,الزراعة ,اعمال
البساتين و )...الخدمات (الرياضة  ,االقتصاد,
االدارة والتجارة ,السياحة ,التعليم العسكري
واالمني و )...و الثقافة والفن (الشؤون الثقافية,
وسائل االعالم ,الصناعات اليدوية ,الفنون
التشكيلية ,السينما ,الموسيقى ,المسرح و)...
اركان نظام تعلم المهارات التقنية يشتمل
على نظام التعليم العالي للمهارة والتقنية ونظام
التعليم المهني والحرفي (الدورات التكميلية بين
المراحل التعليمية).
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المراحل التعليمية في كال النظامين التعليم

النظري وتعليم المهارة والتقنية متساويين
وخريجي كل واحد من هذه المراحل التعليمية
في هذين النظامين بامكانه استناداً الى الشروط
العامة والتخصصية للقبول ان يتابعوا دراساتهم
في اي من هذين النظامين في مراحل اعلى.
عناوين الدورات العالية للمهارة والتقنية في هذا
النظام هي على الترتيب التالي :خبرة مهنية,
هندسة تقنية ,هندسة تقنية اعلى ,وهندسة
تقنية ذات خبرة ,خيث انها حسب الترتيب تعادل
مستويات الخبرة ,االجازة ,الماجستير والدكتوراة
في نظام التعليم النظري .في القطاعات
التعليمية ذات الماهية غير المهنية سوف تكون
العناوين هي :الخبرة الحرفية ,االجازة الحرفية,
الماجستير الحرفي واالجازة الحرفية ذات خبرة.
دورات التعليم العالي للمهارة والتقنية سوف
ينفذ في الجامعة الشاملة العلمية التطبيقية
وفي الجامعة المهنية والحرفية وسوف تعطى
الشهادات التعليمية لهذه الدورات عبر وزارة
العلوم ,االبحاث والتكنولوجيا وعبر الجامعة
الشاملة العلمية التطبيقية والجامعة المهنية
الحرفية .وكذلك فأن الدورات التكميلية بين
المراحل التعليمية سوف تنفذ في منظمة التعليم
المهني الحرفي أو في الجامعة الشاملة العلمية
التطبيقية وان شهادات الدورات التكميلية بين
المراحل التعليمية التي تقدم في قالب دورات او
مغلفات تعليمية سوف تصدر في اي مرحلة من
قبل منظمة التعليم المهني الحرفي أو الجامعة
الشاملة العلمية التطبيقية.

تصميم وصياغة نظام الصالحية المهنية
في ايران

بين أنظمة ايجاد فرص العمل ,نظام التعليم
النظري ونظام تعلم المهارات والتكنولوجيا.

في أطار تأسيس المنظمة الوطنية للمهارات
والتكنولوجيا وبهدف التقييم واالستفادة
الفضلى من الطاقات  ,العلوم ,المهارات وأراء
االشخاص بشكل يتناسب مع كل مهنة او
حرفة فقد تم تصميم وصياغة نظام الصالحية
المهنية في ايران كواحدة من أسس النظام
الشامل للمهارات والتكنولوجيا في البالد
وبمشاركة جمع غفير من الخبراء المتخصصين
في هذا المجال.

يتم تقسيم مستويات الصالحية المهنية
بشكل يتناسب مع نطاق وعمق العلوم,
المهارات والنظرة المطلوبة ألحراز الصالحيات
في كل واحدة من مهن قطاعات الصناعة,
الخدمات ,الزراعة والثقافة والفن كأقصى
حد هو سبع مستويات من أجل أخذ الوثيقة
وشهادة التعليم العالي.

تشتمل أسس نظام الصالحية المهنية في
ايران على:
 -1المجلس االعلى للمهارات والتكنولوجيا في
ايران
 -2المنظمة الوطنية للمهارات والتكنولوجيا -3
مجلس وضع المعايير واعطاء الجودة للصالحية
المهنية
يعتبر من جملة هذه الوظائف ,منح الصفة
الرسمية لمختلف أنواع الصالحيات المهنية,
وضع المعايير للعمليات المتعلقة بتقييم
والشهادات االكاديمية
الوثائق التعليمية
والتجارب المستندة على احراز الصالحية
المهنية ,تطابق وتحديد العالقة المنطقية
بين المستويات المختلفة للتعليم النظري
والمهاراتي والمستويات المختلفة للصالحية
المهنية وتحسين التواصل المستمر والمؤثر

مستويات هذه الوثيقة تضم :العامل الفني
والمهني البسيط ,العامل الفني والمهني
الماهر ,العامل الفني والمهني الممتاز ,استاذ
العمل المهني والفني ,المهندس الفني
والخبير المهني ,المهندس الفني االعلى
والخبير المهني االعلى والمهندس الخبير
الفني والخبير المهني وبالنسبة لشهادات
التعليم العالي تضم :بكالوريا العمل في العلم
والمهنة و ومهندس تقني في الحرفة ,خبير
مهني حرفي ,مهندس تقني/خبير حرفي,
مهندس تقني اعلى/خبير ماجستير ومهندس
تقني خبير /ليسانس حرفي خبير.
يتم في هذا النظام أختبار الصالحية المهنية
لألشخاص استنادا الى معايير اختبار كل من
مستويات الصالحية استناداً الى السوابق
الموثقة,
التجريبية
السوابق
العلمية,
األختبارات العلمية ,العملية بشكل خطي
او شفاهي المرتكزة على القوانين العامة
ومقررات العمل الخاصة بكل واحدة من المهن
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الموضوعة من قبل المنظمة الوطنية للمهارات
والتكنولوجيا ويتم اعدادها بالتعاون مع االجهزة
المعنية ويصادق عليها مجلس وضع المعايير
ومنح الجودة للصالحية المهنية.
كما سيتم عند تثبيت نظام الصالحية المهنية
في ايران اصدار شهادات الصالحية المهنية
استناداُ لمستوى الصالحية المكتسبة من
المنظمة الوطنية للمهارات والتكنولوجيا ويكون
احراز العمل ورفع مستواه منحصراً بأخذ
شهادات الصالحيات المهنية المرتبطة بها أمراً
ممكن.

مؤسسة التعليم العالي العلمي –
التطبيقي المهني الحرفي في البالد
قامت منظمة التعليم المهني الحرفي في
ایران في أطار تنفيذ النظام الداخلي لتعليم
المهارة والتقنية وبهدف تنمية التعليم المرتكز
على المهارات الى المستويات الجامعية
واعداد طالب تحمل المهارات في منظمة
التعليم المهني الحرفي في ایران ,بتأسيس
وبدء العمل بمؤسسة التعليم العالي العلمي–
عبر ترخيص
التطبيقي المهني الحرفي
الجلسة المنعقدة بتاريخ  30-8-1390ه .ش.
لوزارة العلوم ,االبحاث والتكنولوجيا.
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تعطي منظمة التعليم العالي هذه الرخصة
لتأسيس مراكز جامعية في المراحل المختلفة
ً
أيضا في
في فروع المهارات وفي الوقت الراهن

اطار تنفيذ البند  21من قانون الخطة الخامسة
للتنمية في البالد حول ايجاد نظام شامل لتعلم
المهارات فقد تم اعطاء رخص النشاء اكثر من
 60مركز شامل علمي– تطبيقي وتخصصي
مهني حرفي في جميع محافظات البالد.
مراكز التعليم العلمي–التطبيقي والتخصصي
المهني هذه تأسست في مراكز التعليم
المهني والحرفي في البالد و باشرت عملها
عبر استقبال الطالب بهدف رفع مستوى
التعليم الجامعي في مراحل المهارات وتوطيد
الصلة ما بين التعليم الجامعي و احتياجات
سوق العمل.

