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 سوژه از شما جایزه از   مهارت

ديده بان مهارت

پیام وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در 

گردهمایی فرماندهان 
پایگاه های مقاومت بسیج

 صفحه آخر

دكتر حسين توكلي، مشاور عالي سازمان 
سنجش در گفت وگو با »پيك مهارت«: 

رشته هاي مهارتي
باید توسعه
پیدا کند 
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

پیشرفت و توسعه
 در گرو سرمایه های 
انسانی صاحب مهارت
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور خبر داد 

طراحي دیپلماسي 
مهارت در راستاي توسعه 

تعامالت بين المللی
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Peyk-e  Maharat

پيك مهارت می خواهد رسانه
شما مردم باشد و منعکس كننده دغدغه ها

و پيشنهادهای شما. این ميسر نمی شود مگر با ایجاد یك كانال 
ارتباطی دوسویه. 

خبرنگار افتخاری ما باش�يد:  س�وژه های م�ورد نظرتان 
از فضای كس�ب وكار وآموزش فنی و حرف�ه ای پيرامون 
خود را برای ما بفرستيد.  چهره های برگزیده در بازارها، 
شركت ها و سازمان هایی را كه به نظر شما شایسته مطرح 
شدن در صفحات پيك مهارت هستند به ما معرفی كنيد. 
عکس ها و تصاویر جذاب از فضای فنی و حرفه ای از زاویه  
لنز دوربي�ن و احيانا موبای�ل خود برای ما ارس�ال كنيد. 
پيك مهارت هم قول می دهد هر هفت�ه از ميان مطالب و 
عکس های ارسالی از ش�ما، بهترین ها را انتخاب و جوایز 
ویژه ای را هم تقدی�م كند. در ش�ماره های آینده درباره 
ساز و  كار همکاری منظم دوستان پيك مهارت و جزئيات 

جوایز، بيشتر خواهيم نوشت.
روابط عمومي:  88253428-88261074

پيامك: 30004800
Peykmaharat@irantvto.ir  :آدرس الکترونيکي

دكتر علي اكبر افضليان
رئيس پردیس فني و مهندسي شهيد عباسپور: 

به دنبال رابطه واقعي
بین صنعت و دانشگاه هستیم
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دكترعبداهلل رشيدي مهرآبادي، رئيس مركز آموزش تخصصي
شهيد عباسپور مطرح كرد

آموزش هاي فني و حرفه اي
مكمل آموزش هاي دانشگاهي
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دكتر یداهلل مهرعليزاده، معاون پژوهش و برنامه ریزي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي 

مهارت راهی به سوي دانایي
و كمال انساني
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آموزش فني و حرفه اي مطرح كرد 

تدوین استانداردهاي شایستگي
براي شاغالن
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اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و 
حرفه اي دولتي
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مهندس ابوالفضل تيرانداز، مدیركل آموزش فني و حرفه اي استان 
گلستان در گفت وگو با »پيك مهارت« مطرح كرد 

رتبه سوم كشوري
در آموزش مهارتي به روستاییان
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در راستاي توسعه تعامالت بين المللی
و با حضور وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعي صورت گرفت

مراسم اختتامیه اجراي سومین دوره آموزشي مربیان عراقي 
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در راستاي توسعه تعامالت بين المللی و با حضور وزیر تعاون ،كارو رفاه اجتماعي صورت گرفت

مراسم اختتامیه اجراي سومین دوره آموزشي مربیان عراقي 
مراسم اختتاميه سومين دوره آموزشي 30نفر از مربيان عراقي با حضور دكتر ربيعي وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، دكتر موالي زاده معاون پارلماني و حقوقي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
دكتر حسيني قائم مقام وزير در امور بين الملل، دكتر پرند، معاون وزير و رئيس سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور، نماينده سفير كشور جمهوري عراق در جمهوري اسالمي ايران و مسئوالن 
ستاد جمهوري عراق در جمهوري اسالمي ايران، جناب آقای دكتر سپهری رئيس مؤسسه كار 
وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی، جناب آقای كنعانی معاون مديركل خليج فارس و رئيس ستاد 
عراق وزارت خارجه، جناب آقای سادات از ستاد عراق در رياست جمهوری، آقای جوينی رايزن 
اقتصادی سفارت جمهوری اسالمی ايران در بغداد و ديگر مس��ئوالن وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور روز سه شنبه 92/6/12 در محل اين سازمان 
برگزار شد.  به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور دكتر توكلي، رئيس 
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي اين سازمان در اين خصوص بيان داشت: سه 
دوره آموزش مربيان عراقي از ارديبهشت سال جاري تاكنون با هدف افزايش گسترش تعامالت 
دو كشور دوست و همسايه و اجراي تفاهم نامه همكاري مشترك بين وزيران وقت وزارت كار و 

امور اجتماعي جمهوري عراق و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جمهوري اسالمي ايران كه در 
سال1391 منعقد شده، صورت گرفته است.  رئيس مركز تربيت مربي تصريح كرد: دوره اول اين 
آموزش ها در ارديبهشت سال جاري براي 60 مربي عراقي، دوره دوم در خرداد سال جاري براي 
31 مربي عراقي و دوره سوم مرداد ماه و شهريور ماه سال جاري براي 30 مربي عراقي برگزار شد.  
دكتر توكلي بيان داشت: از اهداف و محورهاي اصلي تفاهم نامه مذكور مي توان به تبادل اطالعات و 
تجارب در زمينه اشتغالزايي و آموزش هاي فني و حرفه اي و آموزش هاي نوين كاربردي اشاره كرد.  
وي ادامه داد: اجراي محورهاي آموزشي تفاهم نامه مذكور برعهده سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور گداشته شد كه مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي اين رسالت را برعهده 
گرفت.  به گفته رئيس مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي اين سازمان سومين دوره 
آموزشي مربيان كشور عراق در چهار رشته: صنايع ساختمان )براي 8 نفر(، صنايع چوب )براي 
8 نفر(، تاسيسات بهداشتي )براي 7 نفر( و تراش  CNC )براي 7 نفر( را براي 30 نفر از مربيان 
عراقي برگزار شد.  به گفته دكتر توكلي در اين دوره آموزشي هريك از مربيان عراقي از 60 ساعت 
آموزش تخصصي و در هفته پاياني از 30 ساعت آموزش با مباحث مديريت آموزشي و شيوه هاي 

نوين تدريس )پداگوژي( برخوردار شدند.  وي بيان داشت: براي آشنايي بهتر مربيان عراقي با 
مباحث آموزشي ارائه شده و جنبه هاي كاربردي علوم مربوطه، چهار مرحله بازديد از صنايع بزرگ 
و مرتبط كشور از جمله بازديد از شركت هاي جيس و هفله براي مربيان رشته صنايع چوب، بازديد 
از شركت شركت هاي ايران فريمكو و مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي براي مربيان صنايع 
ساختمان، بازديد از شركت ايران خودرو براي مربيان رشتهCNC و بازديد از شركت پلي اتيلن 
براي مربيان رشته تاسيسات را در برنامه هاي جانبي دوره آموزش مذكور گنجانديم.  دكتر توكلي 
همچنين به برگزاري برنامه هاي فرهنگي، زيارتي و سياحتي از جمله سفر به مشهد مقدس، حرم 
مطهر حضرت معصومه)س( و مسجد مقدس جمكران و مرقد مطهر حضرت امام خميني)ره( و 
ديگر برنامه هاي تفريحي براي افزايش رضايتمندي مربيان عراقي از ميزباني جمهوري اسالمي 
ايران خبر داد.  وي در خاتمه نسبت به مفيد بودن اجراي دوره هاي آموزشي مذكور اظهار اميدواري 
كرد و افزود: اميد آن است كه مربيان عزيز كشور جمهوري عراق نهايت استفاده علمي و معنوي 
را برده باشند.  شايان ذكر است در پايان مراسم از مربيان سومين دوره آموزشي كشور جمهوري 

عراق با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اهداي لوحي از آنان تقدير شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد:

پیشرفت و توسعه
در گرو سرمایه های انسانی صاحب مهارت

قائم مقام وزیر تعاون، کا ر و رفاه اجتماعي 
در امور بين الملل: 

وجود ظرفیت توسعه 
همكاري هاي بین المللي

با كشورهاي منطقه 

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور خبر داد 

طراحي دیپلماسي مهارت
در راستاي توسعه تعامالت بین المللی

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در مراسم اختتاميه اجراي 
سومين دوره آموزشي ويژه مربيان فني و حرفه اي كشور جمهوري عراق 
از طراحي ديپلماسي مهارت در راستاي توسعه تعامالت بين الملل خبر 
داد. به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دكتر 
كوروش پرند، رئيس اين سازمان ضمن خير مقدم به مربيان آموزش فني 
و حرفه اي كشور عراق در جمهوري اس��المي ايران اظهار اميدواري كرد 
كه اين دوره آموزش��ي براي آنها از بهره وري الزم و كافي برخوردار بوده 
و در توس��عه آموزش هاي فني و حرفه اي كشور دوس��ت و همسايه مان 
عراق موثر واقع ش��ود.  دكتر كوروش پرند تاكيد كرد: در دنياي رقابتي 
امروز مهارت آموزي منبع معرفت قدرت ثروت و منزلت است. از همين 
روي، امروز ديگر آموزش فن��ي و حرفه اي يك بحث درون مرزي و درون 
كشوري و ملي نيست بلكه براي پرداختن به موضوع آموزش هاي مهارتي 
بي شك بايد يك نگاه بين المللي به موضوع داش��ت؛ با اين رويكرد ما در 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با چشم انداز حضور موثر در عرصه 
بين المللي نوع جديدي از تعامالت بين المللي را با استفاده از آموزش هاي 
فني و حرفه ا ي طراحي نموده ايم تحت عنوان ديپلماسي مهارت! معاون 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان داش��ت: ما معتقديم آموزش هاي 
مهارتي به دليل فراگير بودن مخاطبان از يك سو و ناگزير بودن كشورها 

از پرداختن به آن از س��وي ديگر، زمينه بسيار خوبي براي تعامالت موثر 
بين المللي است و در دنياي رقابتي امروز ما بايد عرصه هايي را پيدا كنيم 
كه مي تواند به توس��عه كش��ورهاي منطقه كمك نمايد كه آموزش هاي 
مهارتي يكي از اين عرصه هاس��ت.  دكتر پرند در ادام��ه توضيح داد: در 
طراحي و استقرار ديپلماسي مهارت كشورها را به چند دسته تقسيم بندي 
كرده و با آنها وارد تعامل شده ايم. كشورهايي كه تجربيات نظام آموزش 
مهارتي ايران را به آنها منتقل مي كنيم، كشورهايي كه به صورت تعاملي به 
انتقال تجربيات با آنها مي پردازيم و كشورهايي كه تجربيات نظام آموزش 
مهارتي آنها را به ايران منتقل نماييم. به همين منظور تاكنون 20 ميز را 
در حوزه كشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي فعال نموده ايم و با حضور 
در كشورهاي هدف تاكنون تفاهم نامه هاي همكاري مشتركي را به امضا 
رسانده و در حال اجرايي كردن هستيم.  به گفته او آموزش مربيان فني 
و حرفه اي، استانداردهاي آموزشي، شغل و شايستگي، طراحي ساختار 
نظام آموزش مهارتي، س��اخت و تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي و 
توليد و تدوين منابع آموزش��ي از زمينه هاي اجراي ديپلماسي مهارت 
است. در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور عالوه بر هدف قرار دادن 
كشور ها و دولت ها، موسسات بين المللي در حوزه آموزش هاي مهارتي 
مورد شناس��ايي قرار گرفته و با آنها نيز به تعامل مي پردازيم؛ س��ازمان 
بين الملل��ي آموزش هاي فني و حرف��ه اي )IVTO(، يونس��كو، مركز 
منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه همكاري هاي كشورهاي حاشيه 
  EDI ،كوئيكا كره، جايكا ژاپن، توري��ن ايتاليا ،)IOR( اقيانوس هن��د
هندوستان، پيرسون و... از جمله اين موسسات بوده اند.  وي بيان داشت: 
اين سازمان در مسير تحقق ديپلماسي مهارت از طريق عقد تفاهم نامه 
با يونس��كو ايجاد كرس��ي مهارت آموزي در منطقه را دنبال مي كند كه 
دستاورد ارزش��مندي براي كش��ورهاي منطقه خواهد بود.  دكتر پرند 
افزود: موضوع تربيت مربيان كش��ورهاي اسالمي و منطقه نيز به عنوان 
يكي از دس��تاوردهاي ديپلماس��ي مهارت اجرايي ش��ده است و بسيار 
خرس��نديم كه مدلي را براي تعامالت بين المللي پيشنهاد داده ايم كه 
مبتني بر توانمندي هاي كشور جمهوري اسالمي ايران بوده و در اجراي 
آن موفق عمل نموده ايم.  رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
خبر داد: آموزش مربيان كشور عراق براساس تفاهم نامه امضا شده بين 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جمهوري اسالمي ايران و وزارت كار 
و امور اجتماعي جمهوري عراق صورت گرفته اس��ت كه تاكنون 3دوره 
آموزشي با حضور 121نفر در رشته هاي صنايع ساختمان، صنايع چوب، 
تاسيسات بهداش��تي، CNC، جوش��كاري، الكترونيك، برق و فناوري 
خودرو در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي برگزار شده 
است.  دكتر پرند در خاتمه اظهار داشت: به هر حال امروزه چه بخواهيم 
و چه نخواهيم ناگزير هس��تيم با ديپلماسي مناس��ِب مهارت و فناوري، 
بدون اتكا به منابع نفتي، نقشي شايس��ته در اقتصاد جهاني ايفا نماييم. 
كسب جايگاه مناسب در منطقه و جهان مستلزم شناخت و تعيين اصول 

دپيلماسي مهارت و فناوري است. 

قائم مقام وزير تعاون، كا ر و رفاه اجتماعي در امور بين الملل از اقدامات 
ويژه اي كه در راستاي اجراي تفاهم نامه منقعده بين اين وزارتخانه با 
وزارت كار و امور اجتماعي جمهوري عراق صورت گرفته است خبر داد.

وي بيان داش��ت: عالوه بر دوره هاي آموزش فني و حرفه اي كه ويژه 
مربيان عراقي برگزار شده اس��ت همچنين مربيان بهزيس��تي كشور 
جمهوري عراق در س��ازمان بهزيس��تي ايران آموزش ه��اي الزم را 

ديده اند.
وی ازبرنامه ريزي براي اجراي دوره هاي آموزشي هدايت نيروي كار 
و مشاغل خرد نيز در آينده در عرصه بين الملل توسط وزارت تعاون، 

كا ر و رفاه اجتماعي خبر داد.   حسيني در ادامه بيان داشت: اين نوع 
همكاري ها مي توانند در توسعه كشورهاي همس��ايه به ويژه كشور 

دوست و همسايه؛ جمهوري عراق موثر باشند.
  وي اظهار اميدواري كرد: كه اين همكاري ها در آينده خيرات و بركات 

زيادي را براي هر دو كشور به همراه داشته باشد.
قائم مقام وزير تعاون، كا ر و رفاه اجتماعي در امور بين الملل در ادامه 
از وجود قابليت ها و ظرفيت هاي قابل توجه��ي كه در اين وزارتخانه 
براي توسعه و گسترش همكاري هاي بين المللي به ويژه با كشورهاي 

منطقه و جهان اسالم خبر داد.

حس��يني اظهار اميدواري كرد تا با حمايت هاي وي��ژه دكتر ربيعي، 
وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي  شاهد گام هاي بلندتري در تعامل با 
كشورهاي منطقه باشيم. وي در خاتمه براي مسئوالن و مربيان عراقي 
كه موفق به طي دوره هاي آموزش��ي مذكور شده اند آرزوي موفقيت 
و اظهار اميدواري كرد كه آنان مهارت هاي كسب شده را در راستاي 
توسعه و توانمند سازي كشور جمهوري عراقي به صورت كاري مفيد 
و ارزشمند به كار گيرند. حسيني همچنين از تمامي دست اندركاران 
به ويژه مس��ئوالن مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي 

كشور تقدير و تشكر كرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در مراس��م اختتاميه اجرای س��ومين 
دوره آموزشی ويژه مربيان فنی و حرفه ای كشور جمهوری عراق بيان 
داشت: پيشرفت و توسعه جوامع در گروی سرمايه های انسانی خالق، 
كارآفرين و صاحب مهارت اس��ت.  دكتر علی ربيعی، وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی در مراسم مذكور ضمن اظهار خرسندی از حضور در جمع 
مربيان و مسئوالن كشور دوست و همسايه جمهوری عراق، براهميت 
اين مراسم تأكيد كرد و بيان داشت: اين مراسم در ظاهر مراسم اختتاميه 
دوره آموزشی است اما برای من حاوی پيام، نشان و عالمت است. دكتر 
ربيعی در ادامه بيان داش��ت: محتوای اصلی اين پيام، همان مناسباتی 
است كه دكتر پرند، رئيس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور از آن 
با عنوان ديپلماسی مهارت ياد كرد و در سايه دوستی و مودت و همكاری 
منطقه ای است كه سعادت جوامع و كشورهای منطقه تضمين می شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از تمامی همكاران و دس��ت اندكاران 
وزارتخانه مذكور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و مركز تربيت 
مربی و پژوهش های فن��ی و حرفه ای و وزارت خانه ذيربط در كش��ور 
جمهوری عراق تش��كر كرد. وی بيان داش��ت: موضوع مهارت آموزی 
و اش��تغال در دنيای پرتالطم امروز از اهميت قاب��ل توجهی برخوردار 
است و تمامی تالش هايمان را برای پركردن ش��كاف های عميق بين 
كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه به كاربريم كه برای فائق آمدن 
بر اين ش��كاف ها بايد خود را به درجه ای از علم و دانش برسانيم كه در 
آينده با جوامع پيش��رفته و توس��عه يافته پيش رو باشيم. دكتر ربيعی 
تأكيد كرد: برای پيشرفت و توسعه نيازمند جامعه ای خالق، كارآفرين 
و با مهارت هستيم.  وی افزود: ما كش��ورهای منطقه و جهان اسالم كه 
دارای دين و فرهنگ مش��ترك و مردمانی خونگرم و صميمی هستيم، 
می توانيم، با اتحاد و همدلی مسير پيشرفت و تعالی را طی كنيم.  وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی بيان داشت: همين سلسله مراودات و تبادل 
تجارب و مهارت ها می تواند زمينه های پيشرفت های متقابل را فراهم 
س��ازد. دكتر ربيعی از تدوي��ن برنامه های مختلف��ی در وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی برای گسترش س��طح همكاری جمهوری اسالمی 
ايران با كش��ورهای منطقه خبر داد و افزود: اين همكاری ها در زمينه 
حرفه آموزی، توانمندس��ازی ودنبال كردن برنامه های كاهش فقر می 
باش��د  و مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جمهوری اسالمی 
ايران آمادگی توسعه تعامالت با كشورهای منطقه و دوست و همسايه 
دارد. وی در ادامه نس��بت به ادامه همكاری با كشور دوست و همسايه 
جمهوری عراق اظهار اميدواری كرد و بيان داش��ت: تبادالت تجارب، 
مهارت و دانش بين اين دو كشور می تواند الگويی برای تبادالتی از اين 
قبيل با ديگر كشورهای منطقه و جهان اس��الم باشد.  وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی ضمن آرزوی موفقيت برای مربيان و مسووالن عراقی 
كه در دوره آموزشی مذكور شركت كرده بودند، بيان داشت: اميدوارم 
كه نمايندگان كش��ورعراق با تجارب ارزش��مند و مهارت های كه طی 
اين دوره آموزشی كس��ب كرده اند، بركات و خيرات را برای كشورخود 

به ارمغان برده و هركدام رسوالن دوست و محبت در كشورتان باشيد. 
دكتر ربيعی در خاتمه ضمن آرزوی روزهای خوش برای هردو ملت ، از 
تمامی عواملی كه زمينه ساز اين همكاری ها و تعامالت بوده اند تشكر 
كرد.  نماينده سفير كشور جمهوری عراق در جمهوری اسالمی ايران نيز 
كه در اين مراسم حضور داشت، ضمن تشكر و قدردانی از  دكتر ربيعی، 
وزير تع��اون كار و رفاه اجتماع��ی و معاونان وزير ، س��فارت جمهوری 
اسالمی ايران در كش��ور عراق و  همچنين رئيس مركز تربيت مربی و 
پژوهش های فنی و حرفه ای ، همكاری ميان وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی كشور جمهوری اس��المی ايران و وزارت كار كشور جمهوری 
عراق را يكی از نش��انه های همكاری دو كشور نام برد. وی با بيان اينكه 
كشور جمهوری اس��المی ايران در زمينه های گوناگون پيشرفت كرده 
است از جمله تربيت و توانمندسازی نيروی انسانی، افزود: آموزش 121 
مربی كش��ور جمهوری عراق توسط س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور جمهوری اسالمی ايران  از  دستاوردهای بسيار مهم برای كشور 
ايران به حساب می آيد. وی با اشاره به نياز مبرم كشور جمهوری عراق 
برای تربيت و توانمندسازی نيروهای انسانی خود ، خواستار  همكاری 
های دو جانبه ميان دوكش��ور در زمينه های مختل��ف بويژه در زمينه 

تربيت و توانمندسازی نيروی انسانی شد.
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بازدید معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فني و حرفه اي از پردیس فني و مهندسي شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي 
دكتر كوروش پرند، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي به همراه سيدعلي موسوي، 
مديركل طرح و برنامه درسي سازمان و همچنين حميدرضا خانپور، مديركل آموزش 
فني و حرفه اي استان تهران و هيات همراه در راستاي گسترش همكاري هاي دو سويه از 

پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي بازديد نمودند. 
در ابتداي اين بازديد رئيس پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور گزارش مبسوطي 
درباره قلمرو فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه تولي��د، انتقال و توزيع آب و فاضالب 
شهري و روس��تايي و برق در داخل كش��ور و و خارج از مرزهاي ايران درباره شناسايي 
زيرساخت هاي آموزشي، تجزيه و تحليل شغل س��نجي و طراحي دوره هاي آموزشي 

ارائه كرد. 

دكتر كوروش پرند س��ازمان آموزش فن��ي و حرفه اي را متول��ي آموزش هاي مهارتي 
غيررسمي كشور در بخش هاي صنعت، خدمات، كش��اورزي، هنرهاي دانست و اظهار 
داشت: 700 مركز دولتي و 12500موسسه كارآموزي آزاد در 5000 استاندارد شغلي 
آماده ارائه مهارت هاي فني و تخصصي به صورت حضوري، مجازي و شبيه سازي شده و 

چندرسانه اي به جوانان جوياي كار هستند. 
وي فقدان مهارت را يكي از علل مهم بيكاري در جامعه عنوان و بيان كرد: آموزش هاي 
فني و حرفه اي فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده كند و كارايي و توانايي 

شاغلين را در انجام آن افزايش دهد. 
رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اشاره به مطلب كه سازمان متولي تربيت 

مربيان جهان اسالم است و با توصيه به مسئوالن دانشگاه درباره راه اندازي تور پژوهشي 
مهارت هاي فني و حرفه اي اذعان داشت: تجميع ادبيات نظري دانشگاه و مهارت هاي 

تخصصي سازمان فني و حرفه اي رمز موفقيت كشور در عرصه هاي اقتصادي است. 
سپس در ادامه گزارش كاملي از سوي دكتر رشيدي رئيس مركز آموزش هاي كوتاه مدت 
پرديس فنی ومهندسی شهيد عباسپور ارائه ش��د حميدرضا خانپور، مديركل آموزش 
فني و حرفه اي استان تهران به ارائه توضيحات مبس��وطي درباره آموزش هاي مهارتي 
جوار دانشگاه و استانداردهاي آموزش��ي پرداخته و آمادگي اين مجموعه جهت توسعه 
همكاري هاي دوجانبه را اعالم كرد. در پايان از مجموعه كارگاه هاي آموزشي و تخصصي 

پرديس فنی ومهندسی شهيد عباسپور بازديد به عمل آمد. 

    تعامل س�ازمان آموزش فني و حرف�ه اي و پردیس فني و 
مهندسي ش�هيد عباسپور دانشگاه شهيد بهش�تي با چه هدفي 

صورت گرفته است؟
با توجه به قدمت پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور و ارتباط خوبي 
كه اين پرديس با صنعت بويژه در حوزه آب، برق، انرژي و نيرو با وزارت نيرو 
و ساير ارگان ها دارد، شرايط بس��يار خوبي فراهم است كه در حوزه مهارت 
آموزي و آموزش هاي مهارتي در بخش صنعت پرديس فني دانشگاه شهيد 
بهشتي و سازمان آموزش فني و حرفه اي همكاري داشته باشند. با توجه به 
صحبت هايي كه با مسئوالن اين پرديس داشتيم مي توانيم همكاري خوبي 

در اين زمينه داشته باشيم. 
    برنامه عملياتي شما در این زمينه چيست؟

از جمله برنامه هاي عملياتي كه بين ما و دانشگاه مي تواند وجود داشته باشد 
تشكيل كميته مشتركي بين كارشناسان سازمان آموزش فني و حرفه اي و 
پرديس فني و مهندسي دانشگاه بهشتي است. مرحله دوم استانداردهاي 
آموزشي است كه در اينجا و تعدادي هم در سازمان آموزش فني و حرفه اي 
تدريس مي شود. ما اين استانداردهاي آموزشي را براساس استانداردهاي 

بين المللي كه مورد تاييد سازمان است، مجتمع مي كنيم. در حال حاضر قرار 
بر اين شده جوار صنعتي و جوار دانشگاه به پرديس داده شود تا افرادي كه 
آموزش مي بينند از مدارك فني و حرفه اي استفاده كنند. البته اين مشروط به 
تدوين استاندارد هاي آموزشي و براساس برنامه آزموني است كه شامل آزمون 
كتبي از سوي سازمان برگزار مي شود. ما اين آزمون ها را برگزار كنيم و مدارك 
مشتركي در اين زمينه بين دانشگاه شهيد بهشتي و سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور رد و بدل شود. از لحاظ بين المللي هم زمينه هاي همكاري 
وجود دارد كه با توجه به ارتباطات بسيار خوبي كه ما و پرديس با كشورهاي 
مختلف داريم، بتوانيم از پتانسيل هاي علمي و تخصصي يكديگر در زمينه 

تبادل تجربه با كشورهاي ديگر استفاده كنيم. 
    پيش زمينه هاي این همکاري از چه زماني آماده مي شود و 

این همکاري از كي آغاز مي شود؟
اجازه تشكيل كميته همكاري مشترك بعد از جلسه با مسئوالن اين مركز 
داده شده است تا اس��تانداردهاي آموزشي س��ريعا تدوين شود. با توجه به 
پيش زمينه اي كه در زمينه استانداردهاي آموزشي و پودمان هاي آموزشي 
در اين پرديس وجود دارد، اين روند مي تواند با سرعت بيشتري انجام گيرد. 

دكترعبداهلل رشيدي مهرآبادي، استادیار دانشکده مهندسي 
آب و رئيس مركز آموزش تخصصي ش�هيد عباسپوردانشگاه 
ش�هيد بهش�تي در گفت وگو با »پي�ك مهارت« به بررس�ي 
زمينه هاي همکاري مركز تخصصي پردیس فني و مهندس�ي 
شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي و سازمان آموزش فني 
و حرفه اي مي پردازد. استفاده از ظرفيت هایي كه در سازمان 
آموزش فني و حرفه اي در زمين�ه آموزش هاي مهارتي وجود 
دارد و همچنين همکاري با سازمان در زمينه آموزش  مربي از 
جمله زمينه هاي همکاري بين سازمان و مركز تخصصي است. 
    همکاري مركز تخصصي پردیس فني و مهندسي شهيد 
عباسپور و سازمان آموزش فني و حرفه اي در چه زمينه هایي 
است و بفرمایيد و شما به عنوان رئيس این مركز چه برنامه اي 

براي همکاري بيشتر با این سازمان دارید؟
همانطور كه مي دانيد تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه شهيد بهشتي 
و س��ازمان آموزش فني و حرفه اي امضا ش��ده اس��ت كه در آن ارائه 
آموزش هاي تخصصي به دانش��جويان مد نظر قرار گرفته است. بدين 

صورت كه ما از ظرفيت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي و بالعكس 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي با توجه به س��ابقه اي كه دانشگاه در 
آموزش براي صنعت دارد از ظرفيت هاي دانشگاه براي آموزش افرادي 
كه در صنعت هس��تند و همينطور براي آموزش مربياني كه در بخش 

فني و حرفه اي كار مي كنند، استفاده كند. 
    چه احس�اس نيازي به آموزش هاي فني و حرفه اي در 

این زمينه داشتيد؟
آموزش هاي فني مي تواند نقش مكمل ب��راي آموزش هايي كه ما در 
دانش��گاه ارائه مي دهيم داش��ته باش��د. ضمن اينكه ما قصد داريم از 
استانداردهاي بين المللي كه در سازمان آموزش فني و حرفه اي وجود 
دارد، اس��تفاده كنيم تا مداركي كه به فراگيران داده مي ش��ود اعتبار 

بين المللي داشته باشد.
هر س��ال بين 20 تا 30 هزار نفر در مركز آموزش تخصصي دانشگاه 
ش��هيد بهش��تي آموزش و دوره مي بينند. اين افراد عمدتا كس��اني 
هس��تند كه در صنعت آب، برق و انرژي كش��ور فعاليت مي كنند. از 
طرفي فعاليت ما اش��تراكات زيادي با فعاليت هاي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي دارد و انعقاد اين تفاهمنام��ه  و همكاري ها مي تواند 
باعث هم افزايي بين دو مجموعه شود و همچنين مي تواند به عنوان 
يك الگو براي دانشگاه هاي ديگر كه به دنبال آموزش هاي تخصصي 
هستند، به كار رود. موضوع ديگر مبحث فارغ التحصيالن است. خيلي 
از مهارت هايي كه اين افراد نياز دارند ممكن است در طول دوره هاي 
آموزشي پيش بيني نشده باش��د. ما از ظرفيت سازمان آموزش فني 
و حرفه اي براي اينكه اين مهارت ها را هم ب��ه فارغ التحصيالن ارائه 

دهيم، استفاده مي كنيم. 
    آقاي دكت�ر انتظارات ش�ما از نهادها و س�ازمان هاي 
مربوطه براي اینکه بتوانيد در این مسير عمل كنيد و به اهداف 

پيش بيني شده برسيد، چيست؟
در اين مسير سازمان هايي كه در بخش مهارتي مشغول به كار هستند، 
مي توانند كمك كنند. يك مجموعه پيمان ها و معاهده هاي بين المللي 
وجود دارد كه ايران ب��ه عضويت آن در آمده ك��ه داراي ظرفيت هاي 
بااليي هستند. به عنوان نمونه، بحث بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي 

و ظرفيت هاي داخلي ديگر را مي توان نام برد. 

