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در راستاي توسعه تعامالت بين المللی برگزار شد 

هفتمين دوره 
آموزشي مربيان فني 
و حرفه اي افغانستان

برگزاري دومين دوره مسابقات سراسري قرآن سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور در شيراز
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 130 برگزیده

از 31   استان كشور
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Peyk-e  Maharat

پیک مهارت می خواهد رسانه
شما مردم باشد و منعکس کننده دغدغه ها

و پیشنهادهای شما. این میسر نمی شود مگر با ایجاد یک کانال 
ارتباطی دوسویه. 

خبرنگار افتخاری ما باش�ید:  س�وژه های م�ورد نظرتان 
از فضای کس�ب وکار وآموزش فنی و حرف�ه ای پیرامون 
خود را برای ما بفرستید.  چهره های برگزیده در بازارها، 
شرکت ها و سازمان هایی را که به نظر شما شایسته مطرح 
شدن در صفحات پیک مهارت هستند به ما معرفی کنید. 
عکس ها و تصاویر جذاب از فضای فنی و حرفه ای از زاویه  
لنز دوربی�ن و احیانا موبای�ل خود برای ما ارس�ال کنید. 
پیک مهارت هم قول می دهد هر هفت�ه از میان مطالب و 
عکس های ارسالی از ش�ما، بهترین ها را انتخاب و جوایز 
ویژه ای را هم تقدی�م کند. در ش�ماره های آینده درباره 
ساز و  کار همکاری منظم دوستان پیک مهارت و جزئیات 

جوایز، بیشتر خواهیم نوشت.
روابط عمومي:  88253428-88261074

پیامک: 30004800
Peykmaharat@irantvto.ir  :آدرس الکترونیکي

بررسی عملکردآموزشی
سازمان آموزش فني و حرفه اي در سال91

رشد  30درصدی
نسبت به سال گذشته
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محمد اسماعیل سعیدي
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نحوه عملياتي کردن
طرح ها هم تدوین شود
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دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار  و رفاه اجتماعی در جمع اصحاب رسانه در شيراز: 
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رئي��س س��ازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور در 
جم��ع اصحاب رس��انه در 
ش��يراز گف��ت: 90درصد 
آموزش هاي تخصصي فني و حرفه اي منجر به 
اشتغال مي شود. دكتر كورش پرند، معاون وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس اين سازمان 
بيان داشت: سه مركز از 180نقطه انتخاب شده 
در كش��ور براي اجراي پروژه »آم��وزش، توليد، 
بازار يابي و فروش« به اس��تان فارس اختصاص 
دارد. پرند كه براي ش��ركت در مراسم اختتاميه 
مسابقات قرآن كاركنان آن س��ازمان به شيراز 
سفر كرده بود در يك نشست مطبوعاتي عنوان 
كرد: پروژه »آموزش، توليد، بازار يابي و فروش« 
از سال گذشته در سازمان آموزش فني و حرفه اي 
اجرا شده است و هدف از آن هدفمند و جهت دار 
كردن آموزش ه��اي مهارتي به نح��وي كه اين 
آموزش ها به مرز توليد، بازاريابي و فروش برسند. 
وي افزود: 30 نفر در مركز آموزش فني و حرفه اي 

استهبان در رشته پرورش قارچ، توليد كننده شده 
و ش��غل ايجاد كرده اند. دكتر پرند فعاليت هاي 
اداره كل آموزش فني و حرف��ه اي فارس را قابل 
قبول ارزيابي و اظهار كرد: دس��تگاه آسياب نانو 
توليد ش��ده در مركز آموزش فن��ي و حرفه اي 
شماره يك ش��يراز در مهر ماه س��ال جاري در 
جشنواره نانو رونمايي خواهد شد و افتتاح سالن 
ورزشي چند منظوره شهيد قلي زاده با اعتباري 
بالغ بر 500ميلي��ون تومان از مح��ل اعتبارات 
س��ازماني نش��ان دهنده پويايي آموزش فني و 
حرفه اي فارس اس��ت. معاون وزي��ر تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي با اش��اره به وضعيت پروژه هاي 
عمراني آم��وزش فني و حرف��ه اي فارس گفت: 
10پروژه ب��ه بهره ب��رداري رس��يده، 10پروژه 
پيش��رفت فيزيكي 50 تا 80 درصدي داشته و 
اجراي 2پروژه هنوز آغاز نشده است. پرند در اين 
زمينه توضيح داد: براي س��اخت پروژه ها بايد از 
اعتبارات استاني اس��تفاده شود، اما براي تعمير 
و تجهيز مراكز مي توان از اعتبارات كشوري بهره 

اولین نشست هم اندیشی
مراکز وابسته موسسه آموزش عالی 

علمی - کاربردی مهارت 
اولين نشست هم انديشی مراكز وابس��ته موسسه آموزش 
عالی علم��ی -  كاربردی مه��ارت در مرك��ز تربيت مربی و 
پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار شد.  اين نشست كه با 
حضور دكتر پرند، معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و 
رئيس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ، دكتر برزوئی 
معاون آموزش��ی دانش��گاه جامع علمی – كاربردی ، دكتر 
حاجلو ،معاون اداری و پش��تيبانی دانش��گاه جامع علمی 
– كاربردی ، دكتر رس��تمی، رييس موسس��ه عالی علمی 
-  كاربردی مهارت ، دكتر حبيبی ، معاون آموزشی سازمان 
، دكتر توكلی، رئيس مركز تربيت مربی و پژوهش های فنی و 
حرفه ای  و روسای مراكز وابسته موسسه آموزش عالی علمی 
-  كاربردی مهارت ، برگزار شد مدعوين به تاريخچه ساختار 
موسسه ، اهداف جامع علمی – كاربردی ، تعهدات آموزشی 
و پژوهش��ی ، عملكردهای مهارتی و كاربردی در صنعت و 
مورد تقاضای بازاركار جامعه و همچنين حمايت های همه 
جانبه به تداوم مراكز وابسته موسسه آموزش عالی علمی -  
كاربردی مهارت ، پرداختند. در ابتدا توكلی ضمن خيرمقدم 
به ميهمانان و ،  به تش��ريح برنامه جامع آموزش��ی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كش��ور در راس��تای انتقال دانش ، 
مهارت و نگرش به  توانمنديها و پتانس��يل های آموزش��ی 
واحد موسس��ه آموزش عالی علمی -  كاربردی مهارت در 
مركز تربيت مربی ، پرداخت .  در ادامه  دكتر پرند، نيز، ضمن 
خوش آمد گويی به ميهمانان و اصحاب رس��انه ، به تشريح 
سياست ها و راهبرد های سازمان در توسعه و بهبود مراكز 
علمی -  كاربردی و موسسه آموزش عالی مهارت پرداخت .  
وی با نگاه راهبردی ، به تحليل و بررسی هرم تحصيلی نظام 
آموزش عالی كش��ور و ضرورت تربيت تكنيس��ين درايران 
، مطالبی مطرح  ك��رد .  ضمنا از مديران كل اس��تان های 
سازمان و روسای مراكز وابسته موسسه آموزش عالی علمی 
-  كاربردی مهارت ، خواسته شد تا با بررسی نيازهای صنعت 
و بازار كار ، رش��ته هايی مطابق با نياز ب��ازار كار، طراحی و 
اجرا نمايند .  سپس برزوئی، معاون آموزشی دانشگاه جامع 
علمی كاربردی نيز ،  ضمن تقدير و تشكر از عملكرد خوب 
سازمان و مركز تربيت مربی در اين راستا ، به تشريح فعاليت 
های كيفی  دانشگاه در سطوح فناوری ارشد و دكترای حرفه 
ای پرداخت و از روسای مراكز موسسه آموزش عالی علمی 
-  كاربردی مهارت خواست با نياز س��نجی رشته هايی كه 
قابليت و ظرفيت هر اس��تان و بازار كار و صنعت بومی آن ،  
نسبت به اجرا و راه اندازی اين رشته ها اقدام نمايند . البته  
دانشگاه علمی كاربردی در اسرع وقت نيز ، نسبت به صدور 

مجوز آن ، اقدام خواهد كرد . 

بازدید هیات نمایندگي آموزش فني و 
حرفه اي اقلیم کردستان عراق

از پروژه پیرانشهر 
هيات نمايندگي كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان 
عراق در بازگشت به اقليم كردستان عراق از پروژه دو منظوره 
مركز تخصصي آموزش فني و حرفه اي شهرستان پيرانشهر 
بازديد كرد. نظمي موس��ي عثم��ان معاون مدي��ركل كار و 
آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق در اين بازديد با 
اشاره به توسعه نظام مهارتي جمهوري اسالمي ايران، توسعه 
زيرساخت ها به ويژه توسعه فضاي آموزشي را مكمل توسعه 
نظام مهارتي در جوامع ارزيابي كرد. وي افزود: با توجه به عدم 
توسعه نظام مهارتي در عراق، به ويژه در اقليم كردستان عراق 
به تبع آن فضاي آموزشي نيز توسعه چنداني نداشته است.   
معاون مديركل كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان 
عراق ادامه داد: در م��دت بازديد هيات اعزام��ي از اداره كل 
كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم به اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي اس��تان آذربايجان غربي ما ش��اهد توسعه نظام 
مهارتي و رشد روزافزون فضاي آموزشي در اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي آذربايجان غربي بوده ايم و مايليم از تجربيات 
آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي هم در زمينه 
آموزش هاي فن��ي و حرفه اي و هم در زمينه توس��عه فضاي 

آموزشي بهره مند شويم. 

تصویب شیوه نامه نحوه اجراي دوره هاي 
خصوصي، نیمه خصوصي و آموزش خاص 

در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
رئيس اداره موسس��ات كارآم��وزي آزاد و مش��اركت هاي 
مردمي استان آذربايجان شرقي از تصويب شيوه نامه نحوه 
اجراي دوره هاي خصوصي، نيمه خصوصي و آموزش خاص 
در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد خبر داد. رئيس اداره 
موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي اين استان 
بيان كرد: در راس��تاي اس��تفاده حداكثري از ظرفيت هاي 
موجود در آموزش��گاه هاي فن��ي و حرفه اي آزاد و پاس��خ 
به نيازهاي آموزش��ي مخاطبان »ش��يوه نامه نحوه اجراي 
دوره هاي خصوص��ي، نيمه خصوصي و آم��وزش خاص در 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد« تدوين و پس از تصويب 
در هيات نظارت مركزي براي اجرا به اس��تان ها ابالغ شده 
است. وي افزود: براساس مفاد اين شيوه نامه امكان تشكيل 
دوره هاي آموزشي به صورت خصوصي )دوره هاي آموزشي 
يك تا سه نفره(، نيمه خصوصي )4- 5 نفره( و آموزش خاص 
)بخشي از محتواي استاندارد با صدور گواهي حضور در دوره 

آموزشي( مهيا شده است. 

خبر

دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار  و 
رفاه اجتماعی در جمع اصحاب رسانه در شيراز: 

90 درصد آموزش هاي 
تخصصي فني و حرفه اي
منجر به اشتغال مي شود

در بازدید وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی از صندوق مهر امام رضا)ع( تشریح شد

ایجاد بيش از 622هزار
فرصت شغلی توسط صندوق

وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ساري: 

مردم نقدینگي را
به چرخه اقتصادي بياورند

همزمان با سالروز میالد فرخنده ثامن الحجج حضرت علي بن موسي الرضا)ع( علي  
ربیعي، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي از صندوق مهرامام رضا)ع( دیدار کرد.

در این مراسم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و فیروز آبادي، 
قائم مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد وي با معاونان 

و مدیران س�تادي صندوق مهر امام رضا)ع( آش�نا ش�د و نکات و 
رهنمودهایي را پیرامون نش�اط و انضب�اط کاري و حفظ حرمت و 
اخالق کاري متذکر ش�د و توجه و التزام به این م�وارد را از اصول 
اولیه یک دولت توس�عه گرا عنوان کرد. وزیر تع�اون، کار و رفاه 
اجتماعي با اش�اره به مفهوم کار شایس�ته افزود: چنانچه افراد با 
تخصص هاي الزم در جایگاه درس�ت قرار گرفته باش�ند، ش�اهد 
افزایش بهره وري سازمان و نیروي انساني خواهیم بود. وي با تاکید 

بر اهمیت امر آم�وزش تاکید کرد: توجه به مقول�ه آموزش و بهبود 
روش ها، تکنولوژي کاري و پرورش نیروي انساني متخصص از جمله 

مواردي است که باید در سازمان ها مدنظر قرار گیرد.
حس�ین نژاد، مدیرعامل صندوق مهرام�ام رضا)ع( نی�ز در ابتداي این 
مراسم به ارائه گزارشي از عملکرد هفت ساله صندوق مهرامام رضا)ع( 
در حوزه پرداخت تسهیالت قرض الحس�نه ازدواج و اشتغال پرداخت 
و اظهار داش�ت: از س�ال 1385 تاکنون صن�دوق مهرام�ام رضا)ع( با 
پرداخ�ت 518 هزار و 346 فقره تس�هیالت اش�تغالزایي ب�ا اعتباري 
بی�ش از 36056 میلی�ارد ری�ال موف�ق ب�ه ایج�اد 622 ه�زار و 16 
فرصت ش�غلي در کشور ش�ده اس�ت. وي با تش�ریح رویکرد فعلي 
صندوق مهرامام رضا)ع( در پرداخت تس�هیالت اش�تغالزایي گفت: 
بازمهندسي و بومي سازي مدل هاي توسعه کسب و کار هاي کوچک 
و خرد، بهبود فضاي کس�ب و کار خرد، تامین و مدیریت منابع مالي، 

تعیین س�بد مش�اغل، توانمندس�ازي متقاضیان، حمایت از مشاغل 
 خانگ�ي و خویش فرمای�ي از جمل�ه رویکرده�اي فعلي صن�دوق مهر
امام رضا)ع( است. مدیرعامل صندوق مهرامام رضا)ع( در ادامه به تبیین 
اهداف و برنامه هاي آتي و بلندمدت صن�دوق مهر امام رضا)ع( در ایجاد 
مش�اغل پایدار و پویا پرداخت و مدل توانمندس�ازي طرح ملي اشتغال 
صندوق مهر امام رضا)ع( را تش�ریح کرد. حس�ین نژاد همچنین اصالح 
و بهب�ود رویه هاي موج�ود در ارائه تس�هیالت و نظارت بر آن، توس�عه 
خوشه هاي اقتصادي و زنجیره تامین مشاغل خرد، ایجاد مدل هوشمندي 
فضاي کسب و کار، تعیین اولویت هاي مشاغل، شناسایي و توانمند سازي 
متقاضیان، تعیین سازمان هاي همکار، تعیین هسته هدایت و مشاوره 
و ایجاد باشگاه کس�ب و کار خرد صندوق مهر امام رضا)ع( را از دیگر 

برنامه هاي آتي سازمان اعالم کرد. 