التعليم التكميلي بين المراحل التعليمية
التعليم التكميلي بين المراحل التعليمية
يتم تنفيذه بهدف مواكبة التطورات العالمية
في مجال تعليم المهارات وايجاد الفرصة لرفع
مستوى الطاقات البشرية في قالب دورات
تاهيلية بحيث ان اكمال التأهيل هذا يؤدي الى
اجتياز شهادة و مرحلة تعليمية .منظمة التعليم
المهني الحرفي في ایران تقوم بصياغة معايير
هذه التعاليم عبر مكتب التخطيط والبرامج
الدراسية وتعمل على تنفيذها في مراكز
تعليم المهن والحرف و العلمية–التطبيقية
التابعة لها .وان اعداد ,ترجمة ,تاليف الوثائق
التعليمية في الدول البارزة على مستوى
العالم هي من الخطوات االولية لتنفيذ مشروع
التعليم التكميلي بين المراحل التعليمية.

فرص تعلم المهارات
* التعليم فی المراکز الثابتة للقطاع الحكومي
ان هذا النوع من التعليم هو تعليم ركائزي
مهني في االقسام المختلفة بشكل عام
ً
أساسا في اماكن العمل المجهزة في
وينفذ
مكان ثابت .وتقوم المنظمة عبر اكثر من 600
مركز تعليم حكومي ثابت خاص باالخوة ,النساء
والمراكزالتعليمية ذات الجانبين على مستوى
البالد بتنفيذ التعليم المهني والحرفي.
* تعليم القرويين
تم التخطيط لمقرات التدريب القروي بهدف
تعويض النقص في المراكز الثابتة في المناطق
النائية والتي تفتقد الى مراكز .حيث يستلزم
االمر الحداث المركز دفع تكاليف باهظة وضرورة
االستثمار الكبير في تلك النقاط غير منتجة.
تتشكل كل من هذه المقرات عبر مشاركة
المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير
الحكومية في اقسام تعليمية متنوعة مع

تجهيزات باالليات ,الخيم ,البيوت الجاهزة
والمعدات التعليمية المتعلقة بها ويقومون
بتنفيذ التعليم المقصود في المنطقة او القرية
المعنية.
* التعليم العشائري
في اطار ارتقاء وتنمية القدرات العلمية,
المهاراتية واالنتاجية لالسر العشائرية وبهدف
تأهيل المجتمع العشائري ورفع الكيفية
للمعرفة المهنية والحرفية وارتقاء الطاقات
المهاراتية لهذه الفئة المنتجة في البالد ومن
اجل االستفادة االمثل لهؤالء من فرص التعليم
وامكانية الوصول الى فرص عمل مناسبة
وكذلك رفع المدخول من انتاجات العشائر
فقد قامت منظمة التعليم المهني والحرفي
في ایران في اطار “مشروع كوثر” بالتعاون
مع منظمة شؤون العشائر في ايران بامكانية
اقامة دورات تعليم مهني وحرفي ومهارتي
للعشائر االيرانية.
* تعليم طالب وخريجي الجامعات
نظراً الى ضرورة تعلم طالب وخريجي
الجامعات للمهارات وبهدف االستفادة من
قجرات وامكانيات الجامعات ومنظمة التعليم
المهني والحرفي في ایران فقد قامت هذه
المنظمة بتأسيس وتشغيل مراكز تعليمية
ً
اصطالحيا ب مراكز “مالزمة للجامعات”
تسمى
 .ASDهذه المراكز في الوقت الراهن اقدمت
على اقامة دورات االستعداد للعمل ,االبداع,
استنادا الى نموذج  KABللمهارات المتطورة
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غير المهنية ال سيما في االدراة ,االكتساب
والعمل والبرامج الكمبيوترية التخصصية .كما
ستقوم المنظمة في حال الضرورة بتعليم
المهارات المتطورة المهنية التي يحتاجها
الطالب في مجاالت مكاترونيك ,تقنية النانو,
تقنية البيو ,مالتي ميديا و ...الى طالب
الجامعات ,الدوائر العامة للتعليم المهني
والحرفي في المحافظات بعد توقيع عقود
تفاهم وذلك في المراكز الحكومية التابعة
للمنظمة.

* التعليم المهني وغير المهني المتطور
يتم التخطيط والتنفيد لهذه التعاليم بهدف
تامين طاقات القوى العاملة المتخصصة وارتقاء
مهارة االفراد العاملة في المجاالت العلمية,
التقنية ,الصناعات المتطورة ,االدراية واالبداعية.
ان المستفيدين من هذه التعاليم اغلبهم من
خريجي الجامعات والمدراء والمتخصصين في
االقسام االقتصادية والصناعية.
* التعليم في المراكز الصناعية
قسم من تعليم المنظمة يتم على الشكل
التالي :في قالب التعليم في المراكز الصناعية
ويختص بالعاملين في سوق العمل وفي اطار
الحفاظ على القوى العاملة وارتقاء مستوى
مهاراتهم بشكل يترافق مع التقنيات الحديثة:
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الف -التعليم في مراكز مجاورة للمصانع او
بين المصانع:

يتم تأسيس هذه المراكز وادارتها بهدفنشر التعليمك المهني والحرفي وتامين الطاقة
البشرية الماهرة التي تحتاجها الصناعات
استناداً الى القانون من قبل اصحاب العمل
وتقوم بنشاطاتها بتعليم الفروع المحتاج اليها
عبر اشراف وارشاد االدراة العامة للتعليم
المهني والحرفي في المحافظة.
المركز المجاور للمصنع عبارة عن مركزمستقل عن دورة خط االنتاج من حيث
التجهيزات التعليمية وكل قسم بمفرده او عدة
اقسام مشتركة بامكانها ان تقوم بتاسيسه
وادارته والمركز التعليمي بين المصانع هو
مركز يكون بين قسمين انتاجيين بهدف تعليم
المهارات العملية من قبل الصناعات الكبرى.
ب–التعليم ضمن العمل:
هذا التعليم يتم بهدف زيادة مهارة العاملين
في الصناعة ,في مكان واثناء القيام بالعمل
الحقيقي ومن دون انفصال العامل عن العمل.
* التعليم في السجون
واحدة اخرى من االقسام التعليمية للمنظمة
هي التعليم في السجون .بما ان البطالة
وفقدان المهارة هي احدى اسباب التوجه نحو
االدمان ,االعمال االجرامية والمخالفة ,لذلك
فإن امتالك الفرد للمهارة تساعد على تعزيز
الشخصية والمكانة االجتماعية للفرد الى
جانب ايجاد ظروف اولية لمزاولة العمل.
لذا تقوم المنظمة في هذا االطار عبر عقد