دكت�ر علي اكبر افضلي�ان، رئي�س پردیس فني و مهندس�ي 
ش�هيد عباس�پور در گفت وگو با »پيك مه�ارت« از امتيازات 
تفاهم نامه اي مي گوید كه چندي پيش س�ازمان آموزش فني 
و حرفه اي و دانش�گاه ش�هيد بهش�تي امضا كردن�د در حال 
حاضر پردیس فني و مهندس�ي شهيد عباس�پور با پيوستن 
به دانشگاه ش�هيد بهشتي فرصت هاي بيش�تري را در زمينه 
تنوع رشته ها و دوره هاي آموزش�ي به دست آورده است. این 
فرصت با همکاري ای كه قرار اس�ت بين سازمان آموزش فني 
و حرفه اي و این پردی�س در زمينه آموزش ه�اي تخصصي به 
فارغ التحصيالن و همچنين آموزش هاي ضمن خدمت باش�د، 

در حال تقویت است. 
    همکاري شما با س�ازمان آموزش فني و حرفه اي قرار 

است در چه زمينه هایي باشد؟
همكاري ما با س��ازمان آموزش فني و حرفه اي در بخش آموزش هاي 
تخصصي اس��ت. اين همكاري از قب��ل هم وجود داش��ت و با حضور و 
بازديد دكتر كوروش پرند رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي از اين 
مركز و امكانات پرديس فنی ومهندسی شهيد عباسپور و در چارچوب 
تفاهمنامه اي كه قبال با دانشگاه شهيد بهش��تي منعقد شده اين روند 
توس��عه پيدا خواهد كرد. در اي��ن زمينه دو بحث مطرح اس��ت، يكي 
اينكه ما چه آموزش هايي ب��ه فارغ التحصيالن خودمان بدهيم كه اين 
آموزش ها را ما تحت عنوان مدرس��ه تكميلي تعريف كرده ايم. بطوري 
كه دانشجويان پس از فارغ التحصيلي براي جذب سريعتر در بازار كار 
در اين دوره ها آماده مي ش��وند. در حال حاضر ما در حال اجراي طرح 
مدرسه تكميلي هستيم، دوره هاي ما در اين مدرسه مرتبط با مشاغلي 
اس��ت كه افراد بعدا به دس��ت خواهند آورد. در اين بحث ما مي توانيم 
از س��ازمان آموزش فني و حرف��ه اي كمك بگيريم؛ به اي��ن نحو كه يا 
دوره هاي استاندارد آنها را اجرا كنيم و گواهينامه آموزش فني و حرفه اي 
به فارغ التحصيالن بدهيم يا از مربيان آنها براي اجراي مدارس تكميلي 
استفاده كنيم. اما يك بحث ديگر اجراي دوره هاي تخصصي بدو خدمت 
و حين خدمت براي كاركنان، مهندسان و كارشناسان صنعت آب و برق 

و انر ژي است كه قرار است با همكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي 
انجام ش��ود. زمينه اي كه در آن از س��ازمان آموزش فن��ي و حرفه اي 
مي توانيم كمك بگيريم در ارتباط با استاندارد سازي دوره هاي آموزش 
كوتاه مدت و اس��تفاده از برخي از مربيان فني و حرفه اي است. متقابال 
ما مي توانيم در آموزش مربيان فني و حرفه اي در حوزه هاي تخصصي 
خودمان يعني آب و برق و انرژي همكاري داش��ته باشيم و يكسري از 

دوره ها را براي مخاطبان سازمان آموزش فني و حرفه اي اجرا كنيم. 
    دوره ه�اي مركز تخصص�ي پردیس فني و مهندس�ي 
شهيد عباسپور به چه شکل است و شامل چه كساني مي شود؟

ببينيد درباره اين آموزش ها بحث بلندمدت و كوتاه مدت فرق مي كند. 
كار مركز آموزش تخصصي فقط دوره هاي كوتاه مدت تخصصي براي 
فارغ التحصيالن دانشگاه ها يا براي كساني كه شاغل هستند. ما براي اين 

افراد دوره هاي بدو خدمت و حين خدمت را اجرا مي كنيم. 
    امکانات پردیس فني و مهندس�ي عباسپور براي این 

همکاري در چه زمينه هایي است؟
دانشگاه صنعت آب و برق دو س��ال پيش از وزارت نيرو به وزارت علوم 
انتقال يافت و اوايل امس��ال هم به دانشگاه شهيد بهشتي ملحق شد و 

دکتر کورش پرند، معاون وزیر و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي خبر داد

تشكیل كمیته مشترك بین سازمان
آموزش فني و حرفه اي و پردیس دانشگاه شهید بهشتي

دکترعبداهلل رشيدي مهرآبادي، رئيس مرکز آموزش تخصصي شهيد بهشتی مطرح کرد

آموزش هاي فني و حرفه اي
مكمل آموزش هاي دانشگاهي

دکتر علي اکبر افضليان، رئيس پردیس فني 
و مهندسي شهيد عباسپور: 

به دنبال رابطه واقعي
بین صنعت و دانشگاه هستیم

تحت عنوان پرديس فني و مهندسي ش��هيد عباسپور دانشگاه شهيد 
بهشتي معرفي مي ش��ود. پرديس فنی ومهندسی شهيد عباسپوريك 
مركز بزرگ آموزش تخصصي داشت كه در حال حاضر گسترش پيدا 
كرده و به مركز آموزش تخصصي دانشگاه شهيد بهشتي تغيير يافته و 
به عبارتي از امكانات دانشگاه شهيد بهشتي و اساتيد اين دانشگاه براي 
اجراي دوره ها استفاده مي كند.  مركز آموزش تخصصي دانشگاه شهيد 
بهش��تي قبال به نام مركز آموزش تخصصي ش��هيد عباسپور شناخته 
مي ش��د. قبال بيش��تر دوره هاي ما فني تخصصي بود كه االن با الحاق 
به دانشگاه شهيد بهش��تي مي توانيم دوره هاي علوم انساني، اقتصاد و 

مديريت و حقوق و... را اجرا كنيم. 
    درباره نيازها و امکاناتي كه ب�راي عملياتي كردن این 

طرح الزم است، توضيح بفرمایيد. 
همكاري با سازمان آموزش فني و حرفه اي به گذشته برمي گردد. ما نه 
فقط در تهران، در شهرستان ها هم با سازمان همكاري داشته ايم. بطور 
دقيق تر مراكز آموزشي وزارت نيرو همكاري خوبي با سازمان آموزش 
فني و حرفه اي در قالب تفاهم نامه ها داشته اند. انتظار من از دوستان اين 

است كه بتوانيم انشااهلل آن تفاهم نامه ها را اجرايي كنيم. 

    لطفا توضيح دهيد ملحق شدن دانشگاه صنعت آب و 
برق به دانشگاه شهيد بهشتي و فعاليت آن تحت عنوان پردیس 
فنی ومهندسی شهيد عباسپورتا چه حد براي دانشجویان و هر 

دو دانشگاه یك فرصت است؟
يك دانش��گاه زماني مي تواند با صنعت ارتباط خوبي داش��ته باشد يا 
متاعي ارزش��مند براي ارائه در صنعت داشته باشد كه نتايج مطالعات 
و تحقيقات دانش��گاه را براي خود ارزشمند دانس��ته و آن را در جهت 
حل معضالت خودش ارزيابي كند. ما بايد دنب��ال ايجاد رابطه واقعي 
بين صنعت و دانشگاه باشيم. رابطه واقعي هم وقتي ايجاد مي شود كه 
كاري كه دانشگاه مي كند به درد صنعت بخورد و از آنطرف در صنعت 
احساس نياز به دانشگاه وجود داشته باشد. ما طي اين سال ها، نقشي 
مشابه اين در صنعت آب، برق و انرژي داش��تيم. دوره هايي كه ما اجرا 
مي كرديم مورد نياز صنعت بود و مس��ائلي هم كه صنعت به ما ارجاع 
مي داد و حل مي كرديم براي صنعت مفيد بود. بطوريكه ما طي 40سال 
گذشته هر دوره آموزشي كه اجرا مي كرديم مورد نياز صنعت بوده است 
و هر تحقيقاتي كه انجام داديم به سفارش بخش صنعت بوده است. اين 
الگو مي تواند در آينده هم ادامه پيدا كند و الحاق ما به دانشگاه شهيد 
بهشتي باعث نمي شود كه الگوي ما تغييري كند بلكه باعث توسعه اين 
روند خواهد ش��د. در اين ساختاردانش��گاه صنعت آب و برق به عالوه 
دانشگاه شهيد بهشتي مي تواند در اختيار صنعت آب و برق قرار بگيرد. 
البته طبيعتا به نحوه عملكرد مسئوالن دانشگاه و صنعت در آينده هم 

مربوط مي شود. 
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مهندس سيدعلي موسوي، مدیرکل دفتر طرح و برنامه 
درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي خبر داد 

تدوین استانداردهاي 
شایستگي براي شاغالن

شما به عنوان مدیركل 
دفت�ر ط�رح و برنام�ه 
س�ازمان  درس�ي 
آموزش فني و حرفه اي 
چه برنامه اي براي تعریف استانداردهاي 
ش�غلي براي مرك�ز تخصصي دانش�گاه 

شهيد بهشتي دارید؟
برنامه ما اين است كه بر اساس نياز آموزشي كه 
در اين زمينه احساس مي شود، مشاغل را تجزيه 
و تحليل و و براس��اس نتايج تجزي��ه و تحليل 
استاندارد آموزش��ي تنظيم كنيم. البته شكل 
ايده آل اينگونه نيست. ايده آل اين است كه اول 
بايد استاندارد شغل وجود داشته باشد و براساس 
استاندارد شغل استاندارد آموزش نوشته شود. 
مدل جديدي كه در پيش گرفته شده اينگونه 
است كه دو نوع استاندارد مطرح شد. استاندارد 
آموزش و شغل و استاندارد آموزش و شايستگي. 
پرديس فنی و مهندسی شهيد عباسپور بيشتر 
تاكيد روي آموزش افراد شاغل دارد و آموزش 
براي افراد فاقد شغل چندان مطرح نيست. براي 
اين موارد ما به راحتي استاندارهاي شايستگي 

تنظيم مي كنيم. 
    ب�ا توج�ه ب�ه جلس�اتي ك�ه با 
مسئوالن این مركز داشتيد و بازدیدهاي 

نکته مهم دیگر این 
است که پردیس 
فنی مهندسی شهید 
عباسپور ارتباطات 

خیلي خوبي با 
شرکت هاي 
خصوصي و 

نهادهاي بین المللي 
براي تامین منابع 

مالي دارند.

بازدید رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
و سرپرست كمیته امداد امام خمینی ) ره ( از مركز 

تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای
به گزارش روابط عمومی مركز تربيت مربی  
و پژوهش های فنی و حرفه ای، روز يكشنبه، 
دهم شهريور ماه س��ال جاری ، دكتر كورش 
پرند، معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 
و رييس س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای   
كش��ور به همراه انواری ، سرپرس��ت كميته 
امداد ام��ام خمينی ) ره ( و ب��ا هيئت همراه 
از مركز تربيت مرب��ی  و پژوهش های فنی و 

حرفه ای بازديد كردند.
بنا ب��ر اي��ن گ��زارش، در اي��ن بازدي��د ، از 
دپارتمان ه��ای صنايع چوب ، تاسيس��ات ، 
الكترونيك ، تكنولوژی آموزشی ، برق و علوم 

تربيتی و كارآفرينی  بازديد كردند. 
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای  كشور 
در نشس��ت خبری كه در حاشيه اين بازديد 
برگزار ش��د بيان داش��ت:كميته امداد امام 
خمين��ی ) ره ( ، يكی از ارگان های بس��يار 
موفق در حوزه اشتغال ، در سطح كشور بوده 
و در اين زمينه ، س��هم بسزائی ، در خصوص 
اش��تغال پايدار و رفع بي��كاری ، ايفا نموده 
است .  دكتر كورش پرند افزود: در اين راستا 
تفاهم نامه همكاری دو جانبه منعقد شده تا 
همكاری و هم انديش��ی مراكز آموزشی دو 
طرف، در حوزه ص��ف ، فعاليت های خوب و 

قابل قبولی را ، ارائه نمايند .
به گزارش روابط عمومی مركز تربيت مربی و 
پژوهش های فنی و حرفه ای، در اين نشست 
مقرر ش��د تفاهم نامه هم��كاری بين مركز 
تربيت مرب��ی و پژوهش های فن��ی وحرفه 
ای و كميته امداد امام خمينی ) ره ( منعقد 
شود، كه منجر به آموزش های فنی و حرفه 
ای و آموزش ه��ای مهارتی ب��رای مربيان ، 
مددجويان و كارشناسان كميته امداد گردد. 
اين گزارش افزود: در  تفاهم نامه پيش بينی 
شده مقرر ش��د  برای بيست هزار نفر معرفی 
ش��دگان كميته امداد امام خمين��ی )ره( يا 
مددجويان جويای مهارت آموزی و اشتغال 

منجر به كار كه  هزار نفر برای كارشناس��ان 
آموزش های مهارتی و هزار نفر برای تربيت 
مربيان چه داخل و چه خارج كشور ، آموزش 
های فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی  

در نظر  گرفته شده است . 
 و همچنين در اين بازديد مقرر ش��د كميته 
تخصصی بين معاونت اشتغال كميته امداد 
ام��ام خمين��ی )ره( و مركز تربي��ت مربی و 
پژوهش های فنی و حرفه ای  ، ايجاد شود تا 
طبق برنامه تعيين شده و زمانبندی تعريف 
ش��ده نيازهای آموزش��ی كميته امداد  امام 
خمينی )ره( را بر اساس استاندارد آموزشی  
س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای كش��ور 

برآورده شود. 
انواری، سرپرست كميته امداد امام خمينی 
) ره ( نيز از همكاری های بسيار خوب و موثر 
س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای كش��ور ، 
ادارات و مراكز آموزش فنی و حرفه ای كشور 
، تقدير و تشكر نمودند و بيان داشت : جايگاه 
مهارت آموزی در حوزه ه��ای كاريابی ، بايد 
خود را از تئوري��ك نجات داده و به س��مت 
وسوی مهارت های فنی و تخصصی بر اساس 
نياز بازار كار و جامعه سوق داد يعنی همين 
كاری كه رسالت سازمان آموزش فنی وحرفه 

ای كشور است .  
وی در ادام��ه افزود: بنابراي��ن ، برای اجرای 
كارهای مهارتی ، بايد سرمايه گذاری مفيد و 
موثر كرد و در مبحث ايجاد اشتغال ، مهارت 
آموزی اس��ت كه حرف اول را می زند . طبق 
فرمايش��ات مق��ام معظم رهب��ری )مدظله 
العالی( ، در س��ال حماس��ه اقتصادی ، بايد 
توليد را افزايش داد ، ك��ه چرخه توليد ، نياز 

مبرم به مهارت متخصصان دارد . 
انواری بي��ان داش��ت: آموزش ه��ای كوتاه 
مدت منجر به اشتغال در كميته امداد ، بايد 
گسترش يابد و با فرهنگ س��ازی سرمايه ، 
آموزش و تولي��د ، هم می توان به اش��تغال 

پايدار و كاهش بيكاری رسيد و هم می توان 
آموزش های تكميلی را جهت توسعه مهارت 
آم��وزی ، تعميم داد و بر اس��اس تفاهم نامه 
همكاری پيش بين بينی شده بين دو طرف 
، يك ظرفيت 20 هزار نف��ری از مددجويان 
به اضافه ، كارشناس��ان و مربيان آموزشی  ، 

آموزش های الزم  به آنان ، ارائه شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: بعض��ی از كش��ورها ، 
بخصوص كشورهای اس��المی كه به كميته 
امداد مراجعه می كنند ، تقاضای اجرای دوره 
های مهارت كوتاه مدت منجر به اشتغال بازار 
كارش��ان را ، دارند . به هر حال اين توفيقی 
است كه بتوانيم ، ارتباط و همكاری با سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كشور و مركز تربيت 
مربی پژوهش های فن��ی و حرفه ای در اين 

راستا داشته باشيم .
اميد، مع��اون اش��تغال و خودكفايی مركز 
نيز ،  ضمن تقدير و تش��كر از ميهمان نوازی 
سازمان آموزش فنی وحرفهای كشور و مركز 
تربيت مرب��ی و پژوهش ه��ای فنی و حرفه 
ای ، اظهار داش��ت : با توجه به ظرفيت های 
منحصر بفرد مركز تربي��ت مربی و پژوهش 
های فنی و حرفه ای ، ش��اهد آموزش های 
مهارتی رشته های كاربردی منجر به اشتغال 

خواهيم بود . 
الزم به ياد آوريست كه بخش��ی از نيروهای 
كميته امداد بعن��وان مربی می باش��ند كه 
براس��اس تفاهم نامه دوره ه��ای تكميلی را 
خواهند گذراند . بخشی ديگر ، آموزش های 
خارج از كشور می باشند تا جوابگوی بازار كار 
و اش��تغال جوانان آن كشورها گردد و بخش 
آخر ، مختص به رشته هايی كه در اين كميته 
تعريف نش��ده اما جامعه بدان نياز داش��ته و 
مركز تربيت مربی امكانات آموزش��ی آن را 
دارا بوده و اميدواريم با كمك و هم انديش��ی 
هم ، اين برنامه را به نحو شايسته ای به نتيجه 

مطلوب برسانيم . 

صورت گرفته شما پتانسيل مجود را چگونه ارزیابي مي كنيد؟
امكانات كارگاهي و آزمايش��گاهي مناس��بي به ويژه براي ش��اغالن در 
پرديس پرديس فنی مهندسی شهيد عباس��پور وجود دارد. نكته مهم 
ديگر اين اس��ت كه اين پرديس از يك طرف ارتباط��ات خيلي خوبي با 
شركت هاي خصوصي و نهادهاي بين المللي براي تامين منابع مالي و از 
طرف ديگر ارتباطاتي با يكسري ش��ركت هاي خصوصي يا شركت هاي 
وابسته به وزارت نيرو دارد. مثل شركت هاي توزيع برق،  نگهداري شبكه 
و... اينها پتانسيل هاي خوبي هس��تند و ما مي توانيم استاندارد آموزش 
افرادي كه مشتريان و مخاطبان اين دانشگاه هس��تند را تنظيم كنيم. 
از طرف ديگر اين مركز تخصصي آزمايش��گاه هاي مجهزي با تجهيزات 
ويژه اي دارد كه مي توان براي آموزش به ش��اغالن و ديگ��ر افراد بويژه 
دانشجويان كه در پي تكوين مهارت يا مهارت هاي بين رشته  اي هستند، 

استفاده كرد. 
    شما از چه زماني كارتان را در این زمينه شروع مي كنيد؟
در اين مركز حدود 6هزار عنوان دوره شغلي وجود دارد. اگر چنانچه آنها 
كارشناسان خودشان را كه براساس روش هاي مختلف به تجزيه و تحليل 
اين 6هزار شغل پرداختند، به ما معرفي كنند ما هم كارشناسان مان كه 
هم در رش��ته خاصي مثال الكترونيك تخصص دارند و هم با متدولوژي 
تدوين استاندارد آشنايي دارند را در اختيار آنها قرار مي دهيم. يعني در 
واقع يك كار مشترك انجام دهيم تا بتوانيم سرفصل هاي آنها را در قالب 
استانداردهاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي در بياوريم و كد 

بين المللي بر آن بزنيم كه به راحتي قابل استفاده شود. 
    با توج�ه ب�ه ای�ن تفاهم نامه هم�کاري، س�ازمان چه 
اس�تفاده هایي از امکانات پردیس فني و مهندس�ي عباس�پور 

مي تواند داشته باشد؟
سازمان آموزش فني و حرفه اي يك سازمان آموزشي است. وظيفه ما اين 
است كه خدمات آموزشي را به متقاضيان ارائه بدهيم. چنانچه اثربخشي 
آموزش هاي ما باال باش��د اين منافع زيادي براي سيس��تم آموزشي ما 
خواهد داشت. اين پرديس در حال حاضر با ش��ركت هايي ارتباط دارد 
كه كاركنان شان براي آموزش مراجعه مي كنند. نام اين افراد در پورتال 
آموزش ما ثبت مي شود؛ يعني كسي كه براساس استاندارد آموزش فني 
و حرفه اي كار مي كند و مشخصاتش در پورتال ثبت مي شود و آموزش 
آن اثربخش��ي بااليي دارد، براي ما يك امتياز اس��ت. به عبارت ديگر به 
جاي اينكه ما خودمان نيازس��نجي كنيم و افراد مورد نياز را پيدا كنيم، 
سيستم به راحتي اين افراد را شناسايي كرده و آموزش الزم را مي دهد. 
نكته ديگر اين اس��ت كه فرايند آموزش يك فرايند پوياس��ت و يكي از 
ويژگي هاي فرايند پويا اين اس��ت كه هرچه مشتريان آموزش متنوع تر 
باش��ند باعث ارتقاي كيفيت آن فرايند مي ش��ود. تصور كنيد االن ما با 
متقاضيان جديدي از طريق اين دانشكده مواجه مي شويم چون سيستم 
كاري ما هم پوياست. ما براي اين متقاضيان با يك نگاه و سرفصل جديد 
و يك محيط كاري جديد آشنا مي شويم. در كل اين همكاري بسيار مفيد 
است. نكته ديگر اينكه با توجه به امكانات و آزمايشگاه هايي كه دانشكده 
در اختيار دارد ما مي توانيم از آن براي فرايند بازآموزي مربيان خودمان 
اس��تفاده كنيم. مربيان ما در مركز آموزش مربي كرج آموزش ديده اند 
و در واقع ما تنه��ا همين يك مركز را داريم در حالي ك��ه با امكاناتي كه 
اين مركز دارد مي توان براي آموزش مربيان از آن استفاده كرد. مثال در 
زمينه برق و آب امكانات فوق العاده اي در پرديس فني و مهندسي شهيد 

عباسپور وجود داشت. 

ط
سرخ

تدوین استانداردهاي شایستگي و استاندارد آموزشي دو وظیفه اي است که برعهده دفتر طرح و برنامه درسي سازمان آموزش فني و حرفه اي در زمینه  همکاري بین مرکز تخصصي پردیس فني و 
مهندسي شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتي و سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار دارد. 

انعقاد تفاهم نامه همكاري بين اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر
و شركت توزيع نيروي برق استان

تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
بوشهر و شركت توزيع نيروي برق اس��تان منعقد شد. به گزارش 
روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، اين 
تفاهم نامه براي بس��ط و توس��عه همكاري هاي علمي و آموزشي 

مشترك بين دو دستگاه منعقد شد. 
معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اين اداره كل در اين خصوص 
گفت: تهيه و تدوين استانداردهاي اموزشي بر اساس نيازسنجي به 
عمل آمده توسط شركت برق، اجراي دوره هاي آموزشي متناسب 
با اولويت هاي اعالم شده توسط اداره كل آموزش فني وحرفه اي 
و شركت برق، امكان استفاده از امكانات يكديگر جهت برگزاري 
دوره هاي آموزشي با انعقاد قرارداد از موضوعات مطرح شده در اين 

تفاهم نامه است. 
بهزاد حش��متي افزود: انجام نيازس��نجي آموزش��ي و غربالگري 
استانداردهاي درخواس��ت شده توس��ط حوزه ها و شركت هاي 
زيرمجموعه در تمامي شهرستان ها، تهيه و تدوين استانداردهاي 
آموزش��ي مطابق با نيازس��نجي و غربالگري انجام شده با حضور 
خبرگان مهارت هاي مربوط با هماهنگ��ي و همكاري اداره كل و 
تقبل هزينه هاي احتمالي، الزام شاغالن شركت هاي پيمانكاري 
و ش��اغالن صنعت برق به گذراندن دوره هاي آم��وزش مهارتي 
اس��تاندارد مرتبط، امكان حضور مربيان س��ازمان در دوره هاي 
تخصصي صنعت برق برحس��ب نياز، تجهيز نواقص كارگاه هاي 
آموزش��ي اداره كل از طريق تجهيزات مس��تعمل، تامين بخشي 
از مواد مصرفي طبق درخواس��ت اداره كل، تامين حق التدريس 
دوره هاي آموزشي در صورت نبود مربي رس��مي در اداره كل، از 

تعهدات شركت توزيع برق در اين تفاهم نامه است. 

دوره آموزشي ساخت زيردريايي در قالب 
طرح مهندسين فردا 

به گزارش رواب��ط عموم��ي اداره كل آموزش فن��ي و حرفه اي 
استان بوشهر، رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي دشتي گفت: 
مركز آموزش فني و حرفه اي شهرس��تان دشتي جهت آشنايي 
فرزن��دان كاركنان مرك��ز با محي��ط كار والدين خ��ود اقدام به 
برگزاري يك دوره آموزش س��اخت روبات زيردريايي مدل يك 
كرده اس��ت. احمد آبروان افزود: در اين دوره فرزندان كاركنان 
با اجزاي تشكيل دهنده ساخت باالست براي باال و پايين رفتن، 
انواع سيس��تم هاي رانش��ي براي زيردريايي و آشنايي با قطعات 
الكترونيكي ش��امل انواع سيس��تم هاي كنترلي و سنسور آشنا 
خواهند شد و در پايان اين كارگاه آموزشي آزمون عملي برگزار و 

به نفرات برتر نيز جوايزي اهدا خواهد شد. 

استان

تاریخ ثبت نام: تا پایان اردیبهشت ماه
مرحله شهرستانی: خردادماه مرحله استانی: 14 تا 15 شهریورماه مرحله كشوری: 5 تا 8 آبان ماه
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در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يك هفته  
به نام »هفته مهارت« نامگذاري شده است. اصوال 
نامگذاري روزها و هفته ها بر مبناي فلسفه و منطق 
و نيازي صورت مي گيرد. نيازي كه ريشه در فطرت 
كمال جوي انساني دارد. انساني كه مس��تمرا در جست وجوي انديشه 

بي نهايت هستي است. 
منظور از تربيت انسان، به فعليت رساندن استعدادهای بالقوه اوست. زيرا 
كمال هر موجود در شكوفايی و به فعليت رسيدن استعدادهای بالقوه 
اوست. لذا در صورتی كه انسان به صورت صحيح و در يك نظام تربيتی 
جامع و مانع پ��رورش يابد، به كمال نوعی خود خواهد رس��يد. از اينجا 
می توان دريافت كه هدف نهايی از تربيت انسان نيز نبايد چيزی به جز 

كمال نهايی او باشد. حال جای اين سوال است كه: 
كمال حقيقی و نهايی انسان چيست؟ 

كدام مقصد است كه اگر انس��ان به آنجا برسد به سعادت حقيقی خود 
نايل آمده است؟ 

و كدام آموزش نظري يا مهارتي اس��ت كه تمام مساعی تربيتی بايد به 
سوی آن جهت گيری شود و تمامی قوا و استعدادهای انسان در ارتباط با 

آن و در محدوده آن رشد و پرورش يابد؟ 
مكاتب فكري و فرهنگ ه��ا، آيين ها، مذهب ه��ا و مكتب هاي فكري و 
فلسفي بطور ويژه مشخصه هايي براي به تصوير كشيدن كمال انساني 
هس��تند. تمام اديان اهل كتاب؛ يهوديان، مسيحيان و مسلمانان و هم 
بودا، كنفوسيوس و زرتشت، س��قراط، افالطون و ارس��طو، هم نيچه و 
ماركس و كانت و... س��خن از كمال جويي انس��ان دارند. همه نحله هاي 
فكري برآنند كه هر كاري كه انس��ان انجام مي دهد، نمي تواند خالي از 
هدف خاصي باشد. همه اهداف و اغراض مستتر در افعال و رفتار انسان 
ريشه در جلب منافع و دفع ضرر دارند و انگيزه حركت او هم نوعي بيم و 
اميد به آثار حاصل از هريك نسبت به هدف و مقصد اوست. به عبارت ديگر 
انسان در هر وضع كمال انساني را بايد در دو بعد مادي و معنوي، جسمي 
و روحي جست وجو كند. اين دو بعد انسان را به اوج مي رسانند. گرچه به 
لحاظ ارزشي بعد معنوي بر مادي تقدم دارد و بعد مادي و جسمي انسان 
در پرتو بعد معنوي و روحاني او قوام مي گيرد. قوامي كه ضامن جرياني 
سيال از تجربه و آموزش و توانمندي هاي منحصربه فرد انساني است. به 
هر حال با وجود تعامل در هم تنيده دو بعد جس��مي و روحاني و تربيت 

دکتر یداهلل مهرعليزاده، معاون پژوهش و برنامه ریزي 
سازمان آموزش فني و حرفه اي مطرح کرد

مهارت، راهی به سوي 
دانایي و كمال انساني

اخبار
مرحله استانی چهاردهمين 

مسابقات ملی مهارت 
برگزارشد

مرحله اس��تانی چهاردهمين مسابقات 
ملی مهارت، 14و 15 ش��هريور ماه سال 
جاری به طور همزمان در سراسر كشور 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور، دكتر مهرعليزاده 
معاون پژوهش و برنامه ريزی اين سازمان با 
اعالم اين خبر بيان داشت: مسابقات مهارت 
هرساله در سه مرحله شهرستانی، استانی و 
ملی برگزار می شود كه مرحله شهرستانی 
چهاردهمين مسابقات ملی  مهارت، سوم 
خرداد ماه مرحله استانی 14 و 15 شهريور 
ماه در سراسر كش��ور برگزارشد و و مرحله 
كشوری 5 تا 8 آبان ماه سال جاری برگزار 
می شود. وی ادامه داد: جوانان ماهر شامل 
كارآموزان و آموزش ديدگان آموزش فنی 
و حرفه ای ، هنرجوي��ان آموزش و پرورش 
در رش��ته های كار و دان��ش، فنی و حرفه 
ای و نظری ، دانش��جويان آموزشكده های 
فنی و حرفه ای و آموزش عالی و همچنين 
كارگ��ران واحدهای صنعت��ی و صنفی از 
ثبت نام كنن��دگان اين دوره از مس��ابقات 
مهارت بوده اند. دكت��ر مهرعليزاده اظهار 
داشت: مرحله شهرستاني مسابقات مهارت 
با 35 هزار و 789 نفر ثب��ت نام كننده كه 
ش��امل: 25هزار و  204  م��رد و 10 هزار و 
585 زن بودند به صورت آزمون كتبي و به 
طور همزمان در كشور برگزار شد كه از ميان 
قبول شدگان مرحله شهرستاني با برگزاري 
آزمون عملي نسبت به انتخاب نفرات برتر و 
معرفي به مرحله استاني اقدام شد. معاون 
پژوه��ش و برنامه ريزی س��ازمان آموزش 
فنی و حرفه ای كشور بيان داشت: 5 هزار 
و 28 نفر به مرحله اس��تانی چهاردهمين 
مس��ابقات ملی مه��ارت ك��ه چهاردهم و 
پانزدهم شهريورماه سال جاری  در سراسر 
كشور برگزاری ش��د، راه يافتند كه از اين 
تعداد 3هزار و 472 نفر مرد و يكهزار و 556 
نفر زن هستند. وی ادامه داد: مرحله استانی 
چهاردهمين مسابقات مهارت در  28 رشته 
شامل: آجرچيني، رباتيك )تيمي 2 نفره(، 
كابينت س��ازي )چوبي(،اتصاالت چوبي، 
جواهر سازي، خياطی ) فناوری مد(، قنادی 
)شيرينی پزی(، فناوري اتومبيل، آشپزی، 
نقاشی خودرو، طراحي فضاي سبز )تيمي 
2 نفره(، تبريد و تهويه، فناوري اطالعات – 
مديريت سيستم های تحت شبكه، فناوري 
طراحي گرافيك، ساخت وتوليد )تيمي 3 
نفره( ، مكاترونيك )تيمي 2 نفره( ، طراحي 
مهندس��ي مكانيك، ت��راش CNC، فرز 
CNC، فناوري اطالعات- راه كارهای نرم 
افزاری برای تجارت، جوشكاري، كاشي كاري 
ديوار و كف، صافكاری خودرو، لوله كش��ي 
و گرمايش��ي، الكتروني��ك، طراحي وب، 
تاسيسات الكتريكی، كنترل صنعتيبرگزار 
می ش��ود.  دكتر مهرعليزاده تصريح كرد: 
مرحله استانی چهاردهمين مسابقات ملی 
مهارت بصورت پروژه های عملي؛ حداقل 
4 و حداكثر 8 س��اعت خواهد ب��ود كه در 
نهايت از ميان شركت كنندگان ، يك نفر 
در هر رش��ته انتخاب و به مرحله كشوري 
اين دوره از مسابقات ملی مهارت كه پنجم 
تا هشتم آبان ماه  س��ال جاری برگزار می 
شود،  اعزام خواهند ش��د. معاون پژوهش 
و برنامه ريزی اين س��ازمان بيان داش��ت: 
كشف استعدادهاي حرفه اي جوانان و ايجاد 
فرصت مناسب برای شكوفايي مهارت ها، 
ايجاد انگيزش در جوانان براي كسب مهارت 
وايجاد سيستم ارزيابي نظام آموزش مهارتي 
كشور، فراهم نمودن فرصت مناسب برای 
رقابت س��الم ميان جوانان كشور، معرفي 
آموزش هاي مهارتی واهميت نقش آن در 
توس��عه اقتصاد به عموم مردم وجلب نظر 
مس��ئوالن، بنگاه هاي اقتص��ادي، صنايع 
وصن��وف برای مش��اركت هرچه بيش��تر 
در اجرای مس��ابقات ملي مه��ارت،  ايجاد 
فرصتي مناسب برای تبادل اطالعات فني 
و تجارب حرفه اي،  ايجاد بستر مناسب برای 
ارتقای مهارت هاي حرفه اي كشور تا سطح 
مهارت هاي جهاني و شناسايي كمبودها در 
آموزش هاي فني وحرفه اي و برنامه ريزي 
براي رفع آنها،شناسايي ومعرفي افراد ماهر 
ونخبه به صنايع و بنگاه ه��اي اقتصادي و 
ارتقای سطح استانداردهاي آموزش مهارت 
در كشوراز جمله اهداف برگزاری مسابقات 

مهارت است. 