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه نقدینگ�ي در بین مردم افزایش 
یافته است، گفت: از مردم درخواست مي کنیم این پول ها را به چرخه اقتصادي 
بیاورند تا مقاوم�ت در برابر تحریم ه�ا 1000 واحد افزایش پیدا کند. در مراس�م 
هشتمین جشنواره اس�تاني تعاوني هاي برتر مازندران که با حضور وزیر 
کار، تعاون و رفاه اجتماعي در س�الن کنفرانس دانش�گاه آزاد ساري 
برگزار شد، دکتر علي ربیعي اظهار داشت: روحاني در ایام انتخابات 
از غرب استان وارد مازندران شد و احساس خوبي در این استان به 

دست آورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اینکه مردم مازندران 
راي باالیي ب�ه روحاني دادن�د، تصریح ک�رد: اعتدال گرایي 
شعاري بود که ش�ما انتخاب کردید و ما هم وظیفه داریم با 

تدبیر امید کشور را افزایش دهیم.
وي با بیان اینکه اعتدال در اقتصاد، توازن بین نقش دولت 
و مردم در اقتصاد است، خاطرنشان کرد: تعاوني بیشترین 
نزدیکي را ب�ا پدیده اعت�دال در بح�ث اقتص�اد و اقتصاد 

اجتماعي دارد. 
این مقام مس�ئول با اعالم اینکه از مشکالت بخش تعاون این 
اس�ت که فعاالن اقتصادي، نخبگان اقتصادي در مناصب، نگاه 
خوشبینانه به تعاوني نداش�ته و نگاه تزئیني دارند، گفت: این 
نگاه به تعاوني ها باید اصالح ش�ود. وي با اشار به روحیه تعاون 
در مازن�دران و بیان اینک�ه کار در ش�الیزارهاي مازندران با 
تعاون همراه اس�ت، یادآور ش�د: ژاپني ها ارزش هاي سنتي 
خود را به دوران مدرن گره زده و از آن اس�تفاده مي کنند اما 
ورود مدرنیته تحمیلي به ایران بخش هاي از س�نت اصیل ما 
مثل فرهنگ تعاون را از بین برد. دکتر ربیعي با اشاره به اینکه 
کارکردهاي اقتصادي تعاون بیشترین نزدیکي را با دیدگاه رهبري 

در اقتصاد دارد، تصریح کرد: کمتر دیدن تعاون، بعد اجتماعي دارد.
وي با بیان اینکه راه اصلي خروج از تحریم هاي ظالمانه این اس�ت که 
تعاونگران نقش اجتماعي خ�ود را ایفا کنند، اظهار کرد: دیگر فرصت 

آزمون و خطا نداریم.
وي با اشاره به اینکه ش�ما در ش�الیزارهای خود غني ترین ترانه ها را 
دارید، یادآور شد: این ترانه ها بر روحیه تعاون تاکید دارد. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه ب�ا توجه به تحریم ها فروش نفت وضع 
خوبي ندارد و نقدینگ�ي هم در بین مردم افزایش یافته اس�ت، گفت: از 
مردم خواهش مي کنیم این پول ها را به چرخه اقتصادي بیاورند تا مقاومت 

در برابر تحریم ها 1000 واحد افزایش پیدا کند. 

گرفت. رئيس س��ازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور با بيان اينكه سازمان فني و حرفه اي ضمن 
رايزني با ارگان هاي بهزيس��تي و كميته امداد 
امام خميني)ره( تالش كرده ه��م افزايي را در 
توليدات ايجاد كند، اعالم كرد: در مركز آموزش 
فني و حرفه اي استهبان حدود 10نفر در زمينه 
طراحي و توليد لباس هاي يك بار مصرف براي 
بيمارستان ها مش��غول به كار شده اند كه عمدتا 
از زنان سرپرس��ت خانوار يا زنان بي سرپرس��ت 
هستند و اين اقدام يك رويكرد جديد در تعامل با 
نهاد هاي بهزيستي و كميته امداد امام خميني)ره( 
اس��ت كه برخالف تص��ور عموم، م��وازي كاري 
محس��وب نمي ش��ود بلكه موجب هم افزايي در 
عملكرد اين ارگان ها در تعامل با يكديگر است. 
اين مقام مسئول در ادامه نشست به برنامه هاي 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اش��اره كرد و 
افزود: همه دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه 
برنامه هاي 100روزه، يك ساله و چهارساله خود 
را طراحي و تدوين كرده اند و تحت عنوان چهار 

جلد كتاب در اختيار رئيس جمهور قرار داده اند. 
رئيس س��ازمان آموزش فني و حرف��ه اي درباره 
اثربخشي آموزش هاي مهارتي و منجر به اشتغال 
ش��دن اين آموزش ها تصريح ك��رد: مولفه هاي 
زيادي در حل معضل بيكاري و ايجاد اش��تغال 
اثر دارند كه از آن جمله مي توان به تس��هيالت 
بانكي، قوانين بانكي، تعاون، رشد اقتصادي كشور، 
وضعيت تحريم ها، آموزش هاي فني و حرفه اي و 
فرهنگ كار اشاره كرد. ضمن اينكه آموزش هاي 
مهارتي نقش اساسي در حل معضل بيكاري دارد. 
وي در بخش ديگري از س��خنان خ��ود با تاكيد 
بر ص��دور گواهينامه هاي مه��ارت الكترونيكي 
بيان كرد: صدور گواهينامه هاي الكترونيكي در 
راستاي افزايش امنيت و تسهيل در روند اداري 
استفاده از اين گواهينامه ها انجام مي شود. با صدور 
گواهينامه هاي الكترونيكي، صاحبان آنها مي توانند 
بر اساس كد شناس��ه و كد ملي خود گواهينامه 
مهارتي را روي پورتال سازمان مشاهده كنند و در 

صورت نياز از آن استفاده كنند. 

نماینده مهاباد در مجلس شوراي اسالمي:

توسعه مهارت آموزی زمينه ساز مهار بيکاری است
نماين��ده مهاب��اد در مجلس ش��ورای اس��المی در بازديد از 
كارگاه های مهارت آموزی اين مركز گفت: توس��عه و نهادينه 
كردن آموزش��های مهارتی زمينه ساز ايجاد اش��تغال پايدار 
و مهار بي��كاری در جامعه اس��ت.   از كارگاه های آموزش��ی 
بخش های مختلف اداری  اين مركز بازديد كرد.  محمد سليم 
عباس��ی رئيس مركز آموزش فنی و حرف��ه ای مهاباد نيز در 

اين بازديد ضمن ارائه گزارش عملكرد بخش��های مختلف در 
سخنانی با اشاره به توسعه فضای آموزشی و رفاهی ،  راه اندازی 
دو كارگاه بازار محور« توليد عرقي��ات گياهی و طال و جواهر 
سازی » در بخش برادران و توليد جعبه های زينتی)كارتوناژ( 
در بخش خواهران  و بهره برداری از زمين ورزشی برای پرسنل 
مركز را از جمله فعاليتهای اين مركز در سال حماسه اقتصادی 

و سياس��ی برش��مرد.   احمدی نيز اقدامات صورت گرفته در 
مركز را مثبت و اثر بخش دانس��ت و از زحمات پرسنل مركز 
تجليل نمود. وی با اشاره به نقش بس��زای آموزشهای فنی و 
حرفه ای  در ايجاد زمينه های اشتغال مولد و پايدار،  توسعه 
آموزشهای مهارت محور را زمينه ساز مهار بيكاری در جامعه 

ارزيابی كرد.  
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دكت��ر ك��ورش پرن��د، 
مع��اون وزي��ر تع��اون، 
كار و رف��اه اجتماع��ي و 
رئيس س��ازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور در مراس��م افتتاحيه 
اجراي هفتمين دوره آموزش��ي ويژه مربيان 
آموزش فن��ي و حرفه اي افغانس��تان حضور 
مقامات كش��ور افغانس��تان و ژاپن و مربيان 
آموزش فني و حرفه اي كشور افغانستان در 
جمهوري اس��المي ايران را خيرمقدم گفته 
و اظهار امي��دواري كرد اين دوره آموزش��ي 
براي مربيان افغاني از بهره وري الزم و كافي 
برخ��وردار ب��وده و در توس��عه آموزش هاي 
فني و حرفه اي كشور دوست و همسايه مان 

افغانستان موثر واقع شود. 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
بيان داش��ت: نيك مي دانيم ك��ه فناوري به 
عنوان يكي از اركان توسعه كشورها به شمار 
مي آيد و ضرورت دس��تيابي ب��ه فناوري در 
دنياي رقابتي كنوني بر كسي پوشيده نيست؛ 
بنابراين يافتن جايگاه خود در مسير حركت 
پر ش��تاب و بدون توقف فن��اوري در دنيا از 

الزامات توسعه است. 
وي در ادامه اظهار كرد: نگاهي به پيشرفت و 
توسعه كشورهايي كه فاقد منابع طبيعي از 
جمله نفت، گاز، مواد معدن��ي، تنوع گياهي 
و جانوري، آب و... هس��تند، نش��ان مي دهد 
با وج��ودي كه اين كش��ورها از نظ��ر منابع 
طبيعي در س��طح پايين تري از كشورهايي 
سرش��ار از منابع طبيعي ق��رار دارند ولي به 
دليل توانمندي هاي فناوري، اين كش��ورها 
توانس��ته اند رتبه هاي برتر اقتصادي جهان 
را به خود اختصاص دهن��د و به دليل همين 
توانمندي هاس��ت ك��ه اين كش��ورهاكمتر 
دس��تخوش بحران هايي چون بيكاري، تورم 

و تحريم اقتصادي قرار مي گيرند. 
دكت��ر پرن��د ادام��ه داد: از همي��ن رو براي 
دس��تيابي به فناوري ناگزير از حركت در دو 
مس��ير توليد فناوري و انتقال و بومي سازي 
فناوري هس��تيم. يعني براي قرارگرفتن در 
مسير پرشتاب فناوري يكي از اين دو راهكار 
يا تركيبي از آنه��ا را بايد برگزينيم. اما در هر 
دو راهكار بايد بسترهايي تدارك ديده شود 
كه آموزش يكي از اين بس��ترها انكارناپذير 

است. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد 
كرد: در اين راستا در ميان انواع آموزش هاي 
مورد ني��از براي نيروي انس��اني ش��اغل در 
اين بخش، آموزش هاي فن��ي و حرفه اي به 
عنوان يكي از الزامات ب��راي توليد يا انتقال 

و بومي س��ازي فناوري محس��وب مي شود. 
اهمي��ت آموزش ه��اي فني و حرف��ه اي در 
اين مس��ير از اين جهت اس��ت كه در توليد 
يا انتق��ال فن��اوري قطع��ا مهارت هايي نياز 
اس��ت كه نيروي انس��اني براي شاغل شدن 
در آن بايد اين مهارت ها را فرا گيرد. تقويت 
توانمندي ه��اي فناوران��ه نيازمن��د ايجاد و 
تقويت مهارت هاس��ت و توس��عه اشتغال در 
ح��وزه فن��اوري نيازمند توس��عه مهارتهاي 
اين ح��وزه اس��ت و ده ه��ا دلي��ل ديگر كه 
نش��ان مي دهد براي كارب��رد كارآمد دانش 
تكنولوژيكي در راستاي خلق، كاربرد، انتشار، 
پذيرش و تغيير فناوري ها، مهارت آموزي يك 

انتخاب نيست بلكه يك اجبار است. 
دكت��ر پرن��د ادام��ه داد: بنابراي��ن افزايش 
فش��ارهاي رقابت جهاني، كش��ورها را وادار 
مي س��ازد ت��ا دايما در ح��ال به روزرس��اني 
مهارت ه��ا و توانمندي ه��اي فناورانه خود 
باش��ند تا بررقابت محصوالت خود بيفزايند. 
ب��ه اي��ن عل��ل، كش��ورها باي��د ظرفي��ت 
مهارت ه��اي خود را ب��راي تولي��د وتجاري 
كردن فناوري هاي هاي جديد از يك س��و و 
انتقال فناوري ها از س��وي ديگر، متناسب با 

سرعت رشد فناوري در دنيا بهبود بخشند. 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
افزود: ام��روز ديگر آموزش فن��ي و حرفه اي 
يك بح��ث درون مرزي و درون كش��وري و 
ملي نيس��ت بلكه براي پرداختن به موضوع 
آموزش هاي مهارتي بي ش��ك بايد يك نگاه 

بين المللي به موضوع داشت. 
وي تصريح ك��رد: امروز، فن��اوري، مهارت و 
امور بين الملل بر يكديگر تاثيرگذارند. اثرات 
مهارت و فن��اوري به وي��ژه مهارتهاي مورد 
نياز براي تقويت توانمن��دي فناورانه بر امور 
بين الملل بس��يار زياد است. تاثيرات متقابل 
فناوري، مهارت و امور بين الملل آن قدر زياد 
و مهم است كه اين حوزه را بايد، يك شاخه 

مستقل در علوم در نظر گرفت. 
معاون وزير تعاون، كار و رف��اه اجتماعي در 
ادامه س��خنان خود خبر داد: با اين رويكرد 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كش��ور با 
چشم انداز حضور موثر در عرصه بين المللي 
ن��وع جدي��دي از تعام��الت بين الملل��ي را 
با اس��تفاده از آموزش هاي فن��ي و حرفه اي 
تحت عن��وان ديپلماس��ي مه��ارت طراحي 
نم��وده اس��ت م��ا معتقدي��م آموزش هاي 
مهارتي ظرفيت بس��يار خوبي براي برقراري 
تعامالت بين المللي بين كشورهاي منطقه و 
كشورهاي اسالمي است. و در دنياي رقابتي 
امروز ما باي��د عرصه هايي را پي��دا كنيم كه 

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي در امور بین الملل: 
تحقق توسعه و رفاه کشورهاي منطقه و 

جهان اسالم از مسیر آموزش هاي
فني و حرفه اي 

دكتر محمدتقی حس��يني، قائم مقام 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور 
بين الملل در مراسم افتتاحيه هفتمين 
دوره آموزش��ي وي��ژه كارشناس��ان و 
مربيان آموزش فني و حرفه اي كشور 
افغانستان بيان كرد: به توفيق حضور در 

مراسم مذكور مايه خرسندي و شكرگزاري است و مقدم تمامي 
شركت كنندگان كشور دوست و همسايه را گرامي مي داريم.  
وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه شركت كنندگان نهايت 
بهره برداري از دوره هاي مذكور را ببرند و در مسير رفاه، آسايش 

و بازسازي كشور افغانستان موثر واقع شوند. 
قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در امور بين الملل 
گفت: اي��ن وزارتخان��ه ضمن ترغي��ب به توس��عه اين نوع 
همكاري ها معتقد اس��ت كه بهترين مس��ير توسعه و رفاه و 
حرفه آموزي به مردم كشورهاي منطقه از مسير آموزش هاي 