تفاهمات مع منظمة شؤون السجون ومكتب
مكافحة المواد المخدرة بتعليم السجناء
والمدمنين الذين تماثلوا للشفاء والذين يعرفون
عن انفسهم.
* التعليم في المعسكرات
بهدف احراز ظروف عمل الشباب بعد الخدمة
العسكرية فقد تم اعداد مشروع تحت عنوان
مشروع التعلم المهني والحرفي للمجندين
في شهر بهمن من العام  1371ه.ش .من قبل
منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران
وبعد اقراره من قبل مجلس الوزراء المحترم
واخذ االذن من قائد الثورة االسالمية المعظم
والموافقة منه فقد تم ابالغ النظام التنفيذي
الداخلي لهذا المشروع الى القوات المسلحة
واالدارات العامة للتعليم المهني والحرفي
التابعة للمنظمة.
استنادا الى هذا القانون تقوم المنظمة
بالتعاون مع مسؤولي ادارة التعليم في
المعسكرات من خالل ندوات تخصصية بعد

التخطيط والتوافقات الالزمة استنادا للمعايير
الموجودة بالتعليم االساسي والمتطور
للمجندين في داخل المعسكرات ويتم منحهم
الشهادات بعد انتهاء الدورة والمشاركة في
االختبار.
* تعليم المهارات المتطورة
نظرا الى االهمية التقنية والطاقة البشرية
والطاقة المستدامة وتحقق وثيقة افاق العام
 1404ه.ش والخطة العلمية الشاملة للبالد
فقد تم االهتمام بالتقنيات االستراتيجية وذات
االولوية .في اطار تحقق االهداف المعنية في
الوثائق االعلى ال سيما قانون الخطة الخامسة
للتنمية ,قرارات الشركات ذات االسس العلمية
بهدف االعداد والصياغة قدمت االرضيات
الالزمة والحلول لتنمية التقنية والتكنولوجيا
وقامت شؤون المهارات المتطورة نظرا الى
مهمة منظمة التعليم المهني والحرفي في
ایران فقد جعلت محور نشاطاتها اعداد الطاقات
المتخصصة والماهرة لكي يتم وعبر االستفادة
من التجارب الدولية والوطنية القيام بتطوير
الجدارات مع التاكيد على المهارات وتوجه
الطاقات البشرية في الصناعات المعنية .في
هذا االطار تقوم المراكز التالية :مركز التعليم
المهني والحرفي الحكومي ,والمراكز الفنية
والحرفية الجامعية  ,ASDمراكز التعليم الحرة,
المراكز التعلمية لبقية االجهزة سواء الحكومية
او الخاصة بصفتها مراكز منفذة .وبشكل عام
ان اهم محاور العمل في مجال المهارات
المتطورة هي عبارة عن:
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-1القيام بدراسة الحاجيات ,دراسة االمكانيات
والمستقبل البحوثي لتقنية المهارات وطاقات
العمل.
-2النظرة المستقبلية في التقنيات والمهن
المعنية بهدف صياغة دورات تعليمية بالتقنيات
االستراتيجية والحديثة.
-3التثقيف وايجاد ارضيات مناسبة من اجل
تنمية تعليم المهارات في قسم التقنيات
االستراتيجية والحديثة.
-4االدارة والتخطيط في تاسيس اقطاب
تعليمية في الصناعات االستراتيجية والحديثة.
-5التخطيط لالستفادة من القدرات التخصصية
وتنمية التعاون مع سائر االجهزة والمنظمة
من اجل تعزيز الطاقات البشرية في التقنيات
االستراتيجية والحديثة.
-6عقد تفاهمات تعاون مع بقية االجهزة
والمنظمات من اجل تعزيز قدرات الطاقات
البشرية في الشركات ذات االسس العلمية.
-7تنظيم ونشر مراكز تعليم المهارات المتطورة
والتخصصية.
-8اعداد وصياغة معايير تعليمية خاصة
بالمهارات في قسم التقنيات االستراتيجية
والحديثة.
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-9التخطيط لتنفيذ دورات مهاراتية باالبداع
وادارة االكتساب والعمل في الشركات ذات
االسس العلمية وبقية الراغبين.

-10استقرار نظام تدريبي وتعليمي لخريجي
الجامعات.
-11توسيع العالقات العلمية والتخصصية مع
المنظمات والمراكز الداخلية والدولية.
-12تاهيل الطالب وخريجي الجامعات.
-13نموذج تعليم المهارات المتطورة في مراكز
التعليم المهني والحرفي في ایران سواء في
المراكز الثابتة ,الجامعية ومراكز التعليم الحر.

مراكز التعليم المهني والحرفي الحر
(القطاع الخاص)
مراكز التعليم المهني والحرفي الحر تطلق
على المؤسسة التعليمية التي تشكل وتدار
عبر القطاع غير الحكومي مع اخذ الرخصة من
منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران
ومن ضمن النظام الداخلي يتم تشكيلها
وادارتها الذي اقر في العام  1379ه.ش في
مجلس الوزراء واستنادا الى البرامج الدراسية
ومعايير المهارة التعليمية التي اقرتها المنظمة
وتامين المؤهالت التعليمية حيث تقوم استنادا
الى الضوابط باجراء دورات التعليم المهني
والحرفي.
ان ضرورة تعلم المهنة والحرفة لجميع
الفئات في البالد يتطلب امكانات واسعة بحيث
ان توفرها من قبل المسار الحكومي غير
متوفر واستناداً للبند  111من قانون العمل في
الجمهورية االسالمية االيرانية والنظام الداخلي

لتأسيس وادارة مراكز التعليم المهني والحرفي
الحر الذي اقره مجلس الوزراء قد سمح
لمنظمة التعليم المهني والحرفي في ایران
القيام بتأسيس مراكز تعليم مهني وحرفي
حر تحت ادارة مؤسسات التدريب الحرة عبر
االستفادة من مشاركة القطاع الخاص ويوجد
ً
حاليا اكثر من  17000مركز يقومون بنشاطاتهم
مرخصين من قبل المنظمة.
مركز اعداد المدربين واالبحاث المهنية
والحرفية
واحدة اخرى من المحاور التعليمية للمنظمة,
هو تعليم خبراء المهنة ,المدربين ومسؤولي
المدربين بهدف تامين الطاقم التعليمي
المطلوب في اصناف المهن ,الصناعات ومراكز
التعليم المهني والحرفي في البالد وكذلك
اعداد المدربين المعلمين في دول المنطقة
وبالعالم االسالمي حيث ان هذا االمر يتم
تنفيذه في مركز اعداد المدربين واالبحاث
المهنية والحرفية التابع للمظمة الواقع في
منطقة كرج.