اتفاقات خوشایندی كه باید براي تان رخ دهد

12 نشانه موفقیت
در كسب وكار

نظري و مهارتي انسان اما سوال اصلي اين است كه كدام مقصد است كه 
اگر انسان به آنجا برسد به سعادت حقيقی خود نايل آمده است؟ مناقشات 
و بحث و جدل هاي تاريخي تكامل بشري كه در قالب نحله هاي فلسفي 
و فكري و جهان بيني ها و ايدئولوژي هاي متنوع و متكثر خود را نش��ان 
داده تالشي بوده براي پاسخ به اين سوال دشوار! بر اين اساس در فرهنگ 
تاريخي، مذهبي و سياسي ايراني كمال جويي ماهيتش در پرتو مفاهيم 
و آموزه هاي ديني قابل تفسير است. بررسي مباني ديني و آموزش هاي 
قرآني و مطالعه در آيات قرآنی اين حقيقت را به وضوح روش��ن می كند 
كه از ديدگاه اسالم كمال نهايی انس��ان به دنيا و طبيعت تعلق نداشته، 
و به جهان ابدی متعلق اس��ت، يعنی گرچه كمال امری اس��ت كه بايد 
در اين عالم كس��ب ش��ود، ولی ظهور اين كمال به صورت مقصد نهايی 
حيات انسان، در عالم آخرت است و دنيا با تمام وسعت و گستردگی خود 
ظرفيت ظهور كمال نهايی انسان ندارد. از اين رو، جهان ديگری در پی 
اين جهان هس��ت كه از محدوديت های اين عالم منزه و از حجاب های 
فراوان موجود در آن مبراست و لذا ظرفيت ظهور كمال نهايی انسان را 
داراست. ماهيت تعليم و تربيت نظري و مهارتي آن است كه بتواند ما را 
به سوي اين دنياي منزه و مفرح رهنمون سازد. در ادامه توصيف چنين 
مطلوبي از كمال جويي انساني كه بطور خاصي متاثر از فرهنگ و سبك و 
سياق اسالمي - ايراني شده و در يك بستر تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي و سياسي شكل گرفته پرسش بعدي آن است كه كدام وسيله 
و راهكار است كه تمام مساعی تربيتی بايد به سوی آن جهت گيری و بر 
مبناي آن تربيت شود؟ و تمامی قوا و استعدادهای انسان در ارتباط با آن و 
در محدوده آن رشد و پرورش يابد؟ در اين زمينه است كه مناقشه تربيت 
نظري و عملي يا مهارتي ظاهر شده است. مناقشه اي كه به دليل وابستگي 
دانش آموختگان و ميزان دسترسي آنان به منابع قدرت، ثروت و منزلت، 
مساله تربيت نظري و مهارتي بويژه در زماني كه تورم و ركود اقتصادي 
هست مخصوصا وضعيت كنوني اقتصادي كشور ايران بيشتر نمود دارد. 
در چنين دوره هايي گرايش به سمت آموزش هاي مهارتي فزوني مي يابد 
و با بيان ناكارآمدي تربيت نظري در موسسات آموزشي و آموزش عالي 
نس��خه آموزش مهارتي بطور عام براي همگان توصيه مي ش��ود. در هر 
كشوری، ميزانی از اعتبار و معروفيت و دلبستگي در بين جامعه، خانواده ها 
و جوانان و جويندگان علم و معرفت وج��ود  دارد. يقينا علم و آگاهي در 
رشد و كمال انسان نقش بسزايي دارد، و در ميان علوم نظري و مهارتي 

نيز برخي از آنها تاثير بيشتري براي به كمال رساندن انسان را دارند؛ اما 
لزوما اينطور نيست كه هر كسي اين علوم را فرا بگيرد به كمال انساني نايل 
خواهد آمد. تربيت نظري و مهارتي هر دو واجد ارزش هستند. زيرا اين دو 
بدون همديگر معني ندارند. تربيت نظري به دنبال اشاعه دانش و توسعه 
توانمندهاي فردي و تفكر خالق و انتقادي و جامع نگري است اما تربيت 
مهارتي به دنبال آماده سازي انساني براي ورود به بازار كار و بهره برداري 
از دانش نظري است. لذا از يك سوي به لحاظ ماهوي امكان تفكيك آنها 
وجود ندارد و از سوي ديگر امكان آموزش مجزاي آنها نيز ميسر نيست. 
زيرا هر سه مقوله دانش، مهارت و بينش به صورت در هم تنيده و متعامل 
مي توانند درك و فهم نويني به انسان بدهند. تربيت انسان كمال يافته 
مستلزم تجربه و تعليم و تربيت اس��ت. اما چه تجربه اي و چه نوع تعليم 
و تربيتي؟ آيا هر تجربه اي يا هر نوع آموزش و پرورشي مي تواند موجب 
كمال انساني شود؟ پاسخ به اين سوال به غايت پيچيده و دشوار است. اما 
آنچه در طول تاريخ بشري و در بستر فرهنگي و اجتماعي جوامع نمود 
بيشتري دارد آن است كه برخی مولفه هاي شكل دهنده تجربه ماهيت 
تاثير گذاري بر در كمال يابي انس��ان دارند. همچني��ن مولفه ها و نوع و 
ماهيت آموزش نظري و مهارتي كه موجب شناخت و درك بيشتر انسان 
از محيط اطراف، توانمندي هاي الزم براي زيس��تن مطلوب يا زيستن 
براي بودن را قوام مي بخشد. نظام آموزشي نيز ماهيتي دوگانه جسمي 
و روحي و مادي و معنوي دارد. ماهيتي كه به ظاهر تفكيك شده اما در 
باطن به صورت در هم تنيده است. اين دو بعد نظري و مهارتي در واقع دو 
بالي هستند كه انسان را به پرواز در مي آورند. دو بالي هستند كه بدون آنها 
فرصت پرواز انساني در سير كمال را دشوار مي سازند. از اين رو با وجود 
نوشتارهايي دال بر تفكيك دو بعد آموزش نظري و مهارتي و تالشي كه 
آنها در نشان دادن و اولويت دادن يكي بر ديگري دارند مي توان گفت اين 
دو الزم و ملزوم همديگر هستند. اجزايي هستند كه كليت انساني را شكل 
مي دهند. مولفه هايي هستند كه بدون آنها كمال انساني ميسر نمي شود.   
با پذيرش واقعيت اجتناب ناپذير تلفيق تربيت نظري و مهارتي است كه 
كمال حقيقی انسان مي تواند آزادانه و آگاهانه در دنياي مادي و ملكوت 
اخروي سير كند. در صورت تلفيق تربيت نظري و مهارتي است كه يك 
سير آگاهانه و اختياری و نه جبري و ناآگاهانه شكل مي گيرد كه باعث 
مي شود ماهيت انس��اني در مسير نشاط و ش��ادابي، ابتكار و خالقيت، 

پويايي و نوجويي، مطلوبيت و خيرخواهي رهسپار شود. 

با پذیرش واقعیت 
اجتناب ناپذیر 
تلفیق تربیت 

نظري و مهارتي 
است که کمال 
حقیقی انسان 

مي تواند آزادانه و 
آگاهانه در دنیاي 
مادي و ملکوت 
اخروي سیر کند.

مسير پيش روی كسب وكارهای كوچك 
اكثرا مبه�م و پرخطر اس�ت. آیا كس�ب 
وكارتان را باید به اميد آینده باز نگه دارید 
یا اینکه باید همين حاال از آن دست بکشيد

چه زمان خواهيد یافت كه موفق بوده اید 
یا نه؟ اینج�ا  12 نش�انه را پيش روی تان 

مي گذاریم كه به ش�ما مي گوید كس�ب 
وكارتان تنها نبردی برای ادامه بقا است 

یا توانسته اید فراتر از آن حركت كنيد.
1. وقت�ی به تعطي�الت رفته ای�د، باز هم 

شركت تان درآمد كسب مي كند.
وقتی به تعطيالت مي روید و شركت تان 

همچنان پول س�از است، یعنی ش�ما واقعا 
یك شركت به راه انداخته اید و فقط صاحب 

شغل نيستيد. 
2. در صدر نتایج جست وجو هستيد.

دیجيت�ال  عص�ر  اصل�ی  ش�اهراه های 
موتورهای جس�ت وجویی همچون بينگ، 
گوگل و یاهو هستند و مي توانيد رتبه بندي 
شركت خود را در آنها بسنجيد. حتي وقتي 
بين مردم محله خودتان هم در صدر باشيد 

یعني شما موفق بوده اید!
3. شما زندگی مشتریان را تغيير مي دهيد.

اغلب كس�ب وكارهای كوچك در جس�ت 
وجوی این هستند كه با كسب وكارشان در 
جهان تغيير ایجاد كنند. وقتی یك مشتری 
برای تان نامه مي نویس�د و از تغييراتی كه 
در زندگ�ی اش داده اید، س�خن مي گوید، 
مي توانيد مطمئن باش�يد ك�ه تغييری در 
جهان ایجاد كرده اید. این تغييرات مي تواند 

حتي بسيار كوچك باشد! 
4. مشتریان، شما را به راحتی پيدا مي كنند.
آدم هایی كه نمي شناس�يد و هرگز با ش�ما 
ارتباطی نداش�ته اند، اكنون در حال خرید 
محصوالت شما هستند. این یعني به هدف 
خ�ود رس�يده اید و مش�تري دنبال ش�ما 

مي گردد ، نه شما دنبال مشتري!
5. مي دانيد كه تنها نيستيد.

این یعن�ی، وقتی دس�ت آخ�ر بفهميد كه 
بس�ياری از صاحبان كس�ب وكار با همان 
مش�کالتی دس�ت و پنجه نرم مي كنند كه 
ش�ما. ای�ن مش�کالت واقعيت های�ي تلخ 
هستند كه وقتي با آنها مواجه شوید یعني 

به موفقيتي شيرین رسيده اید!
6. مشتریان به شما ارجاع مي دهند.

بزرگ ترین تعریف و تمجيد وقتی است كه 
یکی از مشتریان تان ش�خص دیگری را به 

شما و كسب وكارتان ارجاع دهد.

7. شما دوباره به مسير اصلی بازمي گردید.
این یعنی، وقتی دوران بدی را پش�ت س�ر 
بگذارید و بار دیگر، به مسير اصلی موفقيت 

بازگردید و سقوط نکنيد! 
8. در اخبار رسانه ها نام تان مي آید. 

یك مقاله در روزنامه ای منتش�ر مي شود و 
از شركت شما به خوبی یاد مي كند یا حتي 
اشخاصي كه نمي شناسيد براي شركت شما 

تبليغ مي كنند!
9. برخی از مشتریان تان را رها مي كنيد.

وقتی كس�ب وكارتان به ح�د كافی موفق 
باشد، مي توانيد از شر چند مشتری خالص 
ش�وید، یعنی از ش�ر آنهایی ك�ه برای تان 
سودآوری نداشته اند یا سودآوري پایيني 

داشته اند! 
10. شما به جریان نقدی مثبت رسيده اید.

این مرحله به ش�ما امکان مي دهد تا موفق 
شوید و سود خود را برای رشد آینده شركت 
س�رمایه گذاری كنيد. ای�ن فرایند ممکن 
است چندین ماه طول بکش�د اما منجر به 

موفقيت شما مي شود!
11. ناش�ران از ش�ما مي خواهن�د كت�اب 

بنویسيد.
حتی در عصر دیجيتال هم وقتی یك كتاب 
بنویس�يد، فورا پرستيژ ش�ركت خودتان 
را باالبرده ای�د. به عبارتي وقتي ش�خصي 
در زمينه اي كتاب مي نویس�د یعني در آن 

موضوع نخبه شده است! 
12. اولين مش�تری پ�ول محصول ش�ما را 

پرداخت مي كند.
وقتی كسی به خاطر محصول یا خدمات تان 
به شما پول پرداخت مي كند، بهترین لحظه 
زندگی را تجربه مي كنيد. حاالشما بگویيد: 
بهترین لحظه كسب وكارتان، لحظه ای كه 
از كسب وكارتان مطمئن شدید، چه زمانی 

بوده است.
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آم�وزش  كل  اداره 
حرف�ه اي  و  فن�ي 
استان گلس�تان چه 
اقدامات�ي در جه�ت 
باالبردن سطح اشتغال در استان انجام 

داده است؟ 
 با توجه به لزوم حركت در راس��تاي اسناد 
باالدست اس��تاني كه همسو كننده اهداف 
دستگاه هاي اجرايي مختلف براي رسيدن 
به نرخ مشاركت حداكثري است اين اداره 
كل نيز قس��متي از برنامه هاي خ��ود را با 
مصوبات شوراي عالي اشتغال كشور درباره 
سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان 
در دوران برنامه پنجم توسعه تنظيم كرده 
اس��ت كه از آن جمله مي توان به موارد زير 

اشاره كرد. 
گس��ترش كم��ي و كيف��ي آموزش ه��اي 
مهارتي در روس��تاهاي استان در سال91، 
با مجم��وع 6درصد از عملكرد كل كش��ور 
در اين زمينه جايگاه س��وم را با ارائه بيش 
از 800هزار نفر ساعت آموزش كسب كرده 
است. گسترش و تقويت مشاوره و هدايت 
شغلي- آموزشي و رهگيري كارآموزان كه 
از تعهد 900نفر. اش��تغال سال جاري اين 
اداره كل 250نفر در سه ماهه تحقق يافته 
اس��ت. توانمند س��ازي بانوان براي ايجاد و 
توسعه كس��ب و كارهاي خانگي كه در سه 
ماهه اول س��ال جاري 30/5درصد از كل 
آموزش ديدگان حوزه دولتي آموزش هاي 
فن��ي وحرفه اي گلس��تان بان��وان بوده اند 
)1845نفر( و همچنين در س��ه ماهه اول 
125 دوره آموزشي ويژه مشاغل خانگي در 
39 رشته اجرا شده است. ارائه آموزش هاي 
بازارمحور به جهت ترويج كارآفريني كه در 
سه ماهه اول سال جاري 27درصد اجراي 
اين رش��ته ها ثبت به زمان مشابه سال91 

رشد داشته اند. 
    لطفا درباره دوره آموزشي هاي 
فني و حرفه اي در اس�تان، رش�ته ها، 
تعداد مراكز فن�ي و حرفه اي دولتي و 
آزاد و تعداد هنرجویان توضيح دهيد؟

در س��ال جاري در حوزه دولت��ي، تاكنون 
1.040.00نفر ساعت آموزش براي 7200 
نفر در مراكز 24گانه اي كه در پورتال جامع 
نيز ثبت ش��ده اجراي آموزش داش��ته ايم. 
شايان ذكر است اين حجم آموزش در بيش 
از 200رش��ته آموزشي اس��ت. 65درصد 
آموزش ها در بخ��ش صنعت، 25درصد در 

بخش كش��اورزي و 10درص��د در بخش 
خدمات اجرايي شده است. همچنين از نظر 
تعداد كارآموز، كارگاه هاي روس��تا، صنايع 
و ضم��ن كار و اصناف، جوار دانش��گاهي، 
استاد-شاگردي، پادگان و زندان به ترتيب 
19، 14، 7، 6، 6 و2/5درصد از عملكرد را به 
خود اختصاص داده اند. در بخش غيردولتي 
نيز تعداد385 آموزش��گاه فعال ثبت شده 
در پورتال توانسته اند. تا حال حاضر1496 
دوره آموزش��ي را در 87 حرفه از 17رشته 
آموزش��ي اجرا كنند كه منج��ر به آموزش 
1.143.532نفر س��اعت معادل 6665نفر 

دوره شده است. 
    تعام�ل مركز آم�وزش فني و 
حرفه اي اس�تان با بخش خصوصي در 

چه رشته هایي است؟
در راس��تاي تعام��ل با بخ��ش خصوصي 
تاكن��ون 16انجمن صنفي در رش��ته هاي 
طراحي دوخت، مراقب��ت زيبايي، فناوري 
اطالعات و صنايع غذايي تاس��يس شده و 

4انجمن نيز در شرف تاسيس است. 
در س��ال جاري تعداد 5جلسه هم انديشي 
مراكز با حض��ور نماين��دگان انجمن هاي 
صنفي مربوط تش��كيل گرديد ش��ده كه 
موضوع��ات مطروحه بامحوريت بررس��ي 
مش��كالت آموزش��گاه هاي آزاد، تش��ريح 
دستورالعمل و شيوه نامه ارسالي از سازمان 
و... مورد بح��ث و تبادل نظر ق��رار گرفت. 
تعداد 5دوره آموزش��ي از رش��ته مراقبت 
زيبايي و طراحي دوخ��ت جهت برگزاري 
همايش از سوي كانون انجمن هاي صنفي 
استان پيشنهاد ش��ده كه در هيات نظارت 
استان در دست بررسي است. براي تعامل و 
فراهم سازي بستر مناسب جهت گسترش 
حضور بخش غير دولتي و براي بهره گيري 
از پتانسيل بخش خصوصي و ارتقاء كيفيت 
آموزش��گاه هاي فني و حرفه اي آزاد تعداد 
77 بازرس��ي ارش��ادي از آموزش��گاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد با همكاري نمايندگان 
كانون انجمن هاي صنفي درس��طح استان 

انجام پذيرفته است. 
    طرح ه�ا و برنامه ه�اي آینده 
مركز آموزش فني و حرفه اي اس�تان 

در چه زمينه هایي است؟
 ارتقاي س��طح دانش مخاطبين از طريق 
توس��عه آموزش هاي كارآفريني، توس��عه 
آموزش هاي مهارتي، دانشجويان، فعاليت 
در راستاي قطب بندي كشاورزي، كاستن 

مهندس ابوالفضل تيرانداز، مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان در گفت وگو با »پيك مهارت« مطرح کرد 

رتبه سوم كشوري در آموزش مهارتي به روستاییان

ط
سرخ

تشکیل کارگروه جهت دهي آموزش هاي مهارتي ذیل کمیته اشتغال استان با حضور دستگاه هاي مرتبط، تشکیل کارگروه مهارت آموزي و توسعه نیروي انساني ماهر ذیل دفتر نمایندگان 
مجلس در مرکز استان براي هدایت شغلي مراجعان و شناسایي مخاطبان جدید، ارائه نخستین نمایشگاه فن بازار استان گلستان با همکاري دانشگاه جامع علمي-کاربردي استان گلستان و 

تشکیل کارگاه هاي آموزشي مالکیت فکري و آشنایي با ثبت اختراعات براي نخبگان و ایده پردازان بخشي از دستاوردهاي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان در راستاي ترویج 
آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي بوده است. 

در راستاي تعامل 
با بخش خصوصي 
تاکنون 16انجمن 

صنفي در رشته هاي 
طراحي دوخت، 
مراقبت زیبایي، 
فناوري اطالعات 
و صنایع غذایي 
تاسیس شده و 4 

انجمن نیز در شرف 
تاسیس است. 

6  اشتباه شايع  مصاحبه های شغلی
هر وقت صحبت از مصاحبه ش��غلی مي ش��ود، تصوير يك 
فرد مضطرب و ناچار ك��ه بايد در چند دقيقه شايس��تگی 
و توانايی خ��ود را ثابت كن��د در ذهن ما ش��كل مي گيرد؛ 
در حقيقت فكر مي كنيم مصاحبه ش��غلی فق��ط برای فرد 
مصاحبه شونده چالش برانگيز بوده و كوچكترين اشتباهی 
از جان��ب او مي تواند منجر به از دس��ت رفتن يك موقعيت 
كاری مناس��ب شود؛ چه بس��ا بس��ياری از ما در موقعيتی 
قرار گرفته يا خواهيم گرفت ك��ه حتی برای تامين يك نفر 
پرس��نل، در نقش مصاحبه كننده ظاهر مي شويم و بديهی 
است كه ممكن است به علت بی تجربگی در انجام مصاحبه و 
انتخاب فرد مورد نيازمان دچار اشتباه شويم. در اينجا شش 
اش��تباه رايج در مصاحبه كنندگان شغلی را بررسی كرده و 
سعی مي كنيم راه حل هايی برای اين اشتباهات ارائه دهيم.

در مورد احتماالت اغراق نکنيد  همه ما به شغل و پيشرفت كاری مان عالقه منديم. 1
بنابراين ممكن است در روز مصاحبه شانس ها و برنامه های 
تعريف نشده پروژه های ش��ركت را به صورت اغراق شده و 
شگفت انگيز برای متقاضی شرح دهيم؛ غافل از اينكه فردی 
كه در موقعيت درخواست برای يك شغل جديد قرار گرفته 
اس��ت، تمام »احتماالت« و »ممكن« ها را  »قطعی« تصور 
مي كند. بنابراين در روز مصاحبه در متقاضی انتظاراتی به 
وجود آوريد كه بعدها بتوانيد آنها را برآورده كنيد. به جای 
پرو ب��ال دادن به پروژه های آينده كه هن��وز برای آنها هيچ 
برنامه مدونی نداري��د، در مورد پروژه ه��ای فعلی و كليات 

اهداف آينده صحبت كنيد.  

از غافلگير كردن داوطلب پرهيز كنيد
ممكن است شما برای س��نجيدن يك داوطلب، در 2 

جمع كاركنان با او مصاحبه كنيد؛ البته كه اين روش برای انجام 
كارهايی كه نياز به كار گروهی دارند، مناسب است اما عالوه 
بر اينكه اين روش به داوطلب فشار روانی زيادی وارد مي كند، 
به نكته ای ديگر حتما توجه كنيد : داوطلب در چنين محيطی 
در مقابل اكثريتی قرار گرفته است كه نسبت به آنها در موضع 
ضعف قرار دارد، بنابراين تصميمات، نظرات و واكنش هايش 
تحت تاثير جمع قرار مي گيرد؛ پس اگر مي خواهيد يك فرد را 
به همراه توانايی ها، استعدادها و نوآوری هايش به خوبی ارزيابی 

كنيد، با او به صورت فردی مصاحبه كنيد. 

معذب بودن داوطلب
به معنی ناتوانی او نيست3 

در بسياری از موارد داوطلب دچار استرس مي شود، خجالت 
مي كش��د، عالئم اضطراب را نش��ان مي دهد و قادر نيس��ت 
تصوير خوب��ی از خود ايجاد كند. در اين ش��رايط كار ش��ما 
كمي  دشوار مي شود، چراكه بايد مهارت ناكافی در برقراری 
رابطه يا استرس قرار گرفتن در موقعيت جديد را، از ناتوانی 
و ناكارآمدی داوطلب تش��خيص دهيد. ممكن است چنين 
فردی در شرايط عادی بسيار كارا و قدرتمند ظاهر شود و شما 
نبايد به عنوان يك مدير، حتی يك فرد مناسب و شايسته را به 
داليل سطحی از دست بدهيد. اگر اين اتفاق در انجام مصاحبه 
با داوطلبان مكررا برای شما تكرار مي شود، شما بايد در روش و 
حاالت خود، حين مصاحبه تجديد نظر كنيد چون به احتمال 
زياد اين شما هستيد كه با رفتارتان توليد اضطراب مي كنيد.

در مطرح كردن سواالت تان
انعطاف پذیر باشيد4 

ش��ما به عنوان مصاحبه كننده بايد ليستی از سواالت مورد 
نظرتان را از پيش آماده كرده باشيد اما تمام توجه تان را به 
پرسيدن الينقطع اين س��واالت معطوف نكنيد. بهتر است 
از داوطلب يك سوال بپرسيد، سپس به پاسخ او فكر كنيد 
و اگر نكته تاريك يا جدي��دی در صحبت های او يافتيد؛ به 
پرسش و پاس��خ در همان زمينه ادامه دهيد؛ چرا كه با اين 
روش دسترس��ی به ش��ناخت عمقی تر، از داوطلب ممكن 
مي شود. هم چنين با داوطلب در مورد شرايط دشوار كاری 
يا نوع روابط با همكاران در شرايط بروز اختالف نظر، صحبت 
كنيد چون در اين صورت به اطالعاتی دست خواهيد يافت 

كه شايد او قصد نداشته با شما در ميان بگذارد. 

90 به 10
 ممكن است شما به عنوان مصاحبه كننده در انجام 5 

مصاحبه به شكل متكلم وحده ظاهر شويد و داوطلب هم از 
آنجايی كه مي خواهد خوب به نظر برسد، حرف شما را قطع 
نمي كند. نهايتا در پايان مصاحبه ش��ما مي توانيد در مورد 
اينكه آيا داوطلب شنونده خوبی هست يا نه؟ تصميم گيری 
كنيد! بهتر است به جای توضيحات فراوان در مورد شركت، 
موقعي��ت كاری و پروژه های ت��ان را به بح��ث بگذاريد. در 
حقيقت ش��ما بايد قانون 90 به 10 را رعايت كنيد، به اين 
معنی كه در يك مصاحبه كاری 90درصد از مكالمه از سوی 

داوطلب و تنها 10درصد  از سوی شما باشد. 

به دنبال بهترین فرد باشيد نه فرد قابل قبول
در پايان مصاحبه از يك چك ليس��ت با مضامين : 6 

ظاهر، صحبت كردن، مدرك، مسئوليت پذيری و... استفاده 
نكنيد؛ چراكه ممكن اس��ت يك نفر تمام اي��ن امتيازات را 
كسب كند اما هيچ خصوصيت فوق العاده و چشم گيری نيز 
نداشته باشد، شما بايد به دنبال بهترين فرد با خصوصيات 
منحصر به فرد باش��يد، نه كس��ی كه امتياز  حداقل ها را در 

تمام زمينه ها كسب مي كند.