فني و حرفه اي و مهارتي مي گذرد. 
وي با تاكيد به سخنان دكتر ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي در مراسم اختتاميه سومين دوره آموزشي مربيان 
عراقي در رابطه به توس��عه همكاري ها جمهوري اس��المي 
ايران با كش��ورهاي منطقه افزود: اي��ن وزارتخانه در زمينه 
حرفه آموزي آمادگي و ظرفيت هاي الزم را دارد. جمهوري 
اس��المي ايران به لحاظ داش��تن آمادگي هاي فني، اراده و 
انگيزه الزم و همگرايي و عاليق مشترك با كشورهاي منطقه 
به ويژه جهان اسالم مناسب ترين مركز براي توسعه همكاري 
و تعامالت در زمينه تبادل فن و حرفه بين كشورهاي منطقه 
و با نمايندگي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است. 
وي در خاتمه به ش��ركت كنندگان دوره آموزش��ي مذكور 
توصيه كرد: تمام��ي تالش خود را در گس��ترش دوره هاي 
اموزشي و توسعه فنوني كه فرا مي گيرند به هم وطنان خود 
و ديگران مربيان كشورشان به كارگيرند و از هيچ كوششي 

دريغ نكنند

 سفیر افغانستان در ایران:
تحقق توسعه و رفاه از مسیر آموزش هاي 

فني و حرفه اي مي گذرد
نصير احمد نور، سفير 
كشور افغانس��تان در 
جمه��وري اس��المي 
اي��ران، در مراس��م 
اج��راي  افتتاحي��ه 
هفتمين دوره آموزشي 

ويژه مربيان آموزش فني و حرفه اي افغانستان گفت: آموزش هاي 
فني و حرفه اي در رشد و توس��عه منابع انساني كشورها نقش 
مهم و برجسته اي دارند و سرتاسر دنيا، كشورها نهادهاي مهم و 

سرمايه هاي وسيعي را به اين امر اختصاص داده اند. 
وي افزود: افغانس��تان كشوري با س��ه دهه جنگ و ويراني 
بيش از هر كش��وري به اين نوع آموزش ها نياز دارد. چراكه 
آموزش هاي فني و حرفه اي در بازسازي، توسعه اقتصادي و 
بهبود معيشت اين كشور نقش ارزنده اي دارند. آموزش هاي 
فني و حرفه اي نه تنها در بخش كاريابي بلكه در عرصه هاي 
مختلف توسعه افغانستان از جمله تحكيم امنيت و رفاه نقش 

مهمي ايفا مي كنند. 
احمد ن��ور تاكي��د ك��رد: آموزش ه��اي فن��ي و حرفه اي 
دروازه هاي وس��يع كارياب��ي را رو به مهارت دي��دگان باز 
نموده و فرصت ه��اي ناامن��ي را كاهش مي ده��د.  وي در 
خاتمه ضمن قدرداني از زحمات دو كشور ايران و ژاپن بيان 
داشت: همجواري و همزباني با جمهوري اسالمي ايران در 
افزايش اثربخشي و كاهش هزينه هاي آموزش هاي مذكور 

موثر است. 

خبر
دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار  و رفاه 
اجتماعی و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور مطرح كرد: 

آموزش های فني و 
حرفه اي  راهی برای 
بومی سازی فناوری

مي تواند به توسعه كشورهاي منطقه كمك 
نمايد ك��ه آموزش هاي مهارتي ي��ك از اين 

عرصه هاست. 
رئيس س��ازمان آم��وزش فن��ي و حرفه اي 
كش��ور اظهار كرد: در ديپلماسي مهارت به 
دنبال دس��تيابي اهدافي همچ��ون تقويت 
توانمندي هاي نيروي انساني كشور، تقويت 
توانمندي ه��اي فناورانه، تب��ادل تجربيات 
و دس��تيابي ب��ه روش ه��اي نوي��ن آموزش 
مهارتي؛ بهره برداري از ظرفيت هاو امكانات 
سازمان هاي بين المللي براي تقويت پتانسيل 
مهارتي، توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي 
و زمينه سازي براي اشتغال مستمر و پايدار، 
معرف��ي و شناس��ايي توانمندي هاي نيروي 
انس��اني و فناوري كش��ور به جهان، آشنايي 
با آخرين دس��تاوردهاي علم��ي، فناوري و 
مهارت��ي دنيا و بط��ور كلي بهره ب��رداري از 
تجارب موفق مهارتي ساير كشورها هستيم. 
دكتر كورش پرند تصريح كرد: آموزش هاي 
مهارتي ب��ه دليل فراگير ب��ودن مخاطبان از 
يك سو و ناگزير بودن كش��ورها از پرداختن 
به آن از سوي ديگر زمينه بسيار خوبي براي 
تعامالت موثر بين المللي اس��ت. كش��ورها 
را در طراحي و اس��تقرار ديپلماسي مهارت 
به كش��ورهايي كه تجربيات نظ��ام آموزش 
مهارتي ايران را ب��ه آنها منتق��ل مي كنيم، 
كش��ورهايي كه به صورت تعاملي به انتقال 
تجربيات ب��ا آنها مي پردازيم و كش��ورهايي 
كه تجربيات نظام آم��وزش مهارتي آنها را به 
ايران منتقل نماييم، تقسيم بندي نموده و با 

آنها وارد تعامل شده ايم. 
وی گفت: به همين منظ��ور تاكنون نزديك 
به 20 ميز را در حوزه كش��ورهاي آسيايي، 
آفريقايي و اروپايي فعال نموده ايم و باحضور 
در كشورهاي هدف تاكنون تفاهم نامه هاي 
همكاري مش��تركي را به امضا رس��انده و در 
حال اجراي��ي ك��ردن هس��تيم. در اجراي 
ديپلماس��ي مهارت زمينه هايي از تعامالت 
بين المللي را مش��خص كرده ايم كه ش��امل 
تبادل مربي��ان آموزش ه��اي مهارتي براي 
ارتق��اي مهارت هاي آن��ان، تب��ادل تجربه 
در حوزه اس��تانداردهاي آموزش��ي، شغل و 
شايس��تگي باتوجه به توانمندي هاي باالي 
كشور جمهوري اسالمي ايران، تبادل تجربه 
در زمين��ه طراحي س��اختار نظ��ام آموزش 
مهارت��ي، تب��ادل تجربه در زمينه س��اخت 
و تجهيز مراك��ز آموزش فن��ي و حرفه اي و 
تبادل تجربه در زمينه توليد و تدوين منابع 

آموزشي است. 
معاون وزير تع��اون، كار  و رفاه اجتماعی بيان 

داش��ت: وجود پورتال جامع مه��ارت آموزي 
كشور، ظرفيت ورود و گزارش گيري بيشتر از 
دو ميليون مهارت آموز در س��ال، برخورداري 
از نيروهاي متخصص در ح��وزه آموزش هاي 
مهارتي، داش��تن بي��ش از پنج ده��ه تجربه 
در آموزش ه��اي مهارت��ي و تج��ارب موفق، 
همكاري هاي بين المللي از جمله همكاري با 
يونسكو، مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري 
اتحاديه همكاري هاي كش��ورهاي حاش��يه 
اقيانوس هند )IOR(، كوئيكا كره، جايكا ژاپن، 
تورين ايتاليا، EDI هندوس��تان، پيرس��ون، 
اتحاديه فدرال صنايع آلم��ان، كويكا، جايكا، 
سازمان كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و... از 
جمله مواردي است كه نشان مي دهد سازمان 
آموزش فني و حرفه اي جمهوري اسالمي ايران 
قابليت الزم براي تحقق ديپلماس��ي مهارتي 

را دارد. 
دكتر پرند افزود: اين سازمان در مسير تحقق 
ديپلماس��ي مهارت از طريق عقد تفاهم نامه 
با يونس��كو ايجاد كرس��ي مهارت آموزي در 
منطقه و از طري��ق عقد تفاهم نام��ه با مركز 
منطقه اي عل��وم و انتقال فن��اوري اتحاديه 
همكاري هاي كشورهاي حاش��يه اقيانوس 
هند، ايجاد ش��بكه منطقه اي مهارت آموزي 
را دنبال مي كند كه دس��تاورد ارزش��مندي 
براي كشورهاي منطقه خواهد بود. موضوع 
تربيت مربيان كش��ورهاي اسالمي و منطقه 
نيز به عنوان يكي از دستاوردهاي ديپلماسي 
مهارت اجرايي شده است و بسيار خرسنديم 
ك��ه مدل��ي را ب��راي تعام��الت بين المللي 
پيشنهاد داده ايم كه مبتني بر توانمندي هاي 
كش��ور جمهوري اس��المي ايران بوده و در 

اجراي آن موفق عمل كرده ايم. 
وی در خاتم��ه بيان ك��رد: اهميت موضوع 
نش��ان مي دهد براي يافتن جايگاه مناسب 
كش��ورهاي منطقه در جهان، بدون اتكاي 
به منابع نفتي، راهي طوالني براي تدوين و 
اجراي يك برنامه جامع در جهت گسترش 
ديپلماسي مهارت در پيش داريم كه نيازمند 
همكاري منطقه اي اس��ت. نخبگان فكري 
و اجرايي منطقه بايد نس��بت ب��ه اهميت و 
ضرورت تقويت و كاربرد ديپلماسي مهارت 
اعتقاد داشته باشند كه به صورت يك برنامه 
كاربردي در دستور كار رس��مي قرار گيرد. 
از طرف ديگ��ر توفيق اين ط��رح در تعامل 
س��ازنده و موثر با جهان اس��ت. اين تعامل 
تنه��ا در قالب تعام��الت رس��مي و دولتي 
نيس��ت، بلكه تعامالت بخ��ش خصوصي، 
افراد، سازمان ها و نهادهاي غيردولتي را نيز 

در برمي گيرد. 

در راستاي توسعه تعامالت بین المللی برگزار شد 

هفتمين دوره آموزشي مربيان فني و حرفه اي افغانستان
مراسم افتتاحيه اجراي هفتمين دوره آموزش��ي ويژه مربيان آموزش فني و حرفه اي 
افغانستان با حضور دكتر نصير احمد نور سفير افغانستان در جمهوري اسالمي ايران و 
تاكه اوچي رئيس دفتر همكاري هاي بين المللي ژاپن )جايكا( در تهران، ناكاكاكي دبير 
اول سفارت ژاپن در تهران و دكتر حسيني، قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در امور بين الملل و ديگر مسئوالن، در محل س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

برگزار شد. 
دوره آموزشي مذكور پيرو همكاري هاي دوجانبه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن )جاي��كا( براي 18نفر از مربيان آموزش فني و 
حرفه اي كشور افغانستان از تاريخ 92/6/23 در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني 

و حرفه اي كشور برگزار شد. 
علي توكلي، رئيس مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي اين س��ازمان با 
اشاره به وجود ظرفيت هاي سخت افزاري و نرم افزاري و منابع انساني توانمند سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور، نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را در توسعه 

كشوهاي منطقه و به ويژه جهان اسالم بسيار موثر دانست. 
وي در ادامه بيان داشت: در راستاي سياس��ت هاي تدويني مقام عالي وزارت تعاون، 

كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي ارتقاي 
تعامالت بين الملل و حضور موثر در عرصه بين المللي، همكاري و مشاركت و محوريت 
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي در تعامل با كشورهاي منطقه و كمك 

به ايجاد زيرساخت هاي الزم در رشد همه جانبه اين كشورها اثربخش است. 
توكلي گفت: در اين راس��تا هفتمين دوره ارتقاي مهارت كش��ور همس��ايه و دوست 
افغانستان براي كارشناسان و مربيان افغاني با همكاري آژانس همكاريهاي بين المللي 

ژاپن )جايكا( در تهران از 23 شهريور ماه سال جاري به مدت 4 هفته آغاز شد. 
رئيس مركز تربيت مرب��ي و پژوهش هاي فن��ي و حرفه اي اين س��ازمان افزود: دوره 
آموزشي مذكور در 4 رشته تخصصي علوم تربيتي شامل: بررسي بازار كار، جوشكاري، 

فناوري خودرو و الكترونيك و تعميرات تلفن همراه صورت گرفت. 
وي همچنين از برگزاري بازديد هاي تخصص��ي از صنايع و مراكز تحقيقاتي مرتبط و 
برگزاري تورهاي زيارتي، سياحتي و تفريحي براي شركت كنندگان در دوره آموزشي 

مذكور خبر داد. 
تاكه اوچي، رئيس دفتر همكاري هاي بين المللي ژاپن )جايكا( در تهران نيز در مراسم 
افتتاحيه اجراي هفتمين دوره آموزشي ويژه مربيان آموزش فني و حرفه اي افغانستان 

ضمن ابراز خرسندي به دليل حضور در مراسم مذكور از مسئوالن وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مركز تربيت مربي اين سازمان 

در ارائه همكاري هاي الزم قدرداني كرد. 
تاكه اوچي اظهار كرد: آموزش هاي مذكور در راستاي همكاري كشور جمهوري اسالمي 
ايران و ژاپن كه از سال 2009 براي كمك به بهبود و بازسازي كشور افغانستان به توافق 

رسيدند انجام مي شود. 
وي افزود: زبان، فرهنگ و دين مش��ترك دو كش��ور ايران و افغانستان در اثربخشي و 
سودمندي آموزش هاي مذكور بسيار موثر است. رئيس دفتر همكاري هاي بين المللي 
ژاپن )جايكا( در تهران در ادامه تصريح كرد: فاز اول دوره آموزشي ويژه مربيان افغاني 
در سال گذش��ته با موفقيت انجام ش��د كه بنا به درخواس��ت وزارت كار افغانستان و 
مركز تربيت مربي وپژوهش ه��اي فني و حرفه اي ايران فاز 2 اي��ن آموزش ها را براي 
18كارشناس و مربي افغاني آغاز كرديم و اميدواريم آموزش هايي كه در اين دوره ارائه 
مي شوند مطابق نيازهاي فني و آموزشي شركت كنندگان باشد. تاكه اوچي در خاتمه 
بيان داشت: از شركت كنندگان اين دوره خواهش مي كنم كه آموخته ها و تجارب خود 

را در اختيار مردم و ديگر مربيان كشورشان قرار دهند. 

در ميان انواع 
آموزش هاي 
مورد نياز 

براي نيروي 
انساني شاغل 
در اين بخش، 
آموزش هاي 

فني و حرفه اي 
به عنوان يكي 

از الزامات براي 
توليد يا انتقال 
و بومي سازي 

فناوري محسوب 
مي شود
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محمد اسماعيل سعيدي، نماینده استان آذربایجان شرقي
و عضو كميسيون اجتماعي مجلس: 

مقام آوري
شروع کار است

ط
سرخ

محمد اسماعيل سعيدي، نماينده استان آذربايجان شرقي معتقد است حلقه هاي مفقوده پيوند بين نظريه و عمل از سوی سازمان آموزش فني و حرفه اي تا حدودی  حل شده است. به گفته او كساني كه از اين 
مجموعه فارغ التحصيل شده اند راحت تر جذب بازار كار شده اند.