االبحاث
تعتبراالبحاث هي قسم اخر من المهام
الرئيسية في المنظمة ويقوم القسم هذا
بدراسة التحديات االساسية بين التعليم
وسوق العمل والصناعات وتسعى الى ازالة
التحديات هذه .وبشكل عام تقوم بالوظائف
التالية :في مجال التعرف على الصناعات
والمهارات الموجودة في داخلها ,تجميع
المعلومات المطلوبة العداد وصياغة معايير
تعلم المهارات والبرامج الكمبيوترية التعليمية
والمساعدة على التعليم ,دراسة ومطالعة
االساليب واالنظمة التعليمية الموجودة
في سائر المؤسسات االخرى الداخلية او
الخارجية ,دراسة واقتراح عملية تبديل مكان
عمل القوى العاملة ورفع مستوى مهارات
ً
وايضا ايجاد اتحادات للمدربين
العمال العاملين
المهنيين والحرفيين وجذب مشاركتهم ,اعداد
وصياغة كيفية القيام بالبحوث في المنظمة,
تشكيل مجلس بحوث في المنظمة ,تشجيع

هذا المركزهو احد المركز الفريدة من نوعها
في منطقة الشرق االوسط ولديه امكانات
وتجهيزات خاصة ويقوم باالشراف وتقييم
التقنيات الحديثة في مجال صناعات البالد
بشكل مستمر ويسعى الى تامين المعرفة
لالستفادة من التقنيات الحديثة وتوفيرطرق
انتقالها.
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المؤلفين والباحثين في المنظمة ,اخذ
التراخيص الصدار المجالت العلمية–البحوثية
والعلمية-التسويقية ,التعرف ودعوة االساتذة
الخبيرة في الهيئات التعليمية بالجامعات من
اجل التعاون في االبحاث والتواصل مع منظومة
المعلومات البحوثية في العلم والتقنية
(سمات).
ان التنمية العلمية-المهارات والثروة البشرية
في المنظمة مرتبطة باالستفادة االكثر من
االمكانات المتاحة و من القدرات العلمية
والبحوثية عند االشخاص والمؤسسات وتنمية
وتعزيز ثقافة القيام باالبحاث بين العمال وايجاد
االمكانيات البحوثية في المنظمة.
ال يوجد شك في ان التنمية المناسبة ورفع
مستوى الكيفية في برامج التعليم المهني
الحرفي ,ال يتم اال عبر القيام بابحاث علمية
ذات قيمة و االعتماد على نتائج البحوث
واالستفادة منها .وخالف ذلك فان اي خطوة
في سبيل تنمية التعليم المهني والحرفي
ستكون بمثابة رصاصة تطلق في الظالم.
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معايير تعليم المهارات والتقنيات
بشكل عام يتم صياغة مجموعتي معاييراساسية ومتطورة في منظمة التعليم المهني
والحرفي في ایران والمعايير المتطورة هي
للمتدربين الذين لديهم شهادات علمية في
البكالوريا وما فوق.
اعداد وصياغة معايير مهاراتية يتم من قبلمكتب المشاريع والتخطيط الدراسي  .هذه
المعايير تضم :معايير المهنة والتعليم ,معايير
اللياقة ,معايير التعليم في الصناعات ,معايير
خاصة باالعاقة الذهنية والجسدية ,االخالق
الحرفية و ...
صياغة المعايير يتم في ثالثة اقسام هيالصناعة ,الخدمات والزراعة.
قسم الصناعة :اعداد وصياغة معايير ل 20مجموعة تعليمية تضم :االتومكانيك ,الكترونيك,
الكهرباء ,االنشاءات ,التلحيم ,الشحن,
السيراميك ,الصناعات الخشبية ,الصناعات
البحرية ,الصناعات الكيمياوية ,الصناعات
المعدنية ,المصنوعات النسيجية ,البناء ,الرقابة
واالدوات الدقيقة ,المتالوجيا ,االتصاالت ,ادارة

الصناعات ,المعدن والمكانيك ,كلها تتم في
قسم الصناعة.

التعليم لكل فرع دراسي ,فايل معاييرCD,
ومشروع وسائر المستلزمات التعليمية.

قسم الخدمات :اعداد وصياغة معايير ل 16مجموعة تعليمية تضم :تعليم االمور االدارية,
االمور المالية والتجارية ,الصحة والسالمة
العامة ,التقنية الثقافية و الخدمات التعليمية,
الصناعات اليدوية (الحياكة) ,الصناعات اليدوية
(الخشب,المعدن ,الفخار) ,الصناعات اليدوية
(تصنيع الذهب والمجوهرات) ,التصميم
والخياطة ,تقنية المعلومات ,السياحة ,العناية
بالجمال ,ادارة الفنادق ,الفنون التشكيلية,
الفنون التزئينية والفنون المسرحية ,كلها تتم
في قسم الخدمات.
قسم الزراعة :اعداد وصياغة ل  6مجموعةتعليمية تضم :البيوتكنولوجي ,الزراعة (المواشي
والمائيات) ,الثروة الطبيعية والبيئة ,الزراعة
(البساتين واالمور الزراعية) ,الزراعة (األليات
والمعدات) ,والصناعات الغذائية ,كلها تتم في
قسم الزراعة.

اعداد بنك و مستودع للمعايير
أقدم مكتب المشاريع والتخطيط الدراسي
للمرة االولى من اجل تنظيم عملية االحصاء
والتوثيق على انشاء بنك و مستودع للمعايير
التعليمية .هذا البنك والمستودع يشتمل على
 100سؤال لكل معييار مهنة 50 ,سؤال لمعييار
الجدارة ,كتب ومصادر تعليمية ومساعده على

االستشارة واالرشاد التعليمي
في أطار تحديث التعليم المهني والحرفي
والذي يعتبر من ضمن سياسات الخطة الرابعة
للتنمية االقتصادية ,االجتماعية والثقافية

35

في الجمهورية االسالمية االيرانية و استناداً
ألقتراح منظمة التعليم المهني والحرفي
في ایران واقرار معاونية التخطيط واالشراف
االستراتيجي في رئاسة الجمهورية ,تم
تأسيس ادارة االستشارة واالرشاد التعليمي
في العام  1387ه .ش
ً
وتبعا لذلك بعد القيام بالمطالعات والدراسات
التخصصية تم صياغة السياسات ,االهداف
في
والخدمات االرشادية واالستشارية
مراكز التعليم المهني والحرفي .واحدة من
السياسات النشطة هي مزاولة عمل سوق
العمل ,تقديم خدمات استشارية تعليمية–
مهنية يكون بأمكانها ان تترك اثاراً كثيرة على
الباحثين عن عمل ورفع االنتاجية عندهم في
مراكز التعليم المهني والحرفي .ان أرباب العمل
والقوى العاملة بأمكانهم االستفادة من هذه
الخدمات في سبيل االبداع االفضل وامتالك
المهارات التي يحتاجها سوق العمل وفي هذه
الحالة يكون الخدمات المقدمة تكفل المالئمة
بين المهن الموجودة والطاقات العاملة.
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ً
ايضا
ان اكتشاف االمكانيات في المجتمع و
االهتمام بقدرات االفراد حائز على االهمية .عبر
االستفادة من خدمات االستشارة واالرشاد
المهني والحرفي يتم تشجيع وترغيب االفراد
للتوجه نحو تعلم المهارات بحيث يتم تامين
احتياجات سوق العمل والمجتمع ومن ناحية
اخرى تكون مناسبة لخصوصية الرغبة ,العالقة
وقدراتهم.

