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شماره های آینده درباره ساز و  کار همکاری منظم دوستان 
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روابط عمومي:  88253428-88261074

پیامک: 30004800
Peykmaharat@irantvto.ir  :آدرس الکترونیکي

ديده بان مهارت

نمونه سواالت 
عمومی آزمون 

استخدامی 
صفحه آخر

آگهي استخدام 
سازمان آموزش 

فني وحرفه اي 
كشور            صفحه 10

www.irantvto.ir

سال اول ، شماره 2
18 خرداد 1392
8 ژوئن2013، 28 رجب1434
16 صفحه
1000 تومان

حميد رضا خانپور، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای 
استان تهران در گفت وگو با پيك مهارت 

مهارت آموزي
راه برون رفت

از معضل
فقر و بيكاري

مهندس مرتضي بدیعي، رئیس کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي کشور

60درصد مهارت جويان ليسانس دارند

انتقال تجربيات آموزشي
به همسايگان شرقي 

كشور    صفحه 6

گفتوگو

همه آن چه مي خواهيد 
درباره غذا بدانيد

 اما ...    صفحه 5

گفتوگو

پودمان راهي مطمئن
براي ورود

به بازار كار    صفحه3

گفتوگو

تعامل بی سابقه دانشگاه 
جامع علمي كاربردي و 

سازمان ...   صفحه  3

گفتوگو

ميزنشينی
باوری غلط

    صفحه 4

گفتوگو

در گفت وگو با دكتر كورش پرند
رئيس  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مطرح شد 

تربیتتکنسینها
راجایگزین 

مدرکگراییکنیم 
صفحه 2

صفحه 4

Peyk-e  Maharat



2

در گفت وگو با دکتر کورش پرند، رئيس  سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مطرح شد 

تربيت تكنسين ها را 
جايگزين مدرک گرايی كنيم

     اگ�ر مواف�ق 
باش�ید در ابتدا نگاهي 
داشته باشیم به وضعیت 
آموزش�ي  نظام ه�اي 
کش�ور؛ البت�ه ب�ا نگاه 

خاص به نظام آموزش هاي مهارتي ایران.
نظام آموزشي كش��ور ما در 100 سال اخير از 
س��نتي به مدرنيته پا گذاش��ته و آموزش هاي 
مهارت��ي ب��ه م��وازات آموزش هاي رس��مي 
اوليه ش��كل گرفت��ه؛ از جمل��ه در دارالفنون، 
هنرس��تان هاي فني و اتفاقاتي كه بعدها افتاد 
و دچار وقفه ش��د مانند آموزش هاي مهارتي و 
كالجي كه تا حد تكنيس��ين فوق ديپلم تربيت 
مي كرد. اما نظام هاي آموزشي ما چون همزمان 
ب��ا ورود نفت به ش��ريان هاي اقتص��ادي وارد 
شدند، س��بقه مهارتي آنها تحت تاثير صادرات 
نفت تبديل به آم��وزش نظري ش��د و كم كم 
مهارت هاي خود را كاستند. اين اتفاق در توسعه 
همگام هنرس��تان ها به موازات دبيرستان هاي 
علوم نظري مش��هود و قابل رصد اس��ت. چون 
اقتص��اد مبتني بر نف��ت نظام اس��تخدام يقه 
سفيدها را بيشتر كرد و عالقه مردم به داشتن 
فرزندان كارمند به جاي آچار به دس��ت تبديل 
به ارزش شد كه اين مساله هنوز هم گريبانگير 
نظام آموزش مهارتي كش��ور اس��ت و ما هنوز 
از جمله كشورهايي هس��تيم كه نظام آموزش 
چندپاره داريم يعني نظام آموزش رس��مي ما 
با آموزش مهارتي و با نظام آكادميك زنجيروار 

به هم متصل نيستند بلكه جزيره اي اند. 
در حال حاضر نظام آموزشي كشور ما مشتمل بر 
نظام آموزش رسمي و نظام آموزش غيررسمي 
كه نظام آم��وزش رس��مي در دو بخش نظري 
و عملي فعالي��ت مي كند، اس��ت. متولي نظام 
آموزش مهارت رس��مي در بخش دانش��گاهي، 
وزارت علوم، تحقيقات و فن��اوري و مجري آن 
دانش��گاه جامع علمي –كاربردي و دانش��گاه 
فنی و حرفه ای است. در بخش عمومي هم متولي، 
وزارت آموزش و پرورش اس��ت. متولي آموزش 
مهارتهاي غيررس��مي نيز  سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور اس��ت. حال اين سوال مطرح 
مي ش��ود كه چرا با وجود ارائه اين همه خدمات 
آموزشي، ما شاهد افزايش نرخ بيكاري به ويژه در 
دانش آموختگان دانشگاهي هستيم؟من معتقدم 
بايد شاخص هاي مهم اثرگذار بر اين موضوع را 

شناسايي و بررسي كنيم. 
    اج�ازه بفرمایید ب�راي پرداختن 
به این سوال یک نگاه تحلیلي به موضوع 
داش�ته باش�یم؛ چند ش�اخص را در نظر 
بگیری�م و براس�اس آن ببینی�م به لحاظ 
مخاطب�ان در چه ش�رایطي ق�رار داریم. 
نخس�تین بحث موضوع جمعیت کش�ور 
به لحاظ هرم س�ني اس�ت؛ فکر مي کنید 
با توجه به هرم س�ني جمعیت کشور چه 

شرایطي داریم؟
در بح��ث آموزش ه��اي مهارت��ي اولوي��ت در 
جهت گي��ري برنامه ها به س��مت گروه س��ني 
نوجوان و جوان معطوف اس��ت و بايد تحوالت 
جمعيت��ي را در اين گروه س��ني مطالعه كرد. 
در بررسي نرخ رش��د جمعيت در طي 30 سال 
گذشته در يك مقطع زماني نرخ رشد جمعيت 
قابل توجه است؛ طي سال هاي 1355 تا 1365 
نرخ رش��د جمعيت3/9 بوده و نتيجه آن امروز 
افزايش جمعيت جوان است كه از آن به عنوان 
پديده تورم جواني جمعيت ن��ام مي برند كه با 
نيازهاي مختلفي روبه رو است؛ تحصيل، شغل، 
مس��كن و ازدواج مهم ترين اين نيازهاست. به 

موازات همين رشد جمعيت رشد شهرنشيني 
نيز اتف��اق افتاده ك��ه نيازه��اي آن متفاوت با 
ساير مناطق مس��كوني همچون روستاهاست؛ 
بنابراين بايد براي پاس��خگويي ب��ه اين نيازها 
مجموع��ه اي از زيرس��اخت هاي اجتماع��ي، 
اقتصادي، زيس��تي و فرهنگ��ي را فراهم كرد. 
بعضي از متخصصين جمعيت شناس��ي و آمار 
معتقدند كش��ور ما با درآم��د فعلي و چرخش 
اقتصادي )به ش��رط اصالح فرآيندها( ظرفيت 
داش��تن جمعيتي به تع��داد 250 ميليون نفر  
اس��ت كه با همين وضعيت تامي��ن، تجهيز و 
تضمي��ن آين��ده آنها مقدور اس��ت. ام��ا مهم 
مديريت اين جمعيت اس��ت. جمعيتي كه نياز 
به تحليل نيازها و برنامه ري��زي براي مديريت 
آن دارد. يكي از مباحثي ك��ه براي برنامه هاي 
پاسخگويي به نيازهاي اين قشر ضروري است 
و به زعم من در اولويت هم ق��رار دارد موضوع 
آموزش هاي مهارتي و در واقع حركت به سمت 
آموزش هاي حرفه گراس��ت. در كشور ما راهي 
به جز مهارت��ي كردن آموزش جه��ت افزايش 
فرصت هاي اشتغال و رها شدن از افزايش نرخ 
بيكاري نيست. به اذعان تحليلگران نظام هاي 
آموزش��ي، تنها نظام��ي كه مانند ش��معي در 
تاريكي عطش اش��تغال جوانان كشور سوسو 
مي زند، نظام آموزش مهارتي اس��ت.  سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور يكي از متوليان 
اصلي و اثرگذار در اين موضوع است؛ خصوصا 
در طي سال هاي اخير كه استانداردهاي شغل 
خود را از پس 4 دهه كه تنها 1800 عنوان بود 
به حدود 5 هزار عنوان رس��اند و شروع به يك 
كار مطالعاتی وسيعی كرد كه نتيجه آن طراحي 
دوره هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي بود كه 
در دل خود نظ��ام CBT يعني نظام مبتني بر 

شايستگي را در بر دارد. 
     یک�ي دیگ�ر از ش�اخص هاي 
تاثیرگذار بحث هرم تحصیلي دانشجویي 
و دانش آموزي کش�ور اس�ت؛ با توجه به 
این ش�اخص چه تحلیلي از وضعیت نظام 

آموزشي مهارتي کشور دارید؟
به نكته خوبي اش��اره كرديد. ه��رم تحصيلي 
دانشجويي و دانش آموزي يكي از شاخص هاي 
تاثيرگذار بر آينده، رشد و توسعه و نقش آفريني 
در عرصه ه��اي بين الملل��ي اس��ت. ابت��دا در 
برنامه ه��اي آينده پژوه��ي و برنامه ريزي براي 
آينده درب��اره هرم دانش آم��وزي بايد تحليلي 
داشته باشيم براس��اس آمار ما در حال حاضر 
بيش��ترين تع��داد دانش آموز را ب��ه ترتيب در 
مقطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرس��تان داريم. 
اين بدان معناس��ت ك��ه ما بايد ب��راي مقاطع 
زماني مختلف آينده برنامه ريزي كنيم؛ يعني  
5سال آينده كه دبيرس��تاني ها به سن اشتغال 
مي رسند، 10 سال آينده كه مقطع راهنمايي 
در جست وجوي شغل قرار مي گيرد و 15 سال 
آينده كه دانش آموزان ابتداي��ي وارد بازار كار 
مي ش��وند. اگر مي خواهيم در آين��ده با بحران 
روبه رو نش��ويم يكي از راهكاره��ا هدايت اين 
افراد به سمت آموزش هاي مهارتي است. براي 
دبيرستاني ها بايد بس��تر آموزش هاي مهارتي 
دانش��گاهي را فراهم ك��رد و به ج��اي تربيت 
كارشناس نظري، كاردان مهارتي تربيت كنيم. 
اما براي مقاطع ابتدايي و راهنمايي برنامه ريزي 
بلندمدت تري مي ت��وان انجام داد و آن هدايت 
آنها به س��مت آموزش هاي مهارتي در مقطع 
متوسطه است و همه اين مباحث نيازمند يك 
رويكرد جامع و برنامه ريزي ساختاري در حوزه 
آموزش ه��اي مهارتي دارد.  ام��ا در بحث هرم 

دانشجويي كشور بايد بگويم آمار نشان مي دهد 
اين هرم دچار مشكل شده است؛ اشكال كار در 
نسبت بين نيروي كارداني به كارشناسي است. 
در بيشتر كشورهاي توسعه يافته دنيا از جمله 
آلمان به ازاي هر كارشناس 4نفر تكنسين ماهر 
وجود دارد ولي در كش��ور م��ا برعكس به ازاي 
هر 3 كارشناس يك تكنس��ين وجود دارد و با 
توجه به ت��ب مدرك گرايي انتظ��ار مي رود كه 
قريب ب��ه اتفاق اين افراد ب��ه ادامه تحصيل در 
مقاطع باالت��ر بپردازند.  با توجه ب��ه اين نكته 
براي اصالح هرم تحصيلي دانش��جويي راهي 
به ج��ز مهارتي ك��ردن نظام آم��وزش موجود 
نيست. در ضمن آنكه بسترهاي قانوني، نهادي 
و حمايتي بايد به گونه اي طراحي و اجرا شود كه 
افراد پس از كس��ب مهارت هاي يك تكنسين 
ماهر در صنعت مشغول و به نيروي مولد براي 
جامع��ه تبديل ش��وند. يكي از اي��ن راهكارها 
جلوگيري از استخدام نيروهاي داراي مهارت 
در دس��تگاه هاي دولتي و به كارگيري آنها در 
بخش هاي صنعتي و توليدي است؛ شايان ذكر 
اس��ت بيش از 70 درصد جمعيت دانشجويی  
دارای آموزش های نظری و كمتر از 30 درصد 
آموزش ه��ای مهارتی می باش��ند. ب��ه عبارتي 
دولت به جاي فراهم كردن بسترهاي الزم براي 
اس��تفاده از تكنس��ين هاي ماهر به كارمندان 
معمول��ي اداري، مناب��ع و حمايت هايي براي 
صناي��ع و بنگاه ه��ا در نظر بگيرد ت��ا اين افراد 
در اين حوزه ها مشغول به كار ش��وند؛ يكي از 
بهترين الگوهاي حمايتي در اين حوزه تامين 
بخشي از حقوق تكنس��ين هاي ماهر به عنوان 

كارورز در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي است. 
     ب�ا ای�ن ن�گاه فک�ر مي کنی�د 
آسیب هاي نظام آموزش�ي کشور به ویژه 

آموزش هاي مهارتي چیست؟ 
س��وال به جايي اس��ت. نگاهي به منابع صرف 
ش��ده از دولت در حوزه آموزش نشان مي دهد 
كه در كشور ما بيش از 90درصد از منابع حوزه 
آموزش ص��رف آموزش هاي نظري مي ش��ود. 
به عبارت��ي بزرگ ترين آس��يب در اين حوزه 
حمايت هايي اس��ت كه دول��ت از آموزش هاي 
نظري مي كند اگر بخواهيم كه فرهنگ جامعه 
ب��ه س��مت آموزش ه��اي مهارتي س��وق يابد 
سياس��ت هاي باالدس��تي و بودجه بايد به اين 
سمت تخصيص پيدا كند. از جمله موارد ديگر 
عدم اعتقاد ب��ه نقش اين آموزش ه��ا در تمام 
سطوح است و اين هم به دليل نداشتن اطالعات 
و آگاهي كافي در اين زمينه است. انجام ندادن 
مطالعات تطبيقي كافي از اهميت مهارت آموزي 
در ساير كشورها و بستر هاي حمايتي آنها، عدم 
انتشار دستاوردهاي پژوهشي اين حوزه )ما در 
ح��وزه آموزش هاي مهارتي ي��ك مجله علمي 
پژوهش��ي نداريم(، مبتني نب��ودن اقتصاد بر 
توليد و كار، وابس��تگي تدريجي كشور به مواد 
اوليه صنايع و بنگاه ها و نبود دانش فني كافي 
در كشور، فقدان استفاده موثر از ظرفيت هاي 
بين الملل��ي و عضوي��ت كش��ور در نهاده��اي 
بين المللي از جمله فرصت هاي آموزشي، نبود 
همكاري الزم بين دستگاه هاي متولي )وزارت 
صنعت مع��دن و تجارت، فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات، وزارت علوم تحقيق��ات و فناوري(، 
نب��ود الزامات قانوني ب��راي همكاري هاي بين 
دس��تگاهي، مبتني بودن دس��تمزد و حقوق 
بر حضور در دس��تگاه هاي دولت��ي و مغايرت 
آن با بخش خصوصي كه دس��تمزد براس��اس 
مهارت و عملكرد اس��ت، عدم توجه به عوارض 
مدرك گراي��ي از س��وي متوليان ام��ر، فقدان 

همكاري الزم از س��وي رس��انه ها براي ايجاد 
فرهنگ مهارت و كار، تغيير س��بك زندگي به 
س��مت مصرف گرايي، عدم ايمان فرادستي به 
ظرفيت و پتانسيل هاي آموزش هاي مهارتي در 
كشور، دخالت هاي غير حرفه اي در آموزش هاي 
مهارتي، فقدان اسناد و برنامه هاي آينده پژوهانه 
در طول س��اليان پيش��ين، فقدان ارتباط بين 
آموزش هاي دانشگاهي و صنعت، آموزش هاي 

نظري و كارگاه، و آموزش هاي مهارتي
     به این ترتیب یک تغییر رویکرد و 
سیاستگذاري در این حوزه نیاز است. آیا 
ظرفیت هاي قانوني و بسترهاي الزم براي 

این تغییر در کشور وجود دارد؟
به نظر من ما براي توس��عه آموزش در كش��ور، 
مشكل بس��ترهاي قانوني نداريم؛ ما در تدوين 
س��ند راهبردي مهارت و فناوري در  س��ازمان 
آموزش فني و حرفه اي بيش از 15 قانون و سند 
باالدستي را شناسايي كرديم كه به طور مستقيم 
و غيرمس��تقيم به موضوع آموزش هاي فني و 
حرفه اي  پرداخته اند؛ از جمله مي توان به قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، سندچشم انداز 
جمه��وري اس��المي اي��ران در 1404 هجري 
شمسي، برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري 
اسالمي ايران، سياست هاي كلي اشتغال، نقشه 
جامع علمي كش��ور، سياس��ت هاي كلي نظام 
اداري، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون 
حمايت از ش��ركت ها و موسسات دانش بنيان و 
تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات، آيين نامه 
نظام آموزش مهارت و فناوري، قانون كارآموزي، 
قان��ون كار، قان��ون بيمه بي��كاري، قانون نظام 
مهندسي و كنترل ساختمان، قانون ساماندهي 

و حمايت از مشاغل خانگي اشاره كرد. 
اما در طي 2 س��ال گذش��ته واقع��ا تحولي در 
بحث ض��رورت پرداخت��ن جدي تر كش��ور به 
موضوع آموزش ه��اي مهارتي ايجاد ش��د؛ در 
سياست هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام 
معظم رهبري )مدظله العالي( بر تربيت نيروي 
انساني ماهر مبتني بر نياز بازار كار تاكيد شده 
است. همچنين ماده 21 برنامه پنجم توسعه به 
صورت مشخص بحث ساماندهي به آموزش هاي 
مهارتي و ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در اين 
آموزش ه��ا را مطرح مي كند كه خوش��بختانه 
براساس آن نظام جامع مهارت و فناوري با 3 زير 
نظام »آموزش مهارت و فناوري«، »صالحيت 
حرف��ه اي« و »نظام احراز ش��رايط اش��تغال« 
طراحي و تدوين ش��د. دو نظام آموزش مهارت 
و فناوري و صالحيت حرفه اي به تصويب هيات 
دولت رسيد و ابالغ شد و نظام سوم هم در حال 
بررسي نهايي است. معتقدم آنچه ما نياز داريم 

داشتن يك نقشه راه جامع است. 
     اگ�ر بخواهیم به قول ش�ما یک 
نقش�ه راه جامع براي حوزه آموزش هاي 
مهارتي در کشور داشته باشیم، چگونه به 

این موضوع مي پردازید؟
يك كار زيرساختي كه طي دو سال اخير انجام 
شد بحث نظام »آموزش مهارت و فناوري« بود 
كه هم سنگ با نظام آموزش هاي نظري عمومي 
و دانشگاهي عمل مي كند و  سازمان ملي مهارت 
براي سياستگذاري در اين حوزه تشكيل شده 
است. من معتقدم كشور بايد در قالب اين نظام 
يك نقش��ه راه جامع براي آين��ده آموزش هاي 
مهارتي ترسيم كند كه در سه مقطع كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت برنامه ريزي شده باشد و 
البته تاكيد مي كنم اين نقشه بايد با 2 رويكرد 

ملي و بين المللي تدوين شود. 
در اين فرص��ت جاي بحث گس��ترده و آوردن 

يك برنامه عمليات��ي كالن نيس��ت اما من به 
چند رويكرد، سياست و برنامه كلي اولويت دار 
اش��اره مي كنم. در ابتدا ما نيازمند برنامه هايي 
هس��تيم كه بتواند در كوتاه مدت تغييراتي را 
در آموزش ه��اي مهارتي ايجاد كن��د. در اين 
بخش سياست ها و برنامه هايي مثل: طراحي و 
اجراي ديپلماسي مهارت، در اولويت قرار دادن 
تربيت تكنسين ماهر در مواد آموزشي كشور در 
كوتاه مدت و اطالع رساني رسانه اي گسترده از 
طريق رس��انه ها درباره اهميت مهارت آموزي، 
ايجاد گذرهاي مهارت��ي، مهارت آموزي براي 
كودكان، طراحي دوره هاي تكميلي بين سطوح 
تحصيلي، تجاري سازي اختراعات و نوآورهاي 
مربيان و كارآموزان مهارتي و ايجاد بسترهاي 
تاسيس ش��ركت هاي دانش بنيان در راستاي 
تقويت توانمندي هاي فناورانه كش��ور، تغيير 
رويكرد از كس��ب مهارت ه��اي الزم صرف به 
قابليت هاي آموزش، توليد، بازاريابي و فروش 
ميان مربيان و كارآموزان و سياس��تگذاران در 

راستاي حمايت از كار و توليد ايراني، 
در بحث برنامه هاي ميان مدت: ارائه آموزش هاي 
مهارتي در تمام هرم س��ني از جمل��ه آمادگي، 
ابتدايي، متوس��طه، تغيير در محت��واي كتب و 
برنامه ريزی درس��ي و ايجاد عالق��ه و انگيزش 
مهارت و توليد در دانش آموزان و دانش��جويان، 
اس��تقرار نظام مه��ارت و فن��اوري، حضور در 
عرصه ه��اي بين الملل��ي و به ويژه كش��ورهاي 
منطقه، توس��عه مشاوره آموزش��ي و شغلي در 
كليه مراكز آموزش فني و حرفه اي، اعتبار بخشي 
به آموزش هاي  س��ازمان در سطح بين المللي از 
طريق انعقاد تفاهمنامه هاي بين المللي، تداوم 
برگزاري همايش هاي مهارت آموزي و اشتغال 
در سطح بين المللي، س��اماندهي استانداردها 
و منابع آموزش��ي  س��ازمان، طراحي و استقرار 
الگوهاي آموزش مهارتي با رويكرد تقاضا محوري 
– مبتني بر محيط كار، تغيير هوشمندانه رويكرد 
سبك زندگي به سمت فرهنگ كار و مهارت از 
طريق آموزش هاي مهارتي، كاهش آسيب هاي 
اجتماعي از طريق ارائ��ه آموزش هاي مهارتي و 
بسترهاي اشتغال، فراهم س��ازي بستر مناسب 
جهت گس��ترش حض��ور بخ��ش غيردولتي و 
تعاوني، بهره گيري از فن��اوري اطالعات و ارتقا 
خدم��ات الكترونيكي در جه��ت تحقق دولت 
الكترونيك از جمله توسعه آموزش هاي مجازي، 
بستر سازي مناسب جهت ارزيابي آموزش هاي 
مهارتي و رهگيري اشتغال مهارت آموختگان، 
بهبود شرايط مالي، رفاهي و معيشتي مربيان و 
مدرسان.  در برنامه هاي بلندمدت: ارائه بسترهاي 
مشوقي در راس��تاي جذب تكنسين ها و توسط 
بنگاه ه��اي اقتصادي، فراهم كردن بس��ترهاي 
تغيير س��بك زندگي بعد كار، مه��ارت و ادامه 
تحصيل، تدوين سند توسعه آموزش هاي مهارتي 
مبتني بر آمايش س��رزمين، توسعه پارك هاي 
علم و فن��اوري و هدايت اس��تعدادهاي برتر به 
سمت ايجاد شركت و تجاري سازي اختراعات و 
نوآوري ها، تغيير مستمر سر فصل هاي رشته هاي 
دانشگاهي با توجه به تغييرات فناوري و نياز بازار 
كار، ايجاد انس��جام بين نظام آموزش مهارتي و 
نظري از جمله فراهم كردن بستر معادل سازي 
سرفصل هاي درسي دانشگاه ها و استانداردهاي 
شغلي  س��ازمان، فراهم كردن بس��تر ملي براي 
طراحي و اجراي دوره هاي كارآموزي، كارورزي 
و كاربردي در مراكز آموزشي، راه اندازي و توسعه 
مراكز تخصصي مشاوره اي شغلي و آموزشي براي 
هدايت نيروي كار به سمت توليد و  اجرای نظام 

صالحيت حرفه ای.