مهم تر از مقام آوري 
اين است كه در 
ادامه ما بتوانيم از 
اين سرمايه ها و 

منابع عظيم انساني 
كه خيلي هم 

ارزشمند هستند، 
استفاده مفيدي 

داشته باشيم

با توجه ب�ه مقامي ک�ه تیم مل�ي مهارت در 
مسابقات جهاني آلمان کسب کردند به نظر 
ش�ما چه باید کرد که این روند تداوم داشته 
باش�د و ما بتوانیم در س�طح جهاني جایگاه 

بهتري در آینده داشته باشیم؟
در ابتدا خدمت اعضاي تيم ملي مهارت كه البته دو نفر از اين عزيزان از 
استان آذربايجان شرقي هستند، تبريك مي گويم. در حال حاضر انتظار 
اين است كه مسئوالن در سطح كشوري و اس��تاني اهميت بيشتري 
به المپيادهاي علمي و مهارتي بدهند و به همان اندازه كه به تيم هاي 
ورزشي اهميت داده مي شود در همان سطح هم به اين عزيزان به ويژه 

پس از كسب مقام و رتبه بين المللي توجه كنند. 
    وظیفه مسئوالن نسبت به این افراد چیست؟

 موضوع اين اس��ت كه بعد از اينكه اين نفرات برت��ر در مجامع علمي 
و بين المللي ش��ناخته مي ش��وند، كش��ورهاي ديگر اين را براي خود 
يك فرصت مي دانند تا از اس��تعداد، توان و مهارت جوانان ما استفاده 
كنند. آنها وج��ود اين عزيزان را يك لقمه چ��رب براي خود مي بينند 
كه مي توانند آن را به راحتي جذب كنن��د. اين اتفاق هم مي افتد. من 
اطالع دقيق دارم كشورهاي مختلف با اين افراد از طريق ايميل و نامه 
تماس مي گيرند، ارتباط برق��رار مي كنند و با دادن وعده آنها را جذب 
مي كنند. باالخره اينها س��رمايه هايي هستند كه بدون هيچ هزينه اي 
آماده بهره برداري هس��تند. به همين دليل مس��ئوالن بايد به اين امر 
توجه داشته باش��ند كه مهم مقام آوري نيس��ت، مقام آوري بخشي از 
پروسه است. مهم تر از مقام آوري اين اس��ت كه در ادامه ما بتوانيم از 

اين سرمايه ها و منابع عظيم انس��اني كه خيلي هم ارزشمند هستند، 
استفاده مفيدي داشته باش��يم و فرصت را از ديگران بگيريم كه اين 
س��رمايه ها را به هر طريقي نتوانند جذب كنند. اين انتظار هست كه 
مسئوالن به اين امر توجه داشته باش��ند. ما استقبال خوبي معموال از 
اين افراد مي كنيم، اما ادامه نمي دهيم. خيلي ها به ما مراجعه  مي كنند، 
ديپلم افتخار، مدال طال و نقره و... نش��ان مي دهن��د و مي گويند اين 
لوح تقدير فالن مقام كشوري هس��ت اما االن هيچ كس از ما حمايت 
نمي كند كه حداقل تحقيقاتم را ادامه بده��م، مهارت هايم را تقويت 

كنم. اين روند درستي نيست. 
    وظیفه اصلي س�ازمان مل�ي مهارت، یا بهت�ر بگویم 
اولویت اصلي این س�ازمان چه خواهد بود؟ آیا قرار است تنها 
طراح استراتژي سازمان هاي مربوطه باشد یا وظایف دیگري 

هم دارد؟
پيش از اين و البته هنوز هم سازمان آموزش فني و حرفه اي، به عنوان 
يك سازمان زيرنظر وزارت كار فعاليت مي كرد، كارش هم بخشي بود. 
بخشي از موضوعات مهارتي را تحت پوشش قرار داده بود و ماموريت ها 
و مسئوليت هاي محدودي در اين زمينه داشت. مسئوالن دانشگاه ها 
و مراكز آم��وزش عالي ديگر هم ك��ه آموزش هاي مهارتي داش��تند، 
هماهنگي الزم را با اين مجموعه را نداش��تند ي��ا يك مجموعه اي كه 
بتواند به عنوان فرادس��ت و فرابخش��ي اينها را هماهنگ كند وجود 
نداشت. براي اينكه آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي 
و آموزش عالي كه مسئوليت آموزشي كشور را دارند هماهنگ شوند 
الزم بود آموزش هاي مهارتي را يك س��تاد هماهن��گ و برنامه ريزي، 

هدايت، نظارت و ارزيابي كند. يعني عمدتا س��ازمان ملي مهارت يك 
مجموعه سياست گذار، برنامه ريز، هدايت كننده و نظارت كننده است. 
    آیا در این طرح براي دانشگاه ها نقشي در نظر گرفته 

شده و آنها مي توانند کمکي به این حوزه بکنند؟
دانشگاه ها در مرحله اول بايد فاصله بين نظريه و عمل را كاهش بدهند. 
اجازه بدهيد مثالي بزنم، دانشگاه آزاد در زمان ثبت نام دروس عملي 
را ارائه مي دهد كه در واقع هدفش كاهش فاصل��ه بين نظريه و عمل 
است، و هزينه هاي آن را اخذ مي كند اما عمال دروس عملي به صورت 

واقعي تدريس نمي شود. 
    عملکرد س�ازمان آم�وزش فني و حرف�ه اي را چطور 

ارزیابي مي کنید؟
سازمان آموزش فني و حرفه اي با مجموعه كنوني خيلي موفق عمل 
كرده اس��ت. آموزش هاي مهارتي ك��ه ارائه مي دهن��د نوعي تطبيق 
تئوري و عمل اس��ت. در واقع حلقه هاي مفقوده پيون��د بين نظريه و 
عمل كه نوعي جدايي تنه و ريشه هس��ت و هم در سيستم آموزش و 
پرورش و هم آموزش عالي ما ديده مي ش��ود، توسط سازمان آموزش 
فني و حرفه اي اگرچه محدود اما حل شده است. دليل آن هم محدود 
بودن سازمان و امكانات آن اس��ت. چرا كه تمام ظرفيتي كه براي آن 
پيش بيني شده در همين حد اس��ت اما در همين حد هم موفق بوده. 
من با ارتباط نزديكي كه با اين مجموعه دارم و بازديد هايي كه داشته ام 
كامال مشاهده كرده ام اينها آن حلقه مفقوده را حل كرده اند و كساني 
كه از اين مجموعه فارغ التحصيل شده اند و مدرك گرفته اند خيلي زود 

جذب بازار كار شده اند. 

اجرای آموزش، تولید، 
بازاریابي و فروش در 

سراسر کشور
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در مراس��م ارتق��اي آموزش هاي فني 
و حرف��ه اي مناطق محروم ش��هداد و 
گلباف از اجراي طرح الگويي آموزش، 
تولي��د، بازاريابي و فروش در سراس��ر 
كشور خبر داد. دكتر كورش پرند بيان 
كرد: در مس��اله اش��تغال مولفه هاي 
زيادي وج��ود دارند ام��ا كليد اصلي 
اش��تغال پايدار آموزش ه��اي فني و 
حرفه اي و مهارتي است. وي با تشريح 
الگ��وي آم��وزش، تولي��د، بازاريابي و 
فروش كه در حال اجرا در 180 نقطه 
پايلوت در سراسر كش��ور است گفت: 
در اين ط��رح الگوي��ي تعاوني هايي از 
كارآم��وزان تش��كيل ش��ده و تعاوني 
پش��تيبان مواد اوليه، آموزش، نظارت 
و فروش محص��ول نهاي��ي را برعهده 
خواهد گرفت.  رئيس سازمان آموزش 
فن��ي و حرفه اي كش��ور اي��ن طرح را 
مدل بهينه ش��ده مش��اغل خانگي و 
براس��اس قابليت هاي مناطق مختلف 
كش��ور دانس��ت و تصريح كرد: بايد از 
استعدادهاي مناطق به عنوان فرصت 
اس��تفاده كرد و فرصت ه��ای زيادي 
وجود دارد كه مي ت��وان در قالب اين 
طرح می تواند مورد استفاده قرار گيرد. 
گفتني اس��ت در اين مراس��م تجهيز 
وارتق��اي فعالي��ت نمايندگي آموزش 
فني و حرفه اي مناطق محروم شهداد 
و گلباف با بيش از 19 رشته آموزشي، 
مورد بازي��د دكتر پرند مع��اون وزير و 
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كش��ور، كيايي مع��اون اداري و مالي 
اين س��ازمان، مهدي زاه��دي، رئيس 
كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات 
مجل��س و رئيس مجم��ع نمايندگان 
استان كرمان، ابراهيمي نژاد، مديركل 
آموزش فني و حرفه اي استان، سعيدي 
فرماندار و مسئوالن اس��تاني و محلي 

قرار گرفت. 

خبر

توسعه روس��تايی عامل بهبود شرايط زندگی 
افراد كم درآمد ساكن روستا و خودكفا ساختن 
آنها در روند كلی توس��عه يك كش��ور است و 
اي��ن خودكفايی جزء برنامه ه��ای كارآفرينی 
اس��ت. از اه��داف كارآفرينی، توس��عه پايدار 
روستايی است و در اين باره پرداختن به صنايع 
روستايی، صنايع تبديلی و صنعت گردشگری 
)توريسم( و ايجاد مش��اغلی نظير فرش بافی 
و صنايع دس��تی و يا تولي��دات اوليه خانگی 

مفيد است. 
 امروزه در حوزه كارآفرينی در روستاها توجه 
ويژه ای به زنان شده اس��ت و اميد است بتوان 
مشكالت معيشتی، اقتصادی و اجتماعی آنان 
را از اي��ن راه برطرف كرد. ب��ه همين دليل در 
بسياری از كشورها نظير »مالزی«، »چين«، 
»هند« و »آمريكا« نيز توجهات زيادی به امر 
كارآفرينی در روستا ش��ده است  و طرح هايی 
برای كارآفرينی و اش��تغال زنان در روستاها 

اجرا شده است.
    چین

ب��رای حل مش��كل مهاج��رت روس��تاييان، 
دولت چي��ن اقدام ب��ه تاس��يس و راه اندازی 
ش��ركت های كوچك تولي��دی و صنعتی در 
روستاها و شهرك ها كرده است. اين شركت ها، 
ش��ركت هايی نيمه دولتی محسوب می شوند 
كه ب��ا پش��تيبانی دول��ت و توس��ط جمعی 
از روستانش��ينان تأس��يس ش��ده اند و تحت 
قواني��ن محل��ی و منطقه ای اداره می ش��وند. 
دول��ت مرك��زی چي��ن دخال��ت چندانی در 
اداره اين ش��ركت ها ندارد. موسس��ات مالی و 
اعتباری روس��تايی نقش مهمی در راه اندازی 
و پيش��رفت اين ش��ركت ها ايفا می كنند. اين 

مؤسسات ابعاد متفاوتی دارند و هر يك نقش 
منحصر به ف��ردی در ارائه خدم��ات مالی به 
روس��تاييان و در نتيجه اقتصاد ملی كش��ور 
دارند. اين موسسات با اعطای وام و تسهيالت 
به كارآفرينان روس��تايی، آنها را تش��ويق به 
راه ان��دازی ش��ركت های صنعت��ی و توليدی 

می كنند.
    مالزی

 در زمان استقالل مالزی، اغلب روستانشينان 
در بخش كشاورزی به كار اش��تغال داشتند؛ 
اما پ��س از آن با تاكيد دولت ب��ر فعاليت های 
صنعت��ی، بخش��ی از جمعيت روس��تايی به 
فعاليت ه��ای صنعت��ی پرداختند. ب��ا اجرای 
برنام��ه ه��ای صنعتی س��ازی روس��تاها كه 
بخش عمده ای از فعاليت های آن به توس��عه 
كارآفرين��ی روس��تايی، اختصاص داش��ت، 
گام ه��ای موثری در جهت توس��عه اش��تغال 
برداش��ته ش��د. در اين برنامه با ارائه خدمات 
مش��اوره و نيز برگزاری دوره های آموزش��ی، 
روس��تاييان به راه ان��دازی كس��ب  وكارهای 
غيركشاورزی تشويق می شدند. توسعه مراكز 
رشد روستايی و گسترش فعاليت های صنعتی 
در اين مراكز نيز فرصت ه��ای جديدی برای 
انج��ام فعاليت های غيركش��اورزی در اختيار 
روستاييان قرار داد. از كل ميزان اشتغالی كه 
در سال 1999 ايجاد ش��د، 45/38 درصد در 
روس��تاها و از آن رقم، 0/37 درصد در بخش 

كشاورزی بود.
    هند

 يكی از سياس��ت های دولتمردان اين كشور 
برای كمك به روس��تاييان، ايجاد اش��تغال 
برای كش��اورزان بدون زمين در بخش های 

غيركشاورزی بوده است، همچنين كشاورزان 
هندی ب��ا معضل بيكاری فصل��ی نيز روبه رو 
هس��تند. برنامه دولت در اي��ن زمينه ايجاد 
فرصت های شغلی برای نيروی كار روستايی 
در كشاورزی و بخش های وابسته به آن است. 
برنامه ملی اش��تغال روس��تايی از طرح های 
عمده دولت هند برای حمايت از روستاييان 
است. اين برنامه با حمايت مالی دولت مركزی 
و دولت ه��ای محلی در س��ال 1979 به اجرا 
درآمد. اين برنامه تاثي��ر قابل مالحظه ای بر 
وضع زندگی جامعه روس��تايی داشته است. 
برنامه ديگ��ری نيز در س��ال 1979 با هدف 
ايجاد اشتغال برای جوانان بيكار تدوين شد و 
به اجرا درآمد. در اين طرح با آموزش جوانان 
18 تا 35 س��ال، مهارت ها و توانمندی های 
آنها، افزايش يافت و اين جوانان تشويق شدند 
كه به كارآفرينی و خوداشتغالی روی آورند. 
هدف ديگر اين برنامه آموزش زنان روستايی 

برای كارآفرينی بود.
    آمریکا

اوض��اع در آمريكا با ديگر كش��ورها متفاوت 
اس��ت، به عبارتی در آمريكا برای فناوری ها 
و آموزش نيروی انس��انی اهميت  بيشتری 
قائلند. موارد زير در توس��عه كار آفرينی در 
روس��تاهای آمري��كا مطمح نظر اس��ت كه 
عبارتند از: توجه به بخش های غيركشاورزی 
)به دليل ايج��اد صنايع كوچ��ك صنعتی(، 
تاكيد بر جذب و توس��عه فناوری های جديد 
)برای افزايش راندمان توليدات كشاورزی(، 
آموزش و تربيت نيروی انسانی ماهر و كارامد 
)افرادی كه آموزش های الزم اجراي يك طرح 

را گذرانده اند(.