قياس المهارات و الصالحية الحرفية
لالفراد
ُيعرف التقييم على انه عملية تجميع بشكل
منظم وهادف للمعلومات واالستفادة منها
ألعطاء الحكم بالنسبة للمتعلمين والدروس
وفي النهاية اخذ القرار والخطوة العملية
بالنسبة الى الظاهرة التي تمت دراستها وان
احد محاور نشاطات المنظمة الذي تم تنفيذها
في الواقع كمؤشر لتقيم قدرات التعليم التي
انجزت والمهارة التي اكتسبت هي قياس
المهارات التي عادة تتم في مرحلتين خطية
(نظري) واخرى عملية وكل من ينجح في
االختبار الخطي يحق له المشاركة في االختبار
ً
ايضا .ان قياس المهارات المهنية تتم
العملي
لجميع المتعلمين في المراكز التعليمية التابعة
للمنظمة والمعاهد الحرة وكل شخص يرغب
بتحديد مهارته المهنية.
يتم منح شهادة المهارة الى المتعلمين
الناجحين وطالبي تحديد الصالحية المهنية.

* اقامة اختبارات دورية لقياس المهارات
بطريقة الكترونية
في اطار البرامج االصالحية وتحسين
االساليب اقيمت االختبارات الدورية لقياس
المهارة والصالحية المهنية للقوى العاملة
للمرة االولى بشكل موحد على مستوى
البالد وعبر استخدام الطرق االلكترونية.

سوف يتم تنفيذ مشروع اقامة اختبارات
شاملة في البالد لقياس المهارة والصالحية
المهنية بهدف ابالغ المجتمع وايجاد الوحدة في
االساليب ,رفع جودة عملية القياس وتحديد
الصالحية الحرفية للقوى العاملة واعطاء
القيمة للتجارب المهنية والحرفية عند االفراد
وتأمين االرضية لتحقق الدورة االلكترونيكية
وتنمية وتحسين خدمة االشخاص المعنيين.
للمرة االولى تم التسجيل للمشاركة في هذه
االختبارات عبر تصميم ُكتيب اختبار موحد بحيث
بامكان الراغبين بعد استالم ُ
الكتيب من مراكز
البريد ان يقوموا بالتسجيل بالمهنة التي يريدونها
على الموقع االلكتروني.http://advari.irantvto.ir
ان تقديم البطاقة الشخصية ,انتاج وتوزيع
الكتيبات المرشدة لالختبار ,القيام بالتسجيل
االلكتروني بطريقة صحيحة ,التخطيط لنظام
حماية االختبار ,طرح اسئلة االختبار الخطي
بشكل موحد في البالد لعدد من المهن
(مع طارحي االسئلة في الحجر) ,طباعة
وتكثير االسئلة بشكل متمركز (في الحجر),
التخطيط لبرامج كمبيوترية جديدة في مرحلة
قراءة االجوبة واعطاء العالمات واعالن نتائج
االختبارات عبر نظام الرسائل القصيرة على
المحمول فأنها هذه تعبر تسع خطوات رئيسية
تمت في قسم اختبارات قياس المهارة.

شهادات المهارة المهنية
انواع الشهادات التي تصدرها منظمة
التعليم المهني والحرفي في ایران:
-1شهادة المهارة ,وهي وثيقة تؤكد ان الفرد الحائز
عليها قد نال المعايير الالومة للمهنة المعنية التي
تم تحديدها من قبل افراد خبراء او بعبارة اخرى
تعطى هذه الشهادة لالشخاص الذين نجحوا
في الصالحيات المهنية في االختبارات النظرية
والعملية في المهن التي لديها رمز للمعايير.
-2رخصة مهارة مهنية ,وتعطى لجميع العاملين
في قطاع صناعة البناء الذين يشاركون
في اختبار المهنة المعنية ويوفقون لكسب
حد النصاب المحدد في االختبارات النظرية
والعملية.
-3شهادة الصالحية الحرفية ,وتعطى هذه
الشهادة لتلك الفئة من االفراد التي تعمل
في االقسام الصناعية ,الزراعية والخدماتية
المختلفة والذين يملكون تجارب وقدرات مهنية
وتخصصية ,اال ان مستوى دراساتهم اقل من
المستوى المتوقع في معايير المهارة التعليمية
وفي حال النجاح في االختبارات الشفهية
والعملية تعطى لهم هذه الشهادة.

شروط النجاح للمتعلمين والقوى العاملة
-1الحصول على عالمة  50في االختبار النظري
كحد ادنى.
-2الحصول على عالمة  70في االختبار العملي
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كحد ادنى.
-3الحصول على معدل  70كحد ادنى استناداً
الى المعدل الوزني حيث يتم احتساب المعدل
بحسب القاعدة التالية:

)  × 25النظری  × 75+العالمه(
100

=معدل

معادلة الشهادات
في حال كان الحائزين على الشهادات
التي تغيير رمز معيار مهارتها يرغبون بصدور
تاييد او تعديل مع الرمز الجديد للمعيار يجب ان
يشاركوا في اختبار تلك المهنة استنادا الى
المعايير الجديدة لتلك المهارة مع اخذهم بدل
عن المشاركة في االختبار مع مراعاة بقية
القوانين من قبلهم لالختبار النظري والعملي,
وفي حال حصولهم على حد النصاب المقرر
في االختبار يتم اصدار شهادة جديدة والغاء
الشهادة القديمة وسحبها منهم.

نماذج التعليم الحديث
التعليم االفتراضي
تقوم منظمة التعليم المهني والحرفي في
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ایران بوضع منظومة تعليم الكتروني من اجل
اقامة دورات تعليم الكتروني وكذلك االستفادة
من هذه المنظومة في قالب اداة مساعدة
على التعليم في اقسام الصناعة ,الزراعة
والخدمات في التعليم الحضوري.
هذه التعاليم تضم نعايير التعليم في
المنظمة وكذلك التعاليم الحرة التي يكون
اكثرها ذات طابع عمومي .في هذا االطار فقد
جعلت المنظمة اقامة دورات تعليم الكتروني
لدول العالم االسالمي في برنامج عملها.