 بسترهاي قانوني، 
نهادي و حمايتي 
بايد به گونه اي 
طراحي و اجرا 
شود كه افراد 
پس از كسب 

مهارت هاي يك 
تكنسين ماهر در 
صنعت مشغول 
و به نيروي مولد 

براي جامعه تبديل 
شوند. يكي از 
اين راهكارها 
جلوگيري از 

استخدام نيروهاي 
داراي مهارت در 

دستگاه هاي دولتي 
و به كارگيري 

آنها در بخش هاي 
صنعتي و توليدي 

است

ط
سرخ

محبوبه رنجبر: نقش آموزش در چرخه توسعه همه جانبه كشورها، نقشي شايان توجه و بلكه بي بديل است كه بايد با در نظر گرفتن همه عوامل موثر در اين فرآيند برنامه ريزي الزم براي بهره گيري از آموزش در فرآيند توسعه را كرد؛ اما در اين 
زمينه، سهم آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع سهم قابل توجهي اس��ت؛ تنها ذكر اين موضوع كه در فضاي رقابتي كنوني باال بردن كيفيت نيروي كار به ويژه در حوزه آموزش هاي برتر و پيشرفته 
امري ضروري است، اهميت موضوع را روشن مي سازد.  سازمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان يكي از متوليان اصلي نظام آموزش مهارتي كشور با استراتژي كالن تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش هاي مختلف توليدي، ارتقاي مهارت شاغالن 
مراكز توليدي و رصد تحوالت فناوري هاي نوين جهاني در بخش هاي مختلف توليدي و اجراي آموزش ها مبتني بر تغييرات فناوري از طريق برنامه هاي مختلف اجرايي، نقش بس��يار مهمي را ايفا مي كند.  به بهانه بررس��ي وضعيت نظام آموزش 
مهارتي در كشور و نيازهاي آينده اين آموزش ها در حوزه هاي سياستگذاري، برنامه ريزي و اجرا گفت وگوي چند س��اعته با دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشيار 

دانشگاه شهيد بهشتی كه در آن از گذشته اين آموزش ها، هرم جمعيتي و دانشجويي تا آسيب شناسي آموزش هاي مهارتي و نقشه راه آينده بحث و بررسي داشتيم آنچه در ادامه از نظر شما مي گذرد برآيند اين گفت وگوست. 
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معاون دانشگاه جامع علمي - کاربردي اعالم کرد 

پودمان
راهي مطمئن
براي ورود به بازار كار

حاجلو معاون اداری-مالی دانشگاه علمی کاربردی:

تعامل بی سابقه
دانشگاه جامع علمي كاربردي و 
سازمان آموزش فني و حرفه اي 

    نظام آموزش مهارت و 
فناوري چیست؟

براس��اس نظام آم��وزش مهارت و 
فناوري مصوب هيات مصوب وزيران 
ايران در آبان ماه 1390، اين نظام ش��امل آموزش هايي 
مي ش��ود كه با هدف ارتقا و انتقال دان��ش كار و فناوري 
به هنگام كردن مهارت هاي ش��غلي و افزايش مستمر و 
فزآينده بهره وري در تمامي س��طوح تحصيلي مهارت و 
فناوري به صورت آموزش هاي مقطع دار يا رس��مي و نيز 
آموزش هاي تكميلي بين س��طوح تحصيل��ي طراحي 
و اجرا مي ش��ود و با اس��تفاده از فناوري هاي آموزش��ي 
روز و ظرفيت هاي آموزش��ي محيط كار افراد را براساس 
استانداردها و صالحيت هاي ش��غلي و با تاكيد بر اخالق 
حرفه اي، براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار در سطح 

مطلوب تربيت مي كنند. 
    این اهداف چه مواردي را در برمي گیرد؟

اهداف دو بخش است. بخش الف تربيت و افزايش كارايي 
و اثربخشي نيروي انساني مورد نياز در بخش هاي مختلف 
صنعت، كشاورزي، خدمات و نيز فرهنگ و هنر براساس 
استانداردهاي شغلي، فرهنگ ارزشي- بومي و نياز بازار 
كار داخلي و تقاضاي بازاره��اي منطقه اي يا بين المللي 
متناس��ب با نظام اشتغال كش��ور.  بخش دوم نيز به اين 
ترتيب شامل اشاعه و نهادينه سازي فرهنگ كسب و كار 
مبتني بر استعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناوري، تخصص، 

توانايي و كارآفريني با رويكرد ارزش هاي اسالمي و اخالق 
حرفه اي است. 

    چه  سازمان یا نهادي مجري و متولي اجراي 
این نظام است؟ 

دانشگاه جامع علمي كاربردي، دانشگاه فني و حرفه اي 
و نيز  س��ازمان آموزش فني حرفه اي 3 بخش��ي هستند 
كه متوليان اصلي اي��ن امرند. آموزش ها ب��ه دو صورت 
مقطع دار و آموزش تكميلي بين سطوح تحصيلي در اين 
نظام تعريف شده كه متولي اجراي آموزش هاي مقطع دار 
دانشگاه جامع علمي -كاربردي، دانشگاه فني  و حرفه اي و 
مراكز مجري تحت نظارت دانشگاه جامع علمي- كاربردي 

هستند. 
    نظ�ام تک پودمان چیس�ت؟ آی�ا امکان 

تجمیع تک پودمان ها وجود دارد؟
در اين سيس��تم هر فرد در اثر فرا گرفتن يك پودمان كه 
مي تواند شامل درس هاي مختلف و مهارت هاي مختلف 
به صورت تخصصي باشد در انتهاي يك پودمان يا بسته 
آموزشي، مهارت خاصي را بتواند به جامعه ارائه دهد. حال 
در محل كار يا در محيط هاي صنعتي و كش��اورزي، فرد 
بتواند به ازاي ياد گرفتن يك تك پودمان يك مهارت به 

مهارت هايش افزوده و آنها را ارائه كند. 
پودمان هاي بع��دي را فرد مي تواند ب��ه صورت تكميلي 
دريافت كند. در ازاي فرا گرفتن پودمان هاي مختلف، اين 
امكان وجود دارد كه تجميع اين پودمان ها در نظر گرفته 

ش��ود. به صورت خالصه وضعيتي كه در اثر اجراي تك 
پودمان ها در جامعه خواهيم ديد، اين خواهد بود كه افراد 
در حين اشتغال مي توانند پودمان هايي فرا بگيرند كه هم 
آموزش ضمن خدمت براي آنها در نظر گرفته شود و هم 
افرادي كه عالقه مندند مهارتي را تبديل به شغل كنند، 
مي توانند اين پودمان ها را فرا بگيرند و وارد يك ش��غل و 

حرفه شوند. 
    پذیرش هاي مقطع دار چگونه است؟ 

قبال پذيرش هاي مقطع داري منجر به مقاطع مختلفي 
در سطح كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا 
مي شدند كه معادل اينها در نظام آموزش مهارتي مقاطع 
تحصيل��ي كارداني با عناوي��ن كارداني فن��ي و كارداني 
حرفه اي، در مقطع كارشناس��ي با عناوين كارشناس��ي 
حرفه اي و مهندس��ي فناوري و در مقطع كارشناس��ي 
ارش��د، معادل كارشناس��ي ارش��د نظري در دوره هاي 
مهارتي كارشناسي حرفه اي ارش��د و مهندسي فناوري 
ارش��د را داريم. آنچه در نظام نظ��ري تحت عنوان دكترا 
ش��ناخته مي ش��ود در دوره هاي مهارتي تح��ت عنوان 
كارشناس��ي حرفه اي خبره و مهندس��ي فناوري خبره 
شناخته مي ش��ود. آنهايي كه عنوان حرفهاي را در خود 
دارند دوره هاي آموزشي اند كه ماهيت غيرفني دارند ولي 
كماكان مهارتي اند و آنهايي كه عنوان فن��اوري را دارند 
دوره هاي آموزشي با ماهيت فني هستند. براي اينكه اين 
دوره ها اجرا شوند تدابير خاصي انديشيده شده تا حداقل 

60 درصد مباحث به صورت عملي باشد و گاهي اين عدد 
به 70 هم مي رسد يعني درصد 60-40 يا 70-30 را بين 
مباحث مهارتي و نظري داريم. اين تفاوت عمده اين نظام 
با نظام نظري است كه افراد در محيط كار در اثر ممارست 
و تمرين عملي آموزش هاي عملي را فرا مي گيرند. در نظام 
نسبت 60 به 40 در نظر گرفته شده ولي ما پا را از اين هم 

فراتر گذاشته و به نسبت 70- 30 رسيده ايم. 
    ای�ن دوره ه�ا از چه زمان�ي آغاز ب�ه کار 

کرده اند؟
دوره هاي كارداني فني و كارداني حرفه و كارشناسي حرفه 
و مهندسي فناوري در دانشگاه جامع علمي- كاربردي از 
سال 90 اس��ت كه در حال اجرا هستند يعني به محض 
اينكه مصوبه نظام آموزش عالي مهارت و فناوري ابالغ شد 
با 6 ماه تاخير كه براي تدوين برنامه شروع شد و هر روز اين 
برنامه ها در حال گسترش است. دوره مهارتي كارشناسي 
حرفه اي ارشد و مهندسي فناوري ارشد از سال 91 شروع 
به كار و اخذ دانشجو كرده ولي در بحث دكترا از سال 92 

اين موضوع راه اندازي مي شود. 
    زمان پذی�رش در این مقاط�ع چه زماني 

است؟
درباره پذيرش مقطع دار دانشگاه به جز پذيرش در مهر و 
بهمن كه به صورت معمول انجام مي شود اگر  سازمان يا 
دستگاهي نياز به آموزش داشته باشد پذيرش تكميلي در 
زمان هاي ديگر سال يعني در بين ترم ها هم انجام مي شود. 

در ش��رايط اقتص��اد كنونی 
كش��ور مهمتري��ن معضل 
بيكاری به شمار می رود كه 
آموزش ه��ای مهارتی كليد 
طاليی اش��تغال می باشد. در اين راس��تا با دكتر 
حاجلو معاون اداره مالی دانش��گاه جامع علمی- 
كاربردی و مشاور عالی سازمان فنی حرفه ايی به 

گفت وگو  پرداخته ايم كه در ادامه می آيد.
    ارتب�اط س�ازمان آم�وزش فنی و 
حرفه ایی و دانش�گاه جامع علمی کاربردی 
در راس�تای آموزش های مهارت�ی چگونه 

می باشد؟
الزم می دانم از تعامل نزديك و  بی سابقه سازمان 
آموزش فنی و حرفه ايی و دانشگاه علمی كاربردی 
تقدير كنم كه مورد تاييد دو كميسيون آموزش 
عال��ی و كميس��يون مجلس ش��ورای اس��المی  
قرارگرفته و در راستای ارتقاء هر چه بيشتر نظام 

مهارتی كش��ور می باش��د.در حال حاضر وزرای 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی و وزير علوم تحقيقات 
و فناوری نيز در اقدامی بی س��ابقه ب��ا همكاری 
بسيار نزديك از طريق اين دو س��ازمان و با تاييد 
كميس��يون اجتماعی و آم��وزش عالی مجلس 
درصدد تشكيل سازمان ملی مهارت هستند كه 
انشاءا... به زودی شاهد مصوبات اين دو كميسيون 
براي  تشكيل س��ازمان ملی مهارت خواهيم بود. 
متاسفانه بر اس��اس آمار، دانش��جويان ما اكنون  
آموزش نظ��ری مي بينند  و دليل عدم اش��تغال 
پايدار، نبود مهارت در آنها است. البته با توجه به 
فرمايش معاون وزارت عل��وم، دكتر نادری منش 
هفتاد درصد آموزش به ص��ورت مهارتی در حال 

برنامه ريزي است.
ضمن اينكه سازمان فنی و حرفه ايی هم با مديريت 
بسيار عالی دكتر پرند چه در بعد كمی و چه در بعد 
كيفی فعاليت های بسيار ارزشمندی داشته است.

باور كنيد اكنون 
برای حضور در 
دانشگاه علمی و 
كاربردی با صف 
روبرو هستيم. در 
حال حاضر چهار 
و نيم ميليون نفر 

دانشجو در كشور 
داريم در صورتی 

كه  دو و نيم ميليون 
نفر كارمند وجود 

دارد. يعنی اگر 
همين امروز با 
2/5 ميليون نفر 

كارمند در كشور 
خداحافظی كنيم  
باز دو ميليون نفر  
پشت خط داريم

ط
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دكتر علي صدر معاون سنجش، خدمات آموزشي و دانشجويي دانشگاه جامع علمي -كاربردي با تشريح طرح هاي جديد اين دانشگاه در حوزه آموزش عالي، تاكيد كرد كه مهارت آموزي براساس عالقه مندي 
افراد در راس اهداف اين دانشگاه است. به گفته او در اين نظام آموزشي افراد در حين اشتغال مي توانند پودمان هايي را فرا بگيرند كه هم آموزش ضمن خدمت است و هم افرادي كه عالقه مندند مهارتي را تبديل 

به شغل كنند، مي توانند از آن استفاده كنند. گفت وگوي پيك مهارت با ايشان را در ادامه مي خوانيد: 

اخبار دانشگاه

اعالم اسامي 
پذیرفته شدگان 

دوره هاي كارداني 
ناپيوسته ترمي

فهرس��ت اس��امي پذيرفته ش��دگان 
نهايي كد رش��ته  محل هاي متمركز 
و معرفي ش��دگان چند برابر ظرفيت 
كد رش��ته محل ه��اي نيمه متمركز 
پذي��رش دوره كارداني فن��ي و دوره 
كارداني حرفه اي ناپيوسته ترمي نظام 
آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي 
- كارب��ردي س��ال 1392، در پايگاه 
الكترونيكي  سازمان سنجش آموزش 
 www. sanjesh. كش��ور به آدرس

org اعالم شد. 
همچنين براساس ضوابط مربوط به 
گزينش رشته هاي نيمه متمركز براي 
رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير 
مصاحبه يا آزم��ون عملي دارند، الزم 
است براي شركت در مراحل مذكور 
از تاري��خ 92/4/4 لغايت 92/4/10 با 
در دست داش��تن مدارك فوق الذكر 
به مركز آموزش��ي ذيربط به نش��اني 
تعيين ش��ده در جدول ش��ماره )3( 
دفترچه راهنماي پذي��رش مراجعه 
كنن��د. بديهي اس��ت ع��دم مراجعه 
داوطلب��ان در روزهاي تعيين ش��ده 
براي انجام مراحل نهايي گزينش به 
منزله انصراف قطع��ي از پذيرش در 

رشته ذيربط تلقي خواهد شد.

برگزاري همایش 
آشنایي با مراكز رشد 
خوشه هاي فناوري 

 دانشگاه جامع
 علمي- كاربردي

هماي��ش آش��نايي ب��ا مراكز رش��د 
خوش��ه هاي فناوري دانش��گاه جامع 
علمي- كارب��ردي در محل س��ازمان 
توس��عه و تجارت ايران واقع در سالن 
همايش س��بز نمايش��گاه بين الملي 
ته��ران برگزار ش��د.  محمدحس��ين 
موس��ي زاده، مديركل امور پژوهش و 
فناوري دانش��گاه، در همايش آشنايي 
ب��ا مراكز رش��د خوش��ه هاي فناوري 
اظهار كرد: براي تقوي��ت تكنولوژي و 
فناوري داخلي، راه اندازي مراكز رشد 
خوش��ه هاي فناوري با هدف افزايش 
ظرفيت هاي موجود در شهرهاي كشور 
ضروري است. مديركل امور پژوهش و 
فناوري دانشگاه از تبليغات و بازاريابي 
براي توس��عه عرصه بازار تج��ارت به 
عنوان يك نياز ضروري ياد كرد و ادامه 
داد: تبليغات، بازاريابي و برندس��ازي 
محصوالت توليدي را با هويت مي سازد. 
فعال كردن مراكز رش��د خوش��ه هاي 
فن��اوري در مراك��ز علمي- كاربردي 
سراسر كش��ور به برگزاري دوره هاي 
كوتاه مدت و مقطع دار و ارائه آموزش ها 
به فعاالن صنايع ني��از دارد. همچنين 
هدف دانشگاه از راه اندازي رشته هاي 
جديد، تدوي��ن دانش ه��اي بومي در 
استان هاست، به عنوان مثال در استان 
چهارمحال و بختياري، رشته توليد گز 
و محصوالت شيريني در مقطع كارداني 
و نيز مديريت صنايع غذايي در مقطع 

كارشناسي ارشد راه اندازي مي شود. 

کاربردی
دانشگاهجامع_علمی

فعاليت های اس��تاني در اين سازمان بسيار قوی 
ش��ده و رصد مديريتي دايم انجام مي ش��ود ،65 
مركز علمی و كاربردی در كشور راه اندازی شده 
است كه بيشتر متقاضيان آن افرادی هستند كه 
در سازمان مشغول به كار هستند و  بعد از گذراندن 
دوره های مهارتی برای ارتقاء سطح مهارتی خود 
و افزايش تخصص به اين مراكز مراجعه می كنند.
يعنی به سمت مربی محوری و كارمند- مربی می 
روند و برای داشتن ش��غلی پايدار مهارت خود را 
افزايش مي  دهند ومدرك تحصيلی خود را ارتقاء 
مي دهند.به طور مثال مربی جوش��كار ديپلم به 
مربی فوق ديپل��م وبعد به  مربی ليس��انس ارتقا 

پيدا می كند. 
    چند درص�د از ف�ارغ التحصیالن 
دانش�گاه جامع علمی کارب�ردی وارد بازار 

کار می شوند؟
در حال حاضر بيش از هفتاد و پنج درصد از فارغ 
التحصيالن اين دانش��گاه وارد بازر كار می شوند 
و مجوزها ب��ه مراكزی داده می ش��ود كه تعاونی 
می باشند يا تعداد كارمند الزم  برای برگزاری دوره 
های كاربردی  را داشته باش��ند  و  برای ارتقاء آن 
برنامه ريزی داشته باشند. يعنی جاهايي كه  حدود  

60 درصد   آموزش آن در محيط عملی باشد.
    در حال حاضر خان�واده ها و دانش 
آموزان به دلیل عدم دسترسي به اطالعات 
آموزش ه�اي فن�ي و حرف�ه اي و مهارتي 
دیدگاه درس�تي نس�بت به این رش�ته ها 
ندارند. ش�ما براي تغییر بین�ش و نگرش و 
اطالع رس�اني چه برنامه ریزي هایي کرده 

اید؟ 
قطعا ترويج فرهنگ مهارتی در كشور مورد مغفول 
قرار گرفته اس��ت كه راه انداختن نش��ريه »پيك 
مهارت« گام بزرگی در راس��تای اطالع رس��انی 
در اي��ن حوزه می باش��د . اگر به م��اده 19 قانون 
برنامه پنجم توسعه توجه كنيد داشتن يك رشته 
تخصصی و مهارت كاربردی تاكيد ش��ده است و 
برنامه ريزی از طريق آموزش و پرورش برای تقويت 
ارتباط با س��ازمان فنی حرفه ايی بايستی بيشتر 
باشد تا دانش آموزان بتوانند عالوه بر آموزش های 
نظری يك آموزش كاربردی ببينند و بتوانند يك 
شغل پايدار داشته باش��ند.در كشور كره جنوبی 

75 درصد از فارغ التحصيالن دبيرستان به سمت 
آموزش مهارتی  و تنها  30درصد آنها به س��مت 
آموزش نظری می روند كه اين امر نشان می دهد 
كه فرهنگ مهارتی در آن كشور ها جا افتاده است. 
    آقاي دکت�ر در ح�ال حاضر دانش 
آم�وزان باید به چ�ه مراکزي ب�راي مهارت 

آموزي مراجعه کنند؟
بله اگر دانش آم��وزان دفترچه دانش��گاه علمی 
كاربردی را بگيرند، خواهن��د ديد كه 400 مركز 
علمی كاربردی در حال حاضر به هزار مركز رسيده 
اس��ت. از اين مقدار،600 مركز تخصصی مهارتی 
هستند و در چهار حوزه صنعت ،خدمات ،اجتماعی 