جایگاه کارآفرینان
در توسعه روستایی

تاریخ ثبت نام: تا پایان اردیبهشت ماه
مرحله کشوری: 5 تا 8 آبان ماه
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مدیركل آموزش فني حرفه اي استان تهران مطرح كرد 

آموزش بيش از پنج هزار حرفه
در 650 مرکز دولتی و بيش از 12هزار موسسه

مديركل آم��وزش فني 
حرفه اي اس��تان تهران 
از برگ��زاري نمايش��گاه 
مهارت��ي  گ��ذر  و 
دس��تاوردهاي آموزش هاي محصول محور 
آموزش فني و حرف��ه اي اس��تان تهران در 
نخس��تين نمايش��گاه بين المللي آموزش و 
خدمات آموزش��ي ب��ا هدف نهادينه ش��دن 
آموزش ه��اي فن��ي و حرف��ه اي در س��بد 
خانواده ها در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
خبر داد. حميدرضا خانپور در نشست خبري 
به مناس��بت برگزاري نخس��تين نمايشگاه 
بين المللي آم��وزش و خدمات آموزش��ي با 
اش��اره به آموزش بيش از 5 ه��زار حرفه در 
650مركز ثاب��ت دولتي و بي��ش از 12هزار 
موسس��ه اظهار كرد: ما با برگزاري گذرهاي 
مهارتي و ش��ركت در نخس��تين نمايشگاه 
بين الملل��ي آموزش و خدمات آموزش��ي به 
دنبال ب��ه نماي��ش گذاش��تن آموزش هاي 
مهارت��ي و نقش و اهميت س��ازمان آموزش 
فني وحرف��ه اي در اش��تغال مول��د و پايدار 
هستيم. وي با تاكيد بر نهادينه شدن آموزش 
در س��بد خانواده ها و رس��يدن به شعار »هر 
ش��هروند ايراني، ي��ك مهارت« بي��ان كرد: 
يك��ي از مهم ترين اه��داف اين نمايش��گاه 
اطالع رس��اني درباره آموزش ه��اي مهارتي 
كودكان همراه با توزيع بسته هاي آموزشي و 
ارائه خدمات آموزشي در زمينه آموزش هاي 

محصول محور و استاد-شاگردي نوين است. 
خانپ��ور معرفي مراكز آموزش��ي كه با مجوز 
رس��مي دولت فعاليت مي كنن��د را از جمله 
اهداف برگزاري اين نمايشگاه خواند و افزود: 
اين روزها بس��ياري از موسسات غيرمجاز به 
شيوه هاي غيرمجاز يك روزه ظاهر مي شوند 
و بيش��تر قصد شان سوءاس��تفاده از اهميت 
مردم به مباحث آموزشي اس��ت و ما در اين 
نمايش��گاه به دنب��ال معرف��ي آموزش هاي 
مهارتي با استانداردهاي بين المللي هستيم. 
مديركل آموزش فني حرفه اي استان تهران 
يكي از دغدغه هاي مسئوالن را بحث حمايت 
از توليد ملي و س��رمايه هاي ايراني دانس��ت 
و اذعان ك��رد: ارائه آموزش ه��اي محصول 
محور كه به اش��تغال مولد و پاي��دار منتهي 
مي ش��ود ج��زو برنامه ها و مس��ئوليت  هايي 
اس��ت كه بر عهده ما گذاش��ته ش��ده و پس 
از شناس��ايي اي��ن دغدغه ها به اي��ن نتيجه 
رس��يديم كه آموزش هاي فن��ي و حرفه اي 
در مباحث محصول محور فعاليت بيش��تري 
داش��ته باش��د. خانپور افزود: در حال حاضر 
س��ازمان آموزش فني و حرف��ه اي با اجراي 
طرح آموزش هاي محصول محور گام بلندي 
در راس��تاي حمايت از توليد ملي و سرمايه 
ايراني برداشته و كمتر افراد متخصص و ماهر 
بطور مثال نجار، جوشكار يا صنعتگري ديده 
مي شود كه مهارت ديده باشد و بگويد بيكار 
هس��تم. اعتقاد ما بر اين اس��ت اگر با توسعه 

نخستین نمایشگاه بین المللي آموزش و خدمات آموزشي کشور و آموزش هاي محصول محور آموزش فني و حرفه اي استان تهران با حضور دکتر توفیقي 
در سالن38 محل دائمي نمایشگاه بین المللي تهران افتتاح ش�د. دکتر جعفر توفیقي در مراسم گشایش این نمایشگاه با اشاره به محدودیت هاي منابع 
مالي دولتي در استفاده از آموزش هاي سنتي با ش�یوه هاي حضوري، تصریح کرد: الزم است آموزش هاي الکترونیک که در سایر کشورهاي جهان رواج 
دارد، در کشور نهادینه شود. سرپرست وزارت علوم گفت: این نمایشگاه در توسعه تکنولوژي هاي آموزشي نقش بسیاري دارد زیرا امروزه شاهد تحوالت 
بسیار جدي در شیوه هاي یاددهي و یادگیري هس�تیم. وي در حین بازدید از نمایشگاه و گذرهاي مهارتي رایگان آموزش فني و حرفه اي استان تهران، 
آموزش هاي محصول محور را در حمایت از تولید ملي و سرمایه هاي ایراني بسیار موثر دانست و اظهار کرد: فراگیري آموزش هاي مهارتي زمینه ساز خروج 
جوانان و متقاضیان اشتغال از بن بست بیکاري است و باید از این آموزش ها در جهت حل معضل بیکاري و گسترش اشتغال استفاده کنیم. آموزش هاي 

مهارتي و مادام العمر امروز در دنیا حرف اول را مي زند که باید به نقش و اهمیت آن پي برده و این آموزش ها را در کشور نهادینه کنیم. 

انعقاد تفاهم نامه همكاري بین گروه صنعتي 
ایران خودرو و آموزش فني و حرفه اي 

استان تهران
طي مراس��مي با حضور حميدرضا خانپور مديركل، معاونان و 
كارشناسان آموزش فني و حرفه اي تهران و احمد بذلي معاون 
نيروي انس��اني گروه صنعتي ايران خودرو تفاهم نامه همكاري 

منعقد شد.
مديركل استان تهران، توس��عه فرهنگ كار و مهارت آموزي و 
ارتقاي سطح علمي و مهارتي نيروي انسان شاغلي در مجموعه 
را از اهداف انعق��اد اين تفاهم نام��ه خواند و گفت: ب��ا توجه به 
برنامه ريزي هاي به عمل آمده شناسايي نخبگان مهارتي و كشف 
استعداد هاي كارگران خط توليد، برگزاري مسابقات و جشنواره 
مهارتي پس از انعقاد تفاهم نامه توسط مجموعه آموزش فني و 

حرفه اي دنبال خواهد شد.
 در آيين انعقاد تفاهم نامه بذلي معاون توس��عه منابع انس��اني 
گروه صنعتي ايران خودرو، صنعت خودروسازي را از افتخارات 
كش��ور و متعلق به اين مرز و بوم دانست و اذعان كرد: پيشرفت 
صنايع خودرو در دو دهه اخير بسيار چش��مگير بوده و تربيت 
نيروي انس��اني ماهر در خط توليد موجب ارتقاي سطح كيفي 

محصوالت در بازار و رضايتمندي مشتريان شده است.
وي صنعت خودرو را حامي توليدات مل��ي خواند و اظهار كرد: 
محصوالت ايران خودرو چند شاخه توليدي مانند فوالد، مس، 
پليمر و... و 3500 قطعه منفصل��ه دارد و اين قطعات از 1200 
توليدكننده ايراني داراي شناسنامه تهيه و در اختيار خط توليد 

و گستره وسيع خدمات پس از فروش گذاشته مي شود.
مهندس بذل��ي ارائه آم��وزش مهارتي ب��ه كاركن��ان در جوار 
خط توليد را از نكات بس��يار مثبت دانس��ت و اف��زود: باور اين 
مجموع��ه بر اين اس��ت كه آموزش ها بايد به س��مت و س��وي 
مهارتي ش��دن پيش برود و در اين راستا س��ه رشته مهندسي 
طراحي موتور، مهندسي كيفيت و مهندسي مكاترونيك مقطع 
كارشناسي ارشد در دانش��گاه جامع علمي و كاربردي مجموعه 
راه اندازي ش��ده و خروجي آن توانايي انج��ام پروژه هاي كالن 
توس��ط فارغ التحصيالن اس��ت. در ادامه اين مراسم مديركل 
آموزش فني و حرفه اي استان تهران منابع انساني را بزرگ ترين 
سرمايه هر مجموعه دانست و بيان كرد: با تربيت نيروي انساني 
متخصص و ماهر در فرايند توس��عه يافتگي و صنعتي ش��دن با 
توجه به سياس��ت هاي جديد دولت در راس��تاي توسعه فضاي 
كسب و كار قادر به توليد ثروت و دانايي در كشور و تداوم چرخه 

اقتصادي هستيم.
وي با اشاره به تاكيدات وزير علوم مبني بر مهارتي و مادام العمر 
شدن آموزش ها اظهار كرد: با حمايت واحدهاي صنعتي مبني 
بر پياده سازي 5هزار استاندارد مهارتي فني و حرفه اي، خروجي 
اثربخش و ارتقاي كيفي محصوالت در توليدات داخلي ش��اهد 

شكوفايي اقتصادي ايران عزيزمان خواهيم بود.
حميدرضا خانپور در پايان با تاكيد بر اشاعه فرهنگ هر ايراني 
يك مهارت، اذعان داشت: هر كس با عش��ق، عالقه و انگيزه به 
س��مت مهارت آموزي روي آورد اش��تغال مولد و پايدار را براي 
خود به ارمغان آورده اس��ت مي تواند عالوه بر اشتغال بسياري 
از نيازهاي خود را برآورده س��ازد و استمرار آموزش هاي فني و 
حرفه اي و مهارتي براي نيروي انساني شاغل يكي از شاهراه هاي 
مهم خلق حماس��ه اقتصادي در واحده��اي توليدي و صنعتي 
اس��ت. در پايان خط توليد و مدرس��ه مه��ارت مجموعه گروه 

صنعتي ايران خودرو مورد بازديد قرار گرفت. 

مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان 
تهران در بازدید از چهاردهمین مسابقات 

ملي مهارت )مرحله استاني(: 
به کارگیري نخبگان 
مهارتي موتور محرك 

شكوفایي اقتصادي کشور
حميدرضا خانپ��ور در بازدي��د از روند 
برگزاري مرحله اس��تاني چهاردهمين 
مس��ابقات ملي مه��ارت، به كارگيري 
نخبگان مهارتي اس��تان تهران را يكي 
از مولفه هاي مهم ش��كوفايي اقتصادي 
كشور عزيزمان خواند. مديركل استان 
تهران بيان ك��رد: نخب��گان مهارتي با 
داشتن پتانسيل باال و آشنايي با دنياي 
واقعي كس��ب و كار مي توانن��د زمينه 
اش��تغال مولد و پايدار را فراهم سازند. 
وي ش��ركت تمامي اقش��ار جامعه در 
مسابقات ملي مهارت را بالمانع خواند، 
اظهار ك��رد: مجموعه آم��وزش فني و 
حرفه اي سراس��ر كش��ور در راس��تاي 
كشف اس��تعدادهاي حرفه اي جوانان 
و ايجاد فرصت مناسب براي شكوفايي 
مهارت ها، فراهم كردن فرصت مناسب 
براي رقابت سالم ميان جوانان كشور و 
نشان دادن اهميت كس��ب مهارت در 
توسعه اقتصاد به عموم مردم مسابقات 

ملي مهارت را برگزار مي كنند. 
مديركل استان تهران با اشاره به شرايط 
خاص تح��والت مس��تمر فناوري ها و 
اقتصاد بر مهارت هاي شغلي و بازار كار 
افزود: با توجه به شرايط به وجود آمده 
جاي��گاه آموزش هاي فن��ي و حرفه اي 
در ياري رس��اندن به نيروي كار جهت 
همراهي و هماهنگي با وضعيت كنوني، 
بسيار مهم است و در حقيقت همه افراد 
كشور عزيزمان به شرطي مي توانند در 
بازار كار رقابت كنند كه از مهارت هاي 
الزم در شغل و پيشه خود و مهارت هاي 
تخصصي برخوردار باش��ند. خانپور از 
رقاب��ت 83 برگزيده و نخب��ه مهارتي 
در مرحله اس��تاني چهاردهمين دوره 
مسابقات ملي مهارت خبر داد و اظهار 
كرد: از بي��ن رقابت كنندگان 29نفر به 
مس��ابقات ملي مهارت راه مي يابند كه 
پس از كس��ب مقام در مرحله كشوري 
و حض��ور در اردوي آمادگي و گزينش 
نهايي به اردوي مسابقات جهاني مهارت 
2015 برزي��ل راه خواهن��د يافت. اين 
مقام مس��ئول در پايان از شركت هاي 
قش��م ولتاژ، سايبر تك، س��ايپا و ايران 
خ��ودرو جه��ت حماي��ت از برگزاري 
چهاردهمين مس��ابقات استاني و ملي 

مهارت تقدير و تشكر كرد. 

آموزش هاي مهارتي در س��طح كشور پيش 
برويم و جوانان را به اين س��مت سوق دهيم 
قطعا بيكاري كاهش پي��دا مي كند و مراكز 
كسب و كار به رونق مي رسند. يكي از اهداف 
ما در نمايشگاه بين المللي آموزش و خدمات 
آموزشي اين است كه افراد نخبه و كارآفرين 
معرفي شوند. ما افرادي را داريم كه كارشان 
را به عنوان كارآموز ش��روع كرده و حاال با به 
خدمت گرفت��ن صدها ني��روي كار و كارجو 
براي خودش اقدام به ي��ك كارآفريني بزرگ 
كرد ه اند. وي در ادامه با اش��اره به اهداف دولت 
يازدهم در بسترسازي براي فضاي ايجاد كسب 
و كار گف��ت: يكي از ش��عارهاي دولت يازدهم 
بسترسازي براي فضاي كس��ب و كار است. اما 
تس��هيالت دولت قطعا نمي تواند پاسخگوي 
نيازها باشد. لذا مردم بايد در بخش خصوصي 
در اين زمينه فعال باش��ند و بدانند هر كسي 
كه با عش��ق وعالقه قدمي براي كس��ب يك 
مهارت بردارد بس��ياري از مش��كالت كشور 
برطرف مي شود. الزم به توضيح است نخستين 
نمايشگاه بين المللي آموزش و خدمات آموزشي 
از 21 تا 24 شهريور ماه سال جاري در سالن38 
محل دائمي نمايشگاه بين المللي همراه با گذر 
مهارتي در رش��ته هاي س��اخت طال و جواهر 
مهره اي، آش��پزي، هنرهاي دستي، طراحي و 
دوخت، صنايع چرم، صنايع دستي، عكاسي، 
فناوري اطالعات و پخت نان ه��اي حجيم و... 

برگزار شد. 