النظام الحديث االستاذ – التلميذ
اسلوب تعليم االستاذ–التلميذ ,يتم تنفيذه
عبر االستلهام من ارشادات قائد الثورة مد
ظله العالي الذي سمى العام  1390سنة
الجهاد االقتصادي ومن خالل وجهة نظر
ايجاد الفرص الالزمة لفرص العمل المنتجة
والمستدامة بشكل يتطابق مع التقنيات
ً
وايضا استمرار وتثبيت المهن الموجودة
الحديثة
والتي يحتاجها المجتمع خاصة في المهن
التقليدية ,الصناعات اليديوية والمهن البيتية
عبر االستفادة من االمكانيات الموجودة في
القطاعات غير الحكومية لتنمية تعلم المهارات

وتنفيذاً لنظام تعلم المهارات والتقنيات الذي
اقره مجلس الوزراء المحترم بتاريخ 1-8-1390
ً
وايضا قانون الخطة الخامسة للتنمية من
ه.ش
اجل االستفادة من االمكانيات التعليمية في
محيط العمل الحقيقي وفي اطار تنفيذ الوثيقة
االستراتيجية للمهارة والتقنية في منظمة
التعليم المهني والحرفي في ایران.
اهداف تنفيذ النموذج التعليمي االستاذ
– التلميذ
كسب التجارب والتعرف على محيط الكسبوالعمل الحقيقي وتحضير الطالب من اجل العمل
واالبداع
ارتقاء القدرات الحرفية نظرا الى احتياجات سوقالحمل
ايجاد الدافع وارتقاء الثقة بالنفس عند التلميذ عبرمشاهدتهللمحيطالحقيقيللعمل
توحيد تعليم المهارات وتحديث المعايير التعليميةً
وفقا للتحوالت المهنية لسوق العمل
التوجه نحو اقامة العدالة في تعليم المهارة فيالمناطق التي ال يجود فيها امكانية اليجاد مراكز
تعليمية
التوجه نحو خفض تصدي الحكومة واالستفادةالقصوى من االمكانيات غير الحكومية في تقديم

تعليمالمهارات
حفظ وتعزيز المهن التقليدية والصناعات اليدويةصياغة معايير تعليمية جديدة عبر االستفادة منامكانيات القطاع الخاص

البرتوكول الشامل لمنظمة التعليم
المهني والحرفي في ایران ,برتوكول
يعتبر البرتوكول الشامل لمنظمة التعليم
المهني والحرفي في ایران من اهم البنى
للمنظمة
االلكترونية
للبرمجة
التحتية
الذي يتطلع الى الرد على تلبية احتياجات
المعلوماتية لجميع المنتفعين من التعليم
المهني والحرفي للمهارات في البالد حيث
انه بعد استقراره بشكل كامل فإن االحتياجات
الرئيسية للمنظومات التخصصية والعامة سوف
يتم االجابة عليها .التمركز الرئيسي لهذا
البرتوكول على منظومات تخصصية للمنظمة
خاصة في اقسام التعليم ,االختبار ,االستشارة
واالرشاد الدراسي ,االبحاث والتنمية والتواصل
مع المخاطبين في داخل وخارج المنظمة,
التعامل مع ارباب العمل وسوق العمل وحفظ
التواصل المؤثر والمستمر مع الخريجين,
المعلومات المؤسساتية لالحوال الشخصية
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للطاقم العامل واالنمائي حيث يتم اضافة بقية
النقاط واالقسام التي تحتاج اليها المنظمة
على التوالي.
اضافة الى ذلك فإن البرتوكول مجهز
بمنظومات للرقابة واالدراية الخاصة بحيث يمكن
االشارة الى منظومة المعلومات الجغرافية,
منظومة ادراة المشاريع ,منظومة تقييم االداء,
منظومة القبول ودراسة االقتراحاتو مجموعة
ادوات اخذ القرارات واالدراة من قبيل اساليب
اخذ القرارات ذات المؤشرات المتعددة.
قسم اخر من البرتوكول الذي تم تصميمه
بنظرة خاصة وهو منظومة المعلومات واالحصاء
وانتاج ادوات متنوعة للوصول بشكل سهل
وسريع من دون قيود في المكان والزمان
الى المعلومات التي يحتاجها المدراء واخذي
القرارات والمنتفعين في المنظمة.

تنمية مشاركة المنتفعين ,التواصل مع
بقية االجهزة والمنظمات ,عقد اتفاقيات
تفاهم
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في اطار جعل الطلب هو محوراً لتعلم
المهارت بدل ان يكون العرض هو المحور عبر
اقامة تعامل وتواصل مع االقسام االقتصادية
المختلفة في البالد فقد تم توقيع تفاهمات
وايضا عقود متعددة مع اقسام القطاع الخاص
والحكومي من اجل تعليم الطاقات البشرية
التي يحتاجونها.

يمكن االشارة في هذا االطار الى توقيع
عقد القيام بدورات للطاقات الحديثة وتصنيف
الطاقة ,عقد تعاون مع وزارة الداخلية واللجنة
العليا لمنظمة االمم المتحدة بخصوص تعليم
الجاليات االجنبية في ايران (افغانستان
والعراق) ,تعليم القوى العاملة التي تحتاجها
الشركة الوطنية للنفظ االيراني ,تعليم القوى
العاملة التي تحتاجها الشركة الوطنية للغاز
االيراني .تعليم القوى العالمة التي تحتاجها
الشركة الوطنية لتصفية وتوزيع النتجات
النفطية االيرانية ,تعليم القوى العاملة الماهرة
في فرع االبواب والشبابيك ذات الجدارين
) ,(u.p.v.cتعليم القوى العاملة الماهرة في
فرع االبواب االتوماتيكية ,توقيع تفاهم تعاون
تعليمي مع شركة سايبا النتاج السيارات,
توقيع تفاهم للتعاون التعليمي مع شركة
ايران خودرو النتاج السيارات ,تنمية التعليم
المهني والحرفي لموظفي القوات المسلحة
في الجمهورية االسالمية ,توقيع تفاهم تعاون
تعليمي مع منظمة السجون واجراءات التأمين
لتعليم المساعدين في مقرات التائبين ,توقيع
تفاهم تعاون تعليمي مع لجنة االمام الخميني
(ره) ,توقيع تفاهم تعاون تعليمي مع قطاع
صناعة االلبسة ,توقيع تفاهم تعاون تعليمي
مع شركة توانير ,توقيع تفاهم تعاون تعليمي
مع بيت الصناعة والمعادن االيراني ,توقيع
تفاهم تعاون تعليمي مع السلطة القضائية في
الجمهورية االسالمية االيرانية ,توقيع تفاهم
تعاون تعليمي مع شركة خط سكة الحديد,