،كشاورزی فرهنگ و هنر فعاليت می كنند. 
    وضعیت جذب دانشجو در دانشگاه 

علمی و کاربردی به چه صورت است ؟
باور كنيد اكنون برای حضور در دانش��گاه علمی 
و كاربردی با صف روبرو هس��تيم. در حال حاضر 
چهار و نيم ميليون نفر دانشجو در كشور داريم در 
صورتی كه  دو و نيم ميليون نفر كارمند وجود دارد. 
يعنی اگر همين امروز با 2/5 ميليون نفر كارمند در 
كشور خداحافظی كنيم  باز دو ميليون نفر  پشت 
خط داريم و اين نش��ان می دهد ك��ه افراد برای 
اشتغال نبايد از دولت انتظاری داشته باشند بلكه 
بايد روي مهارت خود حساب باز كنند.همانطور 
كه مقام معظم رهبری فرمودن��د  به علم  و پنجه 
كار آمد،هر دو نياز داريم و برای اينكه بيكار نمانيم  
بهتر است  آموزش های مهارتی ببينيم ،زمانيكه 
من شهردار بودم با فارغ التحصيل عمرانی مواجه 
ش��دم كه بيكار بود چرا كه ب��رای مهارت آموزی 

اقدام نكرده بود.
    آق�ای دکت�ر ف�ارغ التحصی�الن 
دانشگاه براي مهارت آموزی باید چه کنند؟

چندي قبل  از يك مركز پرورش ميوه بازديد كردم 
از حدود 12 كار آم��وز در اين مركز 10 نفر دارای 
ليسانس دانشگاه  آزاد و غير مهارتی بودند كه برای 
ورود به بازار كار، اق��دام به آموزش مهارت كردند 
و بع��د از آن نيز برای صادرات كاال به كردس��تان 
برنامه داش��تند. همانطور كه مالحظه مي كنيد 
فارغ التحصيالن دانشگاه نيز با گذراندن دوره هاي 
مهارتي مي توانند به بازارهاي كار وارد شده و براي 

خود كسب و كارهاي موفقي راه اندازي كنند.
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مهارت آموزي را مي توان از جمله راهكارهاي تحقق حماسه اقتصادي در كشور دانست از اين رو مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور نقش بي بديلي 
در اين عرصه ايفا مي كنند. مديركل آموزش فني و حرفه اي استان تهران در گفت وگو با پيك مهارت به تشريح برنامه هاي اين اداره در سال 92، از 

اقدامات مراكز آموزش فني و حرفه اي براي تحقق حماسه اقتصادي سخن گفت كه در ادامه مي آيد: 

 حميد رضا خانپور در گفت وگو با پيك مهارت 

مهارت آموزي راه برون رفت
از معضل فقر و بيكاري

  آق�اي خانپ�ور  
برنامه ه�اي آموزش فني 
و حرف�ه اي را در اس�تان 

تهران تشریح کنید؟
ضمن عرض سالم و خدا قوت و تبريك به دوستان 
عزيز و ارزشمندي كه جهت راه اندازي هفته نامه 
پيك مهارت زحمات زيادي كشيده اند. ان شاء اهلل 
در آينده نزديك اين هفته نامه به روزنامه سراسري 
در كش��ور تبديل ش��ود چرا كه آموزش و تربيت 
نيروي انساني يكي از اركان اساسي جهت تحقق 
حماس��ه اقتصادي و رونق بازار كار و آموزش هاي 
مهارتي و كاربلدي، عنصر اصلي آموزش هاي منجر 
به اشتغال در كشور است.  استان تهران را مي توان 
قطب مهارت آموزي در كش��ور دانس��ت چراكه 
در تهران س��االنه بيش از 340 هزار نفر از جوانان 
جوياي كار و كارگران بخش هاي مختلف صنعت، 
خدمات و كشاورزي س��نجش و تعيين سطح و از 
مزاياي گواهينامه مهارت براساس استانداردهاي 
بين المللي بهره مند مي ش��وند.  ما ب��ه دنبال اين 
هستيم كه براساس سياس��ت هاي كلي اشتغال 
و توليد ملي ابالغي توس��ط مقام معظم رهبري، 
سياست هاي راهبردي چشم انداز 20 ساله نظام و  
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و همچنين 
ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه و با محور قرار 
دادن آموزش هاي محصول مح��ور، ارتقا مهارت 
كارگران و نيروي كار شاغل در بخش هاي مختلف 
صنعت، خدمات، كشاورزي استان، توسعه فرهنگ 
كار و مهارت آموزي، بهره مندي از 100درصد توان 
بخش خصوص��ي در توس��عه آموزش هاي فني و 
حرفه اي و تبديل مراكز آموزش��ي به درجه يك و 

تخصصي را پيگيري كنيم. 
  با توجه به اینکه آموزش هاي مهارتي 
محصول محور جزو برنامه هاي کاري اداره کل 
تهران است، چه برنامه ریزي هایي کرده اید؟

آموزش هاي محصول محور، آموزش هاي مهارتي 
اس��ت كه همزمان با ارائه آموزش ب��ه كارآموزان 
و كارجويان، ب��ه توليد منتهي مي ش��ود و پس از 
بازاريابي، زمينه فروش محصول و توليدات نيز در 
بازار فراهم مي شود.  اين شيوه آموزش با حمايت 
رياس��ت  س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
ش��كل گرفته و در تهران بي��ش از 30 كارگاه در 
اين زمينه فعالند كه مي توان رشته هاي طراحي و 
دوخت، قاليبافي، جوشكاري، شيريني پزي، طال و 

جواهرسازي وupvc را نام برد. 
  سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 
در زمین�ه مهارت آم�وزي از ظرفیت بخش 

خصوصي چگونه بهره مي گیرد؟
در حال حاضر بي��ش از 5 هزار آموزش��گاه فني و 
حرفه اي آزاد داريم كه با اخذ مجوز از  سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور، در زمينه مهارت آموزي به 
جوانان عزيز در بخش هاي مختلف صنعت، خدمات، 
كشاورزي و فرهنگ و هنر مشغول كار و فعاليتند كه 
نقش بسيار خوبي در توسعه و ترويج فرهنگ كار در 
كشور دارند و از آنان مي توان به عنوان بازوان توانمند 
اداره كل آموزش فني و حرفه اي ياد كرد. خوشبختانه 
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در واگذاري 
بخش��ي از فعاليت ها و خدمات آموزشي به بخش 

خصوصي پيشگام بوده است. 
  اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
تهران چه برنامه ریزي براي حضور جدي در 

المپیاد مهارت حرفه اي انجام داده است؟ 
مسابقات مهارتي در مراحل شهرستاني، استاني 
و ملي در كش��ور برگ��زار مي ش��ود و برگزيدگان 
جهت مسابقه دوساالنه جهاني مهارت، به خارج از 
كشور اعزام مي شوند. هدف از اين مسابقات كشف 
استعدادهاي حرفه اي جوانان و شناسايي نخبگان 
مهارتي، ايجاد انگيزه در جوانان براي كسب مهارت 
و آشنايي اصناف و توليدكنندگان و صنعت گران با 
نيروهاي متخصص و ماهر است. اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي استان تهران از ابتداي سال جاري به 
دنبال ايجاد شرايط مناسب براي حضور حداكثري 
مهارت جويان در اين رقابت هاست تا خروجي اثر 
بخش و توانمندي براي مس��ابقات جهاني2015 

برزيل داشته باشيم. 
  مهم ترین برنامه هاي آموزشي سال 
1392 اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 

تهران چیست؟
با توجه به ظرفيت هاي موجود در استان تهران و 
براي بهره گيري بيشتر از توان و مهارت كارآموزان 
به دنبال حضور فعال در جشنواره بين المللي مد 
لباس فجر و مس��ابقات ملي مهارت هس��تيم. در 
راستاي توانمندس��ازي آسيب ديدگان اجتماعي 
آموزش در زندان ها، اردوگاه ها، كمپ هاي مبارزه با 
اعتياد و زنان بي سرپرست و اقشار آسيب پذير را در 
اولويت كاري قرار داده ايم. برگزاري جشنواره هاي 
متنوع در رشته هاي پيرايشگري، صنايع غذايي، 
طراحي و دوخ��ت، اتومكانيك و مش��اغل داراي 
متقاضي، آموزش در پادگان هاي نظامي و انتظامي، 
آموزش در صنوف و مش��اغل خانگ��ي، برگزاري 
گذرهاي مهارتي براي ترويج فرهنگ كار، توسعه 

آموزش هاي محصول محور، توس��عه طرح استاد 
شاگردي نوين، برنامه ريزي براي بازديد همگاني 
از مراكز آموزشي، توسعه آموزش هاي بين سطوح 
تحصيلي، شناسايي دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي، س��نجش مهارت و برگزاري آزمون 
تعيين صالحيت و پروانه مهارت كارگران صنعت 
ساختمان در 16حرفه آموزشي و معرفي آنها براي 
بهره من��دي از مزاياي بيم��ه ارزان قيمت از ديگر 
برنامه هاي مهم اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

استان تهران در سال جاري است. 
  برنامه اصلي شما درباره مهارت آموزي 

جوانان جویاي کار چیست؟
با تصويب نظام جامع ملي مه��ارت و فناوري و 3 
زير نظام اين مصوبه بايد به گونه اي عمل ش��ود تا 
صالحيت حرفه اي كارگران و نيروي كار ش��اغل 
در بيش از 4 هزار استاندارد شغل فراهم شود كه در 
اين راستا همت همه مسئوالن كشور را مي طلبد تا 
بتوانيم همانند كشورهاي پيشرفته جهان، نظام 
صالحيت حرفه اي در كليه مش��اغل فراهم شود 
و تا س��طح دكتراي حرفه اي به مش��اغل مختلف 
گواهينامه مهارتي اهدا شود.  آموزش هاي مهارتي 
زمينه ايجاد فرصت شغلي و توليد بيشتر را فراهم 
مي كند و فق��ر و بيكاري را كاه��ش خواهد داد. از 
تمامي جوانان عزيز و خانوادهاي آنها درخواست 
دارم از مراكز آموزشي فني و حرفه اي بازديد به عمل 
آورند و با نحوه كار عملياتي و كاربردي مجموعه 
كارگاه ها آشنا شوند تا در فرهنگ سازي مهارت گام 
مثبتي برداشته شود چرا كه اعتقاد داريم هر كس 
با عشق، عالقه و انگيزه مهارت هاي فني و حرفه اي 
را كسب كنند، قطعا در جامعه بيكار نخواهد ماند. 
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ميزنشينی؛ باوری غلط
محمدحسین فروزان مهر*

هر رقابتي كه بر سر منفعتي انجام مي شود،  حساس است و هرچه 
منفعت مهم تر و در زندگي اثرگذارتر باش��د، اين رقابت دقيق تر و 
حساس تر خواهد بود. آزمون هاي استخدامي را مي توان از مهم ترين 
اين رقابت ها دانست. اين نوع آزمون ها در صورت عدم قبولي فرصتي 
بوده كه از دست داده ايم و در صورت موفقيت مسير شغلي و مجراي 
معيشت مان را تعيين كرده اس��ت.  در جامعه اي كه در آن زندگي 
مي كنيم يكي از نقاط ضعف و قابل انتقاد، روش هاي آموزشي غلط 
و باورهاي نادرست رايج است كه ميزنشيني و خصوصا استخدام در 
دستگاه هاي دولتي را يكي از مطلوب ترين مشاغل به حساب مي آورد.  
اين باور غلط در كنار همه انتقاداتي كه به آن وارد است و در اين مقوله 
جاي بحث آن نيست؛ در جامعه فضايي را ايجاد مي كند كه به تبع 
آن بايد برگزاري آزمون هاي اس��تخدامي در دستگاه هاي دولتي با 
دقت و وسواس و در كمال شفافيت و توسط كساني انجام شود كه از 
مقبوليت عمومي ناشي از تخصص و تجربه برخوردار باشند.  سازمان 
آموزش فني و حرفه اي از مهم ترين دستگاه هاي معتمد در ورود به 
اين مقوله و صاحب تخصص و تجربه الزم ناشي از برگزاري مداوم 
مهارت آموزي است. وجود منابع انس��اني مجرب و مسلط به  ساز و 
كارهاي الزم و در اختيار داشتن امكانات متناسب برگزاري آزمون، 
 تحميل هزينه كمتر به دستگاه استخدام كننده و از همه مهم تر اعتماد 
دوجانبه استخدام كننده و استخدام ش��ونده به صالحيت  سازمان 
آموزش فني و حرفه اي براي برعهده گرفتن اين رس��الت از مزاياي 
اساسي واگذاري فرآيند آزمون هاي استخدامي به  سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور است.  استانداري خراسان رضوي براي برگزاري 
آزمون استخدامي دستگاه هاي اجرايي استان به مطالعه و بررسي در 
بين برگزار كنندگان آزمون هاي استخدامي  پرداخت كه در نهايت با 
يك خرد جمعي به صالحيت هاي برتر  سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در مقايسه با ديگر واجدان صالحيت رسيد و ارزيابي ها نشان 

مي دهد كه اين انتخاب،  انتخاب درست و به جايي بوده است. 
*استاندار خراسان رضوي
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   از آنج�ا ک�ه در ای�ران زندگي 
مي کنی�م و دید عموم ب�ه زن به ویژه تا 
بیس�ت س�ال پیش خانه داري بود، چه 
روندي طي ش�د تا شما س�اناز مینایي 

شدید؟
من س��ي و دو س��ال پيش كارم را ش��روع 
كردم،زمان جنگ. آن زمان ديدگاه ها با االن 
تفاوت زيادي داشت. در زماني كه بيشتر مردم 
ش��غل زن را خانه داري مي دانستند من فكر 
مي كردم، خودم بايد زندگي خودم را بسازم 
نه ديگران! فقط كافي است هدفي براي خود 

تعيين كنيم و به دنبال آن برويم. 
    یعني از همان ابتدا قصد داشتید 
در حیط�ه آش�پزي برن�دي ب�ا عنوان 

ساناز_سانیا راه بیندازید؟
خير. ماجرا بر مي گردد به نخستين خرابكاري 
كه در آش��پزي كردم. هيچ چيز بلند نبودم. 
فاجعه اي به بار آوردم كه باعث ش��د تصميم 
بگيرم يك روز در آشپزي حرفي براي گفتن 
داشته باشم. تصميم گرفتم براي نهار عدس 

پلو درست كنم. 
پاي اجاق گاز كه ايستادم اصال نمي دانستم 
برنج را بايد شس��ت، عدس را بايد پاك كرد، 
عدس ديرتر از برنج مي پزد و... برنج را بدون 
اينكه بش��ويم ريختم توي قابلمه و بعد آب 
روي آن ريختم، در حالي كه آب برنج در حال 
كشيدن بود عدس را بدون اينكه پاك كنم به 
آن اضافه كردم، يك دفعه ديدم برنج له شد 
ولي براي عدس اتفاقي نيفتاد و من همچنان 
آب اضافه مي كردم ت��ا جايي كه روي عدس 
چروك افتاده بود و باز هم نپخته بود. نه نمك 
اضافه كرده بودم نه روغن، تا اينكه ظهر شد 
و خواستم غذا را بكشم، ته ظرف آب سياهي 
جمع شده بود و خود غذا سوخته بود، خودم 
كه قيافه غذا را ديدم گفتم من كه سيرم، يكي 
از كساني كه نخستين قاشق از غذا را به دهان 
برد يك سنگ رفت زير دندانش و ديگران هم 

با ديدن اين صحنه گفتند ما هم احس��اس 
مي كنيم سيريم. 

   پس همین س�رخوردگي باعث 
شد تبدیل شوید به  ساناز مینایي!

بله. س��ال 62 نخستين كتاب آش��پزي ام را 
منتشر كردم و سال 70 نخستين آموزشگاه 

اين رشته را راه انداختم. 
    ش�ما در چه خان�واده اي بزرگ 
شده اید، چقدر پش�ت تان گرم بود که 
توانس�تید در اوایل جواني این کسب و 

کار را راه بیندازید؟
خانواده من را در اراك همه مي شناسند. پدر 
من مالك بود و در اراك به مينايي الممالك 

معروف بود. 
چنی�ن  فرزن�دان  معم�وال   
خانواده هایي به دلیل تامین بودن از نظر 

مالي دنبال بیزینس نیستند. 
بل��ه اما م��ن كار كردن را دوس��ت داش��تم 
و هيچ وقت ن��گاه اقتصادي به آن نداش��تم. 
هميشه كار كرده ام تا چيزي را خلق كنم. غير 
از خدا هم هيچ كس پشت من نبود. نخستين 
آموزشگاهي كه برپا كردم طبقه پايين خانه 
پدري ام در شهرك غرب بود. اما حاال تصميم 
گرفته ام كه اين آموزشگاه را به صورت شعب 

زنجيره اي گسترش دهم. 
   پیش نیامده کسي جلوي پایتان 

سنگ بیندازد؟
اين اواخر براي گرفتن اس��تاندارد هاي الزم 
براي آموزش��گاه، همكاران م��ان كم لطفي 
كردند اما در نهايت هميش��ه ب��ه چيزي كه 

خواستم رسيدم. 
استارت دوم كارم 29 سال بعد از خرابكاري ام 
در آشپزي زده ش��د؛ چيزي حدود 14_15 
سال بود كه از آموزش��گاه رفته بودم و فقط 
در مجله كار مي كردم. س��ال 89 وقتي نهاد 
رياست جمهوري از من خواست روي پذيرايي 
و غذاهاي رئيس جمهور هاي��ي كه ميهمان 

ط
سرخ

مدتي است كه ديگر نام ساناز مينايي تبديل به يك برند شده است، كتاب هاي آشپزي، مجله آشپزي 
و آموزشگاهي با نام ساناز_سانيا از متعلقات اين استاد آشپزي است اما فعاليت هاي او به همين ها 
ختم نمي شود بلكه در آينده بايد منتظر چاپ دايره المعارف غذاهاي ايران باشيم؛ كتابي كه قدمت انواع 
غذاهاي ايراني از زمان هخامنشي تا به حال را در برمي گيرد. با ساناز مينايي درباره چگونگي فعاليت 

و رسيدن به موفقيت هاش به گفت وگو نشسته ايم. 

همه آن چه مي خواهيد 
درباره غذا بدانيد اما
از پرسيدن مي ترسيد!

كارآفرين زنثروتمند ترين زنان جهان

ايرانند نظارت كنم به دفتر تش��ريفات رفتم 
و ديدم كيفيت پذيرايي مطلوب من نيست. 
عذرخواهي كردم و گفتم من نمي توانم نظارت 
كنم، اتفاقا گروه تشريفات نهاد افراد كاربلدي 
بودند اما آش��پز ها و پيش خدمت ها حرفه اي 
نبودند. همان روز به اين نتيجه رس��يدم كه 
بايد اين معضل به صورت ريشه اي حل شود و 
چاره آن آموزش است. بعد از آن رفتم دنبال 
استانداردهاي آشپزي در ايران و متوجه شدم 
ما هيچ رتبه بندي در اين زمينه نداريم اما به 
كمك  س��ازمان آموزش فني و حرفه كشور 

توانستم آن را به ثبت برسانم. 
   هنرجویان شما بیشتر به آشپزي 
به عنوان ی�ک حرفه ن�گاه مي کنند یا 
صرفا براي بهتر شدن دست پخت شان 

به آموزشگاه مي آیند؟
ما متقاضي هاي زيادي در روز داريم اما بدون 
جلسه معارفه ثبت نام شان نمي كنيم. در جلسه 
معارفه متقاضيان از اهدافش مي گويند و ما نيز 
از شيوه آموزشمان مي گوييم و اگر اهداف آنها 

با ما برابر بود ثبت نام شان مي كنيم. 
    ان�گار بعض�ي کار ه�ا مانن�د 
موجودات، جنس�یت دارن�د. مثال همه 
رانندگ�ي را کاري مردان�ه مي دانن�د و 

آشپزي را زنانه. نظر شما چیست؟
من سال ها پيش ميهمان برنامه اي در خارج 
از كشور بودم، مجري پرس��يد اگر مرد بودم 
چه كار مي كردم. جواب م��ن اين بود كه زن 
و مرد بودن به جنسيت مربوط نيست و فقط 
يك صفت است. هر انساني كه توانمند است 
مي تواند هر كاري كه مي خواهد انجام دهد. 
آموزش��گاه مراجعه كننده مرد هم زياد دارد 
آنقدر كه به اين فكر افتاديم كه آموزش��گاه 

مخصوص آقايان راه اندازي كنيم. 
دكتر پرن��د، رئيس فعلي  س��ازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور نقش مهمي در نوشتن 
استانداردهاي آشپزي داشته. آقاي خنيفر، 

مدي��ر كل دفتر طرح و برنامه های درس��ی 
ابالغ كردند كه اس��تاندارد هاي آش��پزي را 
بنويسم، با يك گروه 27 نفره، دو سال روي 
اس��تانداردها كار كرديم تا اي��ن امر محق 
شد.جلس��ه اي هم با دكتر پرند داش��تم كه 
در همي��ن هم صحبتي ده ها اي��ده از ميان 
حرف هاي ايش��ان به من منتقل ش��د. فكر 
مي كنم او در هر زمين��ه اي كه بخواهد نظر 
بدهد در يك آن تبديل به كارشناس همان 
حوزه مي ش��ود و چنان تخصص��ي درباره 
مس��ائل مختلف صحبت مي كند كه گويي 
س��ال ها در آن زمينه فعاليت داشته است. 
مديريت ايشان در  س��ازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور نيز طوري بوده كه احساس 
كردم مي توانم در آنجا مش��غول به كار شوم 
و دانس��ته هاي خود را ارائه بدهم. در نهايت 
اول به خدا توكل كردم و بعد به آقاي دكتر 
پرند و كار خود را ش��روع ك��ردم و حاال به 
جايي رس��يده ايم كه به واس��طه ثبت اين 
استاندارد ها به هنرجويان خود بعد از پايان 
دوره آموزشي مدرك گلدن شف مي دهيم، 
مدركي كه اعتبار بين المللي دارد و هر كس 
با آن مي توان��د در هرجاي دني��ا از بهترين 

سرآشپز ها باشد.