بازار کار

از عرضه مح��وري و پيوند بي��ن نيازهاي 
جامعه و آموزش ارائه ش��ده )آموزش هاي 
بازارمحور(، شناسايي نيازو ذائقه آموزشي 
صنايع جهت توانمندسازي افراد شاغل در 
صنايع به جهت بسترسازي شرايط توسعه 
رقابتي، كمك به توس��عه پايدار روس��تاها 
با ارائه مس��تمر آموزش هاي مهارتي، ارائه 
تركيب درس��تي از مهارت ها به مخاطبين 
)بس��ته مهارتي: ارائه آموزش تخصصي به 
همراه مهارتهاي كليدي و پش��تيبان نظير 
بازارياب��ي و...( تحقق عدال��ت اجتماعي با 
توانمندسازي افراد تحت پوشش بهزيستي 
و كميته امداد حضرت ام��ام)ره( از جمله 
برنامه هاي اصل��ي اي��ن اداره كل در ادامه 

مسير مهارت آموزي است. 
    دس�تاوردهاي برت�ر مرك�ز 
آموزش فني و حرفه اي اس�تان در چه 

زمينه ها و رشته هایي بوده است؟
 از سوي ديگر تشكيل كارگروه جهت دهي 
آموزش هاي مهارتي ذيل كميته اش��تغال 
اس��تان با حض��ور دس��تگاه هاي مرتبط، 
تش��كيل كارگروه مهارت آموزي و توسعه 
نيروي انس��اني ماهر ذيل دفتر نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اس��المي در مركز 
اس��تان براي هداي��ت ش��غلي مراجعين و 
شناسايي مخاطبين جديد، ارائه نخستين 
نمايشگاه فن بازار استان گلستان با تشريك 
مس��اعي دانش��گاه جامع علمي كاربردي 
اس��تان گلس��تان و تش��كيل كارگاه هاي 
آموزش��ي مالكيت فكري و آشنايي با ثبت 
اختراعات ب��راي نخب��گان و ايده پردازان، 
حضورفعال در ستاد تس��هيالت سفرهاي 
نوروزي استان كه منجر به تقدير از استاندار 
محترم ش��د، حض��ور فعال در نخس��تين 
هماي��ش بين الملل��ي اش��تغال در تهران 
ب��ا 10عن��وان مقال��ه، انعق��اد تفاهم نامه 
4جانب��ه در اس��تان در راس��تاي ارتقاي 
سطح مهارت هاي حرفه اي شاغلين حوزه 
ارتباط��ات و فن��اوري و در راس��تاي نظام 
صالحيت حرفه اي، هم��كاري با جمعيت 
فرزندان شاهد و ايثارگر كشور در برگزاري 
نخس��تين مس��ابقات گيم نت كشوري در 
استان و طراحي سامانه تحت وب مشاوره 
و هدايت ش��غلي آموزش��ي به معلولين و 
خدم��ات گيرندگان بهزيس��تي ك��ه براي 
نخس��تين بار در كشور اجرا ش��ده است از 
جمله دس��تاوردهاي همكاران خدوم اين 

اداره كل در سال 92 است. 

    درباره آزمون هاي برگزار شده 
در سطح استان از سوي مركز آموزش 

فني و حرفه اي توضيح دهيد.
 در نخس��تين آزمون هماهنگ س��ال92، 
4854 در 10ح��وزه آزمون��ي ش��ركت 
داشته اند كه 3159 نفر بانوان و 1695 نفر 
آقايان بوده اند. نخس��تين مرحله از آزمون 
تفاهم نامه ها )قاليبافي و صنايع دستي( نيز 
با حضور 5707 نف��ر و 806 نفر در صنعت 

ساختمان برگزار شد. 
در دومي��ن مرحل��ه از آزم��ون هماهنگ 
سال92 نيز 7379 نفر شركت داشتندكه 
2959 نف��ر م��رد و 4420 نف��ر زن بودند. 
همچني��ن در دومي��ن مرحل��ه آزم��ون 
تفاهمنامه ه��ا 383 نف��ر و در صنع��ت 
س��اختمان 637 نف��ر در 15حرفه حضور 
يافتند. آزمون ادواري برگزار شده در استان 
در 58 حرفه، 822 نفر آزمون دهنده را كه 
647 نفر آنان مرد و 175 نفر زن بوده اند را 

تحت پوشش قرار داده است. 
    عملک�رد مركز آم�وزش فني 
و حرفه اي اس�تان در مس�ابقات ملي 
مهارت به چه ش�کل بوده است و چه 

برنامه هایي در این زمينه دارید؟
المپياد ملي مهارت هر ساله با هدف ترغيب 
جوانان به كسب مش��اغل حرفه اي زيرنظر 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و هر 
دو س��ال يك بار در يكي از كشورهاي عضو 
س��ازمان بين المللي آموزش هاي حرفه اي 
برگزار مي شود. چهاردهمين دوره مسابقات 
المپياد س��ال92 در استان گلستان پس از 
مراحل تبليغات و اطالع رس��اني با حضور 
3232نف��ر در 29حرفه برگزار ش��ده كه 
149نفر به مرحل��ه اس��تاني راه يافته اند. 
در حال حاضر با هدف ارتقا س��طح مهارت 
برگزيدگان و آمادگي بيشتر جهت راهيابي 
ب��ه مرحل��ه كش��وري در اردوي آمادگي 
مشغول گذراندن اردو هس��تند تا در نيمه 
دوم شهريور ماه جهت انتخاب براي مرحله 

كشوري در آزمون مربوطه شركت كنند. 
همچنين در چهل و دومين دوره مسابقات 
جهاني مهارت كه در كش��ور آلمان برگزار 
شد و ارتقاي 2پله اي به مقام چهارم جهاني 
را به همراه داش��ت تالش هاي قابل تقدير 
آقاي محسن حشمتي كارش��ناس همراه 
از اين استان در رش��ته راهكارهاي تجاري 
در نرم افزار با كس��ب ديپلم افتخار به ثمر 

نشست. 
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مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد

ارزیابي شاخص
جهانی كارآفریني در ایران

انرژي كارآفرينانه در هر اقتصادي وابسته به افرادي است كه فرصت ها را در محيط خود شناسايي مي كنند، سپس افراد 
با اعتقادي كه به توانايي خود در مواجهه با انواع مخاطراتي كه در راه اندازي كسب و كار دارند، تشويق مي شوند. كميت و 
كيفيت فرصت هاي درك شده و همچنين باور فرد نسبت به توانايي هايش متاثر از عوامل متعددي در محيط از جمله رشد 
اقتصادي، نوع فرهنگ، تحصيالت و... است. همچنين درك افراد از فرصت و قابليت كارآفرينانه به گروه هاي مختلف جامعه 
وابسته است كه اين خود ريشه در عوامل تاريخي، اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي دارد. بنابراين امروزه توسعه كارآفريني 
به يكي از استراتژي هاي مهم اكثر كشورهاي پيشرفته و درحال توسعه در دنيا تبديل شده است. اما واقعيت آن است يكي 
از اقدامات مهم در توسعه كارآفريني ارزيابي آن است. ارزيابي وضعيت يك جامعه در سطح ملي براي شناسايي توانايي ها 

و استعداد هاي خود و در مرحله بعد محك زني و مقايسه با كشورهايي كه در اين زمينه موفق هستند. 
    شاخص هاي ارزیابي كارآفریني در كشور

ديده بان جهاني كارآفريني )GEM( در سال 1997 با هدف پايش، ارزيابي و ارائه داده هاي پژوهشي معتبر جهاني درباره فعاليت هاي 
كارآفرينانه، با مشاركت كشور فنالند، ايرلند و بابسون كالج آمريكا، و دانشكده كسب و كار لندن ايجاد شد. ديده بان جهاني كارآفريني 
بزرگ ترين كنسرسيوم دانشگاهي در زمينه پژوهش هاي كارآفريني در دنياست. دانشگاه تهران از سال 1387تاكنون همزمان با 
برنامه هاي اين سازمان و 67 كشور عضو، برنامه هاي پژوهشي ان را اجرا مي كند. در اين برنامه پژوهشي 3 دسته شاخص هاي ادراك ها 
و گرايش هاي كارآفرينانه، فعاليت هاي كارآفرينانه و اشتياق كارآفرينانه ارزيابي مي شوند. ادراك هاي كارآفرينانه بيانگر ديدگاه عموم 
درباره كار آفريني و كارآفرينان است. فعاليت هاي كارآفرينانه اشاره به فعاليت هايي دارد كه كارآفرينان نوظهور در جهت ايجاد 
كسب و كار جديد با آن درگير هستند و اشتياق كارآفرينانه بيانگر حالت هاي احساسي و هيجاني مثبت و شديدي است كه كامال 
آگاهانه بوده و از طريق مشاركت در فعاليت هاي كارآفرينانه تجربه مي شود. جداول زير نتايج اين ارزيابي ايران را در سال 2012 نشان 
مي دهند:  مطابق برنامه 2012 ديده بان جهاني كارآفريني ايران با شاخص كارآفريني نوپا برابر با 11 درصد در ميان 67 كشور عضو 

در رده سي ام قرار دارد. اين شاخص طي 5 سال گذشته روند صعودي داشته و مقدار آن بيش از كشورهاي خاورميانه بوده است.
    بررسي مقایسه اي شاخص هاي كارآفریني در ایران و جهان

در گزارش هاي ديده بان جهاني كارآفريني كشورهاي عضو در سه گروه اقتصادي دسته بندي مي شوند: اقتصاد منبع محور، 
اقتصاد كارايي محور، و اقتصاد نو آوري محور. ايران در ميان كشورهاي با اقتصاد منبع محور قرار دارد.  براساس نتايج برنامه 
پژوهشي GEM شاخص درك كارآفرينانه، در ايران 39.17درصد بوده است كه بسيار پايين تر از ميانگين اقتصادهاي منبع 
محور )59.6( و اقتصادهاي كارايي محور )42( و نيز اقتصادهاي نوآوري محور )37.4( است. همچنين شاخص قابليت كارآفرينانه 
در ايران برابر با 54.15درصد است كه كمتر از ميانگين اقتصادهاي منبع محور بوده و باالتر از كشورهاي كارايي محور و نوآوري 
محور است. در واقع از هر صد نفر ايراني بزرگسال 55 نفر براين باورند كه مهارت، دانش و تجربه راه اندازي كسب و كار را دارند. 

براساس ارزيابي شاخص قصد كارآفرينانه، ايران در ميان 67 كشور با ميانگين 22.28درصد در جايگاه بيست و يكم قرار 
دارد. شاخص كارآفريني نوپا برابر با 10.79درصد است كه كش��ور مان را در جايگاه بيست و دوم قرار مي دهد. همچنين 

ايران در شاخص كارآفريني تثبيت شده رتبه دوازدهم را داراست. 

شاخص كارآفريني نوآورانه در سال 2012 در ايران برابر با 10.5درصد بوده است. 
براس��اس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، با وجود اينكه بيش از 90درصد كس��ب وكارهاي ايراني كوچك و متوسط 
هستند اما سهم بااليي در توليد ناخالص داخلي ندارند. چرا كه اغلب فعاليت هاي نوآورانه نبوده و از سطح تكنولوژي بااليي 

برخوردار نيستند. 

جدول میزان و رتبه شاخص هاي كارآفریني در ایران در سال 2012
رتبه ميان 67 كشور ميزان )درصد( تعریف عملياتيشاخص هاي كارآفریني

عضو

ادراك ها و گرایش هاي كارآفرینانه

درك فرصت هاي خوب راه اندازي كسب و كاردر محل درك فرصت
زندگي در 6 ماه بعدي

19 .3935

برخورداري از دانش، مهارت و تجربه راه اندازي درك قابليت
كسب وكار جدید 

15 .5426

درصد افراد بالغ 18-64 سال كه در 12ماه آینده درصدد قصدكارآفرینانه
راه اندازي كسب و كاري جدید هستند 

28 .2235

درصد جمعيت بزرگسال 18-64سال كه درگير ترس از شکست
فعاليت هاي كارآفرینانه نبوده و ترس از شکست مانع 

راه اندازي كسب و كاري توسط آنها مي شود 

86 .3939

عبارت است از: ميزان توجه رسانه ها به كارآفریني و هنجارهاي اجتماعي كارآفرینانه
كارآفرین بودن به عنوان گزینه كاري خوب  و منزلت 

اجتماعي كارآفرین در جامعه 

6134

فعالیت هاي كارآفرینانه

فرد بزرگسالي كه هم اكنو بطور فعال كسب و كار كارآفریني جدید
جدیدي را مدیریت مي كند، شخصا مالك تمام یا 

قسمتي از آن كسب و كار است، شركت بيش از 42 
ماه عمر ندارد و بيش از 3 ماه و كمتر از 42 ماه حقوق 

كاركنانش را پرداخت كرده است. 

48 .621

فرد بزرگسالي كه طي 42 ماه گذشته فعاليت قابل كارآفریني نوظهور
مالحظه اي براي راه اندازي كسب و كار جدید انجام 

داده است. شخصي كه شخصا صاحب تمام یا قسمتي از 
كسب و كار جدید است. و براي هيچ كارمندي حقوقي 

بيشتر از 3 ماه پرداخت نکرده است 

47 .441

این شاخص مجموع دو شاخص فعاليت هاي كارآفرینانه كارآفریني نوپا
نوظهور و جدید در ميان جمعيت بالغ را در بر مي گيرد 

79 .1030

فرد بزرگسالي است كه در حال اداره فعال كسب و كاري كارآفریني تثبيت شده
با بيش از 12 ماه عمر است و شخصا مالك تمام یا بخشي 

از آن شركت است 

53 .916

به تمامي فعاليت هاي كارآفرینانه نوپا و تثبيت شده در كليه فعاليت هاي كارآفرینانه 
ميان جمعيت بالغ )18-64( اشاره دارد 

2122

به فعاليت هایي اشاره دارد كه براساس تشخيص فرصت كارآفریني فرصت گرا 
و بهره برداري از فرصت ایجاد شده است 

24 .635

به فعاليت هایي اشاره دارد كه از روي اجبار و به دليل كارآفریني اجباري
عدم وجود سایر گزینه هاي كاري به وجود آمده است 

53 .417

اشتیاق كارآفرینانه

درصد كارآفریناني كه حداقل 25 درصد مشتریانش كارآفریني بين المللي
خارج از كشور است 

53 .164

كارآفرین تثبيت شده اي است كه هم اكنون 20 نفر كارآفریني با رشد باال
كارمند یا بيشتر را در استخدام دارد 

24 .2048

كارآفرین نوپایي كه انتظار دارد در بازه زماني 5 ساله، كارآفریني با انتظارات باال
حداقل 20 نفر كارمند را استخدام كند 

3 .1023

كارآفریني نوپا، محصول، بازار 
جدید 

كارآفرین نوپایي كه محصول كامال جدیدي ارائه كرده یا 
حداقل محصولش براي برخي از مشتریانش جدید بوده 
و كسب و كارهاي زیادي آن محصول را ارائه نمي كنند 

5 .1066
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فرم اطالعات مشاغل خانگی
) تایپ(

فرم اطالعات مشاغل خانگی
) کارور حسابدار(

تـایـپ

 معرفي

کارور حسابدار 
شخصی است 

که بتواند امورات 
مربوط به ثبت امور 
طبقه بندی تلخیص 
و گزارش اطالعات 
و رویدادهای مالی را 

انجام دهد

,,

تایپیست کسی است که عالوه بر داشتن مهارت 
تندخوانی بتواند انواع نوشتار خطی فارسی را در حروف 

شکسته و غیره خوانده و از عهده تایپ انواع نوشتار 
و نامه های اداری )درون سازمانی و برون سازمانی(، 

تجاری، بازرگانی و سایر موارد بر آید

03

01 عنوان شغلردیف

عنوان شغل :    تایپ1

2
تعریف شغل :  تایپيست كسی است كه عالوه بر داشتن مهارت تندخو انی بتواند انواع 

نوشتار خطی فارسی را در حروف شکسته و غيره خوانده و از عهده تایپ انواع نوشتار و 
نامه های اداری )درون سازمانی و برون سازمانی(، تجاری، بازرگانی و سایر موارد بر آید

3

فهرست توانایی شغلی :  فعاليت هایي كه در كار فوق صورت مي گيرد عبارتست از تایپ 
نامه هاي اداري و شخصي، مقاالت، پایان نامه ها، طرح هاي پژوهشي )شامل متن، نمودار، 

جداول(، و صفحه آرایي. الزم به ذكر است در كار فوق تجربه و دقت از اهميت ویژه اي 
برخوردار است. 

4
ميزان مهارت مورد نياز :  داشتن مدرك )حداقل دیپلم(، گذراندن دوره هاي كامپيوتري 

Windows ، Word مانند
 اپراتوري مقدماتي و پيشرفته و تجربه كافي

آیا این شغل نيازمند گذراندن دوره آموزشی می باشد ؟  بلی5

حداقل دوره آموزشی مورد نياز :150 ساعت سطح 61

حداقل مدرك تحصيلی مورد نياز :دیپلم 7

رشته تحصيلی مرتبط :  كامپيوتر8

حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نياز : 1 سال9

وضعيت جسمانی مورد نياز برای انجام شغل :   سالمت كامل جسمانی و روانی10

حداقل اعتبارات مورد نياز برای ایجاد شغل : 100 ميليون ریال11

12

مواد اوليه و ابزار كار مورد نياز :  ميز 
 صندلي 
 كامپيوتر 

 پرینتر ، تلفن و ... 

حداقل فضای مورد نياز :24 متر مربع13

استان ها و شهر های مناسب برای این شغل : در تمامی استانهای سطح كشور امکان انجام 14
وجود دارد.

محل مناسب برای فعاليت : منزل مسکونی و یا محل اجاره ای15

نوع منزلی كه انجام فعاليت در آن مناسب یا امکان پذیر است : ویالیی یا آپارتمانی و یا 16
یك اتاق

امکانات مورد نياز برای انجام شغل در واحد مسکونی :   استفاده از امکانات و وسایل منزل 17
)كامپيوتر،  تلفن و ...(

نوع سوخت مصرفی برای شغل :  برق – گاز 18

19

استانداردهای انجام كار :
ساعت كار: انعطاف پذیر

ایمنی: آشنایی با بيماری های ناشی از شغل، آشنایی با شرایط مطلوب و ایمن محيط كار، 
آشنایی با علل بروز حوادث شغلی 

بهداشت: آشنایی با عوامل استرس آفرین و غلبه بر آن ، آشنایی با بهداشت روانی در كار  

سازمان های حمایتی و نظارتی شغل :  سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی وشهرداری 20

دستگاه صادركننده مجوز : آموزش فنی و حرفه ای21

به چه مجوزهایی نياز دارد و مدارك مورد نياز آن ها چيست ؟  22
مجوز انجام كار 

مراحل و مدارك مورد نياز مجوز :  متقاضی ضمن حضور در مراجع فوق نسبت به تهيه 23
مدارك اقدام نماید. 

بازار های هدف محصوالت :  كليه سازمان ها،  شركت ها ی دولتی و خصوصی و افراد 24
حقيقی و حقوقی

قابليت صادرات محصوالت :  خير 25

آیا شغل نياز به بازرسی دارد ؟ بله26

سایر شرایط مورد نياز شغل :  ندارد27

عنوان شغلردیف

عنوان شغل : كارور حسابدار1

تعریف شغل : شخصی كه بتواند امور مربوط به ثبت ، طبقه بندی2
 تلخيص و گزارش اطالعات و رویدادهای مالی را انجام دهد.

3

فهرست توانایی شغلی : 
بررسی عملکرد مالی موسسات – ثبت و گزارش حساب ها، گزارش مالی نهایی 

)صورت های مالی( ثبت اسناد تجاری عمليات حسابداری مربوط به تنخواه گردان صندوق 
و بانك، ثبت حساب های خاص موسسات بازرگانی، اصالح حساب ها، بستن حساب ها تا 

Excel 1ایان دوره مالی ، بکارگيری رایانه در حسابداری و استفاده از نرم افزار

ميزان مهارت مورد نياز : 4
دیپلم حسابداری یا باالتر و گواهينامه درجه 2 حسابداری

آیا این شغل نيازمند گذراندن دوره آموزشی می باشد ؟ بله5

حداقل دوره آموزشی مورد نياز : حسابداری مقدماتی ، حسابداری تکميلی حسابداری 6
پيشرفته– حسابداری حقوق و دستمزد و حسابداری صنعتی مقدماتی وتکميلی

حداقل مدرك تحصيلی مورد نياز :دیپلم7

رشته تحصيلی مرتبط : حسابداری،  مدیریت )دولتی، صنعتی، بازرگانی(8

حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نياز : 2 سال9

وضعيت جسمانی مورد نياز برای انجام شغل :  سالمت كامل جسمی و روانی10

حداقل اعتبارات مورد نياز برای ایجاد شغل : 20 ميليون ریال11

مواد اوليه و ابزار كار مورد نياز : ميز صندلی، ماشين حساب، رایانه ، پرینتر12

حداقل فضای مورد نياز : اتاق 12 متر مربعی13

استان ها و شهر های مناسب برای این شغل : همه استانها14

محل مناسب برای فعاليت : منزل مسکونی، كارخانه ، كارگاه ، شركت15

نوع منزلی كه انجام فعاليت در آن مناسب یا امکان پذیر است : در منزلی كه فضا 16
مناسب داشته باشد مانعی ندارد

امکانات مورد نياز برای انجام شغل در واحد مسکونی :17
 اتاق كار و امکانات وسایل مورد نياز

نوع سوخت مصرفی برای شغل : برق، آب و گاز18

19

استانداردهای انجام كار :
ساعت كار بستگی به نوع فعاليت شركت یا كارخانه 8 تا 12 و 16 تا20

ایمني رعایت نکات ایمنی در ساختمان های مسکونی
بهداشت رعایت نکات بهداشتی فردی و اجتماعی 

سازمان های حمایتی و نظارتی شغل : آموزش فنی و حرفه ای – سازمان امور مالياتی20

دستگاه صادركننده مجوز جهت آموزش :  آموزش فنی و حرفه ای 21

به چه مجوزهایی نياز دارد و مدارك مورد نياز آن ها چيست ؟22
 مدرك تحصيلی و مدارك مهارتی

مراحل و مدارك مورد نياز مجوز : مراجعه به آموزش فنی و حرفه ای23
 و سازمان امور مالياتی

24
بازار های هدف محصوالت : كليه سازمان ها و شركت ها و مراكزي كه قصد داشتن 

 سایت جهت معرفي و عرضه محصوالت و انجام امور از راه دور)اینترنت( را دارند.كليه
شركت ها و موسسات تجارتی و مالی و اداری

قابليت صادرات محصوالت :خير 25

آیا شغل نياز به بازرسی دارد ؟بله26

سایر شرایط مورد نياز شغل : ندارد27

کارور حسابدار



9

فرم اطالعات مشاغل خانگی
) تعميرکار تلفن(

تعميرکار تلفن

تـایـپ

 معرفي مشاغل خانگي

تعمیرکارتلفن همراه 
کسی است که 

بتواند از عهده تعمیر 
وعیب یابی انواع 

گوشیهای موبایل هم 
ازنظر نرم افزار وهم 
از نظر سخت افزار 

برآید

02

طراحی و اجرا: محمد احتشامی | پيك مهارت

فهرستردیف

عنوان شغل : تعميركارتلفن همراه1

تعریف شغل : كسی كه بتواند از عهده تعمير وعيب یابی انواع گوشی های موبایل هم ازنظر 2
نرم افزار وهم از نظر سخت افزار برآید

فهرست توانایی شغلی : مطابق با استاندارد تعميركار تلفن همراه با كد)8-56/36/1/3(3

ميزان مهارت مورد نياز : مهارت كامل درباره الکترونيك عمومی 1و2وهمچنين برق عمومی 4

آیا این شغل نيازمند گذراندن دوره آموزشی می باشد ؟ بله5

حداقل دوره آموزشی مورد نياز : 130ساعت6

حداقل مدرك تحصيلی مورد نياز : پایان دوره راهنمایی7

رشته تحصيلی مرتبط : الکترونيك8

حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نياز : 3سال9

وضعيت جسمانی مورد نياز برای انجام شغل :  دارابودن سالمت كامل جسمی و روحی10

حداقل اعتبارات مورد نياز برای ایجاد شغل : حداقل 30 ميليون ریال11

مواد اوليه و ابزار كار مورد نياز : طبق استاندارد12

حداقل فضای مورد نياز : طبق با استاندارد13

استان ها و شهر های مناسب برای این شغل : تمامی استانها14

محل مناسب برای فعاليت : داخل محدوده شهری15

نوع منزلی كه انجام فعاليت در آن مناسب یا امکان پذیر است : دركليه منازل با 16
درنظرگرفتن امکانات و تجهيزات كامل

امکانات مورد نياز برای انجام شغل در واحد مسکونی : مطابق با استاندارد17

نوع سوخت مصرفی برای شغل :برق  گاز و آب 18

19

استانداردهای انجام كار : استاندارد سازمان فنی وحرفه ای 
ساعت كار:--

ایمنی : مطابق با استاندارد
بهداشت : مطابق با استاندارد

سازمان های حمایتی و نظارتی شغل : سازمان فنی و حرفه ای20

دستگاه صادركننده مجوز جهت آموزش : سازمان فنی و حرفه ای21

به چه مجوزهایی نياز دارد و مدارك مورد نياز آن ها چيست ؟ مدرك فنی و حرفه ای و 22
پروانه كسب و كار

مراحل و مدارك مورد نياز مجوز : اخذ مدارك فنی و حرفه ای23

بازار های هدف محصوالت : محصوالت كليه سازمانها وشركت ها ومراكزی كه قصد داشتن 24
سایت جهت معرفی و عرضه محصوالت وانجام اموراز راه دور اینترنت را دارند

قابليت صادرات محصوالت : وجود دارد25

آیا شغل نياز به بازرسی دارد ؟ بله26

سایر شرایط مورد نياز شغل : ندارد27

کارور حسابدار
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فریبا اوجي، کارآفرین صنایع دستي دریایي در گفت وگو با »پيك مهارت«: 

صنایع دستي دریایي، رونق توریسم و اشتغال را به دنبال دارد
ط

سرخ

محسن خبازان : فریبا اوجي اردبیلي از قشر فرهنگي کشور و گفت وگو با او تداعي کننده ایمان، صبر و متانت یك معلم در کالس درس است. براي یك زن همچون خانم اوجي حضور در عرصه کارآفریني مشکالت و مسائلي به همراه دارد که باید اذعان کرد مردان 
کمتر چنین مشکالتي دارند و همین نکته مي تواند راهگشاي زناني باشد که در خود توان ورود به عرصه کارآفریني را مي بینند و به دنبال الگوهایي براي کنار زدن تردیدهایشان هستند. براي حل مشکل اشتغال، نیازمند مردان و زناني هستیم که در راه رسیدن به هدف 

خود تالش و مهارت را با خالقیت آمیخته باشند و از محدودیت هایي که مشکالت بر مسیر آنها ایجاد مي کند هراسي به دل راه ندهند. گفت وگوي حاضر با یکي از همین زنان خالق و پرتالش ایران زمین صورت گرفته است که شما را به خواندن آن دعوت مي کنیم. 

درس های مهمی كه اگر خوب به كار ببندیم  خطر ورشكستگی را از كسب و كار ما دور می كند
در فاصله سال های 2000 تا 2002 بخش تکنولوژی در آمریکا در بدترین وضع و پایين ترین سطح قرار داشت و این دوره را با شيوع گسترده رسوایی های مالی و حسابرسی به یاد می آورند؛ رسوایی هایی كه غول های بزرگی چون ورلدكام و انرون را از پای 
درآوردند. بحران اقتصادی جهان در فاصله سال های 2007 تا 2009 به لحاظ ویرانگری در تاریخ شركت های مدرن بی سابقه بوده است، اگرچه بحران كنونی اروپا و جهان می رود كه دوره ای دیگر از ورشکستگی ها را به ارمغان آورد. بحران آن  دوره 37 تریليون 
دالر، یعنی 60 درصد از سرمایه های بازار جهانی را ظرف مدت 17 ماه شست و ترس ركود طوالنی مدت را به جان جهانيان انداخت.  ميان شركت ها و حساب شخصی شما با شركت های بزرگی كه در این جا بررسی كردیم، چه به لحاظ بزرگی و چه از نظر پيچيدگی، 

تفاوت های بسياری هست؛ اما اگر تفاوت در ترازنامه، درآمدها و جریان نقدی را كنار بگذاریم، درس های مهمی می توان از ورشکستگی های بزرگ تاریخ گرفت كه برای هر كس و هر كسب وكاری صرف نظر از بزرگی و كوچکی اش بسيار مفيد خواهند بود.
ضریب اتکای بيش  ازحد معموال  استراتژی پرخطری است1

 به كارگيری اه��رم ضريب اتكا  در عرصه كس��ب وكار 
به معنای اس��تفاده از پول های وام گرفته ش��ده برای 
سرمايه گذاری در دارايی هاست. ضريب اتكا را معموال 
شمش��يری دولبه می خوانند، از آن جا ك��ه می تواند 
به هنگام افزاي��ش قيمت دارايی ها س��ود را دوچندان 
افزايش دهد، اما از س��وی ديگر به وقت كاهش قيمت 
دارايی ها زيان را هم چندبرابر بيشتر كند. افول شركت 
برادران لمن نمونه ای آش��كار از خط��رات ضريب اتكا 
زياد اس��ت. ورود پرقدرت برادران لمن به بازار رهن و 
مستغالت پرريسك در ابتدا س��ود هنگفتی را نصيب 
اين ش��ركت كرد، به ط��وری كه در فاصله س��ال های 
2005 تا 2007 هر س��ال سودی بی س��ابقه را تجربه 
كردند اما تا سال 2007 ضريب اتكا اين شركت داشت 
به سرعت باال می رفت. در اين س��ال، لمن بزرگترين 
ضامن اوراق بهادار پشتوانه-امالك در وال استريت بود، 
با مجموعه دارايی هايی معادل 85 ميليارد دالر. نسبت 
كل دارايی های اين شركت به سهاِم سهام داران در سال 
2007، 32 بود، يعنی اين كه به ازای هر دالر دارايی در 
ترازنامه شركت تنها 3 سنت پشتوانه سهام وجود داشت.