توقيع تفاهم تعاون تعليمي مع شركة كاله,
توقيع تفاهم تعاون تعليمي مع منظمة الطرق
والمواصالت ,توقيع تفاهم تعاون تعليمي مع
لجنة االبحاث التعليمية في ايران ,توقيع تفاهم
تعاون تعليمي مع شركة ايساكو  ,توقيع تفاهم
تعاون تعليمي مع وزارة التجارة ,توقيع تفاهم تعاون
تعليمي مع شركة االستهالك األفضل للوقود ,اقامة
اختبارات وكذلك تنظيم وصياغة المعايير المرتبطة
بقسمالتعليموالتربيةاالستثنائية.
لقد جعلت منظمة التعليم المهني والحرفي
في ایران في اطار تنفيذها للتعاليم التي يكون
ً
ايضا في
محورها الطلب االقسام التالية
برنامج خطة عملها:
*تعليم المعماريين وعمال قطاع
االسكان واالبنية في المشاريع العمرانية
الحكومية والخاصة
استناداً الى المادة الرابعة من قانون نظام
الهندسة وسائر الوظائف المقررة قانونيا لهذه
المنظمة عبر االستفادة من امكانيات القطاع
ً
وايضا
الحكومي في المراكز الثابتة والجوالة
االستفادة من امكانيات القطاع الخاص بالتعاون
مع وزارة االسكان وبناء المدن حيث اقدمت
على التعرف وتحديد المستوى التعليمي
وصدور شهادة المهارة الفنية للقوى العاملة
في قطاع بناء المباني .كذلك عبر ايجاد بنك
معلوماتي للقوى العاملة في هذا القطاع فانها
تسعى الى تنظيم هذه الفئة للقوى العاملة
في البالد.

* تعليم واعداد قوى ماهرة يحتاجها
قطاع التامين واالستهالك االفضل للوقود
في البالد
استنادا الى الخطة التي يكون محورها
الطلب واعالن االحتياجات في قطاع التأمين
واالستفادة االفضل من الوقود للقوى العاملة
المتخصصة وقد قامت هذه المنظمة بعقد
تفاهم تعاون تعليمي اثناء العمل لهذه االقسام
وصياغة معايير مهنية وتعليمية من اجل
الحصول على قوى عاملة ماهرة ومتخصصة
في هذه المهن.
* تعليم واعداد قوى ماهرة يحتاجها
قطاع النفط ,الغاز والبتروكيمياويات
(بالتعاون مع وزارة النفط)
قامت منظمة التعليم المهني والحرفي في
ایران نظرا الى السياسات الحكومية المرتكزة
على تنمية الصناعات المتعلقة بالنفط ,الغاز
والبتروكيمياويات بجعل دراسة االحتياجات
وصياغة معايير المهن والتعليم الجديد في
الصناعات المعنية والمشاغل التخصصية لهذه
القطاع من ضمن خطة عملها استنادا الى
قرارات مجلس الوزارء المحترم.
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تعليم المهارات للفئات القابلة للضرر
ً
اجتماعيا
والمتضررة
قامت منظمة التعليم المهني والحرفي
في ایران بخطوات بهدف الوقاية من االضرار
االجتماعية ,بتأهيل وتعليم مهارة للفئات
القابلة للضرر والمتضررة اجتماعيا عن طريق
انشاء مكتب خفض االضرار االجتماعية بالتعاون
والتنسيق مع بقية االجهزة المعنية في مسألة
دعم الفئات القابلة للضرر عبر تخطيط منسجم
وتنسيق بخصوص تاهيل وتعلم مهارات
هذه الفئات للنساء المعيلة لالسرة ,البنات
والنساء المعيلة لنفسها ,السجناء ,عوائل
السجناء ,المدمنين والمدمنين المعالجين,
اسر المدمنين ,المعوقين ,الخاضعين لدعم
المؤسسسات ,الشباب الذين يفتقدون
للمهارة والمستعدون للعمل ,اطفال الشوارع
وعمالة االطفال ,المتسولون ,المتشردون,
نيام الشوارع ,المعوزون المكفولون من قبل
المؤسسات الداعمة ,البنات والنساء ذوات
المعيل السيئ و ...وذلك من اجل تامين الفرصة
إليجاد عمل لهم وخفض البطالة ودخولهم الى
سوق العمل واحراز العمل المناسب لهم.

42

تامين الفرصة للتواصل والتعاون واتوقيع
تفاهمات مع بقية االجهزة المعنية في مسألة
خفض االضرار االجتماعية ال سيما منظمة
الرعاية االجتماعية ,منظمة شؤون السجون
ولجنة مكافحة المواد المخدرة ,السلطة
القضائية (االدارة العامة للوقاية الثقافية
واالجتماعية) ولجنة امداد االمام الخميني
(ره) ,بلدية طهران ,وزارة الداخلية ,مكتب
شؤون النساء في رئاسة الجمهورية و ...هي
من بين الخطوات التي تمت من قبل منظمة
التعليم المهني والحرفي ضمن اطار الوقاية من
االضرار االجتماعية وتحقق العدالة االجتماعية.

الحضور في الساحة الدولية
نظرا الى التطورات السريعة العلمية والتقنية
على الساحة العالمية ,فإن كل منظمة من اجل
مواكبة هذه التطورات بحاجة الى ايجاد ,حفظ
وتنميةعالقاتهاالدوليةمعالمؤسسات,المنظمات
والدول المتقدمة بالنسبة لموضوع نشاطاتها.
منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران
ضمن اطار حضورها على الساحات الدولية
بهدف ارتقاء مستوى التعليم المهني والحرفي
حتى مستوى المعايير الدولية قامت بصياغة
استراتيجية “الحضور المؤثر في الساحات
الدولية” في وثيقتها االستراتيجية للمهارة
والتقنية لديها ,وقامت بالتخطيط لبرامج عملية
على هذا الصعيد.

* العالقات المؤثرة مع المؤسسات
الدولية الناشطة في مجال التعليم
المهني والحرفي
العضوية في المنظمة الدولية للمهارة )(WSI
والمشاركة في المسابقات العالمية للمهارة
*الحضور في االجتماعات الدورية لمنظمة
العمل الدولية )(ILO
*التعاون مع مركز تورين التعليمي (مركز
تورين التعليمي الذي يعتبر واحدا من االركان
التنفيذية لمنظمة العمل الدولية حيث
استطاعت المنظمة توقيع عقد تفاهم معه
في مجال التعليم المهني والحرفي الحديث,
التعليم االبداعي وارتقاء مستوى االدراة)
*التعاون الوثيق مع المكتب االقليمي
لمنظمة العمل الدولية في نيودلهي في مجال
تنفيذ مشروع التعزيز االدراي وهيكلية منظمة
التعليم المهني والحرفي في ایران
*التعاون مع مؤسسة االتحاد الدولي للتعليم
المهني والحرفي ) (IFTDOفي مجال البحوث
*التعاون مع المؤسسة
القيمة ) (CSENDفي مجال
الكيفية  ISO10015الذي
منظمة العمل الدولية في
المهني والحرفي في ایران