 هر انساني 
كه توانمند 

است مي تواند 
هر كاري كه 

مي خواهد انجام 
دهد. آموزشگاه 
مراجعه كننده 
مرد هم زياد 

دارد آنقدر كه به 
اين فكر افتاديم 
كه آموزشگاه 

مخصوص آقايان 
راه اندازي كنيم

نشريه اقتصادي فوربس در تازه ترين گزارش خود كه به 
سال 2013 مربوط اس��ت، ثروتمندترين زنان جهان را 
معرفي كرد كه بر اين اساس ليلين بتنكورت فرانسوي با 

30 ميليارد دالر دارايي در صدر قرار گرفت. 
   بتنكورت 90 س��اله عم��ده دارايي خ��ود را مديون 
شركت آرايشي و بهداشتي اورئال است. او همچنين در 
رده بندي جديد فوربس براي نخستين بار از سال 1999 
ميالدي تاكنون به عنوان يك زن وارد فهرست 10 فرد 

ثروتمند جهان شده است.  كريستي والتون آمريكايي با 
28.2 ميليارد دالر در رده دوم ثروتمندترين زنان جهان 
جاي گرفته است. او يكي از فرزندان سم والتون، بنيانگذار 
بزرگ ترين شركت جهان يعني فروشگاه هاي زنجيره اي 
والمارت است. ارزش دارايي او در پي رشد سهام شركت 

والمارت در سال 2012 به  شدت افزايش يافت. 
   آلي��س والت��ون، ديگ��ر فرزن��د بنيانگذار ش��ركت 
والمارت با ثروت 26.3 ميليارد دالر رده سوم را در بين 

ثروتمندترين زنان جهان به خ��ود اختصاص داده. وي 
63 سال سن دارد و رتبه 16 را در فهرست ثروتمند ترين 
افراد جهان دارد.  آريس فونتبانا شيليايي با ثروت 17.4 
ميليارد دالر كه در ح��وزه معدن  فعالي��ت مي كند در 
اين رده بندي چهارم شده اس��ت. او به همراه فرزندش 
آنتوفاگاس��تا، يكي از بزرگ ترين معادن م��س دنيا را 
مديريت مي كند.  جورجينا راينهارت استراليايي هم كه 
در رشته معدن  فعاليت مي كند با ثروت 17 ميليارد دالر 
پنجم شده است. او ثروتمندترين زن آسيا و اقيانوسيه 
اس��ت، با وجودي كه كاهش قيمت سنگ آهن حدود 
يك ميليارد دالر از ارزش دارايي وي كاسته است. او 
رتبه 36 را در فهرست ثروتمند ترين افراد جهان دارد. 
   ژاكلي��ن مارس آمريكاي��ي با ث��روت 17 ميليارد 
دالري به طور مش��ترك ب��ا راينه��ارت در رده پنجم 
ثروتمندترين زنان جهان جاي گرفته است. او ثروت 
خود را مديون ش��ركت صنايع ش��يريني و ش��كالت 
مارس است. مارس بزرگترين شركت شكالت سازي 
جهان محسوب مي شود كه فروش ساالنه آن به بيش 

از 3 ميليارد دالر مي رسد.
   س��وزان كالتن آلماني مالك 12.6 درصد از سهام 

بي. ام. و با 14.3 ميليارد دالر
   ابيگيل جانس��ون آمريكايي فعال خدمات مالي و 

پولي با 12.7 ميليارد دالر
   ميوچيا پرادا ايتاليايي مالك ش��ركت پوش��اك و 

كاالهاي لوكس پرادا با 12.4 ميليارد دالر
   و آن كاكس چمبرز آمريكايي فعال عرصه رسانه با 
12 ميليارد دالر )رتبه جهاني 80( نيز رده هاي هفتم 
تا دهم ثروتمندترين زنان جهان را به دست آورده اند. 

زنان موفق

جاده ای به سوی زندگی 

فرشته بيرانوند نخس��تين زن لرستاني راننده 
تريلر در ايران انحصار مردانه رانندگي ترانزيت 
در كش��ور را شكس��ت تا جاده هاي كشور اين 
روزها عالوه بر رانندگان ترانزيتي مرد ش��اهد 
حضور نخس��تين راننده زن لرس��تاني تريلي 
باشند.  بيرانوند كه تمام خطرات شغل رانندگي 
را به جان خريده و در جاده هاي كشور به حمل 
بار مش��غول اس��ت. اين خانم تاكنون بارها به 
خاط��ر توانايي هايش مورد تقدي��ر قرار گرفته 
است. خودش مي گويد كه در سال 86 به عنوان 
راننده نمونه س��ال انتخاب ش��ده و در همان 
سال از دست س��ردار رويانيان به عنوان هميار 
پليس راه زن كش��ور مورد تقدير ق��رار گرفته 
است. او مي گويد كه تا به حال به لطف خدا در 
طول مدت 10 سال رانندگي اش در جاده هاي 
كشور تصادف نكرده و اميدوار است كه اين روند 

»بي تصادفي« استمرار داشته باشد. 

 رویا محبوب 
كارآفرین زن افغاني

راه اندازي يك كس��ب  و  كار، كار راحتي نيست 
اگر در كش��وري مثل افغانستان قصد انجام اين 
كار داش��ته باش��يد به ويژه اگر يك زن باشيد.  
رويا محبوب با 25 س��ال س��ن نخستين خانم 
تجارت پيش��ه در عرصه تكنولوژي و كامپيوتر 
در افغانس��تان اس��ت. او هم��راه ب��ا دو ت��ن از 
هم كالسي هايش در دانشگاه هرات و با سرمايه 
20 هزار دالر شركت كامپيوتري افغان سيتادل 

را تاسيس كرد و مديريت آن را برعهده گرفت. 
شركتي كه 18 كارمند زن و 2 مرد دارد. محبوب 
در افغانستان به دنيا آمد ولي مدت كوتاهي پس 
از تولد و در پي اشغال افغانستان توسط نيرو هاي 
شوروي، همراه خانواده خود به ايران مهاجرت 
كرد اما سال 1382 به افغانستان بازگشت و در 
آنجا در يك موسسه غيردولتي فرانسوي آغاز به 
كار كرد.    او به خاطر فعاليت هاي درخشانش در 
زمينه كارآفريني به ويژه براي خانم ها و همچنين 
براي شكستن بسياري از باور هاي غلط اجتماعي 
در جامعه در حال توس��عه  افغانستان به عنوان 
يكي از 100 چهره برتر سال 2013 توسط مجله 

تايم انتخاب شد. 

زنان
ايستگاه متروی شريف، بلوار شهيد تيموری، راسته ای پر از گاراژ و تعميرگاه با محيطی مردانه و فنی، 
كه شايد هم بتوان آن را مركز تعميرات خودرو ناميد؛ از خودروهای سنگين گرفته تا كالسيك ها و 
از صافكاری و رنگ تا پنچرگيری و تعويض روغن.  بلوار شهيد تيموری را كه تا انتها بروی، نرسيده 
به اتوبان شيخ فضل اهلل نوری، گاراژی وجود دارد در امتداد چند گاراژ ديگر كه آن را يك زن اداره 
می كند.  وارد تعميرگاه ونوس كه بشوی، نخستين چيزی كه به چشمت  مي آيد ميزی است كه 
پشتش يك زن نشس��ته، كس��ی كه مديريت گاراژ را در اختيار دارد و تنها زنی است كه در مركز 
تعميرگاه ها و گاراژها در بلوار شهيد تيموری كار  مي كند و در اين محيط مردانه لبخند و در عين حال 
متانت لحظه ای از چهره و رفتارش محو نمي شود. مريم چراغی تنها زنی است كه در گاراژ تعويض 
روغنی كار  مي كند.اين بانوی كارآفرين به پيك مهارت مي گويد: »وقتی وارد اين كار ش��دم هيچ 
اطالعاتی درباره آن نداشتم ولی تا توانستم مطالعه و پرسش كردم و حاال  مي توانم بگويم كه اطالعاتم 

درباره مكانيك خودرو از خيلی از مردها بيشتر است. « او ادامه  مي دهد: »به 
نظر من زنان بايد به وجود و توانايی های خودشان اعتماد داشته باشند 

چرا كه ممكن است كاری را كه  مي خواهند شروع كنند قبال خانم 
ديگری انجام نداده باشد به همين دليل بايد خود را بشناسند و 
بدانند كه  مي توانند از پس آن كار برآين��د.  من فكر  مي كردم 
 مي توانم از پس اين كار برآيم و بر ه��م آمدم.  ما همه كارهای 

تعويض روغن و فيلتر را نهايت در 15 دقيقه جلوی 
چشم مشتری انجام  مي دهيم و اين كار باعث 

 مي ش��ود كه نه وقت مش��تری هدر رود و نه 
اينكه اعتمادش از كار ما سلب شود.« چراغی 
اضافه  مي كند: »وقتی كه  مي خواستم اين 
كار را ش��روع كنم همه اعضای خانواده ام 
 مي گفتند تو نمي توانی آن را ادامه دهی اما 
من خواستم و توانستم.  حاال خيلی ها مرا 
خانم مهندس خطاب  مي كنند.  شايد به 
خاطر اطالعات تئوريكی است كه از انواع 
روغن ها و همين طور درباره خودروها دارم.«
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اخبار استان ها
صدور مجوز 42 پرونده متقاضي وام 

فني و حرفه اي شوشتر
رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شوش��تر از صدور 
مجوز 42 پرونده براي كارآم��وزان متقاضي وام در اين 
شهرس��تان خبر داد. به گزارش پي��ك مهارت منصور 
عسكري كيا درباره تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت 
وام در سال 90 گفت: 3هزار متقاضي دريافت وام از اين 
مركز در سال 90 ثبت نام  و تشكيل پرونده دادند. وي 
در بيان تعداد وام هاي پرداخت ش��ده، افزود: از 3 هزار 
متقاضي ثبت نام كرده در سال 90 به 143 پرونده وام 
تعلق گرفته و در س��ال 91 به آنها پرداخت شده است.  
رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شوشتر با بيان اينكه 
بايد بازرسي صحيح درباره متقاضيان ثبت نام كرده براي 
وام انجام شود، خاطرنشان كرد: بايد تحقيق و بازرسي 
درس��تي انجام ش��ود كه وام به افرادي تعلق گيرد كه 
مي خواهند كار انجام دهند.  عسكري كيا در پايان افزود: 
مركز آموزش فني و حرفه اي اين شهرستان در بخش 
اعتبارات و تس��هيالت نياز به حمايت بيشتري دارد و 

خواستار توجه بيشتر به اين بخش هستيم. 

اجراي بيش از 9 ميليون نفرساعت 
تعهد آموزشي در فارس

مديركل آموزش فني و حرفه اي فارس گفت: اين استان 
بعد از اصفهان دومين استاني است كه تعهد آموزشي آن 
در سال جاري به 9 ميليون و 380 هزار نفرساعت رسيده 
اس��ت. به گزارش پيك مهارت مرتضي مبرايي در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: در سال گذشته اين اداره كل 
موفق شد، 10 ميليون نفرساعت به تعهدات آموزشي خود 
عمل كند كه با احتس��اب اين ميزان تعهدات آموزشي 
خ��ود را به بيش از صددرص��د رس��اند.  وي از 18 طرح 
مصوب، آموزش فني و حرفه اي در س��فر رئيس جمهور 
به اس��تان فارس خب��ر داد و افزود: از تع��داد طرح هاي 
مصوب، تاكنون 10 طرح به پايان رسيده و مابقي نيز در 
حال اجراست.  مديركل آموزش فني و حرفه اي فارس 
تصريح كرد: مديريت 15 درصد كارگاه هاي مراكز ثابت 
آموزش��ي به بخش خصوصي واگذار ش��ده كه اين امر 
باعث افزايش بهره وري و قبولي 95 درصدي كارآموزان 
شده است. مبرايي بيان داشت: اجراي 8 مرحله آزمون 
سراسري كارآموزان مراكز خصوصي و دولتي، 4 مرحله 
آزمون براي متقاضيان آزاد و تفاهمنامه هاي همكاري و 
صنعت ساختمان، از جمله برنامه هاي سال جاري اداره 

كل آموزش فني و حرفه اي اين استان است.

ارائه مدرك كارداني توسط مركز 
آموزش فني و حرفه اي دزفول

رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان دزفول 
اظهار كرد: مدرك كارداني با اخذ مجوز از دانشگاه جامع 
علمي- كاربردي در 3 رشته تخصصي پس از گذراندن 
دوره هاي در نظر گرفته شده در پايان  دوره ارائه مي شود.  
به گزارش پيك مهارت علي صفارفر با اش��اره به اينكه 
همه اعتبارات الزم ب��راي خريد تجهي��زات در فني و 
حرفه اي دزفول تامين ش��ده، گفت: رشته هاي در نظر 
گرفته شده براي ارائه مدرك كارداني در فني و حرفه اي 
دزفول، رشته هاي؛ برق، اتومكانيك و جوشكاري است.  
رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي دزفول با اشاره به 
رشته هاي در نظر گرفته شده براي آموزش برادران در 
اين شهرستان گفت: در اين شهرستان رشته هايي مانند 
تراش��كاري، تعمير لوازم خانگي گردنده، اتومكانيك، 
برق خودرو، برق ساختمان، تعمير تراكتور و تيلر، برق 
صنعتي، جوشكاري و تعمير موتورسيكلت به برادران 
آموزش داده مي ش��ود. وي با اشاره به اينكه رشته هاي 
در نظر گرفته شده براي بانوان از تنوع زيادي برخوردار 
است، تاكيد كرد: رشته هايي مانند كيف دوزي، تزئين 
فضاي داخل��ي، تعميركار تلفن هم��راه، كاربرگياهان 
دارويي، طراح سياه قلم و نقاشي روي پارچه از جمله اين 
رشته ها هستند.  وي با اش��اره به تامين اعتبارات براي 
تجهيزات اين مركز در دزفول افزود: در اين شهرستان 
همه اعتبارات الزم براي خريد تجهيزات تامين ش��ده 
و از اين نظر مش��كل خاصي وجود ندارد.  رئيس مركز 
آموزش فني و حرفه اي دزفول درباره اخبار منتشر شده 
درباره نبود اعتبار در اين مركز گفت: اخبار منتشر شده 
درباره نبود اعتبار جاري در اين مركز مخدوش است و 

تكذيب مي شود. 

ط
سرخ

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان از مجموعه هايي محسوب مي شود كه با برنامه ريزي دقيق و پشتكار باالي مسئوالن آن توانست سال گذشته رتبه 
چهارم كشوري در عملكرد فعاليتي را از آن خود كند و در المپيادهاي ملي و پس از چندين سال تالش به مدال طالي فناوري مد دست يابد. محمد جهان تيغي در گفت وگو با پيك 

مهارت از اقدامات صورت گرفته در اين استان و اولويت هاي كاري  اداره كل آموزش فني و حرفه اي در سال 92 سخن گفته كه در ادامه مي خوانيد: 

 مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان
در گفت وگو با پيك مهارت مطرح کرد 

انتقال تجربيات 
آموزشي به همسايگان 
شرقي كشور

ي��اد بدهيم چگونه ب��ه نحو مطل��وب از اين 
تسهيالت بهره بگيرند. 

با توجه به فعاليت هاي بخش روس��تايي از 
سال 87 دفتر روس��تايي در دستور كار قرار 
گرفت كه با همكاري صن��دوق محصوالت 
كش��اورزي، كميته امداد امام خميني )ره(، 
جهاد كشاورزي و  س��ازمان نظام مهندسي، 
حجم فعاليت روستايي رونق بيشتري گرفت 
به گونه اي كه در اس��تان م��ا عملكرد بخش 
روس��تايي در س��ال 90،  بيش از 97 درصد 
رشد داشته است. در مناطق محروم استان 
نيز با كمك آم��وزش و پ��رورش در عرصه 
توس��عه مهارت آموزي ب��راي دانش آموزان 

اقدامات موثري را انجام داديم. 
   یک�ي از سیاس�ت هاي اخی�ر  
س�ازمان آموزش فني و حرف�ه اي کل 
کش�ور انتقال تجربیات به کش�ورهاي 
اسالمي اس�ت. با توجه به اینکه استان 
سیس�تان و بلوچس�تان از استان هاي 
مرزي به شمار مي رود، چه برنامه هایي 

در پیش گرفته اید؟
با توجه به هم مرز بودن اس��تان سيس��تان 
و بلوچس��تان با پاكس��تان و افغانس��تان به 
تبعيت از سياست هاي كالن  سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور، تعامالت بيش��تري 
ب��ا آن طرف مرز برق��رار كرده اي��م و در اين 
راستا نشس��ت هايي را با كاردار افغانستان و 
پاكس��تان هماهنگ كرده و به دنبال انتقال 
تجربيات و نيز پاس��خگويي به تقاضاي آنان 
براي استفاده از آموزش هاي فني و حرفه اي 

در مناطق مرزي هستيم. 
   ارزیابي شما از وضعیت آموزش 
فن�ي و حرف�ه اي اس�تان سیس�تان و 
بلوچستان در مقایسه با سایر استان ها 

چیست؟
در امور كيفي شكي نيس��ت كه از ميانگين 
كش��وري پايين تريم اما با برنامه ريزي هاي 
صورت گرفت��ه و موفقي��ت در المپياد هاي 
ملي نشان مي دهد مسير را درست انتخاب 

كرده ايم،  اميدواريم كه در س��طح كيفي نيز 
رشد چشمگيري داشته باشيم. 

اما يك��ي از نق��اط ضعف ما بافت ش��كننده 
نيروي انس��اني اس��ت. بي��ش از 95 درصد 
مربيان ما حق التدريس��ي اند كه عدم ثبات 
ش��غلي آنها بر روند كاري تاثيرگ��ذار بوده 
است. با وجود اينكه در س��ال 91 نسبت به 
سال90 رشد خوبي داش��تيم اما با توجه به 
ظرفيت هاي بالقوه اي كه در اس��تان وجود 

دارد مي توان بيش از اين ميزان رشد كرد. 
   چه میزان از ف�ارغ  التحصیالن 
مهارت آموزي در خود اس�تان مشغول 

به کار مي شوند؟
به دليل اينكه نرخ بيكاري در استان سيستان 
و بلوچستان باالست اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي استان با وجود تمام محدوديت ها 

بايد به همه بخش ها خدمات ارائه دهد. 
در اين راس��تا در زندان ها و بخش روستايي 
با ش��تاب بيش��تري كار مي كند. خواس��ته 
مهم ما از مس��ئوالن اين اس��ت كه با توجه 
به پراكندگي جغرافيايي، استان ما از سرانه 

بيشتري استفاده كند. 
آماري كه در سال گذش��ته به دست آورديم 
نشان مي دهد در رشته هايي آموزشي مانند 
درودگري،  جوش��كاري و طراحي پوشاك و 
از اين دس��ت رش��ته ها ظرفيت خوبي براي 
اشتغال در اس��تان وجود دارد و كارآموزاني 
كه به خوبي مهارت آموزي مي كنند، سريع 
وارد بازار كار مي شوند اما در برخي از رشته ها 
كه جامعه از آن اشباع ش��ده مانند رايانه به 
صرف دريافت مدرك، افراد به سمت چنين 
رش��ته هايي مي روند،  قطعا توقع نيست كه 
براي اين افراد اشتغال به اندازه كافي وجود 

داشته باشد. 
در بخش مش��اغل خانگي نيز اف��رادي كه 
دوره هاي كارآفريني را ببينند، مي توانند با 
دريافت تسهيالت محصوالت خود را توليد 
و در بازارهاي استان يا استان هاي هجوار به 

فروش برسانند. 