با حضور سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت گرفت

نخستين نمایشگاه بين المللي آموزش
و خدمات آموزشي محصول محور

يكي از مهم ترين 
اهداف اين 
نمايشگاه 

اطالع رساني 
درباره آموزش هاي 
مهارتي كودكان 
همراه با توزيع 

بسته هاي آموزشي 
و ارائه خدمات 

آموزشي در زمينه 
آموزش هاي 

محصول محور 
و استاد-شاگردي 

نوين است

در بازدید هیات اقلیم کردستان عراق عنوان شد 

آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد نقش بسزایي در توانمندسازي نيروي انساني دارند
مديركل آموزش فني و حرفه اي اس��تان آذربايجان غربي در بازديد هيات نمايندگي 
آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق از موسسات كارآموزي و آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد گفت: موسس��ات كارآموزي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 
نقش بسزايي در توانمندسازي نيروي انساني دارند و بازوي پرتوان بخش دولتي در ارائه 
آموزش هاي مهارتي به شمار مي روند. جمشيد اسعدي در بازديد هيات نمايندگي كار 
و آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق از موسسات كارآموزي و آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد سطح استان با اشاره به جايگاه، نقش و اهميت موسسات كارآموزي 
و آموزش��گاه هاي فني و حرفه اي آزاد در ارائه آموزش هاي مهارتي به گروه هاي هدف 

گفت: آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد همگام با بخش دولتي آموزش هاي مهارتي 
مورد نياز جامعه را پوشش مي دهند و سياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
نيز حمايت از بخش خصوصي و تقويت آن است.  نظمي موسي عثمان، معاون مديركل 
كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق نيز در سخناني با اشاره به اينكه در 
قانون اساسي عراق اشاره اي به تشكيل آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد نشده است، 
گفت: ما به تبع جمهوري اسالمي ايران عالقه مند هستيم بخشي از آموزش هاي فني و 
حرفه اي را به بخش خصوصي واگذار نماييم. وي افزود: در اين خصوص بسيار مايليم از 
تجربيات بخش خصوصي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در اقليم كردستان عراق 

استفاده كنيم. موسي عثمان در پاس��خ پرسشي مبني بر آمادگي بخش خصوصي در 
اقليم كردستان عراق، با ابراز خرسندي اظهار كرد: ما از همكاري موسسات كارآموزي 
و آموزشگاه هاي آزاد داراي مجوز با تاييد اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان 
غرب��ي حمايت خواهيم ك��رد و زمينه هاي حض��ور و فعاليت آن��ان را فراهم خواهيم 
نمود. وي در پاسخ به پرسشي درباره ش��رايط و ضوابط حضور موسسات كارآموزي و 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در اقليم كردستان عراق اظهار كرد: شرايط و ضوابط 
بعد از انعقاد تفاهم نامه همكاري آموزش��ي با اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

آذربايجان غربي در چارچوب آن تفاهم نامه اعالم خواهد شد. 
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آموزش فني و حرفه اي كشور به بيان نكاتي 
درب��اره فعاليت هاي اين س��ازمان در بحث 

فعاليت هاي فرهنگي و قرآني پرداخت. 
در ادامه امير فتح پ��ور، رئيس هيات داوران 
به قرائت بياني��ه پاياني هي��ات داوران اين 
دوره از مس��ابقات پرداخت و سپس يكي از 
ش��ركت كنندگان به نمايندگ��ي از ديگران 

بيانيه اي را قرائت كرد. 
در بخش��ي از اين بيانيه بر ضرورت تشكيل 
دارالقرآن س��ازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور و تعيين برنامه و بودجه آن تاكيد شد و 
خواستار برنامه ريزي در زمينه فعاليت هاي 
قرآني كاركنان شدند. راه اندازي تشكل هاي 
قرآني با حمايت مديران��ي از جنس قرآن و 
آموزش عمومي قرآن كريم براي كاركنان و 
خانواده هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي، 
تشكيل كارگروه يا كارگاه هايي آموزشي در 
اين زمينه و درپيش گرفتن سياس��ت هاي 
تش��ويقي براي فعاالن قرآني سازمان فني و 
حرفه اي از ديگر موارد مطرح ش��ده در اين 
بيانيه بود. در پايان اين مراس��م، به 25 نفر 
از نفرات برگزيده هر رش��ته و هيات داوران 
اين دوره از مسابقات جوايزي به همراه لوح 

تقدير اعطا شد. 
2000نف�ر در مرحل�ه     حضور

شهرستانی
مدي��ركل آموزش فني و حرف��ه اي فارس با 
تاكيد بر اينكه بايد به مسائل قرآني در كشور 
توجه ويژه اي شود، گفت: بايد تالش كنيم تا 
قرآن را به عنوان آيين زندگي خود قرار داده 
و در تمامي كارها و برنامه ريزي هاي زندگي 
فردي و اجتماعي خ��ود از آن بهره جوييم. 
مرتضي مبراي��ي، مديركل آم��وزش فني و 
حرفه اي فارس چهارشنبه، 20 شهريورماه 
در مراس��م اختتاميه دومين دوره مسابقات 
سراس��ري ق��رآن كاركنان آم��وزش فني و 
حرفه اي كش��ور در ح��رم مطه��ر حضرت 
ش��اهچراغ)ع( با تاكيد بر ض��رورت تقويت 
زيرس��اخت ها جه��ت برگزاري مس��ابقات 
قرآن افزود: شركت كنندگان در اين دوره از 
مسابقات به عنوان سفيران قرآني در سازمان 
آموزش فن��ي و حرفه اي حض��ور دارند كه 

مي توانند به خوبي جه��ت ترويج آموزه هاي 
قرآني در جامعه نقش مهمي ايفا كنند. 

وي سطح مس��ابقات را در ابعاد كيفي و كمي 
نسبت به سال قبل باالتر دانست و تاكيد كرد: 
همانطور كه مقام معظم رهبري مدظله العالی 
نيز تاكي��د دارند بايد به مس��ائل قرآني توجه 
ويژه اي ش��ود و بايد تالش كنيم تا قرآن را به 
عنوان آيين زندگي خود قرار داده و در تمامي 
كاره��ا و برنامه ريزي ه��اي زندگ��ي فردي و 

اجتماعي خود از آن بهره جوييم. 
مبرايي بيان ك��رد: 700 مركز آموزش فني 
و حرفه اي و 12هزار آموزش��گاه وابس��ته به 
اين س��ازمان در سراسر كش��ور وجود دارد 
كه اگر هرك��دام از آنان بخواهن��د در بحث 
فعاليت ه��اي قرآني ورود پي��دا كنند، قطعاً 
نيروي بالقوه و عظيم��ي در اين زمينه مهيا 
مي ش��ود. مديركل آموزش فني و حرفه اي 
فارس اظهار كرد: برگزاري مس��ابقات قرآن 
در واقع بهانه  است و هدف نيست بلكه اصل 
و اساس آن توس��عه و ترويج فرهنگ قرآن و 

عترت است. 
وي در بخ��ش ديگ��ري از س��خنان خ��ود 
خاطرنشان كرد: سال گذش��ته پيشنهادي 
به شوراي فرهنگي س��ازمان آموزش فني و 
حرفه اي مبني بر برگزاري مس��ابقات قرآن 
جهت توس��عه و ترويج مفاهيم قرآن كريم 
ارائ��ه كردي��م. مبرايي ب��ا ي��ادآوري اينكه 
نخس��تين دوره مس��ابقات ق��رآن كاركنان 
آموزش فني و حرفه اي كشور سال گذشته 
در شيراز برگزار شد، افزود: دومين دوره اين 
مس��ابقات نيز دوباره در س��ومين حرم اهل 

بيت )ع( برگزار شد. 
مدي��ركل آموزش فن��ي و حرف��ه اي فارس 
با بيان اينكه اين مس��ابقات در س��ه مرحله 
شهرستاني، استاني و كش��وري برگزار شد، 
گفت: در مرحله شهرستاني در سراسر كشور 
در حدود 2 هزار نفر در اين مسابقات شركت 
كردند كه 150 نفر به مرحله كش��وري راه 

يافتند. 
مس��ئول برگزاري دومين دوره مس��ابقات 
سراس��ري ق��رآن كاركنان آم��وزش فني و 
حرفه اي كش��ور ادام��ه داد: از بين 150 نفر 

راه يافته به مرحله كشوري، 130 نفر در اين 
مرحله در دو بخش خواهران و برادران و در 
6رشته، 3رشته مخصوص خواهران و 3رشته 

مخصوص برادران شركت كردند. 
   تجلیل از نفرات برتر

در بخش بانوان در رشته حفظ حميده جاللي 
ندوشن از استان فارس مقام اول، عفت مقدم 
از كرمان دوم و آمنه قسيمي از خراسان رضوي 
سوم ش��دند، در رش��ته ترتيل هيات داوران 
هيچ ك��دام از ش��ركت كنندگان را حائز رتبه 
اول ندانست و الهام س��لطاني، از چهارمحال 
بختي��اري دوم، مريم رحيم��ي زاده از فارس 
س��وم، الهام كهنموي��ي از خراس��ان رضوي 
چهارم شدند، در رشته تفسير مريم باقري از 
فارس اول، معصومه اردالي از هرمزگان دوم، 
فاطمه رستگارمفرد از بوشهر، اعظم جوشايي 
از كرمان، سهيال ماليي از تربيت مربي و الهام 
فرهادي از كرمانش��اه مش��تركا مقام سوم را 

كسب كردند. 
در بخ��ش آقاي��ان در رش��ته قرائ��ت علي 
دانش بيان از خراس��ان رضوي اول، حيدر 
قره گوزي از آذربايجان غرب��ي دوم، داوود 
س��روي از اردبيل س��وم، در رش��ته حفظ 
بيت اهلل رس��تمي از اردبيل اول، اسماعيل 
ن��ژاد محم��دي از اصفه��ان دوم، جم��ال 
حزباوي از خوزستان سوم، در رشته تفسير 
احمد عل��وي از قم اول، محم��د اخالقي از 
كرمانش��اه، ايلقار نجفي از اردبيل، توحيد 
عمراني از آذربايجان غربي و محمد احسان 
تقو ي زاده از خراسان رضوي مشتركا دوم و 
حامد حيدربيگي از همدان رتبه سوم را به 

دست آوردند. 
همچنين دو نف��ر از فرزن��دان كاركنان كه 
حافظ قر آن بودند به نام هاي مهدي مهاجر 
از خراس��ان رضوي و مهس��ا صادقي فرد از 
لرستان نيز به عنوان شايسته تقدير در اين 
دوره از مسابقات معرفي ش��دند. در پايان از 
اعضاي هيات داوران ش��امل سعيد طوسي، 
امي��ر فتح پ��ور، محم��د ج��واد آريايي فرد، 
كس��رايي، گنبدي و اميري ني��ز تقدير و در 
ادامه به تمام شركت كنندگان در اين دوره از 

مسابقات جوايز نقدي اهدا شد. 

دومي��ن دوره مس��ابقات سراس��ري ق��رآن 
كاركن��ان س��ازمان آم��وزش فن��ي و حرف��ه اي 
كشور20ش��هريورماه با معرفي نف��رات برگزيده 
در س��الن كوثر حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( 
به كار خود پايان داد. اين مس��ابقات 19 تا 20 شهريورماه به ميزباني 
ش��يراز، در دو بخش بان��وان و آقايان و در رش��ته هاي حفظ، قرائت، 
تفسير و ترتيل برگزار ش��د. افتتاحيه اين مسابقات شامگاه دوشنبه، 
18شهريورماه در سالن كوثر حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( برگزار 
شد و شركت كنندگان 19ش��هريورماه در س��الن هاي كوثر و شهيد 

آيت اهلل دستغيب حرم مطهر به رقابت پرداختند. 
   رقابت 130 برگزیده از 31 استان کشور

در اين دوره از مس��ابقات 130 نفر از برگزيدگان مرحله استاني اين 
مسابقات از 31 اس��تان كش��ور به رقابت با يكديگر پرداختند و از هر 

رشته 3 تا 5 نفر به  عنوان نفرات برگزيده معرفي شدند. 
مراسم اختتاميه اين مس��ابقات با قرائت آياتي چند از كالم اهلل مجيد 
توسط علي دانش بيان نفر اول رش��ته قرائت اين دوره از مسابقات از 
استان خراسان رضوي از س��اعت 10صبح در سالن كوثر حرم مطهر 
حضرت ش��اهچراغ)ع( آغاز ش��د و پس از آن س��رود ملي جمهوري 

اسالمي ايران پخش شد. 
اين مراسم با پخش كليپي از روند برگزاري مسابقات و فرمايشات مقام 
معظم رهبري مبني بر توجه به مفاهيم و تدبر در قرآن ادامه يافت و در 
ادامه مرتضي مبرايي، مديركل آموزش فني و حرفه اي فارس ضمن 
عرض خيرمقدم توضيحاتي درباره نحوه برگزاري مس��ابقات، تعداد 

شركت كنندگان در هر رشته ارائه كرد. 
حجت االسالم سيدابوفاضل رضوي اردكاني، امام جمعه موقت شيراز 
سخنران ديگر اين مراسم بود كه به بيان نكاتي درباره اهميت توجه 

به قرآن و عترت در كنار يكديگر پرداخت. 
مراس��م اختتاميه كه با حضور مس��ئوالن مختلف استاني و كشوري 
همچون كورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رئيس 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، حجت االسالم سيد ابوفاضل 
رضوي اردكان��ي امام جمعه موقت ش��يراز، حس��ين صادق عابدين 
اس��تاندار فارس، كيايي معاون پش��تيباني س��ازمان آموزش فني و 
حرفه اي كش��ور،  حجت االس��الم محمد صادق رحيمي  صادق مدير 
حوزه هاي علميه فارس، ناهيد شمس مديركل امور بانوان و خانواده 
اس��تانداري فارس و... برگزار ش��ده بود، با قرائت آياتي از سوره نجم 

توسط سعيد طوسي، قاري برجسته بين المللي ادامه يافت. 
ضرغام صادقي، عضو هيات رئيسه مجلس و منتخب مردم شيراز در 
مجلس شوراي اسالمي سخنران ديگر اين مراسم بود كه بر ضرورت 

توجه به آيات وحي تاكيد كرد. 
اين مراسم با سخنراني حسين صادق عابدين، استاندار فارس درباره 
توجه و تاكيد بر ضرورت توجه به معاني و مفاهيم قرآن كريم در كنار 
تالوت و قرائت آن ادامه يافت و س��پس كورش پرند، رئيس سازمان 

700 مركز 
آموزش فني و 

حرفه اي و 12هزار 
آموزشگاه وابسته 
به اين سازمان در 
سراسر كشور 

وجود دارد كه اگر 
هركدام از آنان 

بخواهند در بحث 
فعاليت هاي قرآني 
ورود پيدا كنند، 

قطعاً نيروي بالقوه 
و عظيمي در اين 

زمينه مهيا مي شود.