نقدینگی کافی  هميشه خوب است2
عامل ورشكس��تگِی واش��نگتن ميوچوال، »هجوم به 
بانك« بود؛ هجومی كه در مدت 10 روز در سپتامبر سال 
2008، 9 درصد از سپرده ها را از خزانه اين بانك بيرون 
كشيد. در آن دوره، به سبب ورشكستگی شركت برادران 
لمن و ورشكس��تگی قريب الوقوع ش��ركت های بزرگ 
ای آی جی، فَرنی مائی و فِردی َمك، بازارهای مالی بسته 
شده بودند. در نتيجه حجم و سرعت خروج سپرده ها از 
بانك واشنگتن ميوچوال زمانی برای مديران اين شركت 
نگذاشت كه سرمايه ای جديد بيابند، يا نقدينگی شان را 
بهبود بخشند يا شريك سهام خواهی پيدا كنند. درسی 
كه می توان در اين ميان گرفت اين است كه شايد نگه 
داشتن پول نقد در بازار رقابت چندان عقالنی نباشد اما 
به وقت وخيم شدن اوضاع به كار می آيد. بنابراين منطقی 
است كه هميش��ه مقدار مناس��بی از نقدينگی داشته 
باشيم، تا بتوانيم از عهده هزينه های غيرمنتظره و اتفاقی 
كسب وكارمان برآييم. در زندگی شخصی هم، زندگی 
كردن از اين موعد پرداخت حقوق تا موعد ماه بعد و نگه 
نداشتن نقدينگی كافی برای مواجهه با رويدادهايی چون 
هزينه پزشكی غيرمترقبه، می تواند بسيار پر خطر باشد.

کالهبرداری  هيچ وقت آخر و عاقبت ندارد3
وقتی به سرنوش��ت برنارد ابِرز، رئيس س��ابق شركت 
ورلدكام، غول ارتباطی و تلفن از راه دور، نگاه می اندازيم، 
كه به س��بب اقدامات كالهبردارانه و خيانت در اعتماد 
س��هامداران و س��رمايه گذاران و تقلب در حساب های 
شركت، بايد 25 س��ال را در زندان بگذراند، درسی كه 
می توان گرفت بسيار آسان است: كالهبرداری هيچ گاه 
جواب نمی ده��د. ورلدكام در اين ميان تنها ش��ركتی 
نبود كه به خاطر كالهبرداری به سرنوشتی شوم افتاده. 
دنيای مدرن به همان اندازه كه شاهد رشد تجارت ها و 
كسب وكارهای جديد بوده، با كالهبرداری های نوينی 
هم روبه رو شده است. از طرح های پونزی كه برنی مداف 
و الن استنفورد بنيان آن را گذاشتند)و در نهايت به ظهور 
شبكه هايی چون گلدكوئيست انجاميد( تا استفاده از 
اطالعات محرمانه برای انجام معامالت، زدوبندهای مالی 
و بسياری روش های زيركانه ديگر. بسياری از مديرانی 
كه در اين راه گام برداشته اند در نهايت با تحمل زندان يا 
پرداخت جريمه های سنگين مواجه شدند. همين اواخر 
هم شاهد بوديم كه چطور مدير ياهو به سبب دروغی كه 

در رزومه اش داشته اخراج شد. 

محصول، خدمات یا مهارت تان را  به روز کنيد  تا رقابتی بمانيد4
جنرال موتورز 77 سال تمام بزرگترين خودروساز جهان 
محسوب می شد و در سال 1979 بزرگترين كارفرمای 
بخش خصوصی آمريكا با 618 هزار كارمند بود اما در نهايت 
قربانی موفقيِت خود شد؛ س��اختار پرهزينه و مديريت 
ضعيف اين شركت موجب شد به سرعت از دهه 1980 
بدين سو بازار را به شركت های خودروسازی ژاپنی، مثل 
تويوتا و هوندا، واگذار كند. از دست دادن سريع بازارهای 
فروش، بدهی های عظيمی كه در نبود فروش انتظاری، 
بار سنگينی بر دوش جی ام بودند و در نهايت فرا رسيدن 
ركود اقتصادی، همه و همه دست به دست هم دادند تا اين 
شركت را به ورشكستگی بكشانند. جی ام در سال های 
2007 و 2008 در مجموع 70 ميليارد دالر زيان داد. پس 
می توان اين طور استدالل كرد كه شركت ها بايد پيش از 
آن كه اوضاع شان رو به وخامت بگذارد به فكر به روز كردن 
محصوالت يا خدمات شان باشند تا در رقابت عقب نمانند. 
جی ام مدت ها پيشتاز عرصه رقابت بود، اما بی توجهی اش 
به نيازهای مشتريان و به روز نكردن محصوالت و خدماتش 
موجب شد، آكوردها و كمری های كم مصرف به سرعت 

جای جی ام های يغر و بزرگ را بگيرند.

روی چيزی که از آن سردرنمی آورید  سرمایه گذاری نکنيد5
يك��ی از قواعدی ك��ه وارن باف��ت، ك��ه او را موفق ترين 
سرمايه گذار آمريكا می خوانند، برای خود مشخص كرده 
اين است كه »هيچ گاه در كس��ب وكاری كه از آن سر در 
نمی آوريد سرمايه گذاری نكنيد.« اين آن درس كليدی 
است كه بررسی تجربه تلخ ش��ركت انرون، غول انرژی، 
به ما می دهد. انرون در س��ال 1985 از ادغام دو شركت 
توليد گاز طبيعی تأسيس شد  اما تا سال 2001 توانست 
به غولی در عرصه انرژی تبديل شود كه مالك و بهره برداِر 
لوله های انتقال گاز، نيروگاه های برق، نيروگاه های آبی و 
دارايی های بسياری در خارج از آمريكا بود و در بازارهای 
مالی جهان هم بر سر محصوالت مرتبط معامله و فعاليت 
می كرد. در نتيجه الگوی كسب وكار انرون بسيار پيچيده و 
همين موجب شد اشتباهات، كالهبرداری ها و تقلب های 
گسترده در آن زير پرده ای از عدم شفافيت پنهان بمانند 
و در نهايت به ورشكستگی شركت بينجامند. در اين ميان 
سرمايه گذاران بيشترين ضرر را كردند. نكته اين جاست كه 
وقتی گزينه های ديگری در اختيار داريد، سراغ كسب وكار 
و شركتی كه اطالع چندانی از آن نداريد و فعاليت هايش 

هم چندان روشن نيست، نرويد.

ب�راي  را  خودت�ان 
خوانن�دگان »پي�ك 
مهارت« معرفي كنيد 
و درباره نحوه آشنایي 
و عالقه مندي ت�ان ب�ه صنایع دس�تي 

دریایي توضيح دهيد. 
فريبا اوج��ي اردبيلي هس��تم و همانطور كه 
از اس��مم مش��خص اس��ت اصالتا متعلق به 
خطه آذربايج��ان ايران اس��المي اما متولد 
تهرانم و در اين ش��هر بزرگ شدم و زندگي 
كردم. تحصيالت م��ن در زمين��ه الهيات و 
معارف اسالمي اس��ت و س��ال ها در وزارت 
آموزش و پرورش افتخار معلمي داش��تم تا 
اينكه بازنشسته ش��دم. نحوه آشنايي من با 
صنايع دس��تي دريايي به اين شكل بود كه 
سال ها پيش در مسافرت هايي كه به نواحي 
س��احلي ايران داش��تم در س��واحل حضور 
مي يافتم و ب��ه صدف ه��ا و مرجان هايي كه 
امواج به ساحل مي آوردند با نظر كنجكاوي 
نگاه مي كردم. اينها را ب��ه عنوان نعمت هاي 
خداوند مي ديدم ك��ه بايد از آنها اس��تفاده 
بهتري بش��ود. س��ال 1385 تقدير اينگونه 
رقم خورد كه زندگي خانواده من براي چند 
سال به جزيره زيباي كيش منتقل شد و در 
اين جزيره عالقه مندي من به صنايع دستي 
دريايي با توجه به زمان هاي بيشتري كه در 

كنار ساحل حضور داشتم بيشتر شد. 
    عالقه من�دي و كنج�کاوي ب�ه 
صدف ه�ا و مرجان ها ش�ما را ب�ه فکر 
اس�تفاده از آنه�ا در صنای�ع دس�تي 

انداخت؟
عالقه من��دي يك س��وي ماجرا ب��ود. اينكه 
مي ديدم امواج مث��ال در همين جزيره كيش 
چه صدف هاي رنگارنگ و زيبايي به س��احل 
مي آورند و جنس و نوع اين صدف ها در اضالع 
چهارگانه جزيره با هم چق��در تفاوت دارد و 
بعد از هر جزر و مد يا توف��ان تنوع صدف ها 

و مرجان هايي كه از دريا به س��احل مي آيد چقدر زياد اس��ت حقيقتا 
براي من نشانه قدرت خداوند و زمينه اي براي پرداختن به اين مقوله 
بود. س��وي ديگر اين بود كه من از يك مكان جغرافيايي به يك مكان 
جغرافيايي ديگر منتقل شده بودم و به طبع احساس غربت مي كردم. 
در زندگي به تجربه مي دانس��تم كه در اين مواق��ع كار مي تواند مرا از 
احس��اس دلتنگي خارج كند چرا كه طبق تعاليم انس��اني و اسالمي 
كار بهترين دارو و شفا براي روح و روان انسان است. اين بود كه براي 
ساعاتي كه كاري نداشتم به دنبال كار مفيدي بودم تا روح و روان من 

از دلتنگي و افسردگي دور بماند. 
    در آن موقع هنوز بازنشسته نبودید؟

خير آن موقع دبي��ر آموزش و پرورش بودم اما احس��اس مي كردم در 
ساعات فراغت مي توانم كار ديگري را هم دنبال كنم. بيكار ماندن در 
اوقات فراغت براي روح و روان من كه در آن جزيره آش��ناي چنداني 
نداشتم زيانبار بود. اين بود كه سراغ عالقه مندي قديمي خودم رفتم 
و به جمع آوري صدف ها و مرجان ها براي ب��ه كاربردن آنها در صنايع 

دستي دريايي پرداختم. 
    با چ�ه تص�وري صدف ه�ا و مرجان ه�ا را جمع آوري 
مي كردید؟ آیا از ابتدا فکر مي كردید كه از راه صنایع دس�تي 
دریایي مي ت�وان زمينه جدیدي در اش�تغالزایي و كارافریني 

فراهم كرد؟
فكر اينكه از محصوالت دريايي مي توان در صنايع دستي استفاده 
بهينه تري كرد به يك باره در ذهن من جرقه زد. اين فكر در اين بستر 
ذهني شكل گرفت كه مي توانيم از محصوالت دريا كه هديه خداوند 
به ساحل نشينان هس��تند اس��تفاده هاي بهتري كنيم اما وقتي به 
صنايع دس��تي دريايي كه تا آن موقع درست مي شد نگاه مي كردم 
متوجه ش��دم اين كار تقريبا راك��د مانده و به چن��د طرح تكراري 
محدود شده است. متوجه شدم اگر در اين زمينه خالقيت به خرج 
دهم و طرح هاي تركيبي بديع خلق كنم ش��كوفايي و رونق خوبي 
در انتظار اين صنعت خواهد بود چرا ك��ه مواد و متريال آن به وفور 
يافت مي ش��ود و بازار مصرف آن هم وجود دارد، فقط نياز به هنر و 
خالقيت است كه متريال را تبديل به دست ساخته هاي زيبا كند و 
به بازار مصرف معرفي نمايد. براي شروع كار تصميم گرفتم طرحي 
به آموزش و پرورش ارائه دهم و در اين طرح پيش��نهاد كنم درسي 
تحت عن��وان صنايع دس��تي دريايي در مي��ان درس هاي مدارس 
استان هاي ساحلي كشور ايجاد شود و بچه هايي كه در اين استان ها 
ساكن هستند به صورت سيستماتيك در مدارس با اين مقوله آشنا 
ش��وند. اين طرح را نوش��تم و به آموزش و پرورش دادم اما به اين 

كار اكتفا نكردم و در خانه خودم كار روي طرح هاي صنايع دستي 
دريايي را با استفاده از ابزارهاي ابداعي و متريالي كه از ساحل جمع 

مي كردم آغاز كردم. 
    چه مشکالتي را در این مسير پشت سر گذاشتيد؟

براي زني مثل من كه از يك طرف شاغل بودم و بايد كالس هاي درسم 
را برگزار مي كردم و از طرف ديگر بايد وظايف مادري و همسري را انجام 
مي دادم ورود به يك عرصه كاري ديگر سخت بود و برخي اوقات واقعا 
احساس خستگي مي كردم اما حمايت هاي خداوند در كنار تشويق ها 
و تاييدهايي كه از طرف خانواده و بعضي از دوستان مي گرفتن مرا به 
ادامه كارم دلگرم مي كرد. مشكالت بسياري را هم پشت سر گذاشتم از 
جمله اينكه ابزار الزم براي كارم را در اختيار نداشتم كه البته به تدريج 
اين ابزارها را تهيه كردم يا اينكه كار ك��ردن روي صدف ها و مرجانها 
به دليل نداش��تن ابزار مناس��ب و س��خت بودن تراش دادن و بريدن 
صدف ها به دست هاي من آس��يب زد كه اين آسيب ها در حال حاضر 
هم آزارم مي دهد. مهم ترين مش��كل من اين بود كه اين كار را تثبيت 
كنم و ديگران را به اين كار تشويق كنم بطوري كه باور كنند اين كار 
مفيد و داراي بازدهي اس��ت. حتي يادم مي آيد در مقطعي از زمان به 
قدري از نامهرباني ها و بي توجهي هايي كه از طرف مسئوالن مي ديدم 
دلس��رد ش��دم كه تصميم گرفتم كار را متوقف كنم و ادامه ندهم. در 
همان زمان گروهي از جانبازان براي ش��ركت در مراس��مي به جزيره 
كيش آمده بودند. با ديدن آنها به اين فكر افتادم كه بهترين كارهايم را 
به آنها هديه كنم و با اين كار دل آنها را كه براي دين و وطن جانبازي 
كرده بودند اندكي شاد كنم. همين كار را هم كردم و چنان روحيه اي 
به من تزريق شد كه دلسردي را فراموش كردم و با قوت قلب و ايماني 

دوچندان به كارم ادامه دادم. 
    چه انتظاري از مسئوالن دارید و آیا در مسيري كه طي 

كردید مسئوالن كمکي به شما كردند؟
من تنها انتظاري كه از مسئوالن داشتم و دارم اين است كه به اين كار 
ارزش بدهند و مرا راهنمايي كنند كه چگون��ه كارم را بهتر و موفق تر 
پيش ببرم. مسئوالن صنايع دستي استاني و كشوري كه با آنها مالقات 
داشتم وعده حمايت داده اند اما اقدام عملي نكرده اند. بسياري از مراكز 
اقامتي و تورسيتي و فرودگاه ها مي توانند از محصوالت صنايع دستي 
دريايي حمايت ويژه كنند و راه را براي ادامه كار اين صنعت هموارتر 
نمايند. نظير اقداماتي كه شهرداري تهران براي حمايت از هنرمندان 
انجام مي دهد و آثار هنري را خريداري مي كند تا در س��طح ش��هر و 
ايستگاه هاي مترو به نمايش عمومي دربيايد براي محصوالت صنايع 
دستي دريايي هم امكان پذير است. براي توس��عه كار در حال حاضر 

نياز به سرمايه گذاري دارم اما وام با سود و بهره هاي سنگين گره اي از 
مش��كالت من باز نمي كند چرا كه اين صنعت نوپاست و تا به بازدهي 
مناسب برسد زمان مي برد. تقاضاي وام بدون بهره كرده ام اما اين تقاضا 

فعال در پيچ و خم مسائل اداري و كاغذ بازي مانده است. 
    آیا این كار بازدهي اقتصادي دارد؟ 

بله. اين كار هم توس��ط مش��تريان داخلي و هم توسط توريست ها به 
قيمت مناس��ب خريداري مي ش��ود فقط نياز به معرف��ي و بازاريابي 
حرفه اي دارد. خود من نمايش��گاه هايي برگزار كرده ام و برخي افراد 
در همين نمايشگاه ها خواس��تار خريداري كارهاي من به قيمت هاي 
باورنكردني شده اند. جالب است بگويم براي يكي از طرح هاي ابتكاري 
من كه قاليچه اي بافته از صدف بود يك مشتري از كشورهاي حاشيه 
خليج فارس پيدا شده بود. اين مشتري با اصرار و پيشنهاد قيمت قابل 
توجه خواستار اين طرح بود اما من گفتم تا زماني كه اين فرش صدفي 
در هتل ها و مراكز توريس��تي كش��ور خودم به نمايش درنيايد حاضر 
نيس��تم آن را به بيگانه بفروش��م. اين كار مي تواند با توجه به بازدهي 
خوبي كه دارد در اس��تان هاي ساحلي ما كه متاس��فانه نرخ بيكاري 
قابل توجهي هم دارند زمينه خوبي براي اش��تغال و گسترش صنعت 

توريسم ايجاد كند. 
    آیا آمادگي همکاري با س�ازمان هاي آموزش مهارت 
از قبيل س�ازمان آموزش فني و حرفه اي براي گس�ترش این 

صنعت هستيد؟
من ش��خصا آماده همه نوع همكاري با س��ازمان هاي آموزش مهارت 
هس��تم ضمن اينكه ش��ركتي هم براي توس��عه فعاليت هاي مربوط 
به صنايع دس��تي دريايي به ثبت رس��انده ام و در آنجا نيز مي توانم با 
س��ازمان هايي نظير س��ازمان آموزش فني و حرفه اي همكاري هاي 

خوبي داشته باشم. 
    و سخن پایاني... 

پهنه هاي ساحلي كشور ما هداياي بي نظير خداوند به مردم عزيز ايران 
هستند و حيف است اين هدايا را با بي توجهي و غفلت ناديده بگيريم. 
حيف است با وجود اين هدايا در استان هاي ساحلي ما كمترين اثر از 
صنايع دستي دريايي باشد. مسئوالن امر به اين قابليت ها و استعدادها 
نظر بهتري داشته باش��ند تا ظرفيت هاي دريايي ايران از قوه به فعل 
درآيد و براي مردم ما ايجاد ثروت كند. س��خن من با زنان ايران زمين 
هم اين است كه محدوديتي در خالقيت و كار آفريني براي شما وجود 
ندارد كه نتوانيد آن را پشت سر بگذاريد. فقط بايد به خدا توكل كنيد 
و به مس��يري كه طي مي كنيد و هدفي كه مي خواهيد به آن برس��يد 

ايمان داشته باشيد. 

مسئوالن امر به 
این قابلیت ها و 
استعدادها نظر 

بهتري داشته باشند 
تا ظرفیت هاي 
دریایي ایران از 

قوه به فعل درآید و 
براي مردم ما ایجاد 

ثروت کند.
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دکتر حسين توکلي، مشاور عالي سازمان سنجش
در گفت وگو با »پيك مهارت«: 

رشته هاي مهارتي
باید توسعه پیدا كند

ط
سرخ

دکترحسین توکلي نامي آشنا براي همه افرادي است که حداقل یك بار در کنکورهاي 
سراسري دانشگاه شرکت کرده اند. دکتر توکلي مشاور عالي سازمان سنجش تاکنون اجراي 

37 کنکور را برعهده داشته است. او با تجربه اي که از برگزاري کنکور و ظرفیت رشته ها 
و آمار قبولي در این سال ها دارد؛ معتقد است در حال حاضر نیاز جامعه بیشتر به رشته هاي 

کاربردي است. او تاکید دارد باید رشته هاي مهارتي و بین رشته اي را توسعه داد تا بتوانیم 
پاسخگوي نیاز جامعه باشیم. 

 مدیریت هزینه هاي مالي

به نوجوان تان بیاموزید چگونه خرج كند
 گفتارهاي پيروزي

من برنده ام، پس هستم
 نوجوانان الزم است بدانند پول از كجا می آيد و چه كاربردی دارد. اگر او امروز بتواند نحوه درست استفاده كردن از منابع 
مالی محدود فعلی  را كه برای او تعيين كرده ايد، بياموزد؛ در آينده مش��كالت مالی كمتری خواهد داشت و به راحتی 

می تواند ميزان درآمد و هزينه های خود را هماهنگ كند.
بنابراين نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد:

1 - به نوجوانان خود در مورد شيوه كار چك ها و كارت های اعتباری و نحوه عملكرد بانك ها توضيح دهيد؛ به سپرده های 
دارای سود بانكی و هزينه های مربوط به خدمات اشاره كنيد. 

2 - به او تا زمان به دست آوردن شغل و استقالل مالی، به صورت هفتگی يا ماهانه پول توجيبی بدهيد.
3 - درباره مواردی كه خودش بايد هزينه كند و مواردی كه شما بايد بابت آنها پرداخت  كنيد، به توافق برسيد.

4 - به او درباره موارد مورد توافق، مسئوليت مالی دهيد. 
5 - چطور در مورد مخارجش برنامه ريزی كند. فهرستی از هزينه های ماهانه او و تاريخ پرداخت آنها تهيه كنيد؛ بنشينيد 

و با او در مورد نحوه مديريت درآمد و هزينه هايش توضيح دهيد.
6 - برای او حتما حساب بانكی باز كنيد. بيشتر نوجوانان شتاب زده و نسنجيده عمل می كنند پس نداشتن پول نقد زياد 

در دست آنها باعث پايين آمدن مخارج و هزينه های شان می شود.
7 - برای آنها هدف تعيين كنيد. درباره رفتن به دانشگاه، خريد ماشين، وسايل سرگرم كننده، تفريحات و خريدهای 
بزرگ با او صحبت كنيد. با فرزند خود در مورد طرح هايی كه شما قصد پرداخت آنها را داريد و آن چه از او انتظار داريد، 

گفت وگو كنيد.

    من برنده ام؛ چون زندگی را زيبا می بينم و وقتی به زندگی، زيبا نگريستم، آنگاه زيبا خواهد شد.
    من برنده ام؛ چون می دانم اگر به معجزه، اعتقاد و ايمان داش��ته باش��م، برايم اتفاق خواهد افتاد و اين معجزه 

اعتقاد و ايمان است.
    من برنده ام؛ چون مي دانم هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر مي رس��د، پس تمام تالش��م را به كار مي گيرم تا 

محال را  به ممكن تبديل سازم.
    من برنده ام؛ چون ذهنم را آن گونه ساخته ام كه جهنم را برايم به بهشت تبديل كند، نه آن كه بهشت را به جهنم!

    من برنده ام؛ چون در انتهای فعاليت روزانه، ساعتی را با خود خلوت مي كنم و با تكيه بر صداقت بی رحمانه با 
خود، عملكرد روزم را به دقت ارزيابی مي كنم.

    من برنده ام؛ چون نقشه زندگی خود را چنان شفاف رسم كرده ام كه تنها راه باقی مانده، ساختن آن است.
    من برنده ام؛ چون هم نااميدی را مي شناس��م هم صب��ر و حوصله را و البته خوب مي دان��م كه صبر و حوصله 

شكل گيری از نااميدی است كه انسان بهتر مي تواند آن را تحمل كند.
    من برنده ام؛ چون برای رسيدن به سرزمين اهدافم اولين قدم را برداشته ام، قدم اول يعنی تصميم.

    من برنده ام؛ چون مي دانم مشكالت مانند صخره هايی هستند كه در مسير رود وجود دارند. اگر صخره نبود، 
رود هيچ آوازی سر نمي داد!

    من برنده ام؛ چون پيش بيني شكست هايم  را هم كرده ام . اگر شكست نبود پيروزي معنايي نداشت.

آقاي دكتر، رون�د برگ�زاري آزمون هاي فني و 
حرفه اي از سوي سازمان سنجش به چه شکل 

است؟
از زماني كه آموزشكده مهارتي و فني و حرفه اي ايجاد 
شد، بر اساس مصوبات، پذيرش دانشجو براي آن از طريق سازمان سنجش 
صورت گرفت. به اين صورت كه همه س��اله اين كار ب��ا هماهنگي وزارت 
آموزش و پرورش يا ارگان هاي ديگر با توجه به ظرفيت هايي اعالم ش��ده، 
صورت مي گرفت. بر اين اساس ثبت نام و پذيرش دانشجو براي اين موسسات 
توسط سازمان سنجش انجام مي شود. برگزاري آزمون هاي اين آموزشكده ها 
تاريخچه بسيار طوالني تري نسبت به دانشگاه جامع علمي كاربردي دارد. با 
تاسيس دانشگاه جامع علمي كاربردي برگزاري آزمون هاي دانشگاه مذكور به 
سفارش دانشگاه توسط سازمان سنجش برگزار مي شد. به اين صورت كه همه 
ساله بر اساس قرارداد و جلساتي كه تشكيل مي شود، تفاهم نامه اي حاصل و بر 

اساس آن تفاهم نامه اين امر صورت مي گيرد. 
    در حال حاضر هر ساله ما صندلي ها و ظرفيت هاي خالي را در 
دانشگاه داریم كه در مواردي حتي با وجود پذیرش بدون كنکور در 
این موسسات این ظرفيت تکميل نمي شود. به نظر شما این موضوع 

به نوع و كيفيت رشته هاي اعالم شده بر مي گردد؟
من كنكور سراسري سال 48 را مثال مي زنم. در آن سال ما 47 هزار و 773 
داوطلب داشتيم كه ظرفيت پذيرش ما كمتر از 10درصد تعداد اين داوطلبان 
بود. يعني از هر 100 نفر 9 نفر پذيرش مي ش��دند. با گسترش دانشگاه ها و 
رشته ها و با ايجاد رشته هاي جديد به تدريج عالوه بر اينكه آمار داوطلبان همه 
ساله افزايش پيدا مي كرد، رشته ها و ظرفيت ها هم زياد مي شد ولي باز همه 
ساله ظرفيت پذيرش معموال حدود 10درصد داوطلبان مي شد. اين افزايش 
داوطلبان را قبل از انقالب فرهنگي داشتيم. آخرين كنكوري كه قبل از انقالب 
فرهنگي برگزار شد كنكور س��ال 58 بود كه تعداد 546 هزار 521داوطلب 
يعني بيشترين داوطلب برگزار گرديد. سال 59 و 60 هم انقالب فرهنگي بود 
پس از انقالب فرهنگي از سال 61 پذيرش دانشجو بر اساس مصوبات شوراي 
عالي انقالب فرهنگي انجام شد و به تدريج همه ساله ما افزايش داوطلب را 
داشتيم. در عين حال كه افزايش ظرفيت هم بود اما معموال درصد پذيرش  
حدود 10درصد بود. سال 81 ما بيشترين داوطلب را در كنكورهاي بعد از 
انقالب فرهنگي داشتيم. بعد از س��ال 81 نه تنها افزايش داوطلب را شاهد 
نبوديم بلكه كاهش داوطلب را داشتيم. سال 82 نسبت به 81 حدود 5 هزار 
داوطلب كمتر بود. سال بعد از آن يعني سال 83، 13 هزار داوطلب نسبت به 

سال 82 كمتر بود و به تدريج تعداد داوطلب كاهش پيدا كرد. 
    علت این كاهش داوطلب از نظر شما در این سال ها چه بود؟
علت ايجاد دوره هاي مختلف مثل دانشگاه جامع علمي كاربردي و دوره هاي 
فني و حرفه اي و كارداني هاي پيوسته و رشته ها و دوره هاي ديگري بود. دليل 
ديگر اين بود كه جمعيت فارغ التحصيالن رشته هاي متوسطه كاهش پيدا 
كرده بود. بدين ترتيب ما همه ساله كاهش داوطلب و از سوي ديگر گسترش 
دانشگاه ها را داشتيم. تا جايي كه دو سه س��ال گذشته به جايي رسيد كه 
ظرفيت پذيرش از تعداد داوطلبان كمتر نبود. يعني االن به جرات مي توانيم 

بگوييم ظرفيت پذيرش دانشجو در ايران يعني چه موسساتي كه از طريق 
سازمان سنجش دانش��جو مي گيرند و چه دانش��گاه آزاد دوره هاي فراگير 
دانشگاه پيام نور و دانشگاه جامع علمي كاربردي و... خيلي بيشتر از جمعيت 

داوطلبان است. به همين دليل خيلي از صندلي ها خالي باقي مي ماند. 
    درباره رشته ها آیا با توجه به وضعيت اشتغال و نياز جامعه ما 

نياز به گسترش رشته هاي مهارتي داریم؟
درباره رشته ها بايد بگويم به هر حال نياز جامعه را بايد سنجيد و با توجه به 
اين نياز برنامه ريزي كرد. قطعا بايد دوره هاي��ي را راه اندازي كنيم كه در آن 
عالوه بر اينكه ف��رد به صورت تجربي آموزش مي بين��د از لحاظ عملي هم 
آموزش هاي الزم را داشته باشد تا بتواند تا سطحي كه مثال كارداني دارد، اگر 
هم به رشته اش عالقه داشته باشد و هم تبحر و تخصص الزم را در اين دوره 
كسب كرده باشد بتواند در اجتماع مثمر ثمر باشد. به اين دليل است كه ما به 
داوطلبان مي گوييم رشته مورد عالقه و متناسب با خصوصيات شان را انتخاب 
كنند كه بتوانند ادامه تحصيل دهند. اعتقاد داريم اگر كسي وارد دوره كارداني 
يا كارشناسي با عالقه وارد شود و خوب فارغ التحصيل شود مي تواند خيلي 
خوب در اجتماع اثر گذارد. گسترش دوره هاي فني و حرفه اي هم با توجه به 

نياز كشور مي تواند مورد توجه قرار بگيرد. 
    در حال حاضر نياز كشور بيشتر به چه رشته هایي است و چه 
رشته هایي را با توجه به نياز بازار كار و بدون متقاضي ماندن یکسري 

رشته ها باید گسترش دهيم؟
ما در اين سال ها در تمام دوره هاي كارشناس��ي نيرو تربيت كرديم و كليه 
رشته ها را در دانشگاه ها داريم. وزارت علوم و وزارت بهداشت در حال حاضر 
برنامه ريزي براي توسعه تحصيالت تكميلي دارند. در دوره هاي كارشناسي 
ارشد هم تقريبا همه رشته هاي موجود را طبق طبقه بندي علمي داريم. فقط 
در رشته هنر نيازهايي داريم. دوره هاي دكتري هم اخيرا گسترش پيدا كرده 
و تا چند سال آينده مي توانيم متخصصان در همه رشته ها را تربيت كنيم. 
االن شايد كاربرد جامعه به رشته هاي كاربردي باشد كه ما با توجه به نياز بايد 
تربيت كنيم. ما در مهندسي، رشته هاي فني، علوم انساني و پزشكي نيرو 
به اندازه كافي تربيت كرده ايم. االن بايد رشته هاي مهارتي و بين رشته اي 
را توسعه دهيم كه بتواند پاس��خگوي نياز جامعه باشد. سازمان سنجش با 
برگزاري 43 كنكور از همان بدو ب��ا دقت كافي و كيفيت مطلوب اين كار را 
انجام داده و با معيارهاي علمي و برنامه ريزي هاي الزم بهترين ها را انتخاب 
و معرفي كند. در حال حاضر نيز آمادگي دارد همكاري الزم را براي پذيرش 