   نظر به ظرفیت هاي استان، مهم ترین 
اقدام�ات اداره کل آموزش فن�ي و حرفه اي 

سیستان و بلوچستان چه بوده است؟
س��ازمان  آموزش فني و حرفه اي كش��ور در طول 
2 سال گذش��ته به دنبال برنامه جاري خود و اس��تمرار فعاليت هاي 
گذشته  به اقدامات موثري دست زده كه استان سيستان و بلوچستان 

نيز بي نصيب نمانده است. 
تفاهمنامه هاي��ي در اي��ن م��دت با دس��تگاه هاي مختل��ف با هدف 
پيشبرد مهارت آموزي انجام شده كه با توجه به ماهيت آن، گام هاي 

ارزشمندي در زمينه ارتقاي مهارت شاغلين برداشته شده است. 
از ديگر دستاوردهاي اداره كل آموزش فني و حرفه اي، فعال شدن در 
عرصه پژوهش و همايش هاي مهارت آموزي هم در سطح ملي و هم 
در سطح بين المللي بود كه اس��تان ما با توجه به پيگيري ها به عمل 
آمده تحرك ويژه اي پيدا كرد و توانس��ت در دو دوره گذشته حضور 

چشمگيري داشته باشد. 
در طول س��ال 91 با وجود همه محدوديت هايي ك��ه در عرصه مالي 
داش��تيم از رش��د 35درصدي عملكرد فعاليت نس��بت به سال 90 
برخوردار ش��ديم به طوري كه 5ميليون و 523 هزار نفر ساعت تعهد 
دولتي داشتيم كه به 5ميليون و 941هزار و 310 نفر ساعت رسانديم 

كه معادل 108 درصد تعهدات بوده است. 
جايگاه اس��تان با توجه ب��ه پراكندگي ش��هرهاي اس��تان از لحاظ 
جغرافيايي،  رتبه 14 و 15 است كه در تحقق عملكردها معمولي است 
اما در سال گذش��ته رتبه 4 را از آن خود كرديم و در بخش زندان ها 

بيشترين رشد را نسبت به استان هاي پرجمعيت داشته ايم. 
پس از س��ال ها ركود س��ال قبل در المپياد ملي مهارت ضمن كسب 
مدال طال در بخش فناوري مد،  مدال نقره در بخش نقاشي خودرو و 

ديپلم افتخار در بخش فضاي سبز را از آن خود كرديم. 
    آیا تا به حال در زمینه تقویت آسیب دیدگان اجتماعي 

استان نیز فعالیت داشته اید؟
بله. با تعامالت نزديكي كه با مجموعه هاي بهزيستي،  سازمان زندان ها، 
 كميته امداد امام خميني)ره( و س��تاد مبارزه ب��ا موادمخدر صورت 
گرفت، اولويت كاري به حاشيه شهرها داده شد تا ضمن ايجاد مهارت، 
 آموزش هاي الزم در زمين��ه توليد،  بازاريابي و ف��روش،  اتصال دائم 
ميان مهارت آموزي و اش��تغال پايدار براي مجموعه هاي آسيب ديده 

و روستايي فراهم شود. 
در طول 2 سال گذشته بيش از9 هزار نفر را در قالب مشاغل خانگي 
براي دريافت تسهيالت به بانك معرفي كرده ايم كه بخش قابل توجهي 
از آموزش هاي كسب و كاري و مهارتي را پشت سر گذاشته اند و تالش 
ما اين بوده تا به افرادي كه براي تس��هيالت به م��ا مراجعه مي كنند 

در طول 2 سال 
گذشته بيش 

از9 هزار نفر را 
در قالب مشاغل 
خانگي براي 

دريافت تسهيالت 
به بانك معرفي 

كرده ايم كه بخش 
قابل توجهي از 
آموزش هاي 

كسب و كاري و 
مهارتي را پشت سر 

گذاشته اند

مجهزترين و بزرگ ترين مركز آموزش 
خدم��ات هتل��داري، گردش��گري و 
صنايع دستي  س��ازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور در شهر شانديز استان 
خراس��ان رضوي احداث مي ش��ود.  به 
گزارش پي��ك مهارت با واگ��ذاري 10 
هزار متر مربع زمين نخستين هتل مركز 
آموزش خدمات گردشگري، هتلداري و 
صنايع دستي در شهر ش��انديز واقع در 

25 كيلومتري مشهد احداث مي شود.    
براس��اس اين گزارش پس از گذش��ت 
بيش از يك س��ال رايزني هاي مداوم از 
س��وي مديركل و مس��ئوالن آموزش 
فني و حرف��ه اي خراس��ان رضوي، در 
دهه اول خردادم��اه 1392 با موافقت 
ش��هردار، فرماندار، ش��وراي ش��هر و 
مسئوالن شهرس��تان طرقبه شانديز 
براساس توافقنامه واگذار شد، اين زمين 

در بهترين نقطه از شهر با كاربري ايجاد 
فضاي آموزش��ي ب��ه اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي تحويل ش��د.  بنابر اين 
گزارش، اين مركز از محل مصوبات سفر 
چهارم رياست محترم جمهوري براي 
ايجاد مركز آم��وزش قطب هتلداري و 
گردشگري س��اخته خواهد ش��د و در 
مصوبات سفر، آموزش فني و حرفه اي 
استان مكلف شد با اعتبارات استاني و 
بودجه تجهيزاتي سازمان آموزش فني 
و حرفه يي كشور اين مركز را ساخته و 
به بهره برداري برساند.  مديركل آموزش 
فني و حرف��ه اي خراس��ان رضوي در 
مس��ير ايجاد اين توافقنامه از رمضاني، 
فرمان��دار س��ابق شهرس��تان طرقبه 
و شانديز رجب زاده  ش��هردار، جودي  
رئيس ش��وراي ش��هر ش��انديز و امير 
كاللي، فرماندار اين شهرس��تان كه با 
درايت و كارداني، تم��ام همت خود را 
صرف اين مهم كردن��د، قدرداني كرد.  
خوابنما گفت: خراسان رضوي و مشهد 

با ظرفيت پذيرش ميليون ها زائر بارگاه 
ملكوتي حضرت ثامن الحج��ج )ع( و با 
وجود بيش از 50 درصد هتل هاي كشور 
در مش��هد اين مجموعه توان آموزش 
بخش اعظم��ي از نيروهاي ماهر و فني 
را براي خدمت به زائران بارگاه ملكوتي 
حضرت رضا )ع( دارد و الزم اس��ت اين 
مجموع��ه در مركزي ب��ا ظرفيت هاي 
يك هتل پنج س��تاره ايجاد شود.  وي 
گفت: پس از احساس نياز طرح الزم در 
سفر چهارم رياست محترم جمهوري و 
هيات دولت به خراسان رضوي با همت و 
تالش مسئوالن استاندار به ويژه معاونين 
برنامه ريزي و منابع انساني وقت مطرح 
ش��د كه پس از بررس��ي و كارشناسي 
دقيق ايجاد اين مرك��ز مصوب و مقرر 
شد با تالش استان و س��ازمان در زمان 

مناسب احداث و بهره برداري شود. 
وي اظهار اميدواري كرد: مس��ئوالن و 
متوليان امر به سرعت مقدمات احداث 

اين مركز را فراهم كنند. 

 احداث مجهزترين مركز آموزش 
خدمات هتلداري، گردشگري  و صنايع دستي در شانديز 

نها
ستا

ا
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آموزشگاه كهور يكي از آموزشگاه هايي آزاد  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است 
كه در آن اقالم مختلفي از صنايع دس��تي مانند معرق، منبت، قاليبافي و نقاشي آموزش 
داده مي شود. براي آشنايي بيشتر از وضعيت آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي با مدير و 

موسس اين آموزشگاه، ميترا اسفندياري به گفت وگو نشستيم. 
   آموزشگاه کهور از چه سالي آغاز به کار کرد و در چه زمینه هایي فعال 

است؟
اين آموزشگاه از سال 79 آغاز به كار كرد. در س��ال 80 تنها معرق و منبت در آموزشگاه 
تدريس مي شد اما بعد از آن به مرور ساير رش��ته ها كه هنرجويان بيشتري خواهان آن 
بودند، ايجاد شد. مانند نقاشي، قلم زني، قاليبافي و سوخته نگار. در حال حاضر بيشترين 
هنرجويان براي رشته قاليبافي است كه به دليل بحث مسائل مالي و همچنين بيمه است 

ولي با توجه به رويكرد هنري آموزشگاه كهور ساير رشته ها هم ارائه مي شود. 
   با توجه به اینکه رشته کاري شما صنایع دستي است این امکان فراهم بود 
که آموزشگاه خود را زیرنظر  سازمان هاي دیگر مانند  سازمان میراث فرهنگي 

ایجاد کنید. چرا تصمیم به ایجاد یک آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي گرفتید؟
بله اين موضوع درست است و اين امكان براي ما فراهم بود اما به دليل اينكه براي يك 
آموزشگاه نمي توان از دو  سازمان جواز فعاليت گرفت ما مجبور به تصميم گيري شديم 
و  سازمان آموزش��ي فني و حرفه اي را براي فعاليت انتخاب كرديم. علت ارجح دانستن 
فني و حرفه اي اول از همه به دليل اعتبار باالي مدرك اين سازمان بود. مدرك سازمان 
آموزشي فني و حرفه اي بين المللي و در بسياري از كش��ورهاي جهان معتبر است اما 
مدرك ساير  سازمان هايي كه آموزشگاه هاي آزاد زيرنظر آنها فعاليت مي كردند تا اين 
اندازه اعتبار نداشت. البته مدتي است كه تفكيك مسئوليت به شكل بهتري انجام شده 
و  س��ازمان آموزش فني و حرفه اي و  س��ازمان ميراث فرهنگ��ي در واقع تكميل كننده 

يكديگرند. 
    مهم ترین خدماتي که  سازمان آموزش فني  و حرفه اي به آموزشگاه هاي 

آزاد ارائه مي دهد، چیست؟
سازمان آموزش فني و حرفه اي از نظر مالي با وام هايي سعي در حمايت از آموزشگاه هاي 
آزاد دارد كه البته آموزشگاه كهور از اين تسهيالت استفاده نكرده است. همچنين اين 
 سازمان اين امكان را فراهم آورده كه آموزش��گاه هاي آزاد كار خود را گسترش دهند.  
سياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  به گونه اي است كه كمك ها بيشتر شامل 
حال آموزشگا ه هاي بزرگ ش��ده است. بسياري از اين آموزش��گا ه ها بزرگ بدون هيچ 

مش��كلي به كار خود ادامه مي دهند و كمك هاي زيادي از سوي  سازمان آموزش فني 
و حرفه اي دريافت مي كنند.  از ديگر كمك هايي كه  س��ازمان آموزش فني و حرفه اي به 
آموزشگاه ها مخصوصا در رشته هاي موردنظر ما ارائه مي دهد بحث برگزاري نمايشگاه ها 

براي معرفي و حتي فروش محصوالت است. 
     چه تفاوتي میان آموزشگاه هاي آزاد و کالس هایي است که خود  سازمان 
آموزش�ي فني و حرفه اي کشور ارائه مي دهد. آیا آموزش�گاه هاي آزاد مزیتي 

نسبت به کالس هاي خود  سازمان دارند؟
اول اينكه به دليل متقاضي زياد در  س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هنرجويان 
بايد مدت زيادي براي اينكه نوبت شان ش��ود منتظر بمانند ولي در آموزشگاه هاي آزاد 
اين وقفه وجود ندارد. از سوي ديگر بيشتر كالس هاي  سازمان آموزشي فني و حرفه اي 
كشور در مركز تهران كمتر برگزار مي شود. بيشتر كالس ها در رشته ما در ميدان بهمن، 

يافت آباد و رودهن برگزار مي شود و در مركز شهر كالس ها كمتر برگزار مي شود.
البته كالس هاي خود  س��ازمان به صورت رايگان اس��ت. به دليل همين رايگان بودن 
آموزش تا حد مشخصي انجام مي شود در حالي كه آموزشگاه هاي آزاد مي توانند آموزش 
را طوالني تر و حرفه اي تر برگزار كنند. برخي آموزشگاه ها ممكن است بخواهند آموزشي 
كه  سازمان آموزش فني و حرفه اي مصوب كرده را كم كنند ولي در آموزشگاه كهور اين 
آموزش ها به مقدار بيشتري برگزار مي ش��ود و خودمان استانداردها را افزايش داده ايم 

چراكه اين افراد بايد بتوانند در بازار كار موفق شوند. 
     آماري از وضعیت نیروي کار آموزش دیده در این آموزشگاه وجود دارد؟

آموزشگاه كهور تنها به خانم ها آموزش مي دهد به همين دليل آمار درباره خانم هاست. 
در بين هنرجويان 30 درصد تنها براي س��رگرمي و آم��وزش ديدن بدون هدف كاري 
در آموزشگاه حضور دارند، 20 درصد هم فاقد پتانس��يل الزم براي كارند ولي نيمي از 
هنرجويان كساني اند كه توانايي الزم براي كار را دارند. اين افراد بعد از آموزش مطمئنا 
توسط خود آموزشگاه براي كار در ساير آموزشگاه ها و تدريس در مدارس و فرهنگسراها 
مختلف معرفي مي شوند ولي اگر كار شخصي بس��يار خوب و متمايز باشد توسط خود 

آموزشگاه پس از طي مراحل الزم به عنوان مربي جذب مي شود. 
     آیا آموزشگاه هاي آزاد کارت مربیگري صادر مي کنند؟

آموزش��گاه هاي آزاد نمي توانند اين كارت را صادر كنند ولي مي توانند درخواست آن را 
بدهند؛ اين افراد يك دوره يك س��اله به عنوان كمك مربي در آموزشگاه ها مي گذرانند و 
كارت موقت دريافت مي كنند. بعد از يك سال كارت دائم از سوي  سازمان آموزش فني و 

حرفه اي صادر مي شود. با اين مدرك مربيگري مي توان براي تاسيس آموزشگاه هم اقدام 
كرد. 

     براي تاسیس آموزشگاه یکس�ري کالس آموزشي به مدیر آموزشگاه 
ارائه مي شود. آیا این کالس ها تاثیري در کیفیت کار دارند؟

اين كالس ها دو بخش دارند. بخشي از كالس ها مربوط به بحث مديريت است و بخشي 
از كالس ها مربوط به خود كار اس��ت كه درباره ما صنايع دستي است. اين كالس ها ديد 
جديد و خوبي را به مديران آموزشگاه ها مي دهند. نكاتي كه در اين كالس ها گفته مي شود 
ديدي جديد و به روز به مديران آموزشگاه ها مي دهد. مثال ممكن است فردي سال ها سابقه 

مديريت داشته باشد ولي اين كالس ها افراد را با بحث هاي روز مديريت آشنا مي كند. 
     آیا آموزش حرفه اي در حین کار وجود دارد؟

آموزش در حين كار بنا به نوع رشته برگزار مي شود. درباره صنايع دستي اين نوع آموزش 
كمتر اس��ت چرا كه آموزش جدي��د در اين رش��ته كمتر معني پيدا مي كن��د ولي براي 
رشته هايي مانند كامپيوتر، حسابداري و كال مباحثي كه به روز و علمي اند اين آموزش ها 

كامال واجب است و به صورت منظم توسط  سازمان برگزار مي شود. 
     نقش آموزشگاه هاي آزاد را در تربیت جوانان چگونه مي بینید. 

اين آموزش��گاه ها نقش مهمي دارند چرا كه كالس هايي كه در فرهنگسراها و خانه هاي 
فرهنگ برگزار مي ش��ود هم از نظر اس��اتيد و ه��م از امكانات تكميل نيس��تند و روي 
استانداردها پيش نمي روند اين آموزش ها معموال ناقص است ولي وقتي استانداردهاي  
سازمان آموزشي فني و حرفه اي ارائه شود كار بي نقص تر و تكميل تر است. وقتي نيروها 

در اين آموزشگاه ها آموزش ببينند كارهايشان بهتر مي تواند مقبول بازار كار واقع شود. 

درد دل هاي یك مدیر آموزشگاه آزاد

 پاي صحبت  مدير يكي از آموزشگاه هاي آزاد

مهندس مرتضي بدیعي، رئيس کانون انجمن هاي صنفي 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي کشور

60درصد 
مهارت جويان 
ليسانس دارند

ط
سرخ

آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي با 15 هزار مركز در سراسر كشور اصلي ترين بخش خصوصي درگير در مباحث آموزش هاي مهارتي است. مهندس مرتضي بديعي به عنوان رئيس كانون انجمن هاي 
صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور ضمن ابراز تاسف از بي اس��تفاده ماندن ظرفيت هاي برخي آموزشگاه ها از دولت خواس��ت كه براي تحقق اهداف مهارت آموزي در جامعه صندلي خالي از 
آموزشگاه ها خريداري و آنان را در اختيار مهارت جويان بگذارد. در گفت وگوي پيك مهارت با مهندس بديعي موضوعات بازاركار مهارت جويان،  نحوه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و معيارهاي 

تشخيص آموزشگاه هاي ممتاز مورد بحث قرار گرفته كه در ادامه مي خوانيد: 

   متقاضي مهارت آموزي چگونه مي تواند 
آموزشگاه هاي استاندارد را شناسایي کند؟

بحث استاندارد با بحث اعتبار و برتر بودن آموزشگاه 
دو مقوله متفاوت است. علي االصول همه آموزشگاه ها 
براساس استانداردهاي مطرح شده از سوي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور عمل مي كنند و متون تدريسي نيز براساس 
سرفصل هاي ارائه شده از سوي  سازمان است. منتهي امكانات و عملكرد 
مديران آموزشگاه ها با يكديگر متفاوت اس��ت كه اين امر موجب مزيت 
برخي آموزشگاه ها نسبت به س��اير آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كشور 

شده است. 
   در گذشته چند باري اعتبارس�نجي با همکاري  سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور انجام دادیم و برخي از آموزشگاه ها 
با معیارهاي در نظر گرفته ش�ده از درجه ممت�از برخوردارند و 
مي توان در صورت تمایل متقاضیان این آموزشگاه ها را به آنان 

معرفي کرد. 
اخيرا با توجه به لزوم بازنگري در معيارهاي اعتبارس��نجي، ش��يوه نامه 
جديدي توسط هيات نظارت مركزي  س��ازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور كه متش��كل از مديران  سازمان،  معاونان  س��ازمان و 4 نماينده از 
بخش خصوصي است، در دس��ت تدوين و تصويب است و اميدواريم در 

سال جاري اعتبارسنجي جديدي از آموزشگاه ها داشته باشيم. 
   از ظرفیت آموزشگاه ها به خوبي استفاده مي شود؟

متاس��فانه روز به روز به داليل مختلف ظرفيت هاي آموزشگاه هاي فني 
و حرفه اي در حال از دس��ت رفتن اس��ت و به ناچار برخي از آنها مجبور 
به تعطيلي و برخي ديگر در آس��تانه ورشكس��تگي اند. اما مشكل اصلي 

كه با آن دس��ت و پنجه نرم مي كنيم معضل كمبود اش��تغال در جامعه 
اس��ت. اگر در جامعه فرصت اشتغال زياد باش��د،  متقاضيان بيشتري به 
دنبال مهارت آموزي خواهند بود اما با توجه به اينكه دستگاه هاي دولتي 
جذب استخدامي ندارند و كارگاه هاي توليدي نيز با مشكالت اقتصادي 

مواجه اند، فارغ التحصيالن بسيار زيادي نيز بيكارند. 
از سوي ديگر به دليل اينكه ش��رايط اقتصادي كارآموزان سخت است، 
گروهي از آنان ديگر توان پرداخت شهريه را ندارند و روز به روز بر تعداد 
آنان افزود مي شود. در كنار اين مسائل، يكسري رقباي ناخواسته براي ما 
به وجود آمده اند كه بدون مجوز و در فضايي به دور از استاندارد مشغول 
فعاليتند و هيچ  س��ازماني نيز بر آن��ان نظارت نمي كن��د. برخي مراكز 
شبه دولتي هم وارد بحث آموزش و مهارت آموزي شده اند كه جملگي اين 
عوامل باعث شده تا آموزش��گاه ها نتوانند از ظرفيت هاي خود به خوبي 

استفاده كنند. 
   براي رفع این مشکل چاره اي اندیشیده اید؟

بله به دولت پيش��نهاد داده ايم با توجه به اينكه به دنبال مهارت آموزي 
در كش��ورند، از هر آموزش��گاه چند صندلي خالي را خريداري و اجازه 
بدهد برخي از كارآموزان به صورت رايگان يا با قيمت پايين مش��غول به 
مهارت آموزي ش��وند تا هم اهداف دولت محقق شود و هم آموزشگاه ها 

بتوانند از ظرفيت هاي خود به خوبي استفاده كنند. 
به طور مثال در برخي از رشته ها همچون برق و مكانيك كه كارآموز بايد 
هزار و 200 ساعت آموزش ببيند، شهريه آن حداقل بيش از يك ميليون 
تومان خواهد بود. بدون ش��ك فردي كه بيكار بوده و مشكالت اقتصادي 
هم دارد،  توان پرداخت چنين رقمي را ندارد از اين رو دولت مي تواند از 

اين افراد حمايت كند. 

   آموزش�گاه ها براي معرفي فارغ التحصیالن خود به بازار 
کار چه برنامه اي دارند؟

بعضي آموزشگاه ها با برخي از نهادها و شركت هاي توليدي قراردادهايي 
بسته و نيروي كار آنان را تامين مي كنند. اما در يكسري از آموزشگاه ها 
به بان��وان، مهارت آم��وزي در رش��ته هايي چون خياطي و آرايش��گري 
داده مي شود كه به نس��بت فعال تر از ساير آموزش��گاه هاي فني اند. در 
اين رش��ته ها چون كارآفريني ص��ورت مي گيرد، افراد بيش��تري براي 

مهارت آموزي تمايل دارند. 
   آماري از میزان سطح تحصیالت کارآموزان خود دارید؟

در 5 سال گذشته بيش از 15 درصد كارآموزان از تحصيالت كارشناسي 
و كارشناسي ارش��د برخوردار بودند اما در حال حاضر حدود 60 درصد 
كارآموزان آموزش��گاه هاي فني و حرفه اي كشور را افرادي با تحصيالت 

كارشناسي يا باالتر از آن تشكيل مي دهند. 
   آیا آموزشگاه ها براي اعزام فارغ التحصیالن خود به خارج 

از کشور برنامه ریزي مي کنند؟ 
يكي از انجمن هاي صنف��ي زيرنظر وزارت كار،  مس��ائل مرتبط به اعزام 
ني��روي كار و مهارت جويان به خارج از كش��ور را پيگي��ري مي كند كه 
همكاري هايي با آنان انجام مي دهيم. اما چند وقتي اس��ت كه به خاطر 
مسائل سياسي و رفتارهاي نامناسبي كه با اتباع ايراني در خارج از كشور 
صورت مي گيرد،  اعزام نيروي كار به خارج از كش��ور با مشكالتي مواجه 

شده است. 
البته اين امر به اين معنا نيست كه اين كار كال كنار گذاشته شده چرا كه 
يكي از استراتژي هاي جذب كارآموز،  در نظر گرفتن مشوق هايي همچون 

جذب كارآموز براي اعزام به خارج از كشور است. 