الدولية العطاء
مشروع المعايير
يقام بمشاركة
منظمة التعليم

*التعاون مع  ISESCOفي مجال تبادل
المعلومات بالنسبة الى فرع المكاترونيك

*اعداد مشروع تعاون مع الدول والمؤسسات
الدولية المختلفة ال سيما الدول االسيوية,
الدول االفريقية ,الدول المجاورة ,كلية عمال
مشروع كولمبو والمنظمة التعليمية العلمية
والثقافية في االمم المتحدة )(UNESCO
*التواصل مع المؤسسات الدولية لتقييم
شهادات المهارة
التعاون مع مركز التعليم واالبحاث االحصائية
االقتصادية واالجتماعية في الدول االسالمية
)(SESRIC
هذا المركز هو من المؤسسات التابعة
لمنظمة التعاون االسالمي والمسؤول عن
اقامة ندوات لجنة االشراف واالستشارات
لبرنامج التعليم الحرفي في الدول االسالمية
)(MAC
المشاركة في ندوات اللجنة الدائمة للتعاون
االقتصادي والتجاري في منظمة التعاون
االسالمي )(COMCEC
*التعاون مع منظمة التمنمية الصناعية في
منظمة االمم المتحدة ) (UNIDOفي مجال
االبداعات وعمل النساء
*التعاون المتبادل مع منظمة تنمية
االبداعات في الهند ) (EDIفي مجال اقامة
دورات تعليم مدربين لالبداعات واعداد مدربين
في بقية الفروع
*تنفيذ مشروع تعزيز نظام التعليم المهني
والحرفي عبر تعليم الذي يكون محوره الكفاءة
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بالتعاون مع وكالة جايكا اليابانية للتعاون الدولي )(JIICA
*التعاون مع المؤسسة الدولية كوييكا الكورية :ابرز نشاطات المنظمة في هذا
المجال هو عقد تفاهم حول تعليم التكنولوجي لالليات مع المؤسسة المذكورة
من اجل القيام بمشروع النشاء مركز تخصصي لتعلم مهارة االليات  9دي بحضور
اساتذة من جامعة كوريا في فرع االتوميكانيك وهندسة المكانيك
استقبال الوفود االجنبية القادمة الى ايران مثل دول الجزائر ,كوريا الجنوبية,
تركيا ,اليابان ,المالديف ,العراق ,افغانستان ,طاجكستان ,الكاميرون وايطاليا
المشاركة في ندوات اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري في منظمة
التعاون االسالمي ) (COMCECمن اجل تسهيل التعاون المتعلق ب MAC

* توقيع عقود تفاهم
وقعت منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران عقود تفاهم في مجال
التعليم المهني والحرفي مع دول من بينها جمهورية الجزائر الديمقراطية ,
كردستان العراق ,سوريا ,جزر القمر ,كينيا ,جيبوتي ,اوغندا ,غانا ,افغانستان,
الصين ,طاجكستان ,لبنان ,تنزانيا ,فنزويال ,استراليا.
تمت بعض عقود التفاهم هذه في قالب مذكرات لتنمية التعاون ما بين رورساء
جمهورية البلدين بحيث يكون تنفيذها مباشرة تحت اشراف وزارة الشؤون
الخارجية.
*تقديمالتعليماالفتراضيواعدادالمدربينفيدولالمنطقةوالعالماالسالمي
في االجتماع الثالث للجنة االشراف واالستشارات للتعليم المهني والحرفي
للدول االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي  MACالذي عقد بضيافة الجمهورية
االسالمية وبمسؤولية منظمة التعليم المهني والحرفي في ایران بهدف تبادل
تجارب الدول االعضاء في منظمة المؤتمر االسالمي في مجال التعليم المهني
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والحرفي في  26و  27من شهر تير في طهران,
وقد تم تعيين منظمة التعليم المهني والحرفي
في ایران استنادا الى قرارات االجتماع المذكور
كمسؤولة عن تقديم التعليم االفتراضي واعداد
المدربين للتعليم المهني والحرفي في دول
المنطقة والعالم االسالمي.

مسابقات المهارة
ان دور القوى العاملة الماهرة المهنية
والحرفية في ايجاد فرص العمل ,االنتاج,
االستثمار والقيمة المضافة بارز جدا
لهذا السبب فان منظمة التعليم المهني
والحرفي في ایران من اجل تحسين كيفية
تعلم المهارات وارتقائها الى مستوى المعايير
الدولية للمهارات وايضا ايجاد جو من التنافس
السليم بين شباب البالد وحضورهم المؤثر
في المباريات الدولية بصفتها مسؤولة عن
اقامة المسابقات الوطنية للمهارة والحضور
النشط في المباراة الدولية فقد استطاعت
عبر االستفادة من الدعم العلمي والمالي
للمؤسسات االقتصادية ,التعليمية ,ان تلحظ
في برنامجها اقامة مباراة وطنية للمهارة

بشكل منظم سنويا وعبر اقامة هذه المباريات
ان تبشر بارتقائها في االقسام االقتصادية,
االجتماعية ,الثقافية والتعليمية في البالد لكي
تؤدي دورا مؤثرا عبر انتخاب االشخاص االفضل
في كل فرع في ترويج ثقافة التنافس المهارتي
على ساحة العمل واالنتاج ,وان تسهل التبادل
بين االقسام التعليمية واالنتاجية المختلفة
بهدف الوصول الى هدف التعليم استنادا
الى احتياجات سوق العمل وكما في االدوار
السابقة ان يتمكن الشباب المنتخبين من ان
يكونوا مصدرا للفخر في المسابقات العالمية
للمهارة.

نبذة تاريخية عن اقامة المسابقات
الوطنية للمهارة قبل الثورة االسالمية
االيرانية العظيمة
اقيمت الدورة االولى لمسابقات المهارة
المهنية بين العمال الماهرين والشباب
المتخصصين بجهود من وزراة العمل والشؤون
االجتماعية في العام  1350ه.ش وتم اعداد
النظام الداخلي للجنة الوطنية لمسابقات
المهارة الوطنية واقر في شهر خرداد من العام
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 1350ه.ش.
بعد اقرار النظام الداخلي اقيمت مسابقات
المهارة بشكل سنوي حتى العام  1357ه.ش.

بعد انتصار الثورة االسالمية االيرانية
العظيمة
استانفت مجددا المسابقات الوطنية للمهارة
االيرانية بعد انتصار الثورة االسالمية االيرانية
العظيمة في العام  1379ه.ش من قبل منظمة
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التعليم المهني والحرفي في ایران حيث تقام
هذه المسابقات كل عام على ثالث مراحل,
على مستوى المدن ,المحافظات ,البالد
بين الشباب ما دون  22سنة .الفائزون في
مرحلة على مستوى البالد يتم ارسالهم الى
المسابقات العالمية للمهارة التي تقام مرة
كل عامين.
الجدير ذكره ان مرتبة الجمهورية االسالمية
االيرانية كانت في ارتقاء مستمر خالل الدورات
الماضية.