دانشجو و متقاضيان مشاغل مختلف انجام دهد. 
    آقاي دكتر چه شد كه فعاليت خود را در سازمان سنجش 

شروع كردید؟
من در سال 1346 وارد دانشگاه شدم. در سال 1348 مركز آزمون شناسي يا 
سازمان سنجش فعلي نخستين آزمون سراسري را برگزار كرد. در آن سال 
حدود 47هزار و 773 داوطلب در آزمون ش��ركت كردن��د. در آن زمان من 
دانشجو بودم و با اين مركز همكاري مي كردم. عالوه بر كنكور سراسري در 
آن زمان بيش از 99 موسسه بودند كه خارج از كنكور و به صورت جداگانه با 
هماهنگي مركز آزمون شناسي پذيرش دانشجو داشتند. همچنين ثبت نام 

و برگزاري آزمون هاي 99موسس��ه نيز توس��ط مركز آزمون شناسي انجام 
مي شد. من در آن زمان با سازمان همكاري مي كردم و با توجه به عملكردم 
مسئوليت ثبت نام و ساير اقدامات اجرايي اين موسسات به من واگذار شد. 
در س��ال 1350 نهايتا ليس��انس را گرفتم. در آن زمان همين تشكيالت 
سازمان سنجش آموزش كشور زيرنظر رئيس مركز و مسئول دفتر گسترش 
دانشگاه ها با معرفي ديگر از همكاران تنظيم نموديم و بعدها در سال 54 اين 

تشكيالت به تصويب رسيد. 
بعد از همكاري با سازمان، به خارج از كشور رفتم و سال 57 مجددا بعد 
از اينكه دكتراي روانشناس��ي كاربردي را گرفتم به ايران برگشتم. در 
آن زمان خيلي عالقه مند بودم كه بار ديگر در سازمان سنجش فعاليت 
كنم. به همين دليل درخواستم را براي سازمان امور اداري استخدامي 
دادم و با توجه به سوابق خدمتي كه در مركز آزمون شناسي داشتم از 
آنها خواستم به اين سازمان معرفي ش��وم. در همان سال 57 از سوي 
س��ازمان امور اداري استخدامي به سازمان س��نجش معرفي شدم و با 
توجه به سوابق كاري در سازمان درخواست دادم به عنوان عضو هيات 
علمي، همكاري داشته باشم. در آن زمان كميته اي تشكيل و تصويب 
شد به عنوان عضو هيات علمي پژوهشي با مرتبه استادياري شروع به 
همكاري كنم. در كنكور 58-57 هم��كاري ام را در ارتباط با برگزاري 
آزمون ها انجام دادم و ش��روع به كار كردم. قبل از انقالب فرهنگي در 
حدود چهار آزمون و س��ال هاي 58 و 57 در ش��ش آزمون با سازمان 
سنجش همكاري داشتم، ولي از سال 61 يعني بعد از انقالب فرهنگي، 
سازمان سنجش منحل ش��د و اداره كل گزينش دانشجو ايجاد شد و 
من به عنوان معاون اين اداره كل مسئوليتم را دنبال  كردم. بعد از سال 
57 مسئوالن خواس��تند به عنوان كارش��ناس امور پژوهشي فعاليت 
داشته باشم. حدود سه سال تا سال 59 به عنوان كارشناس پژوهشي 
در س��ازمان فعاليت كردم و بعد به عنوان رئيس مركز آزمون سازي و 
روان سنجي سازمان مشغول ش��دم و عهده دار تهيه سواالت آزمون ها 
بوديم. از اول تير 59 تا چهار بهمن 61 حدود دو سال و نه ماه كه بخشي 
از آن مصادف با انقالب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها شد، از اين فرصت 
استفاده كردم و از اساتيد متخصص دعوت كردم در ايجاد بانك تست 

در مركز آزمون سازي و روان سنجي سازمان ما را ياري كنند. 
بعد از انقالب فرهنگي نخستين آزمون در سال 61 برگزار شد و در آن زمان 
سازمان سنجش منحل و اداره كل گزينش دانشجو ايجاد شده بود. از آن زمان 
به عنوان معاون اداره كل گزينش دانشجو به مدت پنج سال اين مسئوليت 
را عهده دار بودم و با تش��كيالتي كه براي س��ازمان سنجش آموزش كشور 
پيشنهاد شد در حدود دو سال رئيس مركز اجراي آزمون ها بودم. بعد از آنها 
بيش از 21 سال به عنوان معاون اجرايي سازمان سنجش مسئوليت برگزاري 
آزمون ها را براي كليه دوره ها عهده دار بودم و از بهمن ماه 89 به بعد هم به 
عنوان مشاور عالي رئيس سازمان و بعد هم مشاور عالي و سخنگوي سازمان 
فعاليت مي كنم. بطور خالصه در اجراي 30 كنكور بعد از انقالب فرهنگي 
نقش داشتم. در دو كنكور هم همكاري داشتم. با برگزاري چهل و سومين 

كنكور سراسري در سال 92 ، 37 كنكور را دنبال كردم. 

انعقاد تفاهم نامه همكاري بين اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

و دانشگاه پيام نور
تفاهم نامه همكاري بي��ن اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
اس��تان اصفهان و دانش��گاه پيام نور اس��تان منعقد شد. به 
گزارش روابط عموم��ي اداره كل آموزش فن��ي و حرفه اي 
اس��تان اصفهان، نظر به اهميت و ض��رورت در برنامه ريزي 
آموزش��ي جهت توسعه منابع انس��اني مورد نياز طرح هاي 
توسعه اي و اش��تغالزا و همچنين افزايش بهره وري نيروي 
كار با ارتقاي صالحيت هاي فني و حرفه اي و توانمندسازي 
دانش��جويان جهت ورود به عرصه فعاليت هاي اقتصادي و 
براي بهره ب��رداري بهينه از توان علم��ي و امكانات طرفين 
تفاهم نامه اي بين اين اداره كل و مركز تحصيالت تكميلي 
و الكترونيكي دانش��گاه پيام نور استان منعقد شد.  بنابراين 
گزارش ابوطالب جاللي مديركل آم��وزش فني و حرفه اي 
استان، ضمن اش��اره به ماموريت دانشگاه در تربيت نيروي 
انساني متخصص موردنياز بخش هاي مختلف صنعت اظهار 
داشت: با توجه به نقش موثر اين اداره كل در تربيت و تامين 
نيروي متخصص و داراي مهارت فني و حرفه اي متناس��ب 
با فن��اوري، برآورد نياز اس��تان به منابع انس��اني توانمند و 
كارآم��د داراي تجارب علم��ي و مهارتي، اس��تفاده بهينه 
از امكانات و تجهيزات آموزش��ي، كارگاه��ي، كتابخانه اي 
و آزمايش��گاهي دو دس��تگاه، هم��كاري در تاليف كتب و 
نشريات علمي و پژوهشي، همكاري در برگزاري همايش ها، 
 كارگاه هاي آموزش��ي و نمايش��گاه ها و... از اه��م مفاد اين

تفاهم نامه است. 

بيش از 8هزار نفر در آزمون هاي
سنجش مهارت استان همدان كردند 

8هزار و 722 نفر در سومين مرحله از آزمون هاي سنجش 
مهارت اس��تان همدان ش��ركت كردند. به گ��زارش روابط 
عموم��ي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اس��تان همدان، 
عليرض��ا مهرابي با اع��الم اين خبر گفت: آزمون س��نجش 
مهارت متقاضيان رشته هاي صنايع دستي، نانوايان و صنعت 
ساختمان و در روز جمعه نيز آزمون پايان دوره كارآموزان 
مراكز آموزش فني و حرفه اي و آموزش��گاه هاي آزاد برگزار 
ش��د. مديركل آموزش فني و حرفه اي استان همدان اظهار 
داشت: آزمون پايان دوره مهارت آموختگان مراكز دولتي و 
خصوصي با حضور بيش از 6هزارنف��ر در 190حرفه برگزار 
شد كه 34 حرفه به صورت همسان در سراسر كشور برگزار 
شده است. وي افزود: 1440 نفر نيز در رشته هاي در قالب 
تفاهم نامه و 878 نفر از آقايان در 14حرفه صنعت ساختمان 

سنجش مهارت شدند.  

سومين آزمون صنايع دستي
قاليبافي و صنايع ساختمان

در اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان اصفهان برگزار شد

سومين مرحله آزمون قاليبافي، صنايع ساختمان و صنايع 
دس��تي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اس��تان اصفهان 
براي 2262 خواه��ر و برادر در رش��ته هاي مختلف برگزار 
ش��د. به گزارش روابط عموم��ي اداره كل آم��وزش فني و 
حرفه اي اس��تان اصفهان، مس��عود دانش��مند رئيس اداره 
سنجش و ارزشيابي مهارت افزود: حرفه هاي صنايع دستي 
و قالي بافي كه در قالب تفاهم نامه س��ازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور با ارگان هاي مربوطه با هدف گواهينامه دار 
شدن ش��اغالن و فعاالن اين حوزه ها منعقد شده است، روز 
پنجشنبه 31مرداد س��ال جاري در اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي اس��تان اصفهان برگزار گردي��د. وي گفت: براي 
آزمون رشته هاي قاليبافي و صنايع دستي تعداد 1287نفر 
در 11حرفه از جمله پولك و منجوق دوزي، مليله ساز نقره، 
مينياتورس��از، قالي بافي، قلمزني و... ثبت ن��ام كرده اند و 
همچنين براي آزمون رش��ته صنايع س��اختمان نيز تعداد 
975 نفر در 14 حرفه از جمله كارگر عمومي س��نگ كار، 
كارگر عمومي برق كار، كارگر عمومي كاش��ي كار، كارگر 
عمومي لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي و ثبت نام كردند.

استان
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از سوی مهندس عليرضا حاتم زاده بررسی شد

اعتبارسنجي مراكز آموزش 
فني و حرفه اي دولتي

ط
سرخ

سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور نخستین دستگاه آموزشي است که اهداف پیش بیني شده در بند »ز« ماده 21 برنامه پنجم مبني بر رتبه بندي 
مراکز آموزش هاي فني و حرفه اي را با بهره گیري از الگوي اعتبارسنجي محقق کرده است. 

كليد موفقيت در چنگ شماست دنبالش نگردید

مدیریت نگرش 
بعضی از آدم ها وقتی در شرايط دشواری قرار 
می گيرند، صرفا به مشكالت می انديشند اما 
برخی نيز وقتی به مشكلی برمی خورند دل به 
فرصت هايی مي دهند كه از دل اين مشكل 
زاده مي شوند. برخی از نردبان نگرش های 
س��ازنده صعود می كنند و برخی به خاطر 
داشتن نگرش های غلط سقوط می كنند... 
همه اين ها يعنی نوع نگرش ها در بركشيدن 
يا فرو كشيدن انسان ها بسيار مؤثرند. برای 
فهم و درك بيشتر تأثير نگرش ها در زندگی 
آدمي  بد نيست به چند نكته كليدی توجه 

نشان دهيم.
    نوع زندگی م�ا در گرو نگرش 

ماست
نگرش ها نمايانگر توقعات ما از زندگی است. 
زندگی ما بی شباهت به هواپيما نيست؛ اگر 
بينی ما رو به باال باشد صعود می كنيم و اگر 
رو به پايين باش��د خطر سقوط وجود دارد. 
داس��تانی كه نقل مي كنم اين مسأله را به 
خوبی نشان مي دهد؛ پدربزرگ عادت داشت 
كه بعدازظهرها دراز می كشيد و چرت می زد. 
يك روز نوه های پيرمرد از س��ر شيطنت و 
شوخی با او كمي  پنير بدبو الی سبيل های 
پدربزرگ می ريزند. اندكی بعد پدربزرگ از 
خواب بيدار می شود و با خود می گويد، اين 
اتاق چه بوی گندی دارد! به طرف آشپزخانه 
می رود، حس می كند آشپزخانه هم همان 
بوی بد را می دهد. بو فقط از آشپزخانه نبود 

همه جای خانه همين بو را مي داد؛ به بيرون 
از خانه می رود تا هوای تازه تنفس كند اما با 
تعجب متوجه می شود كه هوای بيرون هم 
به همان بدبويی است. داد مي كشد: آخ كه 
همه دنيا را گند گرفته!  زمانی كه طرز فكر 
ما هم به بوی بد آغشته باشد تمام دنيا بوی 
بد خواهد داد.   به عبارت ديگر، حقيقت يكی 
است، اين واقعيت ها هس��تند كه متفاوت 
جلوه می كنند. ادراك انسان ها تابع افكار و 
انديشه های شان است. برای تغيير زندگی، 
منتظر تغيير ديگران يا منتظر عوض شدن 
دنيا نباشيد بلكه تغيير را در خود جست وجو 
كنيد و منتظر معجزه هم نباشيد؛ خودتان 

معجزه گر باشيد. 
    م�ا همان چيزی هس�تيم كه 

مي اندیشيم 
سراسر زندگی ما متأثر از روابطی است كه 
با مردم داريم، اما همين »چگونگی ارتباط 
مؤثر با مردم« يكی از چالش های دشوار ما 
در زندگی است. با برخی از آدم ها نمی توان 
ارتباط مؤثری ايجاد كرد و اين در حالی است 
كه بدون آنها هم نمی توان كارها را پيش برد.  
در برقراری ارتباط با ديگران بايد به ياد داشته 
باشيم كه : آنچه درون وجود ما اتفاق افتاده، 
در درون وجود ديگران- به همان شكل- رخ 
نداده است.  گاهی طرز برخورد ما مانند آن 
راننده ای است كه پس از تصادف از خودرو 
بيرون می پرد و فرياد كنان به راننده مقابل 

می گويد : ش��ما چه مرگ تان شده است؟ 
امروز تو پنجمين نفری هستی كه به ماشين 
من می زند! نگرش مثب��ت عامل موفقيت 
اس��ت افرادی پيش��رفت و ترقی می كنند 
كه نگرش سازنده داش��ته  باشند. زندگی 
ما عكس العمل هايی از عمل ما اس��ت. يك 
انديشه زيبا و مثبت، يك بهشت را در زندگی 
می سازد و يك انديشه غلط و منفی ما را به 
جهنم پرتاب مي كند. انسان ها هر آنچه را 
بينديشند خلق می كنند. فرق يك انسان 
موفق با يك انسان شكست خورده در نظام 
تفكر و انديشه آنها نهفته است. فقر نتيجه 
فكر فقيرانه يك انسان است و ثروت حاصل 
فكر غنی. در ي��ك كالم، انس��ان ها همان 

چيزی هستند كه می انديشند. 
    تکليف موفقيت و شکست  را 

نوع نگاه معلوم مي كند 
افرادی كه دائما روی بدبختی ها، ناراحتی ها 
و مش��كالت زندگی متمركز می ش��وند، 
زندگی ش��ان ب��ه شكس��ت مي انجامد و 
آنهايی كه مرتب روی زيبايی ها، شادی ها 
و موفقيت های زندگی متمركز می شوند، 
به موفقيت می رسند. به همين خاطر گفته 
می شود، از تمركزهای خود مراقبت كنيد، 
به عنوان مثال تمركز روی يك منظره زيبا در 
انسان روحيه باال و فكر مثبت ايجاد می كند 
و تمركز روی منظره زشت و دلخراش انسان 
را مأيوس و فكر منف��ی توليد می كند.  نوع 

پرسش هايی كه ما از خود می كنيم كيفيت 
زندگی ما را رقم می زند. ممكن است سوال 
ما بدين گونه باش��د : چرا من خوش��بخت 
هستم؟ يا چرا من بدبخت هستم؟ فرق اين 
دو سوال فاصله بين خوشبختی و بدبختی 
است؛ به نظر شما اين دو سوال چه تأثيری 

در زندگی ما دارند؟ 
    نگاه اول؛ مسأله این است

وجود نگرش درس��ت در ش��روع هر كار 
و فعاليت��ی ضامن موفقي��ت و نتيجه كار 
است. سرنوشت و نتيجه بسياری از كارها 
پيش از ش��روع معلوم می ش��وند. شايد 
نقل اين حكاي��ت اين موض��وع را كامال 
برای تان روشن كند: »دو فروشنده مأمور 
می ش��وند به جزيره ای برون��د و در آنجا 
كفش بفروشند. فروشنده اول به محض 
ورود ب��ه جزيره يكه خ��ورد، زيرا متوجه 
شد كه همه اهالی آن جزيره پابرهنه اند و 
اصال كفشی ندارند؛ بی درنگ تلگرافی به 
شركت سازنده كفش فرستاد و پيغام داد 
ما فردا بر می گردي��م در اينجا هيچ كس 
كفش نمی پوشد.  فروشنده دوم با ديدن 
همان صحنه ذوق زده شد و بی درنگ به 
شركت تلگراف فرستاد و در آن تقاضای 
10هزار جفت كفش كرد و در تلگرافش 
نوش��ت، فوری كفش ها را برايم بفرستيد 
 چراكه هم��ه اف��راد اين جزي��ره كفش

 الزم دارند. 

    تول�د خي�ر  و رحم�ت از دل 
گرفتاری

فرصت و مانع با هم چه فرقی دارند؟ فرق 
آنها در ديد ماس��ت؛ هر فرصتی مشكلی 
دارد و هر مشكلی، فرصتی. اصوال انسان ها 
دو گونه هس��تند برخی از انسان ها اصوال 
مثبت اند و امي��دوار، چهره ای گش��اده و 
متبس��م دارند و از لحظ��ه، لحظه زندگی 
ل��ذت مي برن��د. در ه��ر پيش آم��دی به 
فرصت ه��ای آن می انديش��ند و هر گونه 
موانع و مش��كالت و پيش آمده��ا آنها را 
تسليم خود نمی كند و اعتقاد دارند آينده 
بهتر از گذشته خواهد بود. از مشكالت به 
دليل اينكه فرصت هايی در اندرون دارند 
استقبال می كنند و اعتقاد دارند فقط در 
گورستان است كه امنيت فراوان است. اين 
آدم ها در به در به دنب��ال حادثه و فرصت 
هستند. نوع دوم انسان ها بر خالف دسته 

اول منفی نگر هستند. مرتبا به نارسايی ها 
و كمبودهای خود تمرك��ز دارند، همواره 
فكر و خي��ال منفی در س��ر دارند. چنين 
افرادی روحيه افس��رده و غمگين دارند و 
چهره آنها همواره عبوس و گرفته است و از 
لحظه، لحظه زندگی رنج می برند. اينگونه 
افراد پنجره فرصت ها را بس��ته و از پشت 
پنجره نظاره گر رخدادهای بد هستند و از 
ترس اينكه ممكن است در دل هر فرصتی 
مش��كلي باش��د، فرصت ها را يكی پس از 
ديگری از دست می دهند. طرح سوال اين 
است كه چگونه انس��ان های نوع دوم را به 
نوع اول تبديل كرد؟ برای پرواز در آسمان 
زندگی به دو بال نياز است؛ پرواز با دو بال 
روحيه و باور. با ايجاد باورهای درس��ت و 
روحيه عالی می توان مثل عقاب بلند پرواز 
شد؛ با باورهای غلط و روحيه ضعيف فقط 
می توان مثل جغد در خرابه ها آشيانه كرد. 

و حرفه اي كشور نخستين دستگاه آموزشي است كه اهداف پيش بيني شده 
در بند »ز« ماده21 برنامه پنجم مبني بر رتبه بندي مراكز آموزش هاي فني و 

حرفه اي را با بهره گيري از الگوي اعتبارسنجي محقق كرده است. 
    تعریف اعتبارسنجي 

تعاريف متعددي از اعتبارسنجي ارائه ش��ده است اما در مهم ترين تعريف، 
اعتبارسنجي فرآيندي براي كنترل و تضمين كيفيت در نظام آموزش دانسته 
شده كه داراي يك سيكل ارزشيابي چرخشي بر مبناي استانداردهاي مورد 
توافق است. در واقع فرآيند اعتبارسنجي از طريق عامل ها، مالك ها، نشانگرها 
و استانداردها به ارزشيابي عملكرد مراكز آموزش مي پردازد و از اين مسير 
موجبات ارتقاء كيفيت را فراهم مي آورد.  اعتبارسنجي اعطاي مجوز يا تاييد 
صالحيت مركز آموزشي است كه بر اساس قضاوت خبرگان حوزه مربوطه 
ضوابط از پيش تعيين شده را رعايت كرده باشد.  با تشكيل شوراي مركزي 
نظارت ارزيابي و گسترش آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه اي، اهداف 
طرح بر اساس سياست ها، قوانين و وظايف اصلي سازمان طراحي و همينطور 
بر اساس اهداف، عوامل ارزيابي با توجه به استانداردهاي سازمان تهيه و تدوين 
و در نهايت متناسب با هر كدام از عوامل، مالك هاي ارزيابي و نشانگرهايي 
تهيه شد و متناسب با هر نشانگر نيز سواالتي براي سنجش نشانگر مد نظر در 
مراكز آموزش دولتي طراحي شده است. الزم به ذكر است كه با توجه به اينكه 
ماموريت، اهداف و كاركرد مراكز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور 
تقريبا يكسان بوده و همپوشاني زيادي دارد، موضوع تدوين عوامل، مالك، 
نشانگر و پرسش ها به صورت متمركز در شوراي مركزي و با مشاركت كليه 
عوامل اجرايي شامل روساي مراكز آموزشي در شهرستان ها، مربيان و مديران 

آموزش، طراحي و تدوين شده است. 
    اهداف كلي و جزئي مرتبط در طرح اعتبارس�نجي مراكز 

آموزش فني و حرفه اي دولتي: 
ارتقا و بهبود عملكرد آموزشي )كمي و كيفي( مركز آموزش فني و حرفه اي 

بر اساس استاندارهاي تعريف شده. 
راهبردهاي ياددهي-يادگيري در مراكز آموزش فني و حرفه اي. 

افزايش تنوع گروه ها و حرفه هاي آموزشي. 
افزايش تنوع مخاطبين و ظرفيت اجرايي. 

ايجاد تنوع بيشتر در روش هاي اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي. 
بهبود كارايي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي. 

    حصول اطمينان مدیریت و تامين كنندگان مالي از رعایت 
استانداردهاي تعيين شده و هزینه كرد بهينه منابع. 

ارتقاء و افزايش سطح عوامل، مالك ها و استاندادهاي تعريف شده در مراكز 
آموزش هاي فني و حرفه اي. 

توسعه سيستم ارزيابي و كنترل مستمر كيفيت. 
توسعه ارزيابي مياندوره اي كارشناسان بيروني و و اعتبار بخشي به نتايج آن. 
    توس�عه كالبدي مركز آموزش فني و حرفه اي متناسب با 

نياز منطقه. 

مديريت صحيح توزيع و بهره برداري مناسب تجهيزات آموزشي. 
توسعه و بهبود فضاي آموزشي. 

 ساماندهي اماكن پشتيباني. 
    افزایش اثربخش�ي، جل�ب اعتماد ذي نفع�ان و كمك به 

كارآموزان در انتخاب آگاهانه مركز آموزش فني و حرفه اي معتبر 
افزايش سهم كارآموختگان فني و حرفه اي در بازار كار و اشتغال. 
ساماندهي سيستم اطالع رساني، مشاوره و پذيرش كارآموزان. 

افزايش رضايت و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش فني و حرفه اي در 
بخش هاي دولتي و غيردولتي. 

 توسعه تعامالت بيروني مركز وانعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهاي آموزشي. 
    مشاركت و فعال كردن اركان اجرایي مركز آموزش فني و 
حرفه اي به صورت جامع و هدفمند در هدفگذاري، برنامه ریزي و 

ارزشيابي مركز. 
تناسب اهداف تعيين شده با ظرفيت اسمي مركز. 

برنامه ريزي عملياتي و نظارت موثردر جهت تحقق اهداف مركز. 
تناسب اهداف مركز با نيازهاي فرد و جامعه. 

تقويت انگيزه اركان اجرايي جهت تحقق اهداف مركز. 
    كمك ب�ه مركز آم�وزش فن�ي و حرفه اي در شناس�ایي 
قابليت ها و به فعليت رس�اندن آنها جهت دسترس�ي ب�ه اعتبار 

وگواهينامه. 
دريافت مجوز آموزشي از ساير دستگاه ها، نهادها و متوليان آموزشي در سطح 

ملي و بين المللي. 
توسعه كمي و كيفي مهارت آموزي در موسسات كارآموزي آزاد. 

    بهبود مدیریت منابع انس�اني از طریق تعيين معيار هاي 
شایستگي اركان اجرایي مركز آموزش فني و حرفه اي. 

 انتخاب و انتصاب مدير آموزش بر اساس معيارهاي شايستگي طراحي شده. 
 احراز صالحيت و توس��عه دانش و مه��ارت مربيان بر اس��اس معيارهاي 

شايستگي طراحي شده. 
ارتقاي شغلي منابع انساني شاغل در بخش هاي سنجش، آموزش، پژوهش 

مركز بر اساس معيارهاي شايستگي طراحي شده. 
    توسعه كاركردهاي مدیریت مركز آموزش فني و حرفه اي. 

برنامه ريزي و سازماندهي مناسب فعاليت هاي مركز. 
بهبود و ساماندهي سيستم ارزيابي و پاسخگويي. 

 مديريت بهينه منابع مالي. 
    عوامل ارزیابي پيش بيني شده در طرح اعتبارسنجي مراكز 

فني و حرفه اي دولتي 
با بررسي ها انجام شده و كسب نظر از همه سرمايه هاي انساني موثر در امر 
آموزش هاي فني و حرفه اي اعم از مربيان، روساي مراكز، مديران استاني و 
كارشناسان حوزه مديريت و ارزشيابي و با توجه به اهداف يادشده، عوامل در 

چهار بخش يا عامل اصلي به شرح زير طراحي و تدوين شد: 

1- آموزش، 2- مديريت اجرايي- آموزشي، 3- بهره وري، 4- پشتيبان
آموزش به معناي انتقال دانش و مهارت از مربي به كارآموز با لحاظ كردن 
ارزش هاي داده هاي سامانه مهارت آموزي، اعم از نيروي انساني )مربي(، 
نرم افزار )محتوا و راهبردهاي ياددهي-يادگيري( و س��خت افزار )فضا و 

تجهيزات و امكانات(
مديريت اجرايي- آموزشي به معناي سرپرستي و مديريت اركان آموزشي و 
عوامل تاثيرگذار مستقيم و غيرمستقيم بر سامانه آموزش، نظر به ارزش هاي 
فردي مدير و منابع در اختيار اعم از س��رمايه هاي انس��اني و مالي مركز و 

همچنين ساير كاركردهاي مديريت.
بهره وري به معناي بررسي كارايي و اثربخشي مهارت آموزي با نگاه به تنوع 

ماهيت مهارت آموزي و فراگيران مهارت.
پش��تيبان به معناي امكانات و اقداماتي كه در راس��تاي پشتيباني سامانه 

آموزش در زمينه هاي رفاهي، فرهنگي، بهداشتي و اداري، تدبير مي شود. 
در حال حاضر همه مراكز آموزش فني و حرفه اي براساس دستورالعمل هاي 
مصوب و با رعايت مراحل فوق موفق به انجام فاز اول اعتبارسنجي يعني ارزيابي 
دروني شده اند و در فاز دوم يعني ارزيابي بيروني دبيرخانه اين طرح مستقر در 
دفتر بهسازي و نظارت آموزشي در حال هماهنگي براي اعزام ارزيابان بيروني 
به مراكز آموزشي در سراسر كشور اس��ت. مراكز آموزش فني و حرفه اي در 
استان هاي تهران، زنجان، قزوين، كرمانشاه، البرز، خراسان شمالي و لرستان 
مورد ارزيابي بيروني قرار گرفته اند و مراكز مورد تاييد در حال دريافت گواهينامه 
اعتبارسنجي با درج رتبه و سطح مربوطه هستند. استان هاي اصفهان، مازندران، 
فارس، آذربايجان غربي، اردبيل و قم نيز بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته تا 

پايان شهريور ماه مورد ارزيابي بيروني قرار خواهند گرفت. 
    نتایج اجراي طرح اعتبارسنجي

 تشويق مركز آموزشي براي بهبود دايمي از راه ارزيابي هاي مداوم.  
بهبود مستمر و تضمين كيفيت مراكز آموزش��ي از راه تدوين شاخص ها و 

دستور كارهاي الزم براي ارزيابي. 
تدوين و تصريح يك نقشه راه براي حركت در مسير تحقق اهداف سازماني 

در مراكز آموزشي.  
تاييد اينكه مراكز آموزشي به سطح استاندارد مصوب سازمان رسيده است 

يا خير؟ 
 فراهم آوردن شرايط و معيارهاي تعيين شايستگي مراكز براي اختصاص اعتبارات.  
كمك به كارآموزان و ذينعان دروني و بيروني در شناسايي مراكز آموزشي معتبر. 
 ياري دادن به مركز در جهت خود تنظيمي از طريق شناسايي مستمر نقاط 

قوت و ضعف با استفاده از روش هاي علمي و پژوهشي.  
مشاركت دادن عوامل درگير در شفاف سازي امور آموزشي و پشتيباني كننده 

مهارت آموزي.  
توانمندسازي كاركنان در پاسخگو بودن به مخاطبين و مسئولين.  

 اطمينان به مديريت و تامين كنندگان منابع مال��ي از هزينه كرد صحيح 
اعتبارات. 