بدانیم
 تاسيس یك آموزشگاه 
چقدر طول مي كشد

در مرحل��ه اول باي��د عالوه بر ش��رايط 
مدنظر، يك طرح توجيهي به  س��ازمان 
آم��وزش فني و حرف��ه اي كش��ور ارائه 
ش��ود. در اي��ن ط��رح اه��داف از لحاظ 
كارآفريني،درآمدزايي، پاسخگويي به نياز 
بازار و اشتغالزايي به طور شفاف بيان شود. 
همين طور راهبردها و استراتژي هايي كه 
براي رسيدن به اين اهداف مدنظر است را 
بايد مشخص كرد. مسائلي مانند منطقه 
تاسيس آموزشگاه، وضعيت بازار و تعداد 
رقبا بايد در ط��رح توجيهي مدنظر قرار 
گيرد. در واقع بايد در اين طرح نيازسنجي 
الزم براي آموزش��گاه مورد بررسي قرار 
گيرد.  براي داشتن ديد صحيح و كامل به 
طرح توجيهي بايد مسائلي مانند ميزان 
هزينه ها، سود مورد انتظار و ساير مسائل 

مالي كامال روشن شود. 
  زماني براي تاسیس

از زمان��ي ك��ه م��دارك ب��ه  س��ازمان 
ارائه مي ش��ود، يك ماه براي اس��تعالم 
سوءپيش��ينه و عدم اعتياد، يك هفته 
براي تش��كيل كميته 4 نف��ره از تاريخ 
تحويل مدارك، يك هفته براي ارس��ال 
مدارك به حراست و صدور تاييديه واحد 
مذكور و در نهايت يك هفته براي تكميل 
و ارس��ال مدرك از سوي مركز به هيات 
نظارت اس��تان زمان الزم اس��ت. بعد از 
اين مراحل ح��دود 10 روز براي صدور 
موافقتنامه، بازديد از مكان و هماهنگي با 
پليس +10 زمان نياز است. در پايان اين 
مدت و در صورت موافقت 3 ماه فرصت 
براي تجهيز آموزش��گاه آزاد به موسس 
داده مي ش��ود. براي مراحل بعدي هم 

حدود 2 هفته زمان نياز است. 
   مدرک

در صورتي كه تمام مراحل به درس��تي 
انجام ش��ود پروانه تاس��يس آموزشگاه 
5ساله خواهد بود. براي اداره آموزشگاه 
نياز است كه مدرك مديريت آموزشگاه 
توسط مدير آموزش��گاه اخذ شود. اين 
مدرك بعد از گذراندن كالس ها و آزمون 
توسط  سازمان آموزش فني و حرفه اي به 

مديران آموزشگاه ها ارائه مي شود. 
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نگاهی به آموزش هــــــــای فنی و حرفه ای
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شرایط عمومي استخدام
داشتن تابعيت ايران .

انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان.
عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.

نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.
دارابودن مدرك تحصيلي دانش��گاهي ويام��درك همتراز ) براي 
مشاغلي كه مدرك همتراز در شرايط احراز آنها پيش بيني شده 

است(.
داشتن سالمت جس��ماني ورواني و توانايي براي ا نجام كاري كه 

استخدام مي شوند.
التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. 

شرایط  اختصاصي استخدام 
داشتن حداقل  بيست سال سن و حداكثر 35 سال تمام )متولدين 

1357 به بعد( تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك .
تبصره : موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن 

مقرر اضافه خواهد شد:
الف( داوطلباني كه در جبه��ه هاي نبرد حق عليه باط��ل ) از تاريخ  
1359/6/31 لغايت 1367/5/29( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، 
به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن 
و يا استراحت پزشكي رزمندگان دراثر محروميت در جبهه هاي نبرد 

حق عليه باطل 
ب ( افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثر ها، جانبازان از 
كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند شامل : همسر ، فرزندان، 

پدر ، مادر ، خواهر و برادر تاميزان 5 سال 
ج ( فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ) 25 درصد وباالتر ( و فرزندان 
آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداكثر 

سن معاف مي باشند.
د( داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه هاي 
دولتي از تاريخ  1357/11/22 به خدمت اش��تغال داش��ته اند به 
ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها )از سال1387 به بعد و از قبل 

با تائيد دستگاه مستند به اسناد مالي(.
مدارک مورد نیاز:

تكميل برگ درخواست شغل ) بادقت و خط خوانا تكميل گردد(
تصوير آخرين مدرك تحصيلي 

تصوير كارت ملي 
تصوير صفحه اول شناسنامه ) درصورت داشتن توضيحات ، تصوير 

صفحه آخر(
تصوير كارت پايان خدمت نظ��ام وظيفه عمومي و يامعافيت دائم 
) ويژه برادران ( ، ضمنا تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل از 

تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك باشد.
پرداخت الكترونيكي مبلغ 90000 ريال)نه هزار تومان( به حساب 
ج��اري 980 خزانه ،نزد بانك مركزي جمهوي اس��المي ايران به 
عنوان حق ش��ركت در آزمونه��اي تخصصي و علم��ي داوطلبان 
اس��تخدام ) ايثارگ��ران 50 درصد مبل��غ مذكور را م��ي پردازند 

وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند.(
دو قطعه عكس 4×3 جديد ، تمام رخ ، پش��ت نويسي شده .) يك 

قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود(
مدارك دال بر ايثارگري و معلوليت ) معلولين عادي با ارائه گواهي 

از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذيربط (
مدارك دال بر بومي بودن 

تصوير گواهي نام��ه معتبر درخصوص زبان انگليس��ي عمومي و 
مهارت هاي عمومي فن آوري اطالعات.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
ثبت نام صرفا از طريق اينترنت انجام خواهد شد. لذا متقاضيان واجد 
ش��رايط مي بايس��ت به پورتال س��ازمان ) بخش آزمون استخدامی 
تبديل وض��ع مربي��ان( مراجعه و فرم ثب��ت نام را تكمي��ل نمايند و 
نسبت به واريز مبلغ »  90/000 ريال « به شماره حساب 980 خزانه 
نزد بان��ك مركزي از طريق ش��عب بانك ملی به عنوان حق ش��ركت 
در آزمون ه��اي توانمندي عموم��ي وتخصصي داوطلبان اس��تخدام 
پرداخت و ش��ماره فيش واريزی را در فرم ثبت نام وارد نموده واصل 
فيش را در زم��ان مصاحب��ه ارائه نماين��د . ) ايثارگ��ران از پرداخت 
 50درصد  مبل��غ مذكور و فرزندان ش��اهد از هزينه ثب��ت نام معاف 
مي باشند . (  انجام مراحل ثبت نام توسط داوطلب استخدامي ،موجب 

ايجاد تعهد استخدامي براي سازمان نمي شود .
نظر به اينكه ثبت نام به صورت اينترنتي صورت مي پذيرد و بررس��ي 
مدارك ارس��الي و تطبيق آنها با ش��رايط مندرج در آگهي استخدام 
پيماني پس از مرحله صدور كارت و آزمون صورت مي گيرد لذا صدور 
كارت ورود به جلس��ه آزم��ون، موجب ايجاد تعهد اس��تخدامي براي 

سازمان نمي شود .
* مدارك مورد نيازي كه می بايست از طريق اينترنت ثبت و به صورت 

الكترونيكی ارسال شود :
عكس 4×3 جديد تمام رخ با فرمت ) JPG ) 75 DPI ، حداكثر 160 

كيلو بايت .
. ) JPG تصوير كارت ملی ) با فرمت

صرفا ش��ماره و تاريخ گواهي مدير كل آموزش فني وحرفه اي منطقه 
محل خدمت، كه در فرم ثبت نام وارد مي شود . 

توضيح : گواهي اشتغال، صرفا بايستي توسط مديركل استان مربوط 
مهر و امضاء شده باشد واصل آن در روز مصاحبه، همراه با مدارك الزم 

ارائه شود .
وجوه پرداختي به هيچ عنوان مسترد نمي شود .

متقاضيان شركت در آزمون مي بايست بعد از پايان ثبت نام الكترونيكي 
) به صورت اينتر نتي (پرينت تهيه و پس از ذخيره كد رهگيری خود را 
يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهدارند . ضمناً 
ورود مجدد به سايت و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اطالع از 
نتيجه آزمون، فقط با  استفاده ازكد رهگيری امكان پذير خواهد بود .  

* تاريخ توزيع كارت  ومحل برگزاري  ونح��وه اعالم نتايج مرحله اول 
آزمون :

- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت مذكور، قابل دسترسي و 
پرينت می باشد . زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام ارايه كارت به 

اطالع داوطلبان خواهد رسيد .
- نتايج آزمون مرحله اول بر اساس 3 برابر ظرفيت پذيرش ، در موعد 
مقرر در پايگاه اطالع رساني مذكوردر پورتال سازمان اعالم خواهد شد .

مواد آزمون عبارتند از:
الف( آزمون توانمنديهاي عمومي ،شامل :

1- معارف اسالمي )ضريب 3(  2- زبان وادبيات فارسي وادبيات اداري 
)ضريب 2(  3- اطالعات سياسي و اجتماعي ومباني قانوني

 ) ضريب 2( كه به تعداد )90( س��وال چهار گزينه اي طراحي ) بدون 
اعمال نمره منفي ( خواهد بود.

تبصره : اقليت هاي ديني از پاس��خگوئي به س��واالت معارف اسالمي 
معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد آزمون توزيع مي شود.

ب( آزمون توانمندي هاي تخصصي ، شامل س��واالت مرتبط با نظام 
جامع مهارت و فناوري و سند راهبردي سازمان

ج( مصاحبه تخصصي شامل سواالت تخصصي مرتبط با رشته شغلي 
مورد درخواست داوطلب مي باشد.

د( داش��تن گواهي نامه معتبر در خصوص زبان انگليسي عمومي ،در 
سطح متوسط ) Intermediate ( ومهارت هاي عمومي فن آوري 

اطالعات ،از مراكز معتبر تعيين صالحيت شده .

بسمه تعالی

آگهي استخدام سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور
سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور، براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود براساس قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي وتخصصي ،براي بكارگيري افراد در ادارات كل آموزش فني وحرفه اي استانها و ازمحل 
سهميه استخدامي 176441/ت48702ه� مورخ 1391/9/30 هيأت محترم وزيران ، 550 نفر )پانصد وپنجاه نفر( از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش ، بصورت رسمي و پيماني به 

شرح جدول پيوست استخدام مي نمايد.

100 درصد سهميه استخدامي به داوطلبان بومي تعلق دارد.)سهميه 30درصد 
ايثارگران را شامل نمي شود(

تبصره : فرآيند سهميه ي بومي دربرگيرنده  افرادي است كه حداقل داراي يكي 
از ويژگيهاي زير باشند:

الف( محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام،يكي باشد.
ب ( حداقل پنج س��ال از س��نوات تحصيلي داوطلب ) ابتدايي ،راهنمايي يا 

دبيرستان ( بصورت پيوسته در استان  مورد تقاضا طي شده باشد.
ج ( همسر و فرزندان پرس��نل نيروهاي مسلح ،كه استان محل تولد همسر يا 
پدر ) شاغلين نيروهاي مسلح ( در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل 
سكونت كنوني آنان ) درخصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح ( در استان مورد 

تقاضاي شغل باشد.
د( فرزندان و همسران كاركنان رس��مي ، پيماني و نيروهاي قراردادي، كه در 
اجراي مصوبات »كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران« به استان مورد تقاضا 

براي استخدام منتقل شده اند.
و( آن دس��ته از افرادي كه حداقل س��ه س��ال تمام س��ابقه كار تمام وقت در 
دستگاه هاي اجرايي اس��تان مورد تقاضا براي استخدام ، با پرداخت حق بيمه 

داشته باشند.
تبصره : اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و درصورتي كه 
داوطلب بومي شهرس��تان حد نصاب الزم براي قبولي را كسب نكرده باشد از 
داوطلبان بومي ساير شهرستانهاي استان ،درصورت شركت در آزمون  مربوط 

به آن محل انتخاب مي گردند.
توجه : داوطلبان موضوع  اين بند ،بايستي مدارك الزم را به همراه مدارك مورد 

نياز، همزمان با مصاحبه تحويل نمايند.
ازكل مجوز استخدامي  30 درصد آن براي استخدام  ايثارگران اختصاص دارد 
كه 25 درصد آن از ميان جانبازان ، آزادگان فاقد ش��غل و فرزندان و همسران 
شهداءو جانبازان بيست و پنج درصد )25درصد( و باالتر و فرزندان و همسران 
آزادگان باالي يك سال اسارت تخصيص مي يابد . الزم به ذكر است 25 درصد 
سهميه ايثارگران از سوي بنياد شهيد معرفي شده و جذب خواهند شد. فرزندان 

معظم شاهد و جانبازان 25 درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه از سوي بنياد 
شهيد معرفي نشده اند مي توانند در اين آگهي ثبت نام نموده و در صورت عدم 

تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي بهره مند شوند.
همچنين براس��اس قانون اصالح بند »و« م��اده »44« قانون برنامه پنجم 
توسعه، فقط فرزندان ش��اهد و جانباز 25 درصد و باالتر و آزاده باالي يك 
سال اسارت، از شرط جنسيت براي استفاده از سهميه استخدامي معاف و 
دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون الزام به رعايت شرايط سني 
، تحصيلي ، معدل و آزمون و )با احراز شرايط عمومي گزينش( با هماهنگي 
بنياد ش��هيد و امور ايثارگران و از ابت��دا آنان را به صورت رس��مي قطعي 
استخدام نمايند.  مابقي مشمولين اين بند كه از سوي بنياد شهيد معرفي 
شده اند در حد باقيمانده سهميه 25 درصد ، در آزمون استخدامي شركت 
نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند، به ترتيب باالترين نمره 
انتخاب خواهند ش��د. پنج درصد )5درصد( سهميه اس��تخدامي را نيز به 
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر 
و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيس��ت و پنج درصد )25درصد( و 
آزادگان زير سه سال اس��ارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. 
مشمولين اين بند براساس آگهي استخدامي در آزمون شركت نموده و در 
بين خود به رقابت خواهن��د پرداخت . انتخاب ايثارگران در حد س��هميه 
تعيين شده، به ترتيب نمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شرايط كه در 

زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهدشد.
2/1 – استخدام مازاد بر 30 درصد س��هميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير 

داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
2/2 – ايثارگراني كه از بنياد شهيد و امورايثارگران كارت شناسائي دارند و افراد 
وابسته به آنان، در صورت  ارائه تصوير كارت شناسائي مورد نظر ، نيازي به اخذ و 

ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
2/3 – درگواهي خانواده جانبازان، مي بايست جمله )عضو خانواده جانباز از 
كارافتاده كلي غيرقادر به كار قيد گردد( درغير اينصورت اين افراد نمي توانند از 

مزاياي مربوط بهره مند گردند.

2/4 – ايثارگران شامل رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در 
جبهه هاي جنگ تحميلي و نيز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زير 
25درصد و آزادگان زير يكسال اسارت و خواهران و برادران شهدا مي باشد ،كه 
در صورت دارابودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين مربوط از اولويت 

قانوني برخوردار خواهند بود.
3 – معلولين عادي بشرط كسب حدنصاب نمره الزم و دارابودن شرايط مندرج 
در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه از 3 درصد سهميه قانوني مربوط برخوردار 

خواهند بود.
4 – انتخاب داوطلبان اس��تخدام براي انجام مصاحبه تخصصي ، حداكثر به 
ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حدنصاب نمره آزمون عمومي 
) 60 درصد كل نمره آزمون( را كسب كرده اند ، به ترتيب باالترين نمرات آزمون 

تخصصي انجام خواهدشد.
5 – كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمنديهاي عمومي، صرفا به منزله 
تاييد صالحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي 
ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت 

اولويت هاي مقرر صورت مي پذيرد. 
6 -  افرادي كه حدنصاب 60درصد آزمون )توانمندي هاي عمومي( را كسب 
نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصي، به عنوان پذيرفته شده اوليه معرفي 
شده اند ، بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعالم نتيجه آزمون ، گواهينامه 
معتبر درخصوص زبان انگليسي عمومي و مهارتهاي عمومي فن آوري اطالعات 
را ارائه نمايند. درصورت عدم ارائه مدارك مذكور در مدت تعيين ش��ده افراد 
ذخيره جايگزين خواهدشد. درمواردي كه استخدام و جذب بعد از آزمون اوليه 
منوط به انجام مصاحبه تخصصي و آزمون عملي باشد پس از ارايه گواهي نامه 
مذكور و حداكثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعالم نتيجه اوليه مصاحبه تخصصي 

يا آزمون عملي به عمل مي آيد.
6/1 – كساني كه فاقد گواهي نامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهي نامه آنان 
از مراكز تعيين صالحيت شده نمي باش��د، موظفند در يكي از مراكز تعيين 
صالحيت ش��ده كه در بخش »اعتبارسنجي موسسات آموزش��ي« با عنوان 

»موسسات تعيين صالحيت شده« س��ايت مركز آموزش مديريت دولتي ،با 
آدرس www.smtc.ac.ir قابل مش��اهده ميباشد، پس از شركت در آزمون 

تعيين سطح ، گواهي نامه مذكور را ارائه نمايند.
7 – كاركنان غيررسمي به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه ،ازحداقل 
2 درصد و حداكثر 20 درصد كل امتياز در هريك از مراحل آزمون استخدامي ،به 

صورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
8 – اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غيررسمي 
سازمان ، داوطلبان بومي و شاغلين غيررسمي مناطق محروم و دورافتاده براي 

همان مناطق خواهدبود.
9 – به مدارك دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع 
تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در آگهي و همچنين مدارك 
معادل ) به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و 
موسسات آموزش عالي كش��ور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش 
كشور شركت نموده و قبول شده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در 

مقطع باالتر با ارزش علمي دارند ( ترتيب اثر داده نخواهدشد.
10- مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته 
ش��دن در آزمون )حداكثر 2 ماه پس از اعالم نتيجه( بايستي به تاييد سازمان 

مركزي دانشگاه مذكور برسد.
11- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن 
آگهي و يا تحويل مدارك بصورت ناقص، برعه��ده داوطلب خواهد بود و درهر 
مرحله از مراحل امتحان ،  مسابقه و جذب ،چنانچه محرز شود داوطلب به اشتباه 
يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، از 
انجام مراحل بعدي محروم گرديده و درصورت صدور حكم استخدامي ، حكم 

مزبور لغو و بالاثر مي گردد.
12- اسامي پذيرفته ش��دگان پس از تاييد مراجع ذي صالح از طريق سامانه 

كارمند ايران )پورتال مردم( به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.
13- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون ،پس از طي مراحل گزينش ميسر 

مي باشد.

تذكرات :

 كارجويان محترم می توانند برای كسب اطالع از مشروح پست های سازمانی در رشته های مختلف 
به وبسايت   www.irantvto.ir  مراجعه كنند.
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كلئوپاترا استراتان در 6 اكتبر 2002 در مولداوی به دنيا آمد و دختر خواننده مولداوی-رومانيايی، پاول استراتان 
هست. او جوان ترين شخصی است كه به عنوان يك خواننده به موفقيت تجاری دست پيدا كرده. آلبوم كلئوپاترا 
به نام »در 3 سالگی« در سال 2006 به بازار آمد به فروش بااليی هم دست يافت. ازجمله  برنامه های او، اجرای 
زنده برای 2 ساعت جلوی مخاطبين پرشمار بوده؛ او دستمزد بااليی هم دارد. او جوان ترين خواننده ای است 
كه موفق به كسب جايزه MTV شده و جوان ترين خواننده ای است كه در يك كشور ) رومانی ( در رتبه اول قرار 

گرفته است.

 1550 دالر 
برای خواننده 3 ساله 

انگار ما بزرگترها فقط و فقط به فك��ر پر كردن اوقات 
فراغت كودكان مان هستيم؛ اما اين كه چگونه، به چه 
قيمتی، و با چه روش هايی؟ كاری به اين چيزها نداريم. 
خيلی از پدر و مادرها حتی از روش های آموزش��ی كه 
مراكز انتخابی برای بچه  های ش��ان پي��ش می گيرند ، 
كمترين اطالعی ندارند! واقعا بايد از آنها پرسيد، لزوم 
انتخاب چنين مراكزی چيس��ت ؟ هدف شان از كسب 
مهارت چيست، وكدام يك از اين مهارت ها در سال های 

بع��د، محور اصل��ی انتخاب رش��ته 
 تحصيلی و ش��غل فرزندان شان 

خواهد بود؟ چ��اره ای نداريم 
جز اين كه كمی فلسف بافی 

كنيم. 

    محی�ط مناس�ب، 
مهم ترین انتخاب 

آم��وزش و پرورش ك��ودك از 
لحظ��ه تولد ب��ا توانمندی ها و 
امكانات بالقوه ك��ودك، بايد 

مطابقت داش��ته باش��د. ش��خصيت  ك��ودكان  امروز 
ش��خصيتي  مبتني  بر روحی خالق  و نوآور است. يك 
مرك�ز آموزش�ی خوب جاي�ی است كه در آن نيازه�ای 
كودكان متناسب با س�ن آنها بر آورد می ش�ود. انتخاب 
محيط آموزش��ی مهارت محور 
كش��ف  و  ش��ناخت  در 
فرصت ها ی ن��ه چندان 
دور فرزندتان بس��يار 

حائز اهميت بوده.  
محي��ط 

يادگيری كودك شما در واقع همان محيط كار و بازی 
او است. از اين روی، اولويت مهم برای انتخاب يك مركز 
آموزش��ی، تطبيق فعاليت ها و برنامه های آن مركز، با 
توانمندی ها و روحيات كودك است. مهم ترين اصول 
اين انتخاب نيز در دو موضوع ) آموزش غير مس��تقيم 
و آموزش كودك مح��ور( خالصه می ش��ود؛ چراكه  با 
دانس��تن اين اصول اس��ت كه مي توانيد برای انتخاب 

مراكز آموزشی مناسب كودكان اقدام كنيد. 
آموزش غير مس��تقيم، همان يادگيری 
از طريق برخورد ك��ودك با محيط، 
مردم، اشيا و روابط بين آنها است. 
مدرس در آموزش غير مس��تقيم، 
زمان مش��خصی را برای ياد گيری 
انتخاب نمي كن��د، بلكه از هر لحظه 
و فرصت برای آموزش استفاده مي كند. 
در واق��ع تمايالت و انگيزه ه��ای كودك را 
برای يادگي��ری افزايش مي ده��د. در نتيجه  
مكان مش��خصی متناس��ب با س��ن و روحيه 
كودك انتخ��اب مي كن��د  و ارزش آموختن در 
آموزش يادگيری است، نه امتحان و نمره دادن 
به طور مس��تقيم. در آموزش 
غيرمستقيم، علم و عمل با 

مهيا كردن محيطی آماده ب��ا ابزارها و محرك های از 
پيش تعيين ش��ده در اختيار كودك قرار مي گيرد، تا 

كودك خود با فعاليت و تجربه های خود بياموزد. 
معموال در اين مراك��ز با توجه به تماي��الت كودكانه، 
يعنی بازی و نشاط يادگيری نقش آفرين مي شود لذا 

مربی فقط نقش هدايتگر را دارد. 
در آموزش»ك��ودك محور«، اصول آم��وزش با توجه 
به ويژگ�ی ها و نياز های واقعی ك��ودكان برنامه ريزی 
شده و مدرس، كودك را در موقعيت علم و عمل قرار 
مي دهد و به طور غير مستقيم با در نظر گرفتن عاليق 
او كالس را اداره مي كن��د. در اين راس��تا فعاليت های 
گروهی و مشاركت فعال در آموزش كودك محور نقشی 
اساسی در يادگيری دارد.  به عبارتی، فرصت يادگيری 
بر آموزش فكر اولويت دارد و از امكانات محيط به نفع 
يادگيری كودك استفاده مي شود. در نتيجه يادگيری 
بر مبنای عينيت و به فعل رساندن آن، انجام مي پذيرد. 
در اين روش به ك��ودكان اجازه داده مي ش��ود كه در 
امر آموزش مشاركت داشته باش��ند تا خود با آزمون 
و خطا به نهايت آموزش رسيده و آموخته های خود را 
به دوستان خود آموزش دهند. در نتيجه عالوه بر امر 
تفكر و يادگيری، در پرورش اعتماد به نفس، خالقيت، 
مس��ئوليت پذيری، انگيزه، همكاری و استقالل طلبی 

كودك موفق بوده ايم.
حاال با طرح اين مس��أله، بايد از خودمان بپرسيم، 
آيا موسس��ه  آموزش��ی ای كه می خواهد وقت آزاد 
كودكان مان را پر كند، هم��ان مالك هايی را 
دارد كه واقعا بايد داشته باشد؟ قبل از انتخاب، 

كمی دقت كنيد.   