برگزاري دومين دوره مسابقات سراسري قرآن سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در شيراز

رقابت 130 برگزیده از 31   استان کشور

آغاز صدور آزمایشي 
گواهینامه هاي الكترونیكي

رئيس س��ازمان آموزش فن��ي و حرفه اي 
كشور در گفت وگو با سيماي مركز فارس 
گفت: ص��دور آزمايش��ي گواهينامه هاي 
الكترونيكي مه��ارت در 3 اس��تان البرز، 
كردس��تان و تهران آغاز ش��ده و به زودي 
در ديگر اس��تان ها نيز اجرا مي شود.  دكتر 
كورش پرند اظهار داش��ت: اي��ن موضوع 
يك بحث امنيتي در حوزه سالمت صدور 
گواهينامه ه��اي فني و حرفه اي اس��ت و 
ذي نفعان اين طرح وزارت ارش��اد، وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي هس��تند.  وي اضافه كرد: بر اين 
اساس سيستمي طراحي شده كه سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور به صورت 
آزمايشي در حال اجراي آن است.  معاون 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان داشت: 
اين گواهينامه ها به صورتي طراحي شده 
است كه از حدود 20 گواهينامه در چيپ 
كامپيوتري كه دارد پش��تيباني مي كند و 
نكته مهم آن اس��ت كه با كد شناسايي و 
كد ملي كه شخص دارد مي تواند از طريق 
پورتال اين س��ازمان به اطالعات خويش 
دسترسي داشته باش��د. رياست سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كش��ور در بخش 
ديگري از اين گفت وگو اع��الم كرد: براي 
فعالي��ت آموزش��گاه هاي آزاد در خارج از 
مرزها آيين نامه اي تصويب شده است. وي با 
بيان اينكه حدود 12هزار و 500 آموزشگاه 
آزاد فعال در سطح كشور وجود دارد گفت: 
تاكنون مجوز تاسيس بيش از 50 آموزشگاه 
براي كش��ور هاي عراق، مال��زي، امارات، 
اقليم كردستان، قطر، آلمان و كانادا صادر 

شده است. 

افتتاح سالن ورزشي 
»شهید قلي زاده« آموزش 

فني و حرفه اي فارس
س��الن ورزش��ي چند منظوره »شهيد 
قلي زاده« توس��ط دكتر ك��ورش پرند، 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كش��ور افتت��اح و م��ورد بهره ب��رداري 
قرار گرف��ت. اين س��الن به مس��احت 
920مترمربع و با اعتباري بالغ بر 500 
ميلي��ون توم��ان در جوار پ��روژه مركز 
هتلداري ش��يراز احداث شده و قابليت 
برگزاري ورزش��ي هايي چ��ون واليبال، 
بس��كتبال، فوتس��ال و... را دارد. دكتر 
پرند كه براي حضور در مراسم اختتاميه 
مسابقات قرآن كاركنان سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كش��ور به ش��يراز سفر 
كرده بود پس از افتتاح اين سالن ورزشي 
از پروژه مركز هتلداري شيراز نيز بازديد 
كرد. الزم به ذكر اس��ت كيايي، معاون 
اداري و پش��تيباني س��ازمان، ناصري 
اميد مدي��ر ام��ور عمراني س��ازمان و 
ف��روزش، مديركل ام��ور اداري و منابع 
انساني سازمان نيز در اين مراسم حضور 

داشتند. 

برگزاري دوه آموزشي 
MSP 2010

براي نخستین بار 
سرپرس��ت مركز آموزش فني و حرفه اي 
دشتس��تان از برگزاري دوره آموزش��ي 
MSP 2010 براي نخستين بار در اين 
مركز آموزش��ي خبر داد. هادي توس��لي 
 Microsoft اف��زود: دوره آموزش��ي
 msp2010 درج��ه2 ي��ا project
براي نخس��تين بار در مركز آموزش فني 
وحرفه اي دشتس��تان در قال��ب آموزش 
نيروهاي مورد نياز منطقه ويژه اقتصادي 
انرژي پ��ارس جنوبي ب��راي ب��رادران و 
خواهران از 23مرداد آغاز و 3شهريور نيز 
خاتمه يافت.  وي تعداد شركت كنندگان 
در اي��ن دوره را 25م��رد و 20زن اعالم و 
س��رفصل هاي ارائه ش��ده در اي��ن دوره 
آموزشي 24ساعته را چنين عنوان كرد: 
مشخصات پروژه، محاسبات شبكه و برنامه 
زمانبندي پروژه، پيشرفت پروژه، تحليل 
اطالعات و گزارش��ات، محاسبات قيمت 
و صورت وضعيت پروژه، تعيين س��اختار 
اجزاي پروژه و تعري��ف فعاليت ها، ايجاد 
ارتباط بين فعاليت ه��ا و محدوديت هاي 
زماني، بررسي و كنترل محاسبات شبكه و 

تهيه برنامه زمان بندي. 

استان

بازدید رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای از کارگاه پرورش قارچ مرکز آموزش فنی وحرفه ای استهبان

احداث کارگاه پرورش قارچ از سوی کارآموزان مهارتی
دكتر كورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رئيس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كش��ور از مركز آموزش فنی وحرفه ای استهبان 
بازديد نم��ود. در اين بازديد كه ب��ا همراهی مهندس س��قايی، نماينده 
مردم استهبان و نی ريز در مجلس شورای اسالمی، اكبری نژاد فرماندار 
شهرس��تان، مبرايی، مدير كل آموزش فنی وحرفه ای فارس و جمعی از 
مسئولين اس��تهبان برگزار ش��د، دكتر پرند ضمن بازديد از كارگاههای 
آموزشی توليدات بيولوژيك )پرورش حشرات مفيد(، پرورش قارچ خوراكی، 
پرورش كبك، كشتكار گلخانه و برق و ... از نزديك در جريان كيفيت و نحوه 
آموزش های ارائه شده در اين مركز كه يكی از مراكز برتر استان فارس است 
قرار گرفت. مهدی افخم، رئيس مركز آموزش فنی وحرفه ای اس��تهبان 
در اين خصوص گفت: كارگاه پ��رورش قارچ اين مركز با ظرفيت پذيرش 
يكصد و 20 كارآموز در طول سال يكی از كارگاههای موفق در زمينه ارائه 
آموزشهای متناسب با نياز بازار منطقه است. وی خاطر نشان كرد بر اساس 

رهگيری اشتغال بعمل آ مده در خصوص كارآموزان اين رشته مشخص 
شد كه تا كنون بيش از 30 نفر از مهارت آموختگان موفق به احداث كارگاه 
پرورش قارچ خوراكی ش��ده اند. رئي��س مركز آموزش فن��ی و حرفه ای 
استهبان همچنين از اشتغال 10نفر از كار آموزان كارگاه طراحی دوخت 

مركز خواهران در قالب ايجاد يك گارگاه توليدی خبر داد. گفتنی است 
دكتر پرند در حاشيه اين بازديد از نمايشگاه دستاوردها، توانمندی های و 
توليدات مركز آموزش فنی وحرفه ای استهبان و جمعی از آموزشگاههای 

آزاد شهرستان نيز بازديد نمود.
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ابراهيم محمودي، مدیركل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان
در گفت وگو با »پيك مهارت« مطرح كرد 

آموزش هاي مهارتي
به آسيب دیدگان اجتماعي

ط
سرخ

به گفته مدير كل آموزش فنی وحرفه ای استان سمنان در زمينه آموزش به آسيب ديدگان اجتماعي در سال1391 از مجموع 437 متعهد استان سمنان 1005نفر )230درصد( از معتادين بهبود يافته آموزش ديده اند و در سال جاري تعداد 540نفر ديگر تحت پوشش آموزش هاي 
مهارتي قرار خواهند گرفت كه اين آموزش ها در سه ماهه اول امسال براي تعداد 230نفر )43درصد( به اجرا درآمده است. 

در راستاي مصوبه 
شوراي عالي اشتغال 
در سال1391 بالغ 

بر 222 مجوز 
مشاغل خانگي 
صادر شده كه 

حدود 145 طرح 
از طريق دبيرخانه 
به بانك هاي عامل 
ارسال و با ايجاد 

145نفر اشتغال با 
مبلغ 3700ميليون 
ريال تسهيالت 

پرداخت شده است

اداره کل آموزش فني 
و حرفه اي اس�تان چه 
اقداماتي در جهت باال 
بردن سطح اشتغال در 

استان انجام داده است؟ 
قطع��ا راه حل جامع��ه ما ب��راي كاهش نرخ 
بي��كاري، تربيت ني��روي انس��اني مجهز به 
مهارت است كه قادر باشد علم و دانش تئوري 
را ب��ه كاال و خدمات قابل عرض��ه در اقتصاد 
كشور تبديل كند و از اين مهم تر تربيت افراد 
خالق و كارآفرين اس��ت كه بتوانند با ايجاد 
ارزش اف��زوده و توليد ث��روت، فرصت هاي 
ش��غلي پايداري براي ديگ��ران ايجاد كنند. 
توسعه آموزش هاي مهارتي از طريق استقرار 
نظام آم��وزش مه��ارت و فن��اوري در كنار 
اس��تقرار نظام صالحيت حرف���ه اي و نظام 
احراز اش��تغال مي تواند ما را در دست يافتن 
به سهم برتر منابع انساني بالنده و كارآفرين 
كه در اسناد باالدستي كشور، به ويژه در سند 
چش��م انداز نيز بدان اشاره ش��ده، رهنمون 
س��ازد. همچنين پرواضح است كه گسترش 
آموزش ه��اي مهارت��ي، با مش��اركت بخش 
خصوصي باع��ث ايجاد فرصت ه��اي برابر و 
اشتغالزايي خواهد شد. در اين راستا اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان سمنان عالوه 
بر نيازسنجي بازار كار و تربيت افراد متخصص 
با رويكرد نياز بازار كار با عضويت در كارگروه 
استغال و س��رمايه گذاري استان و همچنين 
اجرايي طرح هايي نظير ارائ��ه آموزش هاي 
مرتبط با مش��اغل خانگي، ارائ��ه آموزش به 
مددجويان بهزيس��تي و كميت��ه امداد و نيز 
ارائه آموزش به دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانش��گاهي و س��عي بر تربيت منابع انساني 

كارآمد، ماهر و متخصص كرده است. 
در س��ال91 براي ارتقاي س��طح متقاضيان 
مش��اغل خانگي جمع��ا 5093 نف��ر معادل 
925583 نفر-س��اعت آموزش ديده اند كه 
از اين تع��داد 4065 نفر مع��ادل 738937 
نفر-س��اعت )80درص��د( زن و 1028 نفر 
مع��ادل 186646 نفر-س��اعت )20درصد( 

مرد بوده اند. 
در سه ماهه اول سال92 نيز 125 دوره براي 
1546 نفر معادل 329128 نفر س��اعت به 

اجرا در آمده است. 
در راستاي مصوبه ش��وراي عالي اشتغال در 
سال1391 بالغ بر 222 مجوز مشاغل خانگي 
صادر ش��ده كه حدود 145 ط��رح از طريق 
دبيرخانه به بانك هاي عامل ارسال و با ايجاد 
145نفر اشتغال با مبلغ 3700ميليون ريال 
تسهيالت پرداخت شده است و در سه ماهه 

اول سال92 تعداد 5 طرح به بانك ها و تعداد 243 طرح به اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي معرفي شده است. 

در زمينه آموزش به آس��يب ديدگان اجتماعي در س��ال1391 نيز از 
مجموع 437نفر تعهد اس��تان 1005نفر )230درص��د( از معتادين 
بهبود يافته آموزش ديده اند و در س��ال92 تعداد 540نفر ديگر تحت 
پوشش آموزش هاي مهارتي قرار خواهند گرفت كه اين آموزش ها در 
سه ماهه اول سال92 براي تعداد 230نفر از آنان )43درصد( به اجرا 
درآمده است. همچنين آموزش به ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي 

براي 127نفر در سال1392 به اجرا درخواهد آمد. 
   درباره آموزش هاي فني و حرفه اي در استان، رشته ها  

و تعداد مراکز فني و حرفه اي دولتي و آزاد توضیح بفرمایید؟
تا قبل از پيروزي انقالب ش��كوهمند اس��المي در اس��تان س��منان 
10آموزش��گاه آزاد و 3مركز برادران مهديش��هر با ظرفيت 72نفر در 
سال در 3رشته آموزشي، برادران سمنان با ظرفيت 120نفر در سال 
در 5رشته آموزشي و برادران ش��اهرود با ظرفيت 140نفر در سال در 
6رشته آموزشي فعال بوده است. در اين 3 مركز در مجموع 12مربي 
مش��غول فعاليت بوده اند. بعد از پيروزي انقالب اس��المي با تالش و 
كوشش مس��ئوالن تعداد مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور از سه 
مركز در سال 1357 به 37مركز ثابت و سيار ش��امل: 11مركز ثابت 
شهري، 2مركز تحت پوشش شهري، 6واحدسيار شهري و روستايي، 
5واحد س��يار زندان، 6واحد س��يار پادگان، 3مركز جوار دانشگاهي، 
4مركز ارتقاي شهرك صنعتي و 141آموزشگاه آزاد با حدود 550نفر 
مربي رسيده اس��ت. همچنين ظرفيت انواع آموزش ها نيز از 332 نفر 
دوره در س��ال 1357 به 5909 نفر دوره در سال1391 رسيده است. 
ضمن اينكه اين اداره كل از مجموع 20حرفه موجود در شاخه  صنعت 
14حرفه اتومكانيك، برق، الكترونيك، تاسيسات، جوشكاري، صنايع 
چوب، صنايع فلزي، عمران، مكانيك، مديريت و صنايع را به كارآموزان 

آموزش مي دهد. 
در شاخه خدمات نيز از مجموع 16حرفه موجود 12حرفه امور اداري، 
امور مالي، بهداش��ت و ايمني، صنايع دس��تي )طال و جواهر س��ازي( 
هنرهاي تجس��مي، هنرهاي تزييني )گلسازي و گل آرايي(، هنرهاي 
نمايشي )عكاسي و فيلمبرداري(، طراحي دوخت، فناوري اطالعات و 

مراقبت زيبايي در استان فعال است. 
در شاخه  كشاورزي هر 4حرفه موجود شامل صنايع غذايي، كشاورزي 
)امورباغي( كشاورزي )ماشين آالت( و كشاورزي )امور دامي و آبزيان( 

در استان به متقاضيان ارائه مي شود. 
بط��ور كل��ي 145رش��ته در 34حرف��ه مذك��ور در مراك��ز دولتي و 

آموزشگاه هاي آزاد به متقاضيان آموزش هاي مهارتي ارائه مي شود. 
مركز آموزشي سطح استان نيز عبارتند از: ايوانكي-برادران گرمسار-

خواهران گرمس��ار-برادران سمنان-خواهران س��منان-ارتقا مهارت 
سمنان-برادران مهديشهر-خواهران مهديشهر-خواهران شهميرزاد-

برادران دامغ��ان -خواه��ران دامغان-ارتقا مه��ارت دامغان-برادران 
شاهرود-خواهران شاهرود-ارتقا مهارت شاهرود-ميامي-بيارجمند. 
    چه تع�داد هنرج�و در اس�تان در رش�ته هاي فني و 

حرفه اي مشغول تحصیل هستند؟
بهتر اس��ت لفظ كارآموز را درباره جامعه هدف آموزش هاي مهارتي و 
فني و حرفه اي به كار برد. در س��ال 91 تعداد متقاضيان آموزش هاي 
مهارتي، 19535نف��ر بوده ك��ه از اين تع��داد 18916نف��ر با توجه 
به ظرفي��ت مراكز آم��وزش فني و حرفه اي اس��تان، تحت پوش��ش 
آموزش هاي مهارتي قرار گرفته اند كه اين امر نش��ان دهنده استفاده 

حداكثري از ظرفيت كارگاه ها در سطح استان است به گونه اي كه در 
برخي رشته ها ما ناچار به برگزاري آزمون ورودي شده ايم. 