مدي��ران و كارشناس��ان 
بررس��ي  در  آموزش��ي 
كاركرده��ا و رويكردهاي 
موسس��ات  و  نظام ه��ا 
آموزشي مستمرا با پرسش هاي مهم و كليدي 
از اين دس��ت مواجه هس��تند:  چگونه مي توان 
كيفيت آموزش هاي اجرا شده در مركز آموزشي 

را سنجيد، ارتقا داد و تضمين كرد؟
چگونه مي توان اط��الع و اطمينان حاصل كرد 
كه فراگي��ران از آموزش هاي اثر بخش بهره مند 
شده و رضايت خواهند داشت؟  دولت به عنوان 
تامين كننده مالي چگون��ه از هزينه كرد بهينه 
اعتب��ارات در جهت ارائ��ه آموزش هاي كيفي و 
مطابق با نياز بازار كار اطمينان يابد؟ آيا مجموعه 
آموزشي اهداف صحيحي مبتني بر ماموريت هاي 
خود ترسيم كرده اس��ت و تا چه ميزان موفق به 

نيل به آنها شده است؟ 
براي پاسخ به اينگونه پرسش ها ضرورت دارد كه 
رويكرد مناسبي براي ارزشيابي سامانه آموزشي 
برگزيد و واضح است كه از بين رويكردهاي متنوع 
و متفاوتي ارائه شده است، يكي از مهم ترين آنها، 
رويكرد مبتني بر نظر متخصص��ان و خبرگان 
آموزشي است و مشخص ترين الگوي مربوط به 
اين رويكرد، »الگوي اعتبارسنجي« است. اين الگو 
يكي از متداول ترين الگوهاي ارزشيابي آموزشي 
است كه بيش از ساير الگوها در نظام هاي آموزشي 
كشورهاي آمريكاي ش��مالي، اروپا و آسيا مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و از معروف ترين مدل هاي 
ارزشيابي كيفيت نظام هاي آموزشي در جهان 
اس��ت كه در آن ش��اخص هاي عناصر مختلف 
نظام آموزشي در دومرحله »ارزشيابي دروني« 
و »ارزشيابي بيروني« تدوين مي شود.  ضرورت 
اجتناب ناپذير اشاره شده به درستي در بند » ز« 
ماده 21 قانون برنامه پنجم توس��عه اجتماعي، 
اقتصادي، سياس��ي و فرهنگي كشور مبني بر 
رتبه بندي مراكز آموزش ه��اي فني و حرفه اي، 
لحاظ شده است و اين الزام نيز تاكيدي دو چندان 
بر حركت س��ازمان در جهت اعتبارس��نجي و 
رتبه بندي مراكز دولتي را رقم زده است. فلذا به 
جرات مي توان ادعا نمود كه سازمان آموزش فني 

اعتبارسنجي 
اعطاي مجوز یا 
تایید صالحیت 
مرکز آموزشي 

است که بر اساس 
قضاوت خبرگان 
حوزه مربوطه 
ضوابط از پیش 
تعیین شده را 

رعایت کرده باشد. 
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نحوه نگارش رزومه
مزیتی مهم در استخدام

معرفي درست،  ضامن موفقیت شما
یك رزومه كام�ل، ج�ذاب و خواندني نقش 
مهمي درفرآیند كاریابي ش�ما دارد و شانس 
استخدام تان را باال مي برد و موفقيت شغلي 
بهت�ري در اختيارتان قرار مي ده�د. رقابت 
داوطلبان اس�تخدام در این بخش، یعني در 
فرآیند آماده سازي رزومه شغلي یا تحصيلي 
تنگ تر مي ش�ود و در همين بخش است كه 
بس�ياري از افراد، فرص�ت ارتق�ا و راهيابي 
به مراحل دیگر اس�تخدام، یعن�ي مصاحبه 

حضوري را مي یابند. 
ذكر سوابق كاري و علمي در حقيقت مانند نماينده 
يا جانشيني از جانب شماس��ت كه مي تواند در هر 
زمان، چه قبل و چه بعد از مصاحبه، معرف شما در 
نزد كارفرماي تان باشد. رزومه به مصاحبه كنندگان 
يا متصديان استخدام كمك مي كند كه پرسش  هاي 
بهتري هنگام مصاحبه با شما در نظر بگيرند يا دقيقا 
بدانند از ش��ما چه چيزي بپرس��ند. رزومه به آنها 
مي گويد شما در گذشته چه كارها و فعاليت هايي 
داشته ايد و يا در حال حاضر چه قابليت هايي داريد و 
آرمان هاي حرفه اي تان چيست. بي شك مهم ترين 
كاركرد يك رزومه خوب، رس��اندن شما به مرحله 
مصاحبه است و از همين روس��ت زماني كه براي 
نوش��تن يك رزومه صرف مي كنيد به اندازه همان 
زماني كه براي انجام يك مصاحبه حضوري در نظر 
گرفته ايد، اهميت مي يابد.  بايد به نوش��تن رزومه 
به مثابه يادگيري يك مهارت مهم در زندگي نگاه 
كرد؛ چرا كه اين مهارت در موقعيت هاي حرفه اي 
مختلف زندگي تان كارآيي خواهد داش��ت. امكان 

تنظيم فهرس��ت وار قابليت ها يا دستاوردهاي تان 
مطابق با نيازهاي ديگران، يك امتياز بزرگ حرفه اي 
است و چه بسا بتوانيد با اين كار، چنين امتيازي را 
به نسل پس از خود هديه دهيد. براي نوشتن يك 
رزومه خوب و كامل، نيازي نيست كه يك نويسنده 
حرفه اي يا يك تاجر متمول يا يك فارغ التحصيل 
نخبه باشيد. شيوه هاي متفاوتي براي نگارش رزومه 
متداول و مرسوم است و هر كس به مقتضاي سليقه 
و هدفي كه از نگارش رزومه دارد ، ش��يوه خاصي را 
بر مي گزيند  اما به طور كلي اصول و سرفصل بندي 

عمومي رزومه ها به شرح زير است.

    جزئيات شخصي
اغلب رزومه ها با اين بخش آغاز مي شوند . آنچه بايد 
در اين بخش ذكر شود ش��امل نام ، آدرس ، شماره 

تلفن ، آدرس پست الكترونيك و تاريخ تولد است.
    پروفایل شخصي

وارد كردن پروفايل در رزومه امري سليقه اي است 
و ضروري محسوب نمي شود . آنچه در پروفايل به 
نگارش در مي آيد ، تصويري كلي و گويا از شماست 
كه به طور جزئي تر در ساير بخش هاي رزومه ذكر 

مي شود.
    تحصيالت و توانایي هاي علمي

اين بخش شامل تمام سوابق تحصيلي و علمي شما ، 
از ديپلم دبيرستان و نام دبيرستان گرفته تا آخرين 
مدرك تحصيلي ، رشته ها و گرايش ها و زمان بندي 
هر دوره   تحصيلي خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه 
حتما ذكر كنيد در حال حاضر مشغول گذراندن چه 

دوره اي هستيد . ساير دوره هاي علمي - كاربردي 
كه در كنار تحصيل آكادمي��ك گذرانده ايد را هم 

حتما بنويسيد.
     سوابق شغلي

در اين بخش بايد كل سوابق شغلي شما ، اعم از تمام 
وقت يا پاره وقت ، با ذكر نام و تلفن يا آدرس محل 

كار ، به اضافه تاريخ و دوره اشتغال فهرست شود.
     انتشارات و مقاالت

فهرست كتب و مقاالتي كه منتش��ر كرده و يا در 
كنفرانس ها ارائه كرده ايد به اضافه زمان انتشار را در 
اين بخش بياوريد. اگر خالصه مقاالت را به رزومه 

ضميمه نماييد بهتر است.
     سایر اطالعات

نگارش اين قسمت ضروري نيست  اما چنانچه الزم 
دانس��تيد توضيحي جانبي روي سوابق تحصيلي 

و ش��غلي خود بنويس��يد ، مي توانيد اين بخش را 
اضافه كنيد.

     عالئق
فهرس��تي از عالئق خود در زمينه هاي فوق برنامه 
مثل ورزش يا هنر را در اين بخش بنويسيد و احيانا 
اگر س��وابق حرفه اي در اين زمينه ه��ا داريد حتما 

ذكر كنيد.
     معرف ها

نام ، رتبه ، درج��ه تحصيلي ، آدرس ي��ا تلفن و كال 
اطالعات مربوط به معرفين خود ) كه معموال اساتيد 
شما هستند ( را در اين بخش بياوريد . اين معرف ها 
بايد همان معرفيني باشند كه توصيه نامه هاي شما 

را تكميل نموده اند.
     سایر توصيه ها

- پيش از ن��گارش رزومه ، خوب در مورد س��وابق 

تحصيلي و ش��غلي خود فكر كنيد تا چي��زي را از 
قلم نيندازيد . س��عي كنيد تا حد امكان ، مداركي 
دال بر س��وابق تان آماده و ترجمه كنيد تا ضميمه 

رزومه كنيد.
- از دروغگوي��ي يا بزرگنمايي ج��دا پرهيز كنيد ، 

ممكن است براي تان دردسر ساز شود!
- بهتر است رزومه را در 2 روي يك كاغذ A4 تنظيم 

كنيد. بهترين حجم رزومه در همين حد است.
- حتما چند نسخه اضافه از رزومه براي خودتان نگه 

داريد تا در صورت لزوم از آنها استفاده كنيد.
- در مورد نگارش انگليسي ، حتما درباره متن رزومه 
با يك مترجم و يا كسي كه انگليسي ادبي را به خوبي 

مي داند مشورت كنيد.
- رزوم��ه را حتما تاي��پ كني��د و از ارائ��ه رزومه 

دست نويس جدا خود داري كنيد.

اجرای ضعيف استراتژی های س��ازمان كه مرحله 
پس از فرموله سازی استراتژی است، باعث ضعيف 
شدن مراحل بعدی چرخه برنامه ريزی و مديريت 
استراتژيك می شود. متأسفانه، تحقيقات بسياری 
كه در دهه های اخير صورت گرفته نشان داده كه اجرای استراتژی، به 

داليل مختلف، در سازمان ها بسيار ضعيف صورت گرفته است.
 بحث اصلی در اين جا اين است كه اجرای استراتژی سنگ بنای اصلی 
ايجاد يك س��ازمان توانمند اس��ت و بهره گيری از اهرم های مناس��ب 
پياده س��ازی، مهمترين بخش در اين فرآيند اس��ت. در نهايت اين كه 
پياده سازی استراتژی كمك به ايجاد آينده مورد نظر ماست نه بازدارنده 
آن. در اين نوشتار سعی كرده ايم چهار اهرم موثر در اجرای استراتژی های 

سازمان كه آينده مورد نظرمان را شكل خواهند داد، بشكافيم.
    پياده سازی: ساختار سازمانی، مهارت های مدیریتی

تحقيقات نشان داده كه پياده سازی استراتژی تحت تأثير دو متغير عمده 
قرار دارد: ساختار س��ازمانی و مهارت های مديريتی. ساختار سازمان، 
يك چارچوب اصلی است كه در آن س��ازمان ها مي توانند موثرتر عمل 
كنند. مهارت های مديريتی فعاليت های رفتاری هستند كه توسط آنها، 
مديران با ساختار شكل گرفته سازمان مرتبط مي شوند. استراتژی ها بر 
پايه ساختار سازمان و به وسيله مهارت های مديريتی اجرا مي شوند و اين 
دو عامل تعيين كننده موفقيت يا عدم موفقيت اين امر هستند. در اين 
مطلب، 8 اهرم برای پياده سازی اس��تراتژی استخراج شده اند كه به دو 

دسته »ساختاری« و »مهارتی« تقسيم مي  شوند.
متغيرهای ساختاری، يك جعبه ابزار برای شناسايی اهرم های مؤثر در 
فرآيند اجرای استراتژی ارائه مي دهند تا به وسيله اين اهرم ها، چرخه 

فرموله سازی- اجرا- عملكرد به بهترين شكل انجام شود.
در الگوی پيشنهادی، چهار اهرم ساختاری عبارتند از:

اقدامات: افراد، موارد و زمان مربوط به يكپارچه س��ازی وظايف و انجام 
همكاری سازمانی

اهرم های قدرتمندی که تدوین 
و اجرای استراتژی را در یك 
سازمان شکل می دهد

عناصر 
چهارگانه 
استراتژی

برنامه ها: تزريق برنامه های يادگيری سازمانی 
و بهبود مستمر به سازمان

سيس��تم ها: ايج��اد و اجرای سيس��تم های 
حمايتی استراتژی

خ��ط مش��ی ها: خ��ط مش��ی های حمايتی 
استراتژی

مهارت های مديريت��ی، در عين حال ماهيت 
مشخص و ثابتی دارند، در عمل بستگی زيادی 
به خصوصيات رفتاری و نح��وه ادراك فردی 
دارند. مهارت های مديريتی مرتبط با اجرای 

استراتژی عبارتند از:
نحوه تعامل: تمرين رهبری استراتژيك

تخصيص مناسب: درك اين كه چه زمانی و 
كجا منابع را تخصيص دهيم

نظارت: استفاده از نظام تشويق و تنبيه برای 
رسيدن به اهداف

س��ازمان دهی: ايجاد فرهنگ استراتژيك در 
سازمان

اهرم های ساختاری
    اقدامات: ایج�اد یکپارچگی در 

انجام وظایف و همکاری در سازمان
اجرای موفق اس��تراتژی، صرف نظر از سطح 
استراتژی نيازمند همكاری ميان تمام اعضای 
س��ازمان است. اس��تراتژی س��ازمان هر چه 
باش��د، اعم از توس��عه محصول جديد، ادغام 
دو س��ازمان برای رقاب��ت در ب��ازار و... در هر 
حال اين همكاری ضروری اس��ت. زمانی كه 
استراتژی تدوين شده با توانايی های عملياتی 

و همكاری س��ازمان مطابقت نداش��ته باشد، 
 Southern چه اتفاق��ی مي افتد؟ ش��ركت
Home مثال��ی از يك س��ازمان اس��ت كه 
بدون داش��تن ابزارهای الزم، اقدام به اجرای 
استراتژی های خود نمود. اين سازمان در ابتدا 
با توجه به شرايط بازار و تقاضای مشتريان به 
موفقيت هايی دست يافت. مزيت های رقابتی 
س��ازمان، قيمت پايين و زمان ساخت و ساز 
پايين و مناسب بودند. صاحبان سازمان به فكر 
گرفتن سفارش های جديد و متنوع افتادند و 
اين به معنی تصميم به اجرای يك استراتژی 
جديد بود، اما هزينه های جديد س��ازمان به 
اندازه ای زياد بود كه مانع از رسيدن به اهداف 
جديد ش��د. ميان نيروهای فروش سازمان و 
بخش توليد درگيری هايی به وجود آمد زيرا 
بخش توليد قادر نبود سفارش هايی كه بخش 
فروش از مشتريان گرفته بود را در موعد مقرر 
تحويل دهند. اين نوع ع��دم هماهنگی های 
ميان بخشی در بسياری سازمان های ديگر نيز 
به چشم مي خورد، از جمله در نحوه همكاری 
ميان س��ازمان ها و تأمين كنندگان ش��ان كه 
در بس��ياری مواقع باعث عدم اجرای مناسب 
اهداف مي ش��ود. در اين مواق��ع، هر بخش، 
قيمت های ديگر را مقصر مي داند و اصطالح 
»به شما گفته بودم كه اين طور عمل كنيد« 
زياد اس��تفاده مي ش��ود. تمام اين مشكالت، 
نتيجه عدم وج��ود همكاری مناس��ب ميان 

بخش ها و عملكردهای سازمان است.

    تزری�ق برنامه ه�ای یادگي�ری 
سازمانی و بهبود مستمر به سازمان

مهمترين و اصلی ترين سرمايه سازمان، نه مواد 
خام و نه سيس��تم های حمل و نقل يا قدرت 
سياسی، بلكه سرمايه خالق سازمان است كه 
شامل افرادی مي شود كه ذهن خالق و پويايی 
دارند. در چشم انداز پياده س��ازی استراتژی، 
سرمايه خالق سازمان بايد نقش عمده ای ايفا 
كنند تا در نهايت تعيين نمايند كدام استراتژی 
را يايد فرموله سازی و در نهايت اجرا كرد اما بايد 
دقت داشت كه در ايجاد سرمايه خالق، تنها 
استخدام افراد مناسب كافی نيست بلكه بايد 
افراد در يك جو يادگيری م��داوم قرار گيرند 

تا بتوانند قدرت نوآوری خود را افزايش دهند.
در نتيجه به نظر مي رسد يادگيری سازمانی 
و بهبود مس��تمر بايد با يكديگر متحد شده 
تا بتوانند ن��وآوری و خالقيت را به عنوان يك 
اهرم در اجرای استراتژی مورد استفاده قرار 
دهند. اين زنجيره نوآوری در واقع سازمان ها 
را تشويق مي كند كه فرای مرزهای مليتی، به 
صورت يكپارچه در تمام جهان، در پی ابداع 
ايده و نوآوری باشند تا با اين هم افزايی همه به 

فوايد بيشتری دست يابند.
    سيس�تم ها: ایج�اد و طراح�ی 

سيستم های حمایتی استراتژی
تحقيقات نشان داده شركت هايی كه مي توانند 
سرمايه گذاری های خود در فن آوری اطالعات 
را به خوبی مديريت كنند، نس��بت به س��اير 

س��ازمان ها 40درصد درآمد بيشتری كسب 
مي كنند. سيستم های اطالعاتی استراتژی به 
ما امكان دسترسی به اطالعات كيفی و كمي 
 مشتريان، منابع انسانی، درآمدها و هزينه ها و 
موجودی را مي دهند. تصميمات استراتژيك بايد 
مشخص كننده ميزان هزينه الزم برای رسيدن 
به اهداف باش��ند. برای اس��تفاده از فن آوری 
اطالعات در زمينه برنامه ريزی استراتژيك بايد 
به مسائلی همچون دقت و كيفيت اطالعات و 
همچنين امنيت اطالعات دقت كافی داش��ت 
تا بتوان بهره الزم را از اين ابزار به دست آورد. به 
عالوه، به كارگيری و سازمان دهی اين رويكرد، 
به جای مقابله های غير مفيد باعث شكل گيری 

بحث های مؤثر و مفيد ميان واحدها مي  شود.
حمایت�ی  خط مش�ی های      

استراتژی
 يك الگوی جمعی از اقدامات و تصميمات جمعی 
روزانه را احاطه مي كند. به عالوه، بايد هماهنگی 
الزم در واحدهايی كه از لحاظ جغرافيايی پراكنده 
شده اند، وجود داشته باش��د. متأسفانه به جای 
پاسخگويی به يك الگوی مش��خص، تمايل به 
ايجاد خط مشی ها در پاس��خگويی به حوادث 
خاص وجود دارد. نتيجه نهايی ليستی از چيزهايی 
است كه بايد انجام شود، كه وقتی به صورت كل به 
آن نگاه مي شود، كل مأموريت و اهداف سازمان را 
حمايت نمي كند. به عالوه، معموال 
با تغيي��رات در مديري��ت، خط 

مشی ها نيز تغيير مي كنند.

تحقیقات نشان 
داده که پیاده سازی 
استراتژی تحت 
تأثیر دو متغیر 
عمده قرار دارد: 

ساختار سازمانی 
و مهارت های 

مدیریتی.
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نفر مرحله شهرستاني آن برگزار شد كه در نهايت 47نفر براي مسابقات 
استاني حائز ش��رايط بودند كه پس از برگزاري مرحله استاني نسبت به 
گزينش نفرات برتر و معرفي به دفتر مسابقات ملي مهارت اقدام خواهد شد. 
   تعام�ل مركز آموزش فن�ي و حرفه اي اس�تان با بخش 

خصوصي در سال 92 در چه راستایي بوده است؟ 
1- برگزاري نمايشگاه، همايش، سمينار با همكاري بخش خصوصي در 

مركز خواهران و اداره كل
2- تش��كيل جلس��ات هم انديش��ي با انجمن هاي صنفي و موسسات 

كارآموزي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 
3-  برگزاري ش��وي زنده )مد و حجاب( )شيريني( و نمايشگاه صنايع 

دستي اخير
4-  همكاري نمايندگان انجمن صنفي در بازرسي آموزشگاه هاي آزاد 

5-  همكاري در برگزاري آزمون آموزش��گاه هاي آزاد توس��ط بخش 
خصوصي

6-  حضور بخش خصوصي در امر آموزش مديران 
7-  همكاري در امر آموزش رايگان )اجراي تفاهم نامه ها(

8-  برگزاري فنون تدريس بصورت سمينار يك روزه جهت تسهيل در 
امورات مربيان

    در زمينه تقویت اشتغال در اس�تان چه برنامه هایي را 
دنبال كرده اید؟

 با توجه به وضعيت جغرافيايي اس��تان و وجود ظرفيت هاي بالقوه در 
حوزه كشاورزي، خدمات، فرهنگ و هنر و صنعت و همسايگي استان 
با چهار كشور عراق، تركيه، آذربايجان و ارمنستان فرصت هاي خوبي 

براي توسعه اشتغال در استان وجود دارد. برخي از اقداماتي كه در اين 
زمينه تاكنون انجام گرفته به شرح زير است. 

1- تقويت نظام مشاوره آموزش��ي در مراكز آموزش فني و حرفه اي با 
هدف جذب افراد در مشاغل مختلف بر اساس استعدادها و عالئق آنها و 

متناسب با نياز بازار كار. 
2- اولويت گ��ذاري در پذي��رش متقاضيان آموزش كه واجد ش��رايط 

اشتغال پذيري پس از آموزش باشند. 
3- شناس��ايي مهارت آموختگان برتر و كارآفرين جهت ش��ركت در 

دوره هاي كارآفريني. 
4- تشويق و حمايت از مش��اغل خانگي مخصوصا بانوان بي سرپرست 

و جوانان. 
5- برگزاري دوره هاي آموزشي كه پيامد اش��تغال مطلوب در استان 

داشته و مورد حمايت شركت شهرك هاي صنعتي باشند. 
6- معرفي افراد كار آفرين جهت اس��تفاده از تس��هيالت با بهره كم از 

بانك هاي عامل. 
    لطفا درباره آموزش هاي فني و حرفه اي در استان، تعداد 
رشته ها، مراكز آموزش�ي اعم از دولتي و موسسات كارآموزي 
آزاد، كارآموزان و همچنين عملک�رد مركز در ميزان تعهدات 

آموزشي توضيح دهيد.
 آموزش هاي مهارتي بخش دولتي استان آذربايجان غربي در 21مركز 
آموزش فني و حرفه اي و 169حرفه آموزش��ي در بخش هاي مختلف 
صنعت، خدمات و فرهنگ و هنر در حال اجراس��ت ك��ه تا انتهاي تير 
ماه سال جاري تعداد 4911 هنرجو از آموزش هاي ارائه شده بهره مند 

شده اند و عملكرد آموزشي بخش دولتي اداره كل 1036713 نفر ساعت 
است كه بر اساس تعهدات پيش بيني شده اجرا مي شود.

    طرح ها و برنامه هاي آینده و همچنين دستاوردهاي برتر 
مركز آموزشي فني و حرفه اي استان در چه زمينه و رشته هایي 

بوده است؟
 نظر بi اينكه اس��تان آذربايجان غرب��ي با 4 كش��ور خارجي هم مرز 
است يك مركز هتلداري و گردش��گري در حال احداث است كه براي 
جذب كارآموزان كش��ور هاي همس��ايه و تبادل مربي با آنها نسبت به 
ترويج فرهنگ و مهارتي ايراني و همچنين دوره هاي آموزش��ي تجارت 
بين المللي بازارهاي جهاني – بازاريابي و نحوه ترخيص كاال از گمركات 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در اين ارتباط با عنايت به سند راهبردي 
و سياست هاي كالن سازمان بررسي و برنامه ريزي امكان آموزش هاي 
مهارتي در كشورهاي همسايه هستيم. در ارتباط با رشته هاي آموزشي 

نيز مي توان به رشته قاليبافي، كشاورزي و صنايع دستي اشاره كرد. 
    درباره آزمون هاي برگزار ش�ده در س�طح استان براي 

كارآموزان il توضيح دهيد. 
 آزمون ها مطابق برنامه زمان بندي كه توس��ط دفتر ارزشيابي مهارت 
سازمان ابالغ شده انجام مي پذيرد. در سال 1392 مقرر شده 8مرحله 
آزمون درطول سال از گروهاي آزمون ش��ونده اخذ شود بر اين اساس 
تاكنون 2مرحله آزمون به ترتيب مرحله اول آنكه در ارديبهشت ماه و 
با تعداد 5044 نفر ش��ركت كننده و مرحله دوم در تيرماه با 6083 نفر 
شركت كننده از مراكز آموزش��ي دولتي و موسس��ات كارآموزي آزاد 

برگزار شده است. 

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 س��ازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور نسبت به اجراي طرح 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 آموزش مهارت رايانه به كودكان 
به نام كودك رايانه كوش��يده تا روشي براي پيشگيري از 
پيامدهاي منفي رايانه در دنياي كودكان عصر ديجيتال را 
در اختيار بگذارد و مبتني بر روانشناسي راه حل نگر است. 
اين روش به كودك كمك م��ي كند تا از طريق يادگيري 
مهارت رايانه اي بر پيامدهاي منفي رايانه غلبه كند و به 
شايستگي مطلوب دس��ت يابد.  كتاب فناوري اطالعات 
كودك كه داراي اس��تاندارهاي بين المللي است با هدف 
آموزش مهارت رايانه به ك��ودكان 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 كت��اب كار در منزل فن��اوري اطالعات 

كودك با هدف تقويت مهارت رنگ آميزي 
و تلفي��ق آن با تجزيه و تحلي��ل فكري توام 
با آموزه ه��اي رايانه اي مربوط به جلس��ات 

آموزشي تدوين شده است.
كت��اب راهنماي والدين ك��ودك نياز با 
هدف تعام��ل هدفمند ك��ودك و والدين و 
يكپارچه سازي مطالب آموزشي رايانه كودك 
تدوين و در اي��ن ميان جايگاه��ي نيز براي 
تبادل نظر بين مربي و والدين طراحي شده 
است. همچنين در پايان هر 5 جلسه آموزشي 
يك صفحه به كودك اختصاص داده ش��ده 
تا بتواند جش��ن كوچكي با والدين بگيرد و 
توانمندي هاي خ��ود را به آنان نمايش دهد 
و اين روش جهت تقوي��ت روحيه اعتماد به 

نفس كودك طراحي شده است.
در كنار اين جايگاهي براي عكس مربوط 
به جش��ن در نظر گرفته ش��ده است به اين 
وس��يله كودك در هر مرحل��ه والدين را به 
عنوان اصلي ترين پشتيبان در تكميل مسير 
آموزش مي بيند و اين امر س��بب مي ش��ود 
تا او به راحتي مس��ائل خ��ود را حل كند و 
با اش��تياق فراوان به كس��ب مه��ارت هاي 

رايانه اي بپردازد.
بس��ته هاب 50 ع��ددي فل��ش كارت 
آموزشي  نيز با هدف تقويت مهارت گفتاري 
و ش��نيداري ك��ودكان در آم��وزش رايانه 
طراحي شده اس��ت؛ به گونه اي كه پرسش 
از سوي والدين مطرح مي ش��ود و چنانچه 
پاسخ احتمالي كودك با پاسخ كارت يكسان 
باش��د، كارت بعدي به عنوان سوال جديد 
مطرح م��ي ش��ود؛ البته جايگاه��ي در زير 
پاس��خ كودكان طراحي شده كه در صورت 
نياز كودكان مي توان به عنوان مكمل از آن 

استفاده كرد.

بسته
آموزشی فناوری
اطالعات كودك

 عملکرد استان 
در مسابقات 

ملي مهارت در 
طول چهاره دوره 
برگزاري آن در 
حد قابل قبولي 
بوده که کسب 

رتبه هاي کشوري 
و همچنین حضور 

در مسابقات 
جهاني بیانگر 
موضوع است.

جمشيد اسعدي، مدیرکل آموزش فني و حرفه اي آذربایجان غربي در 
گفت وگو با »پيك مهارت« مطرح کرد

جذب كارآموز و تبادل مربي
با كشورهاي همسایه

تش��ويق و حماي��ت از 
مشاغل خانگي مخصوصا 
بي سرپرس��ت  بان��وان 
و جوان��ان، برگ��زاري 
دوره هاي آموزشي كه پيامد اشتغال مطلوب 
در اس��تان داش��ته و مورد حمايت ش��ركت 
ش��هرك هاي صنعتي باش��ند، معرفي افراد 
كارآفرين جهت استفاده از تسهيالت با بهره 
كم از بانك هاي عامل از جمله اقدامات مركز 
آموزش فن��ي و حرفه اي اس��تان آذربايجان 
غرب��ي در جهت تقويت اش��تغال در س��طح 

استان است. 
    عملک�رد مرك�ز آم�وزش فني 
و حرفه اي اس�تان در مس�ابقات ملي و 
جهاني مه�ارت به چه ش�کل بوده و چه 

برنامه هایي در این زمينه دارید؟
 عملكرد استان در مس��ابقات ملي مهارت در 
طول چه��اره دوره برگ��زاري آن در حد قابل 
قبولي بوده كه كس��ب رتبه هاي كش��وري و 
همچنين حضور در مس��ابقات جهاني بيانگر 
موضوع است. با برنامه ريزي هاي به عمل آمده 
براي چهاردهمين دوره مسابقات ملي مهارت 
در 28 رشته فني و خدماتي و با شركت 1264 
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    به نظر شما براي حل مساله بيکاري در 
كشور چه اقداماتي باید صورت بگيرد؟

يكي از داليل عمده مساله بيكاري پرداختن بيش 
از حد به رش��ته هاي نظري طي سال هاي گذشته 
است. ما به همه رشته ها نياز داريم و طبيعتا كشور بايد از فضاي عملياتي 
برخوردار باشد اما بايد به سمت فضاي كاربردي شدن هم پيش برويم. در 
واقع ما نياز داريم به سمت آموزش هاي فني و حرفه اي پيش برويم. در 
سال هاي گذشته اتفاقات خوبي در اين زمينه افتاده است. بايد به سمتي 
پيش برويم كه رشته هاي فني و حرفه اي بيشتر پذيرش را داشته باشند. 
تعداد محصالن فني و حرفه اي بايد به 70درصد برسد. اين موضوع در 
برنامه پنج ساله پنجم هم ديده شده است. تا انتهاي برنامه ما بايد به اين 

درصد برسيم. 
    براي رس�يدن به این هدف چه اقدامات�ي باید صورت 

بگيرد؟

 ابتدا بايد اين موضوع را در خانواده ها جا بيندازيم و به اين سمت پيش 
برويم. اگر اين اتفاق بيفتد بخش بزرگي از دغدغه هاي ما در اشتغال حل 
خواهد شد. فني و حرفه اي مجموعه بسيار بزرگي است و چندين دستگاه 
با هم در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي مش��غولند. مثل آموزش و 
پرورش كه دانش آموزاني را در اين زمينه تربيت مي كند. عده اي هم با 
وزارت علوم همكاري مي كنند. بايد تالش بيشتري براي حمايت از اين 

مجموعه ها شود. 
    عملکرد سازمان آموزش فني و حرفه اي را در این زمينه 

چه طور مي بينيد؟
دكتر كوروش پرند، رئيس فعلي سازمان آموزش فني و حرفه اي فضاي 
خوبي در اين مجموعه ايجاد كرده اس��ت. آخرين دستاورد آن هم رتبه 
چهارم جهان در مس��ابقات ملي مهارت اس��ت. اين اتفاقات و موفقيت 
ميسر نمي ش��ود جز اينكه دس��تگاه هايي در اين زمينه فعاليت داشته 
باشند. در سال هاي گذشته در اين زمينه فضاي رو به رشدي داشتيم. 