اینروزهاتادلمانبخواهد،آگهیهایمربوطبهکودکانوتبلیغانواعآموزشهایجذابورنگووارنگدوروبرمانریخته؛آنهمباروشهایهوشمندانه،گرافیکزیباوجمالتفریبندهایکههرپدرومادریرابهوجدمیآورد.اینپدیدهشوقعجیبیرادرمنهمبهوجودآوردهبودو
طیاینچندماهگذشتهبااینباورروزگارمیگذراندمکه:»چهخوبکهمسألهآموزشویادگیریکودکان،آنهمازبدوتولد،اینقدربرایماجدیشدهواینهمهمرکزآموزشیفعالبارویکرد»کودکمحوری«بامربیانومتخصصانمجربدارنددراینمملکتکارمیکنندو...«.باهمین
حالوهوابودکهقرارشدگزارشیازاینمراکزوفعالیتشانتهیهکنم؛لیستبلندباالییدراختیارداشتم،امابهطوررندومبهیکیازاینمراکززنگزدم؛طیچندجملهایکهردوبدلشد،چیزهاییشنیدمکهمراواداشتتاباسایرمراکزهمتماسبگیرمو...گزارشبماندبرایبعد.

دریکجملهبگویم،درتعدادیازاینمراکز،تفاوتآنچهفکرشرامیکردم،باآنچهمیدیدم،حسابیمأیوسمکرد.

 پر كردن وقت كودكان با آموزش، آن هم بدون پرورش و در جای نامناسب، اشتباه محض است. كمي حوصله  به خرج دهيد 
و البته كمی هم تحقيق كنيد، درخواهيد یافت كه چه كاری برای شان مفيدتر است

آموزش بدون مهارت،  يک شوخی تلخ با كودک
   شادي صالحي 

نادیا صمدي: با توجه به رويكرد دولت در زمينه بسط آموزش هاي مهارتي در جامعه و اهميت ترويج اين آموزش 
ها از سنين پايين و به منظور نهادينه شدن آن، دستگاه هاي اجرايي متولي اين امر به ويژه سازمان فني و حرفه اي 
كشور نسبت به اجراي ملي تربيت مهندسان فردا با رويكرد آموزش هاي مساله محور نسبت به ارائه بسته هاي 
آموزشي فناوري اطالعات براي كودكان اقدام كرده است. اولين بسته آموزش فناوری اطالعات كودكان حوزه  
4 تا 7 سال آماده شده كه اين بسته شامل كتاب فناوری اطالعات كودك، كتاب كار در منزل و 50 عدد فلش كارت است. در حال 
حاضر طرح اموزش مهارت رايانه به كودكان به نام كودك رايانه كوشيده است كه روشي براي پيشگيري از پيامدهاي منفي رايانه 
در نياي كودكان عصر ديجيتال را در اختيار بگذارد و مبتني بر روان شناسي راه حل نگر است. اين روش به كودك كمك مي كند 
تا از طريق يادگيري مهارت رايانه اي بر پيامدهاي منفي رايانه غلبه كند و به شايستگي مطلوب دست يابد.  كتاب فناوري اطالعت 
كودك كه داراي استاندارهاي بين امللي اس��ت با هدف اموزش مهارت رايانه به كودكان و تلفيق كردن مهارت رايانه اي با مهارت 
شنيداري، گفتاري، ديداري تمركز و مهارت در كارگروي تدوين شده است.تا كودك بتواند از طريق پرسش هاي متعدد از والدين و 
مربيان تعاملي توام با تحليل فكري داشته باشد. در اين ميان كتاب كار در منزل فناوري اطالعات كودك با هدف تقويت مهارت رنگ 
آميزي و تلفيق آن با تجزيه و تحليل فكري توام با اموزه هاي رايانه اي مربوط به جلسات آموزشي تدوين شده است. كتاب راهنماي 
والدين كودك نياز با هدف تعامل هدفمند كودك و والدين و يكپارچه سازي مطالب آموزشي رايانه كودك تدوين و در اين ميان 
جايگاهي نيز براي تبادل نظر بين مربي و والدين طراحي شده است. همچنين در پايان هر 5 جلسه آموزشي يك صفحه به كودك 
اختصاص داده شده است تا بتواند جشن كوچكي با والدين بگيرد و توانمندي هاي خود را به آنان نمايش دهد و اين روش جهت 
تقويت روحيه اعتماد به نفس كودك طراحي شده است. در كنار اين جايگاهي براي عكس مربوط به جشن در نظر گرفته شده است 
به اين وسيله كودك در هر مرحله والدين را به عنوان اصلي ترين پشتيبان در تكميل مسير اموزش مي بيند و اين امر سبب مي شود 
تا او به راحتي مسائل خود را حل كند و با اشتياق فراوان به كسب مهارت هاي رايانه اي بپردازد. بسته هاب 50 عددي فلش كارت 
آموزشي  نيز با هدف تقويت مهارت گفتاري و شنيداري كودكان در اموزش رايانه طراحي شده است؛ به گونه اي كه پرسش از سوي 
والدين مطرح مي شود و چنانچه پاسخ احتمالي كودك با پاسخ كارت يكسان باشد، كارت بعدي به عنوان سوال جديد مطرح مي 
شود؛ البته جايگاهي در زير پاسخ كودكان طراحي شده است كه در صورت نياز كودكان مي توان به عنوان مكمل از آن استفاده كرد.

بسته آموزشی
فناوری اطالعات كودک

به زودی ...
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کار
حوادث

 مهارت آموزي به زندانيان
 گامي به سوي پيشگيري از جرم 

آموزش در زندان ش��امل 
و  مهارت��ي  آم��وزش 
تحصي��الت مدرس��ه اي و 
دانشگاهي اس��ت كه براي 
زندانيان به عنوان بخشي از برنامه هاي بازتواني 
)اصالح( و مهيا كردن آنان براي زندگي بيرون 
از زندان در نظر گرفته مي ش��ود. گاهي اوقات 
آموزش در زندان، توس��ط سيستم زندان اجرا 
مي شود و گاهي هم به وسيله گروه هاي خارج 
از زندان مانند موسسات تربيتي و تحصيلي به 
انجام مي رسد. همچنين هزينه هاي مربوط به 
آن ني��ز مي تواند از طريق دولت يا موسس��ات 

خيريه غيردولتي تامين شود.
موضوع آم��وزش در زندان طرحي اس��ت كه 
از اواس��ط قرن بيستم مطرح ش��ده و در سال 
1991 انجمن EPEA  در هلند با عضويت 43 
كشور اروپايي پايه گذاري شد و وظيفه ترويج 
و توسعه آموزش در زندان هاي سراسر اروپا را 

برعهده گرفت. 
با توجه به نقش مهارت در جلوگيري از گرايش 
به اعتي��اد، بزه��كاري و خالف  س��ازمان هاي 

اجتماعي به دنب��ال آنند كه با س��وادآموزي، 
جلب زندانيان در تحصيالت رس��مي و حتي 
آكادمي��ك و به وي��ژه مهارت آم��وزي و ايجاد 
شرايط اشتغال در فرد، ضمن تقويت شخصيت 
و منزلت اجتماعي آن، از روي آوري مجدد به 

تخلف جلوگيري كنند.
مخالف��ان ادع��ا مي كنن��د ك��ه در خيل��ي از 
موضوعات، آموزش در زن��دان محصولي بهتر 
از »تبهكاران تحصيلكرده ت��ر« در بر نخواهد 
داشت. اما بس��ياري از مطالعات نشان داده كه 
در اثر آم��وزش زندانيان، كاه��ش معني داري 
در تكرار جرم توس��ط آنها اتفاق افتاده است. 
به عن��وان نمونه پژوهش��ي كه توس��ط اداره 
زندان ه��اي ف��درال اياالت متح��ده، در اي��ن 
زمينه صورت گرفته مشخص كرده كه بيشتر 
برنامه هاي موفق آموزشي در طول 6 ماه حبس 

با كاهش نرخ تكرار جرم همراه بوده اند. 
به گفته خود مسئوالن زندان ها نيز اشتغالزايي 
و توس��عه و گس��ترش آموزش ه��اي فن��ي 
و حرف��ه اي در زن��دان  در امر توانمندس��ازي 
مددجويان تاثير بس��زايي دارد. به عقيده آنان 

اش��تغال به كار زندان��ي پايه اصل��ي اصالح و 
بازپروري زنداني اس��ت به دليل اينكه در ايام 
تحمل كيفر در زندان زنداني فرصت مناسبي 
براي آموختن حرفه و فن متناسب با استعداد 
و تواناي��ي خود پيدا مي كن��د و حرفه آموزي و 
كسب مهارت و متعاقبا كار كردن زنداني او را 
از خطرات بيكاري و تن پروري رها مي كند. به 
عالوه انجام كار در ايام تحمل كيفر و بهره گيري 
از امكانات آموزش��ي زندان به تدريج موجبات 
توان فني و مه��ارت او را افزاي��ش داده و پس 
از آزادي از زندان ب��ه جهت تخصص و مهارتي 
كه در ايام تحمل كيفر به دس��ت آورده جذب 
بازار كار ش��ده و همين امر زمينه جدايي او از 
گروه هاي تبهكاري را فراه��م مي كند و باعث 

جلوگيري از تكرار جرم می شود.
 از سوي ديگر جنبه هاي اقتصادي كار زندانيان 
يكي ديگر از هدف هاي اشتغال به كار زندانيان 
اس��ت. در عصر ما معموال نوع كار زندانيان از 
طرف اداره زن��دان هماهنگ ب��ا فعاليت هاي 
اقتصادي بخش توليدي جامعه، در كارگاه هاي 
داخلي زندان يا موسسات صنعتي و كشاورزي 

و خدماتي خارج از زندان تنظيم مي ش��ود. به  
هر حال اش��تغال به كار زنداني��ان در گردش 
مناس��بات اقتصادي سهم بس��زايي دارد و از 

جهات زير حائزاهميت است. 
نخست درآمد حاصل از كار زنداني به او اجازه 
مي دهد ك��ه نيازهاي خ��ود و خان��واده اش را 
برط��رف كند و ض��رر و زيان ناش��ي از جرم را  
جبران و وجوه��ي را نيز براي زم��ان خروج از 
زن��دان پس انداز كن��د. از طرف ديگ��ر درآمد 
حاص��ل از كار زنداني��ان دول��ت را در تامين 
هزينه س��نگين زندانيان و اداره اين  س��ازمان 
كمك مي كند به ويژه در ش��هرهاي بزرگ كه 
موسسات زندان به  نحو چشمگيري گسترش 
يافت��ه و به ص��ورت ش��هرك هايي در دل اين 

شهرها خودنمايي مي كنند . 
مخارج س��نگين ماهانه اي بر هر زنداني كه از 
طرف دولت پرداخت مي ش��ود تقريبا معادل 
حقوق ماهانه كارمند عادي دولت اس��ت پس 
درآمد حاصل از كار زندانيان دولت را در تامين 
هزينه زندانيان با دش��واري كمت��ري روبه رو 

خواهد كرد. 

به گفته خود 
مسئوالن زندان ها  

اشتغال به كار 
زنداني پايه 

اصلي اصالح و 
بازپروري زنداني 

است

پیک مه�ارت درصدد اس�ت در ای�ن صفحه براي 
باال ب�ردن آگاهي هرچه بیش�تر مخاطب�ان خود، 
علي الخص�وص نی�روي کار، در هر ش�ماره موارد 
مرتبط با حقوق نیروي کار را مط�رح و توضیحات 

الزم را ارائه دهد. 
در این شماره تنها به بیان کلیات مرتبط با حوادث 
ناشي از کار خواهیم پرداخت که در ادامه مي خوانید: 
به موجب ماده 65 قانون تامین اجتماعي در صورت 
وق�وع حادثه ناش�ي از کار، کارفرما مکلف اس�ت 
اقدامات الزم اولی�ه را براي جلوگیري از تش�دید 
وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف 3 
روز اداري کتبا به اطالع  سازمان برساند. در صورتي 
ک�ه کارفرما باب�ت اقدامات اولی�ه مذکور متحمل 
هزینه اي شده باشد  سازمان هزینه هاي مربوط را 

خواهد پرداخت. این ماده درباره حوادث ناش�ي از 
کار و تکلیف کارفرما و متعاقبا  س�ازمان در صورت 
وقوع آن حوادث است که در این مقاله سعي شده به 

بررسي آن پرداخته شود. 
حادثه از لحاظ قانون تامین اجتماعي اتفاقي است 
پیش بیني نش�ده که تحت تاثیر عام�ل یا عوامل 
خارجي رخ مي دهد و موجب صدماتي به جسم یا 
روان بیمه شده مي ش�ود. بدین ترتیب هر اتفاقي 
را نمي توان حادث�ه تلقي کرد مگ�ر داراي ویژگي 
چهارگانه زیر باشد، 1- اتفاق قابل پیش بیني نباشد 
2- وقوع آن ناگهاني باش�د 3- متاث�ر از عامل یا 
عوامل خارجي باش�د 4- باعث وارد آمدن صدمه 
به جسم و روان فرد ش�ود. بنابراین با توجه به این 
ویژگي ها اتفاقي نظیر خودکشي که قابل پیش بیني 

است یا س�کته که علي االصول بدون تاثیر عوامل 
خارجي صورت مي گی�رد را نمي توان حادثه تلقي 
کرد. انواع حادثه: 1- شامل سقوط اشیا 2- سقوط 
کردن و لغزیدن 3- ضرب خوردگي 4- گیرکردن 
داخل یا بین اشیا 5- داخل شدن اجسام در چشم 
6- داخل شدن اجس�ام در بدن 7- حوادث ناشي 
از جابه جا کردن اش�یا 8- س�وختگي 9- حوادث 
ناش�ي از مواد س�وزان 10- انفجار و آتش س�وزي 
11- ریزش و ماندن زیرآوار 12- تصادف با وس�یله 
نقلیه 13- بریدگي و قطع اعضا 14- شکستگي اعضا 
15- تصادف با اجس�ام مختلف 16- حوادث ناشي 
از ابزار ماشیني 17- حوادث ناش�ي از ابزار دستي 

18- برق گرفتگي 19- سایر حوادث. 
حوادث ناش�ي از کار حوادثي اس�ت ک�ه در حین 

انجام وظیفه براي بیمه شده اتفاق مي افتد، منظور 
از حین انجام وظیفه اوقاتي است که بیمه شده در 
کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه 
آن مشغول به کار باش�د یا به دس�تور کارفرما در 
خارج از محوط�ه کارگاه عهده دار انجام ماموریتي 
باش�د. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارس�تان 
براي معالجات درماني و توانبخش�ي و اوقات رفت 
و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات 
انجام وظیفه محسوب مي ش�ود مشروط بر اینکه 
حادثه در زمان عادي رفت و برگش�ت ب�ه کارگاه 
اتفاق افتاده باشد، حوادثي که براي بیمه شده حین 
اقدام براي نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به 
آنان اتفاق مي افتد نیز حادثه ناشي از کار محسوب 

مي شود. 

اخبار حوادث

 برق، جان كارگري 
را در عمق ۱۳متري 

زمين گرفت

هفته گذشته يك كارگر 26 ساله بر 
اثر برق گرفتگي در عمق 13متري 
چاهي واقع در خيابان خسور منطقه 
ميني سيتي تهران جان باخت.  به 
گزارش ايلنا، اي��ن حادثه زماني رخ 
داد كه كارگر قرباني براي آزمايش 
خ��اك در عمق 13 مت��ري زميني 
گودبرداري شده مش��غول كار بود. 
علت حادث��ه برق گرفتگي ناگهاني 
سيستم روشنايي كه اين كارگر به 
همراه خود داشته عنوان شده است. 
طبق اظهارات كارشناسان امداد و 
نجات و با توجه به عدم ريزش چاه 
و نبود گازهاي س��مي در چاه اين 
كارگر جوان بر اثر برق گرفتگي جان 

خود را از دست داده است. 

آتش سوزی در 
بزرگ ترین كارخانه 

كاغذسازي كشور

فرمان��دار ش��وش گفت: ب��ه دنبال 
آتش سوزي در بزرگ ترين كارخانه 
كاغذسازي كشور كه در شوش واقع 
شده، 4 تن باگاس )تفاله نيشكر( در 
آتش سوخت.  به گزارش ايلنا مهار 
آتش اين حادثه كه يكش��نبه هفته 
گذشته رخ داد از ساعت 16 آغاز و تا 
ساعت 2 بامداد ادامه داشت.  به گفته 
عليرضا س��عيدنيا، فرماندار شوش 
اين حادثه تلفات جاني در بر نداشته 
و هيچ يك از پرسنل آتش نشاني نيز 
مصدوم نش��ده اند.  فرماندار شوش 
تصريح كرد: تيم بحران شهرستان 
تشكيل شده و هم اكنون در محل 
آتش س��وزي حاضرن��د.  وي ادامه 
داد: هم��ه نيروهاي آتش نش��ان از 
شهرهاي شوش، شوشتر، شاوور و 
حر به محل حادثه اعزام شده و در 
حال اطفاي حريق بودند.  سعيدنيا 
با اش��اره به خس��ارت مالي به اين 
كارخان��ه بيان كرد: آتش س��وزي 
3 ت��ا 4 تن باگاس )تفاله نيش��كر( 
را س��وزانده و به انبار اين كارخانه 
خسارت وارد كرده است.  كارخانه 
كاغذسازي پارس كه در هفت تپه 
از نواحي شوش دانيال واقع است، 
بزرگ ترين كارخانه كاغذس��ازي 

كشور محسوب مي شود. 

کار
ق 

قو
ح

قاسم عزیزي*
آموزش هاي فني و حرفه اي براي افرادي که تحت بازپروري قرار دارند بس�یار 
حائز اهمیت اس�ت چراکه در این دوره با حرفه آموزي مي توانند آینده بهتري 
براي خود رقم بزنند و زماني ک�ه از ندامتگاه خارج ش�دند به دنبال راه اندازي 
کسب و کار باشند یا اینکه در واحدهاي خدماتي و تولیدي مشغول به کار شوند. 
یکي از مش�کالت جامعه این اس�ت که برخي از افراد کم مهارت و کم سواد در 
تامین نیازهاي اقتصادي با مش�کل مواجه و متاس�فانه براي رفع آن در مسیر 
نادرس�ت حرکت مي کنند که این انتخ�اب، آنها و جامعه را به دردس�ر بزرگي 
مي اندازد. از این رو حرفه آم�وزي مي تواند در جهت پیش�گیري از جرم موثر 

باشد و افراد بزهکار نیز در طول زمان بازپروري اگر خوب حرفه آموزي کنند،  با 
ورود مجدد به زندگي مي توانند گذشته تلخ خود را فراموش و زندگي جدیدي 
را با همت و مهارتي که به دس�ت آورده اند،  آغ�از کنند.  خوش�بختانه در این 
راستا برخي از موسسات مالي براي کمک به این قشر تسهیالت خوبي در نظر 
گرفته اند که طبق آن افرادي که بتوانند گواهي مهارت آموزي دریافت کنند با 
ارائه تسهیالتي با پایین ترین سود به سوي ایجاد اشتغال پایدار حرکت مي کنند. 
آنان دیگر در بین خانواده، دوستان و آشنایان سرشکسته نبوده و با مهارتي که 

کسب کرده اند، رزق حالل به دست آورده و زندگي آبرومندي خواهند داشت.
 * نماینده مردم شازند  در مجلس شورای اسالمی 

مهارت آموزي روزنه اي براي زندگي عزتمند
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اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی
1- دانش��جويان دانش��گاه تهران در چه تاريخی در اعتراض به س��فر نيكسون 

تظاهرات كردند؟
الف( 12 بهمن 1350 ب( 28 مرداد 1332

ج( 13 آبان 1332 د( 16 آذر 1332
2-  هدف اصلی » سازمان تجارت جهانی « چيست؟ 

الف( گسترش فعاليت شركتهاي چند مليتی در تمام جهان است.
ب( توسعه تكنولوژيهاي پيشرفته در سطح جهان است.

ج( تشويق سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه است.
د( تشويق تجارت آزاد ميان كشورهاي عضو سازمان است

3- رئيس ديوان عالی كشورتوس��ط چه مرجعی انتخاب می شود و ديوان عالی 
كشور عهده دار .......... است.