خبر

برای گسترش 
مهارت نیازمند 
فرهنگ سازي 

هستیم.

دکتر قاسم احمدي الشکي، عضو کميسون آموزش و 
تحقيقات در گفت وگو با »پيك مهارت«:

همه در مقابل نخبگان 
وظیفه داریم

ط
سرخ

دکتر قاسم احمدي الشکي، عضو کمیسون آموزش و تحقیقات و ناظر مجلس در شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري مهم ترین اقدام در زمینه گسترش آموزش مهارتي و فني و حرفه اي را فرهنگ سازي در خانواده ها و جامعه مي داند. 
او تاکید دارد باید به سمتي پیش برویم که پذیرش دانش آموز در رشته هاي فني و حرفه اي به 70درصد برسد.

مديريت خوبي در اين مدت در سازمان بود. تعامل خوبي هم با مجلس 
داشت. از اين رو الزم است سازمان جديدي تاسيس شود تا اين فضاي 

رو به رشد تقويت شود. 
    مهم ترین نقش در گسترش آموزش هاي مهارتي متوجه 

چه نهاد و دستگاهي است؟
همانطور كه گفتم در اين زمينه نيازمند فرهنگ سازي هستيم. بخش 
مهم كار فرهنگ سازي است و نقش خانواده ها در اين ميان بي نظير است. 
ما كارشناس ارشدي داريم كه مشكل اشتغال دارد. بعد از خانواده آموزش 
و پرورش نقش كلي��دي را ايفا مي كند. بايد دروس فن��ي در دوره هاي 
مختلف تحصيلي تقويت شود. ما متاسفانه فرار مغزها را داريم و بهترين 
فضا اين اس��ت كه از افراد نخبه حمايت اصولي داشته باشيم. حمايت 
درست و اصولي يعني امروز براي ظرفيت هايي كه داريم وقت بگذاريم. 
بايد به كارآموزان و نخبگان ياد بدهيم چه طور كارآفريني و انديشه را به 

ثروت تبديل كنند.

چگونه راجع به پول صحبت كنيم  
تعیین دستمزد در یک مصاحبه كاری

در انجام هر مصاحبه كاری، قطعا با  يك سوال روبه رو خواهيد شد: »ميزان دستمزد مورد نظر شما؟« و پاسخ 
به اين سوال در تعيين نتيجه مصاحبه بسيار موثر خواهد بود. در پاسخ به اين سوال ابتدا به اين نكته توجه 

كنيد كه شما فردی حرفه ای و دارای سابقه كار هستيد يا در اين حرفه، تازه كار و مبتدی محسوب می شويد.  
اگر حرفه ای و دارای سابقه كار هستيد  و فرد مصاحبه گر در آغاز مصاحبه در مورد ميزان دستمزدتان از 
شما پرسيد، برای حرفه ای تر به نظر رسيدن، بهتر است به او يادآوری كنيد مايليد ابتدا در مورد روند كار 
و جزئيات آن صحبت كنيد و چنانچه او برای دريافت پاسخ اين سوال پافشاری كرد، شما از او بخواهيد 
بودجه ای كه برای اين كار در نظر گرفته اند را اعالم كند، سپس با توجه به اين بودجه و مبلغ مورد نظر 

خود دستمزدی را تعيين كنيد. هم چنين اگر تا پايان مصاحبه، مصاحبه گر در مورد دستمزد صحبتی نكرد، شما 
گفت وگو در اين مورد را حتما آغاز كنيد، در غير اين صورت به نظر می رسد كه دستمزد برای شما اهميتی 
ندارد. به خاطر داشته باشيد در ابتدای مصاحبه در مورد پول صحبت نكنيد چرا كه از خود تصوير 
يك فرد پول دوست را به جا می گذاريد اما در عين حال موضوع دستمزد را نيز مسكوت نگذاريد و 
با در نظر گرفتن ميزان حقوق قبلی و انتظار خودتان برای دستمزد دريافتی، از يك محدوده قيمت 
استفاده كنيد. اگر فرد حرفه ای نيستيد  و تازه كار محسوب می شويد، بايد با دقت به كسب اطالعات 
در مورد دستمزد مناسب اين شغل بپردازيد، در مورد دستمزد مشاغل مشابه تحقيق و سپس به 
ارائه يك محدوده قيمت معقول به فرد مصاحبه گر اقدام كنيد، هم چنين اگر برای مشغول شدن 
در اين كار نياز به جابه جايی، به شهر ديگر داريد در مورد هزينه های زندگی در محل جديد به 

خوبی تحقيق كنيد و سپس دستمزد درخواستی تان را تعيين كنيد.

تاملی بر شگرد كسب وكارهای كوچك

تجارت بزرگ همیشه
به معنای موفقیت نیست

اگر تصورتان اين است كه برای داشتن تجارتی موفق 
حتما بايد يك تاجر ميليادر باش��يد و يا تجارتی اسم 
ورسم دار داشته باشيد، سخت در اشتباه هستيد؛ چرا 
كه در بس��ياری از كش��ورهای دنيا و از نظر بسياری 
از كارشناس��ان حوزه تجارت، تاييد شده كه همواره 
كس��ب و كارهای كوچ��ك موفق تر عم��ل كرده اند. 

می پرسيد چرا؟  ادامه مطلب را بخوانيد.
    توفيق طلبی

اين ويژگی س��بب می ش��ود تج��ار اهداف��ی را برای 
خود در نظر بگيرند كه در فاصله ه��ای زمانی كوتاه، 
قابل اندازه گيری باش��ند. دس��ت يابی به اين اهداف، 
س��اختارهايی را طل��ب می كن��د ك��ه پيچيدگی و 
پراكندگی زيادی نداش��ته و در جهت دست يابی به 

هدف، مانعی ايجاد نكنند.
 گاهی در س��ازمان های ب��زرگ، س��اختارها چنان 
در هم تنيده می ش��وند كه مديران به ج��ای توجه به 
هدف و تمرك��ز بر منافع كس��ب و كار، تم��ام وقت و 
هزين��ه  س��ازمان را در جهت مديري��ت و حل و فصل 
تعارضات به وجود  آمده در كسب و كار، صرف می كنند. 
ساختار كسب و كارهای كوچك، چنان ساده  است كه 
كارآفرين به راحتی و با كم ترين مهارت می تواند آنها 

را اداره كند. 
   خالقيت و نوآوری

فعاالن بخش تجارت، همواره به دنبال ايجاد نوآوری 
در محص��ول، فرايند، مناب��ع و تكنولوژی  هس��تند. 
اين نوآوری ها مس��تلزم ايجاد تغييرات مداوم است. 
س��اختارهای بزرگ و پيچيده در مقاب��ل تغييرات، 
مقاوم��ت بيش��تری از خ��ود نش��ان  می دهند.ام��ا 
س��اختارهای كوچك و س��اده برای ايجاد تغييرات 
م��داوم، بس��يار مناس��بند. در نتيج��ه تجارت های 
كوچك را به دلخواه می توانيد تغيير دهيد و يا به آنها 

بخش هايی را اضافه كنيد.
    ریسك پذیری

معموال صاحبان ش��ركت های تجاری، ريسك های 
معق��ول را می پذيرن��د. هر چ��ه فرصتی ك��ه مورد 
بهره ب��رداری قرار گرفت��ه، پيچيده ت��ر و س��اختار 
س��ازمانی، بزرگ تر باش��د، ريس��ك كارآفرينی نيز 

بيش��تر می ش��ود. بنابراي��ن تجار باه��وش، ترجيح 
می دهند برای شروع يك تجارت از مقياس كوچك 

آن استفاده كنند. 
  استقالل

اغلب بازرگانان در زمينه ای كه از قبل دارای تخصص 
در آن هستند، دست به ايجاد كسب و كار می زنند. اين 
افراد به جهت دستيابی به استقالل و اجرای ايده های 
خود از س��ازمانی كه در آن فعاليت می كرده اند، جدا 

می شوند. 
به عقيده  آنها كمبود مهارت های مديريتی اس��ت كه 
سبب می ش��ود، اداره  اين دادوستد تجاری به سختی 
انجام ش��ود. كس��ب و كارهای كوچك به تجار اجازه 
می دهند كه عالوه بر اين كه به نياز اس��تقالل طلبی 
خود پاس��خ داده ، به راحتی نيز بتوانند از عهده  اداره  

كسب و كار خود برآيند. 
   منابع اندك

تاسيس و اداره ی تجارت های كوچك به منابع اندكی 
نياز  دارد و به همين دليل بيشتر افرادی كه منابع كمی 
در دست دارند، ترجيح می دهند ايده های خود را در 

قالب اين كسب و كارها اجرا كنند.
   پرورش نيروهای مجرب 

كسب و كارهای كوچك  و  متوسط نيروهای مجرب و 
توانمندی را پرورش می دهند؛ زي��را به جای اين كه 
مانند ش��ركت های بزرگ به دنبال آموزش كاركنان 
خود باش��ند، بيش��تر بر افزايش مهارت های تجربی 

افراد تأكيد دارند. 
   بازاریابی

به دلي��ل اين ك��ه تجارت های كوچ��ك، محصوالت 
محدودتری نسبت به تجارت های بزرگ تر دارند، برای 
 )niche market(بازاريابی، بيشتر بر گوشه   بازارها

تكيه می كنند. 
بنابراين هزينه های بازاريابی برای اين كس��ب و كارها 
كمتر از س��ازمان های بزرگت��ر اس��ت و بازرگانان و 
توليدكنن��دگان به دلي��ل اهميتی كه ب��رای بازار و 
مشتريان خود قائلند، ترجيح می دهند بخش كوچكی 
از بازار را در دس��ت داش��ته  و به اي��ن بخش كوچك 

به درستی پاسخ دهند.

ریيس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور خبر داد

تغيير در گواهينامه های 
مهارتی

گواهينامه هاي مهارتي ب��ا صدور كارت 
هوشمند تغيير مي كنند.رئيس سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور با اعالم 
اين خبر گفت: از اين پس گواهينامه هاي 
مه��ارت در قالب كارت هوش��مند صادر 
مي ش��ود. دكتر كورش پرند افزود: اين 
كارت هاي هوشمند مهارت در راستاي 
اس��تقرار دولت الكترونيك و اس��تاندارد 
سازي، اصالح و بهبود روش ها و فرآيندها 
و با هدف بازنگري، اصالح، توسعه و بهينه 
س��ازي الگوهاي ارزش��يابي مهارت در 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
طراحي ش��ده اند و صادر مي شوند. وي 
درخصوص ويژگيهاي اين كارت هوشمند 
گواهينامه هاي مهارت بيان داش��ت: بر 
روي كارت هوش��مند مشخصات فردي 
ش��امل نام ونام خانوادگي، شماره ملي، 
محل و تاريخ صدور كارت و كدشناسايي 
كارت هوش��مند درج شده اس��ت و اين 
كارت داراي يك چيپ كامپيوتري است 
كه اطالعات گواهينامه هاي مهارت افراد 
ت��ا 20گواهينامه در آن ثبت مي ش��ود. 
رئيس س��ازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور به نحوه اس��تعالم گواهينامه هاي 
مهارت از طري��ق اين كارت هوش��مند 
اش��اره كرد و گفت: اين كارت هوشمند 
ب��ه سيس��تم جام��ع پورتال س��ازمان 
 آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني
 http://azmoon.portaltvto.com
متصل است و استعالم آن درصورت نياز 
از سوي نهادها و س��ازمانها بدون نياز به 
مكاتبات اداري و كاغذي به صورت آن الين 
و آفالين با وارد كردن كد شناسايي كه بر 
روي كارت درج ش��ده در سامانه مذكور 
قابل انجام است.  كورش پرند درخصوص 
ميزان امنيت كارت هوشمند مهارت گفت: 
كارت هوشمند مهارت از كدهاي امنيتي 
س��ه اليه برخوردار اس��ت و بنابراين در 

فرآيند استعالم امكان جعل وجود ندارد.
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گردهماي��ی بس��يجيان 
وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعی و سازمان های 
تابعه، اواخر هفته گذشته 

در استان كردستان آغاز به كار كرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور، در اين گردهمايی دكتر كورش 
پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و 
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 
پيرامون ابعاد فرهنگی و مشاركتی نقش بسيج 
در تحقق حماسه اقتصادی س��خنرانی كرد. 
در اين گردهمايی همچنين مت��ن پيام وزير 
محترم تع��اون، كار و رفاه اجتماعی از س��وی 
دكتر كورش پرند  معاون وزير و رئيس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای قرائت شد كه به شرح 

ذيل است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

به روح ش��هداي واال مقام و امام ش��هدا )ره(  
س��الم و برای مقام عظمي واليت س��المت و 
عزت روزاف��زون آرزو می كنم. توفيق خدمت 
براي دولت و هم��ه مديران خدمتگ��زار اين 
كشور آرزومندم. گرد هم آمدن شما عزيزان، 
فرمانده هان پايگاه های مقاومت بسيج وزارت 
تعاون كار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه 
در كردستان، س��رزمين غيرت و دالوری های 
نامدارانی چون شهيدان بروجردی، كاظمی، 
كاوه و ديگر شهدای اين منطقه، فرصتي است 
مناس��ب براي ايجاد هماهنگ��ي و هم فكري 
بيش��تر فرماند هان پايگاه های مقاومت بسيج 
كارگری براي دستيابي به اهداف وااليي كه امام 
)ره( در فرمان مبارك خود براي تشكيل بسيج 
مستضعفين ترسيم فرمودند. بر همة ماست كه 
به عنوان بسيجيان صحنة كار و توليد، همواره 
آن منشور مقدس را نصب العين خود در تمام 

امور قرار داده و بر مبناي آن عمل كنيم. 

از سوی دکتر کورش پرند معاون وزیر و رئيس سازمان آموزش فنی وحرفه ای قرائت شد

پیام وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی
در گردهمایی فرماندهان
پایگاه های مقاومت بسیج

ما همگی عميقاً بر اين باوريم كه بسيج، جويبار زالل تفكر عاشقانه امام و 
چشمه سار جوشان محبت و عشق به كردگار است. بسيج، حافظ دين و 
قرآن و پايبند به واليت فقيه، حامي فداكار انقالب است. بسيجي عاشقانه 
مي جنگد و صادقانه خدمت مي كند و جوانمردانه غيرت مي  ورزد و برادرانه 
ياري مي نمايد و عالمانه و همراه با بصي��رت و آگاهی تحليل مي كند و 
مخلصانه هر چه دارد در طبق اخالص گذاشته، تقديم انقالب مي كند. 
همانگونه كه بس��يج براي ايجاد انقالب و حفظ آن در مقابل دش��منان 
خارجي و داخلي در صحنه بوده است؛ از اين پس نيز بايد همچون گذشته 
پر افتخار و درخشان با پيروی و اطاعت از فرامين مقام عظمای واليت در 
تمامي ابعاد اجتماعي، سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي، ضامن انقالب و 

حافظ ارزش هاي آن باشد.
من اگرچه افتخار برتن كردن لباس س��بز پاس��داری را برای خويش 
چون دری گرانبها در خاطر دارم، اما خداوند توفيق آن  را عطايم نكرد 
كه به لباس خاكس��تری بس��يج نيز مزين ش��وم. اما به واسطه سابقه 
قرابت دل هايی كه خلعت های س��بز و خاكستری را به تن می كردند، 
بر مس��ئوليت های به تن كردن اين لباس خاكس��تری آگاهم. زمانی 
صاحبان اين لباس ميدان مبارزه شان مش��خص تر بود. دفاع از آب و 
خاك، مرز، و جان و مال مردمان اين س��رزمين را می شد با چشم سر 
ديد و جهت حركت تعريف ش��ده بود. اما امروز با وضعيت دشوارتری 
مواجه هستيم. امروز بسيجی بودن در عرصه نظامی تعريف نمی شود، 
فقط چكاندن ماشه نيس��ت، اصاًل از جنس جان بر كف نهادن و خون 

خويش فدا كردن نيست. 
رهبر بس��يجيان چه زيبا بي��ان می كنند »هر يك از آحاد قش��رهاي 
مختلف جامعه كه داراي روحيه حس��اس مس��ئوليت و ايمان باشد، 
بسيجي اس��ت.« به اين ترتيب لباس خاكس��تری را بايد با چشم دل 
به تن هر كسی ديد كه مس��ئوالنه در راه ايمان خويش گام برمی دارد 
و آن گاه كه می گويند: »شما جوانان بسيجي و جوانان مؤمن، آگاهي 
را با احساس مسئوليت و ش��ور و ش��عور همراه كنيد«؛ شور و شعور 
را خصيصه بسيجی برمی شمارند. در س��ايه اين دو عبارت درخشان 
است كه بايد گفته ديگری از ايشان را درك كرد. مقام معظم رهبری 
فرموده اند »تا وقتي كه اين كش��ور و اين ملت به امنيت احتياج دارد، 
به نيروهاي بسيج، به انگيزه بسيج، به سازماندهي بسيجي و به عشق 
و ايمان بسيجي احتياج است.« بس��يج بايد دركی مبتنی بر آگاهی، 
احساس مسئوليت، و ايمان از امنيت داشته باشد. در ضمن، هر بسيج 

انگيزه، نيرو يا سازماندهی بايد مبتنی بر ايمان، شور و شعور باشد. 

ايمان، آگاهی، ش��ور و ش��عور در اخالق به يكديگر پيوند می خورند. در 
همان خلعت سبز، اسطوره های اخالق يا به چشم ديده ام اسطوره هايی كه 
ايمان شان زبانزد، آگاهی شان نورانی بخش، شورشان شاعرانه، و شعورشان 
تشعشعی از ايمان شان و آگاهی شان بود؛ قلعه اس��توار اخالق بودند، و 
می شد در پناه اخالق شان امنيت را احساس كرد. شگفت آن  كه در زمانه 
آتش و خون، پناهگاه و فراهم آورنده امنيت اخالقی بودند. اگر در زمانه 
آتش و خون، اخالق، مدار و معيار هر گفتار و كردار اس��طوره های بسيج 
و سپاه بوده است، در زمانه ای كه آرامش، امنيت و صلح در اين سرزمين 
فراگير است، بس��يج بيش از هر زمان ديگری بايد حافظ امنيت فردی و 
جمعی، و دنبال كردن اخالق و اجتناب از هر آن كاری باش��د كه چهره 

مقدس بسيج و بسيجي را مخدوش نمايد. 
اكنون بسيجي بودن در تفكر صحيح و منطقي از اسالم داشتن و بهترين 
اخالق و رفتار انساني و اسالمي را نشان دادن، جلوه گر است. به شرطی از 
مردم جدا نخواهيم شد، كه بر ايشان منت نگذاريم كه زمانی امنيت شان 
را با به خطر انداختن جان خويش تضمي��ن كرده ايم، وقتی از ملت جدا 
نخواهيم ش��د كه دردهای مردم را بر دردهای خويش اولويت بخشيم. 
وقتی با مردم خواهيم بود كه پاكدستی، هر ديواری از بی اعتمادی ميان 

ما و مردم را فروبپاشد. 
زمانی چون كوه ايس��تاديم. نه تنها اقتصادمان مقاومتی بود، بلكه در 
برابر بمب و موشك های دش��من نيز چون كوه مقاومت كرديم. امروز 
به فضل الهی، مقاومت در برابر بمب و موش��ك ها درميان نيست، اما 
وقتی اقتصادمان مقاومتی خواهد شد كه بسيج با پاكدستی، با ايجاد 
امنيت كسب و كار، با خلق روحيه همكاری و تعاون، و با همان احساس 
مسئوليت مبتنی بر ايمانی كه مقام معظم رهبری بدان اشاره می كنند، 
زمينه كار و تالش را در حيطه مأموريت ه��ای ذاتی خود فراهم آورد. 
امروز به روحيه، اخالص، پركاری و كم خواهی، به تالش كردن و امتياز 
نخواس��تن، به راحت طلب نبودن بس��يجی بيش از هر زمان ديگری 
نيازمنديم. بس��يجی بودن امروز يك روحيه اس��ت، روحی كه در هر 
ظاهری می تواند حلول كند. در سايه سار اين روحيه است كه می توانيم 
اين دوران سخت را پشت سر بگذاريم و وظيفه ای را كه مردم بر گردن 
ما نهاده اند به خوبی انجام دهيم. اين همان مطالبه ای است كه مردم 

در 24 خرداد بيان كردند و ما خود را متعهد به آن می دانيم. 
برادران و خواهران عزيز كش��ور امروز به علت وضعيت  اقتصادی منفی 
حاصل از ركود و تورم و همچنين تحريم های اقتصادی ظالمانه نيازمند 
حمايت، همكاری و مش��اركت همه جانبه متخصص��ان، صاحبنظران، 

برنامه ريزان، فعاالن و توليدكنندگان و تالش��گران عرص��ه كار و توليد 
)كارگران( در پرتو اتخاذ سياست ها و تدابير اقتصادی دولتمردان است تا 
از اين طريق بتوان محيط كسب و كار كشور را در جهت افزايش سطح رفاه 
و ارتقای معيشت مردم رونق و بهبود بخشيد. البته اين برنامه ها و اقدامات 
قطعاً در راستای سياست های كلی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری در 
حوزه كار و حمايت از سرمايه ايرانی و سياست های كالن اقتصادی دولت 
تدبير و اميد و همچنين تمامی اسناد باالدستی همچون سند چشم انداز 
20 ساله، برنامه پنجم توسعه و  منش��ور كاری وزارت تعاون،كار و رفاه 

اجتماعی، قابل اجرا و امكان پذير خواهد بود.
در نهايت متذكر می شوم در حال حاضر تعداد بسياری بسيجي كارگر 
وجود دارد كه قطعاً حضور مؤثر و مجاهدانه اين عزيزان در صحنه هاي 
اقتصادي كش��ور به ويژه در حوزه توليد و كارآفريني دس��تاوردهاي 
ارزنده و خدمات چش��مگيري را برای مردم و جامعه به همراه خواهد 
داشت. بنابرين ضروری است در يك برنامه ريزی كوتاه مدت و بلند مدت 
و با استفاده از ظرفيت ها، پتانسيل ها و استعدادهای تمامی استان ها 
زيرساخت های الزم برای بهبود فضای كس��ب و كار كشور و تدابيری 
برای حمايت های مالی از بنگاه های اقتص��ادی در جهت كار آفرينی 
و اشتغالزايی مستمر فراهم ش��ود. در اين زمينه جامعه بزرگ بسيج 
كارگری كشور كه همواره در جهت صيانت و پاسداری از دستاوردهای 
ارزنده و گران س��نگ نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران به ويژه 
در بخش اقتصادی پيشتاز و پيشگام بوده اس��ت در فصل جديدی از 
حيات سياسی، اجتماعی و اقتصادی ايران اسالمی، می تواند با همت 
متعالی و كار مضاعف و جهاد اقتصادی در حد توان دولت آينده را در 
حل مشكالت اقتصادی، بهبود فضای كسب و كار و ايجاد اشتغال زايی 
پايدار و مولد ياری و حمايت نمايد. من اطمينان دارم كه بر پايه همان 
ايمان، مسئوليت پذيری، شعور، ش��ور و آگاهی كه خصيصه بسيجی 
بوده اس��ت، دس��ت يافتن به اين اهداف امكان پذير است. بايد تفاوت 
صحنه های نقش آفرينی بس��يج را درك كنيم و بر مبنای مقتضيات 
حاضر، چنان عملكرد خالصانه و ثمربخش��ی از بس��يج ارايه كنيم كه 
همان گونه ام��ام راحل فرمودن��د: »من همواره به خل��وص و صفاي 
بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيحيانم محشور 
گرداند.«؛ همگان اين خلوص و صفا را بستايند و مزين به وصف بسيجی 
بودن را آرزوی خويش بدانند. برای پيمودن اين راه به از ميان برداشتن 

ديوارها ميان خويش و مردم نيازمنديم.
والسالم عليکم و رحمه ا... و بركاته

خبر

تعاونی های برتر ملی سال 92 در هشمتين جشنواره تعاونی های برتر با حضور دكتر علی ربيعی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی و مورد تقدير قرار گرفتند.
به گزارش مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ، 21 تعاونی برتر  كهامروز معرفی شدند به  شرح ذيل است: 

    در بخش كشاورزی  - شركت تعاونی مجتمع كشت و صنعت قلعه نساء  از استان قم 
    در بخش صنعتی – شركت تعاونی مقاومت بندر  از استان گلستان 

    در بخش معدنی – شركت تعاونی معدنی پارس گرانيت از استان خراسان جنوبی 
    در بخش تامين نياز توليدكنندگان شركت تعاونی تامين نياز نخود پزان ممقان  از استان آذربايجان شرقی 
    در بخش فرش دستباف شركت تعاونی فرش دستباف گلريز امين بجنورد  از استان خراسان شمالی 

    در بخش خدماتی شركت تعاونی خدمات پشتيبانی اهورا  3949  سيستان از استان سيستان و بلوچستان 
    در بخش تامين نياز صنوف خدماتی شركت تعاونی توليدی توزيعی كاركنان سيمان هگمتان از استان همدان 

    در بخش حمل و نقل  شركت تعاونی كاميون داران شهيد بهشتی بجنورد از خراسان شمالی 
    در بخش تامين نياز مصرف كنندگان شركت تعاونی مصرف فرهنگيان كالردشت  از استان مازندران 

    در بخش مرزنشينان  شركت تعاونی مرزنشينان سفير بخش مركزی سرخس از استان خراسان رضوی   
    در بخش اعتبار شركت تعاونی اعتبار 1816 كاركنان شركت نساجی قروه  از استان كردستان 

    در بخش مسكن شركت تعاونی مسكن نگين مهر درگاهان قشم از استان هرمزگان 
    در بخش عمران شركت تعاونی مغان كارا اردبيل  از استان اردبيل 

    در بخش آموزشگاهی شركت تعاونی آموزشگاهی دبيرستان الزهرا از استان اصفهان 
    در بخش اتحاديه،  اتحاديه تعاونی های مسكن فرهنگيان فارس از استان فارس
    در بخش زنان شركت تعاونی توليد پوشاك نگار خرمشهر از استان خوزستان 

    در بخش دانش بنيان شركت تعاونی دانش بنيان خاور زاهدان از استان سيستان و بلوچستان 
    در بخش اتاق تعاون اتاق تعاون خراسان رضوی از استان خراسان رضوی 

    در بخش دهياری تعاونی دهياری بخش كوچصفهان  از استان گيالن 
    در بخش تعاونی فرااستانی /توليدی، شركت تعاونی توليد كنندگان پارافين ايران )صنعتی(  )فرا استانی (

    در بخش اتحاديه سراسری اتحاديه تعاونی های مصرف محلی ) سراسری (

با حضور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی 

تعاونی های برتر ملی سال 92 معرفی شدند

من اگرچه افتخار 
برتن کردن لباس 
سبز پاسداری را 

برای خویش چون 
دری گرانبها در 
خاطر دارم، اما 
خداوند توفیق 
آن  را عطایم 

نکرد که به لباس 
خاکستری بسیج 
نیز مزین شوم. اما 
به واسطه سابقه 

قرابت دل هایی که 
خلعت های سبز 
و خاکستری را 
به تن می کردند، 
بر مسئولیت های 
به تن کردن این 

لباس خاکستری 
آگاهم.

پراسترس ترين مشاغل دنيا كدامند؟
س��ايت اينترنتی CareerCast كه يكی از س��ايت های پرآوازه در زمينه كاريابی و پيدا كردن 
فرصت های شغلی است، در تازه ترين گزارش خود، پر استرس  ترين شغل های موجود را براساس 
اطالعات اداره آمار كار آمريكا معرفی كرد. در گزارش سال 2013 اين سايت، براساس 11 شاخص 
مختلف مانند خطرات فيزيكی، داشتن ريس��ك جانی، داشتن مسئوليت برای جان افراد ديگر، 
احتمال اخراج از كار و... پراسترس ترين مشاغل موجود دنيا رتبه بندی شده اند. در اين گزارش، 
سربازی در ارتش به عنوان پر استرس ترين شغل معرفی شده است.ژنرال ارتش هم كه مطمئنا از 
نظر رتبه درجه باالتری نسبت به سرباز برخوردار است، در رده دوم پر استرس ترين مشاغل قرار 
گرفته است. در رتبه های بعدی مامور آتش نش��انی، خلبان خطوط هوايی تجاری، مدير روابط 
عمومی، مدير ارشد شركت، عكاس خبری، گزارشگر روزنامه، راننده تاكسی و افسر پليس قرار دارند. 
اما جالب تر اينكه در سال 2009 ميالدی، »بن ساوتهال« انگليسی توانست جايزه بهترين شغل دنيا 
را به دست آورد. شغل او اين است كه از يكی از جزاير استراليا با بهره مندی از همه امكانات تفريحی 

ممكن مراقبت كند و به منظور جذب توريست درباره اين جزيره در اينترنت مطلب بنويسد. 

طلب شفا از درگاه احديت برای سيد مرتضی شريف النسبی، 
رييس سابق سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

استماع خبر بيماری س��يد مرتضی شريف النسبی از رؤسای س��ابق سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای كش��ور موجب نگرانی خانواده همدل و صميمی اين سازمان را فراهم ساخت. 
لذا اكنون كه ايشان به عنوان يكی از خدمتگزاران صديق سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، فرصت شركت در آزمايش الهي بزرگي  را يافته اند كه مهر توفيق و قبوليش از سوي 
پروردگاري كه سرمنشاء تمامي بركات و نيكي هاست رقم مي خورد، ما نيز به رسم سنت 
حسنه دعا، برای شفای اين همكار گرانقدرمان دست طلب و نياز به درگاه حضرت باريتعالی 
بر می داريم و از الطاف بيكرانش شفای عاجل و سالمتی ايشان را مسئلت داريم. كاركنان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، برای سالمتی ايشان در نمازخانه سازمان مراسم دعا برگزار 
می نمايند و اميد آن داريم ندای امن يجيب مان برای شفای اين خدمتگزار نظام آموزش 

مهارتی در كشور، مرضی درگاه الهی قرار گرفته و حصول بهبودی ايشان را به ثمر نشاند.