الف( رئيس قوه قضائي��ه – نظارت بر اجراي صحيح قواني��ن در محاكم و ايجاد 
وحدت رويه قضايی

ب( مجلس شوراي اسالمی – تنفيذ حكم قصاص و ايجاد وحدت رويه قضايی
ج( مقام معظم رهبري – نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

د( شوراي عالی قضايی– تنفيذ حكم قصاص
4- چك مطابق با قانون تجارت ايران،..................................

الف( فقط در تاري��خ مندرج در آن، قابل وصول اس��ت. ب( پس از تاريخ مندرج 
درآن، قابل وصول است.

ج( تا شش ماه پس از صدور، قابل وصول اس��ت. د( بايد به محض ارائه پرداخت 
شود.

 5- عبارت» سياس��ت ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياس��ت ما است« از 
كيست؟

الف( امام خمينی )ره( ب( شهيد سيدحسن مدرس ج( شهيد مرتضی مطهري 
د( شهيد محمدعلی رجايی

6- در روز هفتم تير چه واقعه مهمی رخ داده است؟
الف( شهادت رجايی و باهنر ب( شهادت دكتر بهشتی و 72 تن از يارانش

ج( شهادت آيت اهلل شهيد مطهري د( شهادت آيت اهلل دكترمفتح
7-  آخرين جمعه ماه مبارك رمضان روز جهانی .......... نام گرفته است.

الف( قدس ب( مباهله ج( بهداشت د( پست
8- كدام مورد جزء تشكيالت و سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه نيست؟

الف( سازمان بازرسی كل كشور ب( سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
ج( ديوان محاسبات كشور د( شركت سهامی روزنامه رسمی

9- به شكايت شخصی از يك اداره دولتی توسط چه مرجعی رسيدگی می شود؟
الف( ديوان عدالت اداري ب( ديوان عالی كش��ور ج( دادس��تان كل كش��ور د( 

شوراي عالی انقالب
10- كد اقتصادي را ........ صادر می كند.

الف( گمرك ج. ا. ا ب( وزارت بازرگانی ج( اتاق بازرگانی د( وزارت امور اقتصادي 
و دارايی

11- بانك جهانی و صندوق بين المللی پول در نظام اقتصادي جهانی مانند كدام 
يك از نهادهاي يك كشور عمل می كند؟

الف( بانك توسعه اعتباري ب( بانك مركزي ج( نظام اقتصادي د( بانك توسعه 
و ترميم

12- در حال حاضررياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد با كدام كشور است؟
الف( مصر ب( ايران

ج( عربستان سعودي د( ونزوئال
13- »يونسكو« سازمانی ........................است.

الف( علم��ی – فرهنگی ب( سياس��ی – اجتماعی ج( بهداش��تی – درمانی د( 
توسعه ي سياسی

14- چه كسی خواستارمشروطه مشروعه شد؟
الف( آيت اهلل بهبهانی ب( سيد جمال الدين اسدآبادي

ج( شيخ فضل اهلل نوري د( ملك المتكلمين
15- مهمترين منابع درآمد دولت عبارتند از :

الف( انتشار اسكناس ب( درآمدهاي مالياتی و غيرمالياتی
ج( منابع حاصل از فروش اوراق مش��اركت د( منابع حاصل از انتش��ار و فروش 

اوراق قرضه ارزي
16- موسسات و نهادهاي عمومی غيردولتی به جهت غيردولتی بودن:

الف( از شمول مقررات مالی قانون محاسبات عمومی خارج هستند.
ب( از شمول هدايت ونظارت مقامات اداري دولت مركزي خارج هستند.

ج( از كمك ها و حمايت هاي دولتی محروم هستند.
د( از انجام امور عمومی كه وظيفه اصلی دولتی محروم است معاف می باشند.

17- كدام اصل قانون اساسی اش��اره می كند نظام اقتصادي كشور بر پايه سه 
بخش دولتی،خصوصی و تعاونی استوار است؟

الف( 44 ب( 110 ج( 88 د( 100
18- تعداد اعضاي شوراي نگهبان چند نفر است؟

الف( 14 ب( 18 ج( 12 د( 24
19- نقط��ه س��ر به س��ر در ي��ك بن��گاه اقتص��ادي وضعيت��ی اس��ت كه در 

آن..........................
الف( هزينه ثابت صفر است. ب( ميزان توليد در حداقل برابر است.

ج( ميزان توليد، بهينه نمی باشد. د( ميزان درآمد كل و هزينه كل       برابر است.
               20-  اعطاي نشانه دولتی با كدام مرجع است؟

                      الف( رئيس جمهور ب( مقام رهبري
ج( رئيس مجلس شوراي اسالمی د( وزير كشور

21- برداشت قسمتی از دارايی يا درآمد افراد بر حسب توانايی پرداخت آن براي 
تأمين مخارج عمومی را .......... گويند.

الف( خمس ب( زكات ج( تفريق بودجه د( ماليات
22- اگر بان��ك مركزي براي مقيد ك��ردن نرخ ارزدخالت كن��د، اين عمل چه 

ناميده می شود؟
الف( سيستم تثبيت ارز ب( سيستم ارز شناور ج( سيستم شناوري كنترل شده 

د( سيستم شناوري آزاد شده
 23- روز» جمهوري اسالمی «كدام است؟

الف( دهم بهمن ماه ب( بيست و دوم بهمن ماه
ج( دوازدهم فروردين د( دوازدهم ارديبهشت

24- حضرت امام خمينی)ره( براي اولين بار به كجا تبعيد شدند؟
الف( عراق ب( تركيه ج( كويت د( ليبی

25- » سياست نرخ ارز « به وسيله .............................. اجرا می شود.  
الف( سيستم بانكی ب( بانك مركزي ج( خزانه د( دولت

26- كدام يك از عقود زير در كليه بخشي اقتصادي بانكی كاربرد دارد؟
الف( سلف ب( مشاركت مدنی ج( فروش اقساطی د( اجاره به شرط تمليك

27- يكی از عوامل فقر پنهان روستايی به شمار می رود:
الف( ضعف بخش كشاورزي ب( جهتگيري فضايی و آمايشی

ج( توزيع نابرابر درآمد د( سياستهاي دولتی
28- تعاونوا علی البر و التقوي................................... است.
الف( آيه قرآن كريم ب( حديثی از حضرت رسول )ص(
ج( حديثی از امام علی)ع( د( حديثی از امام صادق)ع(

29-كدام ركن از تعاونی باالترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شركتهاي 
تعاونی براساس قانون بخش تعاونی می باشد؟

الف( بازرس يا بازرسين ب( مدير عامل ج( هيأت مديره د( مجمع عمومی
30- پرداخت تسهيالت جهت س��رمايه در گردش واحدهاي توليدي از طريق 

.......... تأمين می شود.
الف( سلف ب( مبادله ج( فروش اقساطی د( مشاركت بازرگانی

معارف اسالمی
31- ايدئولوژي چيست؟

الف( مجموعهاي از بايدها و نبايدها ب( مجموعه اي از جهان بينی و اصول عقايد
» نيست « و » هست « ج( مجموعه اي از اصول عقايد د( مجموعه اي از
32- اساسيترين پايهي جهانبينی الهی را كدام اصل تشكيل می دهد؟

الف( امامت ب( معاد ج( توحيد د( نبوت
33- توحيد مفّضل چيست؟

الف( اصول عقايد از زبان امام جعفر صادق)ع(
ب( تعليمات امام صادق )ع( در زمينه خداشناسی به هشام بن حكم

ج( تفكرات مفّضل بن عمرو
د( كتابی است عرفانی

34-لقب» ام ابيها «  را پيامبر به چه كسی داده بودند ؟ 
الف( آمنه ب( حضرت خديجه ج( حضرت زهرا)س( د( زنان مسلمان

35- قرآن كريم حاوي چند سوره است؟
الف( 125 ب( 114 ج( 218 د( 117

36 - معجزه » يد بيضاء « مربوط به كدام پيامبر است؟ 
 الف( حض��رت ابراهي��م )ع( ب( حضرت موس��ی )ع( ج( حضرت عيس��ی )ع(

د( حضرت محمد )ص(
37- قرآن، در چه مدت و در كجا بر پيامبر اكرم )ص( نازل شد؟

الف( در ده سال اول بعثت در مدينه ب( در سيزده سال دوم بعثت در مكه
ج( در بيست و س��ه س��ال مدت بعثت در مكه و مدينه د( يكباره در روز مبعث 

در مكه
38-  در قرآنكريم، دادن زكات به منظور بهبود وضع اقتصادي جامعه و كاهش 

فقر، در رديف كدام امر آمده است؟
الف( جهاد در راه خدا ب( اقامهي نماز ج( رفتن به حج د( صلهي رحم

39-  كدام پيامبر » اولوالعزم «بوده است؟
الف( حضرت اسماعيل )ع( ب( حضرت نوح )ع( ج( حضرت هود )ع( د( حضرت 

يوسف )ع(
40- قرآنكريم، خوردن مال يتيم را به خوردن چه چيز تعبير كرده است؟

الف( آتش ب( خاك ج( گوشت برادر مرده د( گوشت فرزند مرده
41- كدام پيامبر الهی، قبل از رسالت خواب ميبيند كه يازده ستاره همراه با ماه 

و خورشيد از آسمان فرود آمده و در برابر وي به
سجده افتادهاند؟

الف( حضرت عيس��ی )ع ب( حضرت موس��ی )ع( ج( حضرت يعق��وب )ع( د( 
حضرت يوسف )ع(

42- ن��زول آيات مّكی، طی چند س��ال اول بعثت پيامبر بوده و بيش��تر در چه 
موردي بحث می كند؟

الف( 12 سال- احكام و قوانين ب( 13 سا ل مبانی اسالم و جهانبينی
ج( 10 سا - ل مبانی اسالم و جهانبينی د( 10 سال- احكام و قوانين

43- نام و لقب كدام يك از س��وره هاي قرآن كريم، به ترتيب است؟ »امالكتاب 
« و » قلب قرآن «

الف( بقره – يس ب( حمد – يس ج( طه – حمد د( يس – حمد
 44- داستان حضرت موسی )ع( در كدام س��وره قرآن كريم با طرح يك سوال 
آغاز می ش��ود كه خداوند از پيامبر می پرس��د: آيا خبر سرگذشت موسی به تو 

رسيده است؟
الف( يونس ب( طه ج( بقره د( آل عمران

45-  آيه » أَطيعوااهللَ و أَطيعوالرَّسوَل و ... منُكم «با كدام كلمه تكميل می شود؟
الف( اولياألمِر ب( الصابِريَن ج( اوليالعزِم د( المؤمنيَن

46- محل نزول آيه شريفه» يا اَيهاالرَّسوُل بلَّغ ما اُنِزَل الَيك من ربك و إْن تَفعل 
َفما بلَّغت رِسالََته «كدام است؟  

الف( بيعه الرضوان ب( عقبه ج( غدير خم د( فتح مكه
47-  اصل امامت، ادامه و دامنهي كداميك از اصول زير در اسالم است؟

الف( توحيد ب( عدل ج( معاد د( نبوت
48- چه چيزي مهم ترين اعتقاد دينی و پايه و اساس تمام دين است؟

الف( توحيد ب( پرستش ج(عقالنيت د( اراده و اختيار انسان
49- روزه گرفتن در عيد فطر چه حكمی دارد ؟

الف( حرام ب( مباح ج( مستحب د( مكروه
50-  احكام اوليه در اسالم، عبارتست از احكامی كه ....... .

الف( به تش��خيص حكومت اسالمی وضع می ش��ود ب( به تشخيص عقل بايد 
انجام شود.

ج( در كتاب و سنت وارد شده است. د( دربارهي عبادت خدا وضع شده است.
51- دربارهي احكام ثانويه، كدام صحيح است؟

الف( جزئی، موقت و مقطعی است. ب( متنها كلی و موقت است.
ج( ضرورتاً كلی و خارجی است. د( ضرورتاً منطقه اي و كلی است.

 52- آيه معروف به،» واليت« درباره چه كسی يا كسانی نازل شده و شأن نزول 
آن كدام است؟

الف( اهل بيت )ع( – هنگامی كه پيامب��ر )ص( همه آنها را در زير يك عبا جمع 
كردند.

ب( اهل بيت )ع( – هنگامی كه پيامبر )ص( اس��امی همه آنه��ا را به جابر بيان 
فرمودند.

ج( حضرت علی )ع( – زمانی كه امام در جنگ با يهوديان، درِ قلعه خيبر را َكند.
د( حضرت علی )ع( – زمانی كه امام در ركوع، انگشتري خود را به فرد نيازمندي 

داد.
53- حضرت محمد )ص( در چه سنی به پيامبري مبعوث گرديد ؟

الف( 25 ب( 35 ج( 28 د( 40
54- مفهوم قاعده» نفی سبيل « اين است كه:

الف( هر نظام سياسی غيراسالمی، نظامی كفرآميز اس��ت و مبارزه با آن واجب 
است.

ب( هر معامله و رابطه اي كه موجب شود غيرمس��لمان بر مسلمان تسلط پيدا 
كند، باطل و مكروه است.

ج( هر معامله و رابطه اي كه موجب ش��ود غيرمس��لمان بر مسلمان تسلط پيدا 
كند، باطل و حرام است.

د( هر نظام سياسی غيراسالمی، نظامی شركآميز است و مبارزه با آن واجب است.
55- اعتقاد به معاد، مستلزم اين است كه ......... .

الف( انسان فاقد يك بعد غير مادي باشد ب( روح، غيرمادي باشد.
ج( كالبد مادي انسان، با مرگ متالشی نشود. د( شخصيت اصلی انسان، وابسته 

به جسم و كالبد مادي او باشد.
56- تناسب جرم با كيفر درعالم آخرت، بر چه اساسی رعايت می شود؟

الف( كيفيت اعمال ب( وزن اعمال ج( صفات اعمال د( تجسم اعمال
57- از ديدگاه قرآن» اصحاب شمال « چه كسانی هستند؟ 
الف( پيشی گرفتگان به سوي حق ب( تكذيب كنندگان حق

ج( متنعمين پيشگاه حق د( منافقين
58-  ام��ام صادق )ع( در م��ورد وزن اعم��ال در قيامت، مي��زان را چگونه معنا 

كردهاند؟
الف( رحمت ب( شفاعت ج( عدل د( غفران

59- آيات شريفه» الحمدهلل ربالعالمين. اهدانا الصراط المستقيم« به ترتيب 
بيانگر كدام يك از مراتب توحيد است؟

الف( ذاتی – افعالی – ذاتی ب( عملی – افعالی – ذاتی ج( ذاتی – ذاتی – افعالی 
د( عملی – افعالی - افعالی

60- دفع خطر احتمالی از نظر عقلی چه حكمی دارد؟
الف( الزم است ب( مستحب است ج( مباح است د( واجب كفايی است

زبان و ادبيات فارسی
61-  در بيت» سِر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابی چه خيالها گذر كرد و گذر نكرد 

خوابی «كدام كلمه، فاعل است؟ 
الف( خوابی ب( خيالها ج( امشب د( آفتابی

62- » ديده از ديدار آفرينش فروبستن « كنايه از چيست؟ 
الف( كوري ب( مردن ج( بيتوجهی به خلقت د( بياعتنايی به ماديات

63-» مناضلت «يعنی :  
الف( تيراندازي ب( جاه طلبی ج( روزي رسانی د( رهسپاري

64- در عبارت » اين تنگ عيش��ی براي او نوعی رياضت نفس��انی بود، ناشی از 
خست و خشك دستی نبود « معنی » خشك دستی « چيست؟

الف( بخل ب( ريا ج ( طمع د( قناعت
65- كدام گزينه از سرودههاي نورالدين عبدالّرحمان جامی است؟

الف( اشعۀ اللّمعات ب( بهارستان ج( نفخاتاالنس د( هفت اورنگ
66- » كياست «يعنی : 

الف( زيركی و دانايی ب( سروري و آقايی ج( قدرت و توانايی د( لغزش و گمراهی
67- كدام گزينه مصدر نيست؟

الف( پرسيدن ب( گفتن ج( گردن د( پرستيدن
68- كدام شخصيت معاصر، با تكيه بر فرهنگ عامه و زبانی روان، ساده و طنزآلود، 

قالِب داستان را براي جمع آوري و حفظ امثال وحكم عامه به كار گرفته است؟

الف( جالل آل احمد ب( صادق هدايت ج( عبدالحسين زرينكوب د( محمدعلی 
جمالزاده

69- مهمترين و مش��هورترين اثر ويكتورهوگو، شاعر مش��هور رومانتيك قرن 
نوزدهم فرانسه، چه نام دارد؟

الف( كارگران دريا ب( بينوايان ج( مردي كه می خندد د( گوژپشت نتردام
70- مفهوم اين بيت كدام گزينه را توصيه می كند؟

» نيس��ت در داراالمان خامش��ی بيم گزند غنچه از وا ك��ردن لب خرج گلچين 
می شود «

الف( آرامش ب( ايثار ج( سكوت د( لبخند
71- در عبارت »چون مضمون ضماير اين طايفه را می دانست ايشان را به انواع 
تحذير از آن انديشه منع می كرد. پس هر يك با كينه اي در سينه مسطور ترك 
مواصلت او كردند. سپس تفّرق و اختالف به تعلّق و اعتالف مبدل گشت و فرمان 

او را متابع گشتند.« چند غلط اماليی هست؟ 
الف( يك ب( دو ج( سه د( چهار

72-  تفاوت قالب» تركيب بند « و » ترجيع بند «در چيست؟
الف( تعداد بندها ب( موض��وع آن ها ج( بيت ميان بنده��ا د( طرز قرار گرفتن 

قافيهي بندها
73- در منطق الطير، عاشق در نماد چه موجودي به كار رفته است؟

الف( سيمرغ ب( هدهد ج( پروانه د( بلبل
74- نشانه نهاد چيست؟

الف( فعل ب( گزاره ج( مطابقت آن با شناسه د( شناسه
75- بيت» شمع جويی و آفتاب بلند روز بس روشن و تو در شب تار «با كدام بيت 

تناسب مفهومی دارد؟
الف( چرا صدف نكند چاك س��ينه را صائب در اين زمانه كه گوهرشناس ناياب 

است
ب( از خود نشناسان مطلب ديده حق بين حق را چه شناسد زخود بی خبري 

چند
ج( ما را چو س��ايه دي��دي از پاي در فتاده جاناچو س��رو س��ركش از س��ايه 

سركشيدي
د( ما عبث در س��ينه دريا نفس را س��وختيم گوهر مقصود در دامان س��احل 

بوده است
76-  » امالي صحيح كلمه به معنِی كسی را به خشم آوردن « كدام است؟

الف( مغايظه ب( مغايضه ج( مقايظه د( مقايضه
77- با توجه به بيت » سِر آن ندارد امش��ب كه برآيد آفتابی                               چه 
خيالها گذر كرد و گذر نكرد خوابی « نقش دستورِي كدام كلمه با ديگر كلمه ها 

متفاوت است؟
الف( امشب ب( آفتابی ج( خوابی د( خيالها

78-  مفهوم كدام گزينه » كينه ورزيدن « است؟
الف( عنان پيچيدن ب( سنگ در دندان آمدن ج( دامن از صحبت فراهم چيدن 

د( دل گران كردن
نوشته ي كيست؟ » اسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابوسعيد « -79 كتاب

الف( ابوس��عيد ابی الخير ب( محمد بن مّنور ج( محمد بن حسام د( ابوالقاسم 
مشيري

80-  معنِی » صفدر « با توجه به عبارت » آن ش��ير بيش��ه تحقيق، آن شجاع 
صفدر صديق، آن غرقه درياي مواج،....«چيست؟

الف( مهربان ب( دلير ج( پيرو د( پاكدل
81- در كدام مصراع غلط اماليی وجود دارد؟

الف( صدره آسانتر بود بر من كه در بزِم لعام ب( وز نفحهي روحبخِش اسحار
ج( پنجه با چنگال ثعبان غوص در كام نهنگ د( بلبِل گوينده بر منابِر ُقضبان

82- مجهوِل فعِل جمله» ممكن است آقاي مدير والديِن شما را به دبيرستان 
دعوت بكند.«كدام است؟  

الف( دعوت كرده شوند ب( دعوت كرده شود. ج( دعوت شده باشند. د( دعوت 
شده باشد.

83-  » خون كسی را به مال او فروختن «معنی كدام كلمه است؟
الف( معارضه ب( مصادره ج( مطاوعه د( معاوضه

84-  دو اثر خواجه عبداهلل انصاري با نام هاي»نصاي��ح « و » مناجات نامه« از 
نظر قالب چگونه اند؟ 

الف( نظم – نثر ب( هر دو به نظم ج( هر دو به نثر د( نثر، نظم
85- از نظر نگارش گزينه نادرست كدام است؟

الف( احمد از بخت بدي برخوردار است ب( بخت از احمد برگشته است.
ج( احمد بخت بدي دارد د( احمد بدبخت است.

86- معنی واژه هاي» آوند، اورند، تگ، چنبره، دير« به ترتيب كدام است؟ 
الف( معلّق، فّر و شكوه، گام، گرفتاري، صومعه ب( لوله، اورنگ، ته، خميدگی، 

مسجد
ج( ريشه، سرير، ژرف، حلقه، عبادتگاه د( معلّق، تحت، عمق، قيد، صومعه

87-  كدام گزينه جزو انواع جمله نمی باشد؟
الف( جمله خبري ب( جمله پرسشی ج( جمله امري د( جمله عاطفی

88-  معنی اصلی» اثر « چيست؟ 
الف( عالمت ب( نشانه ج( رد پا د( جاي دست

89- كدام گزينه جزو فعل ربطی نيست؟
الف( ام ب( اي ج( ايم د( يی

90- جهت توضيح اضافی براي جمله قبلی و تايي��د و تاكيد آن چه در جمله 
پيش آمده از كدام نشانه استفاده می كنيد؟

الف( نقطه ب( دو نقطه ج( ويرگول د( نقطه ويرگول
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سال اول ، شماره 2، 18 خرداد 1392، 8 ژوئن 2013، 28 رجب 1434
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