در سال92 نيز تعداد كارآموزان مراكز مختلف آموزشي طبق آخرين 
آمارها تاكنون حدود 13727نفر است كه به تفكيك مراكز آموزشي 
س��طح اس��تان عبارتند از: ايوانكي96نفر-برادران گرمس��ار1183 
نفر-خواهران گرمسار278 نفر-برادران سمنان3337 نفر-خواهران 
سمنان709 نفر-ارتقا مهارت سمنان295 نفر-برادران مهديشهر651 
نفر-خواهران مهديشهر426-خواهران شهميرزاد237 نفر-برادران 
دامغان1614 نفر -خواهران دامغان975 نفر-ارتقا مهارت دامغان15 
نفر-برادران شاهرود1938 نفر -خواهران شاهرود810-ارتقا مهارت 

شاهرود272 نفر-ميامي435 نفر-بيارجمند456 نفر.
    آماري از میزان اشتغال فارغ التحصیالن آموزش هاي 

مهارتي سازمان آموزش فني و حرفه اي در استان دارید؟ 
از مجموع 2899نفر از كارآموزاني كه م��ورد رهگيري قرار گرفته اند 

تعداد 577 نفر در رشته هاي مرتبط و غيرمرتبط، اشتغال يافته اند. 
البته ذكر اين نكته ضروري است كه از ميان 2899نفر تنها 762 نفر 
كارجو بوده اند و مابقي يعني حدود 1476نفر از كارآموزان را شاغالن 
كه جهت ارتقاي مهارت مراجعه كرده بودن��د و نيز كارجوياني كه به 
علت نداشتن س��رمايه كافي يا عدم رغبت به ش��غل يا كمبود فرصت 
ش��غلي در جامعه موفق به ايجاد اشتغال يا جذب ش��دن در بازار كار 

نشده اند، تشكيل مي دادند. 
    نیازهاي استان در چه رش�ته هایي است و چرا باید از 
آموزش هاي نظري به سمت آموزش هاي مهارتي پیش برویم؟ 
در بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان اداره كل 45/5درصد 
از متقاضيان سطح استان گرايش به رشته هاي صنعت، 37/75درصد 
گرايش به رش��ته هاي خدمات و 16/68درصد گرايش به رشته هاي 
كشاورزي داش��ته اند كه اين امر حاكي از آن است كه در سطح استان 
س��منان تمايل به فراگيري رش��ته هاي فني و صنعتي ه��م در ميان 
خانمها و هم در ميان آقايان بيشتر از س��اير رشته هاست. از طرفي با 
توجه به نياز سنجي انجام شده درمراكز ثابت. صنايع و صنوف گرايش 
به سمت رشته هاي فني بوده اما دربخش جوار دانشگاهي و روستايي 
كه جمعيت قابل توجهي را نيز شامل مي ش��ود گرايش به رشته هاي 

نرم افزاري و خدماتي است. 
    چه برنامه ریزي هایي درباره مس�ابقات ملي و جهاني 

مهارت داشته اید؟
برنامه ري��زي جهت برگ��زاري اردوه��اي آمادگي وي��ژه برگزيدگان 
مسابقات مهارت مرحله استاني با استفاده از پتانسيل بخش خصوصي 
به عنوان اسپانسر در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت. همچنين براي 
ترغي��ب و افزايش انگيزه نخب��گان مهارتي جهت حض��ور در مراحل 
مختلف مس��ابقات درصدد انعقاد تفاهم نامه با نهادهاي مختلف براي 

ارائه خدمات ويژه به آنها هستيم. 
   دس�تاوردها و رتبه ه�اي برت�ر مرکز آم�وزش فني و 

حرفه اي استان در چه زمینه و رشته هایي بوده است؟
كسب رتبه اول در ارزيابي ش��اخص هاي اختصاصي رتبه6 در ارزيابي 

شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي استان. 
كس��ب رتبه برتر در جمع 5 اداره كل برتر در تدوين و توليد محتواي 

آموزشي در سال91.
كسب رتبه شايسته تقدير در ارزيابي س��ال91 استان سمنان در امر 

اقامه نماز.
كسب عنوان روابط عمومي برتر در ارزيابي روابط عمومي هاي استان 

سمنان. 
تقدير اس��تاندار س��منان از مديركل آموزش فني و حرفه اي اس��تان 
س��منان به دليل توانمندس��ازي متقاضي��ان كارگروه طرح توس��عه 

كشاورزي. 
كس��ب عنوان غرفه برتر توس��ط مركز آموزش علمي كاربردي فني و 

حرفه اي شاهرود در دومين نمايشگاه اشتغال و توسعه كارآفريني.
راهيابي مقاالت 13تن از اس��اتيد و كارشناس��ان اس��تان سمنان به 
نخستين و دومين همايش ملي و بين المللي مهارت آموزي و اشتغال 

در ايران.
كس��ب رتبه برتر در زمينه تروي��ج فرهنگ عفاف و حجاب توس��ط 

مركزآموزش فني و حرفه اي خواهران شهرستان شاهرود. 
كسب مقام اول كش��وري در مسابقات المپياد دانش��جويي در رشته 
تصوير سازي كامپيوتري توسط كارآموز مركز آموزش فني و حرفه اي 

بيارجمند سركار خانم ناهيد حاتمي هروي. 
كسب مقام اول استاني و پنجم كش��وري در مسابقات قرآن كاركنان 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كش��ور در رشته ترتيل توسط سركار 
خانم فرش��ته مغن��ي دامغاني مربي مرك��ز آموزش فن��ي و حرفه اي 

بيارجمند. 
كسب دو مدال نقره و برنز سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در 
رشته هاي فرز CNC و الكترونيك توس��ط كارآموزان مركز آموزش 

فني و حرفه اي برادران سمنان. 
كس��ب ديپلم افتخار س��يزدهمين دوره مس��ابقات مل��ي مهارت در 
رشته هاي جواهر سازي و آشپزي و صافكاري خودرو و كابينت سازي 
چوبي توس��ط كارآموزان مراكز آم��وزش فني و حرف��ه اي خواهران 

دامغان، گرمسار، خواهران سمنان و ميامي. 
تاس��يس و راه اندازي موسس��ه آموزش عالي علمي – كاربردي فني 
وحرفه اي با مجوز جلس��ه مورخ 90/8/30 وزارت عل��وم تحقيقات و 
فناوري كه متول��ي راه اندازي و نظارت مراكز علم��ي و كاربردي فني 
وحرفه اي اس��ت كه اداره كل آموزش فني و حرفه اي اس��تان سمنان 
با دو مركز علمي كاربردي فني و حرفه اي در شهرستان هاي سمنان 
و شاهرود آغاز به كار كرده اس��ت. مركز علمي كاربردي سمنان با 91 
دانشجو از سال 1390 در رشته هاي سخت افزار و مكانيك خودرو در 
مقطع كارداني فعاليت آموزشي خود را آغاز نموده است كه اين مركز 
در سال 92 در رشته هاي كاردان فني برق صنعتي، ماشين ابزار، تست 

جوش و بازرسي جوش نيز اقدام به پذيرش دانشجو خواهد كرد. 
همچنين مركز علمي كاربردي فني و حرفه اي شاهرود با 150 دانشجو 
از س��ال 1390 در رش��ته هاي برق صنعتي، مكانيك خودرو، تعمير 
و نگهداري خودرو و ب��رق الكترونيك در مقطع كاردان��ي به فعاليت 
آموزشي پرداخته است كه اين مركز در سال 92 در رشته هاي كاردان 
فني برق صنعت��ي- صنايع چوب )تولي��د مبلم��ان(، باغباني )توليد 
قارچهاي خوراكي( - باغباني )توليد گياهان دارويي و معطر(، نرم افزار 

)برنامه سازي كامپيوتري( نيز اقدام به پذيرش دانشجو خواهد كرد. 
تهي��ه و تدوين برنامه پنج س��اله چهارم آموزش ه��اي فني وحرفه اي 

استان.
طرح توسعه مهارت آموزي و فرهنگ سازي با حمايت روحانيون ائمه 

جماعت مساجد در ماه مبارك رمضان سال91.
همچنين چهار جلد كتاب آموزشي با همكاري سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كش��ور براي كارآموزان تهيه و تدوين شده است )حكاكي 
ميوه و سبزي آرايي، سفالگري با چرخ پايي و برقي، گل سازي عمومي، 

گل سازي بلندر(.

در دیدار هیات اقلیم کردستان عراق عنوان شد 

آموزش هاي فني و حرفه اي تاثير مستقيمي در فرآیند توسعه دارد
هيات نمايندگي كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق به اتفاق مديركل 
آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي و هيات همراه با معاون برنامه ريزي استاندار 
ديدار و گفت وگو ك��رد. در اين ديدار معاون برنامه ريزي اس��تاندار آذربايجان غربي 
گفت: آموزش هاي فني و حرفه اي تاثير بس��زايي در ثبات ش��غلي و شتاب فرآيند 

توسعه دارد. 
غالمرضا ديزج نژاد در ديدار با هيات نمايندگ��ي كار و آموزش فني و حرفه اي اقليم 
كردستان عراق افزود: در جامعه امروز و وضعيت اقتصادي حاضر آموزش هاي فني و 
حرفه اي اهميت زيادي در كسب مهارت هاي فردي دارند كه اين مهارت هاي فردي 

در چرخه توليد منجر به ثبات شغلي فرد مي شود.
وي اظهار كرد: همچنين نيروي انس��اني متخصص و مهارت ديده در فرآيند توليد، 
قيمت تمام شده را كاهش داده و موجب افزايش كيفيت محصول توليدي مي شود. 

وي خاطرنشان كرد: همچنين در صورتي كه سازمان فني و حرفه اي اربيل نيز بخواهد 
نظير اين سند را تهيه كند ما  آماده همكاري و انتقال تجربيات هستيم. 

معاون برنامه ريزي اس��تاندار آذربايجان غربي در بخش ديگري ب��ا تاكيد بر افزايش 
كيفي��ت و استاندارد س��ازي فعاليت ها تصريح ك��رد: آموزش هاي فن��ي و حرفه اي 
فعاليت هاي نيروي انس��اني را اس��تاندارد مي كند كه پيرو تفاهمات قبلي استاندار 
آذربايجان غربي با استانداران اربيل و دهوك عراق اماده ارائه اين  آموزش ها به نيروي 
كار آن مناطق هستيم. ديزج نژاد گفت: منطقه اقليم كردس��تان عراق و آذربايجان 
غربي مشتركات فرهنگي زيادي دارند كه مي توان در راستاي رفاه مردم دو منطقه و 

افزايش مراودات تجاري و فرهنگي از آنها بهره برد. 
وي همچنين با اش��اره به س��فر اخير هيات تجاري و بازرگاني از آذربايجان غربي به 
دهوك عراق بر اجرايي ش��دن تفاهم نامه هاي فيمابين استانداران اذربايجان غربي و 

اس��تانداران دهوك و اربيل عراق تاكيد كرد. جمشيد اسعدي مديركل آموزش فني 
و حرفه اي استان نيز در اين ديدار گفت: اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان 
غربي با درك اين موضوع و اهميت مهارت آموزي به نيروي كار در حال تدوين سند 
جامع آموزش فني و حرفه اي اس��ت كه آمادگي داريم اين سند را در اختيار آموزش 

فني و حرفه اي اقليم كردستان عراق نيز قرار دهيم. 
وي افزود: اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آمادگي دارد در چارچوب مقررات 
موجود و با همكاري س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مقامات استاني زمينه 
توس��عه آموزش هاي مهارتي را با اقليم كردس��تان عراق فراهم نمايد. نظمي موسي 
عثمان، معاون مديركل كار و فني و حرفه اي اقليم كردس��تان عراق نيز در اين ديدار 
گفت: ما ضمن بازديد از ظرفيت هاي آموزشي فني و حرفه اي و پيشرفت هاي صورت 

گرفته در اين بخش، از تجربيات آذربايجان غربي استفاده خواهيم كرد. 
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سازه هاي ساختمان

طناب بافی

حداقل دوره آموزشی مورد نیاز : 

 معرفي مشاغل خانگي35 ساعت

شغل سازه هاي ساختمان امور مربوط به طراحی سازه های ساختمانی  فلزی 
کوتاه و بلند مرتبه ، سازه های پل ها و سدها ،تغییر مسیل ها و آب های سطحی، 
اسکله ها و ساختمان های صنعتی و کارگاهها و مطالعه فنی و برنامه ریزی جهت 
تهیه طرح و نقشه ساختمان با استفاده از نرم افزارهای متنوع و جدید و از طریق 

اینترنت و کامپیوتر را انجام می دهد .

طناب باف کسی است که بتواند بعد از طی دوره 
آموزشی الزم با طناب ، مواد اولیه مصرفی،نحوه 
تبدیل پشم و موی به نخ و نحوه گره زدن نخها به 
یکدیگر و رفع معایب حین بافت آگاه باشد.

عنوان شغلرديف

عنوان شغل : طناب بافی1

تعريف شغل : طناب باف كسی است كه بتواند بعد از طی دوره آموزشی الزم با طناب ، مواد اولیه مصرفی،نحوه تبديل پشم و موی به ۲
نخ و نحوه گره زدن نخها به يکديگر و رفع معايب حین بافت آگاه باشد.

3
فهرست توانايی شغلی : 

 توانايی شناخت تاريخچه طناب- توانايی شناخت مواد اولیه- توانايی تبديل پشم و مو به نخ-توانايی تبديل نخ به ال 
 توانايی بافت ال ها- توانايی كشیدن ال ها هنگام بافت 

میزان مهارت مورد نیاز : در حد شناخت و توانايی كار با ابزار4

آيا اين شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی می باشد ؟ بله5

حداقل دوره آموزشی مورد نیاز : 35 ساعت۶

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز : پايان دوره ابتدايی7

رشته تحصیلی مرتبط : صنايع دستی و هنر  8

حداقل سابقه كار مرتبط و مورد نیاز : ۲ سال9

وضعیت جسمانی مورد نیاز برای انجام شغل :  سالمت كامل جسمانی و روانی10

حداقل اعتبارات مورد نیاز برای ايجاد شغل : 10میلیون ريال11

مواد اولیه و ابزار كار مورد نیاز : متر- پايه نگهدارنده-چوب مخصوص تاباندن ال ها-میخ بزرگ ۲ عدد1۲

حداقل فضای مورد نیاز : ۲5 متر مربع و در فضای باز قابل انجام است13

استان ها و شهر های مناسب برای اين شغل : كل كشور14

محل مناسب برای فعالیت : منزل و فضای باز15

نوع منزلی كه انجام فعالیت در آن مناسب يا امکان پذير است : منزل روستايی و شهری1۶

امکانات مورد نیاز برای انجام شغل در واحد مسکونی : آب ،برق،تلفن17

نوع سوخت مصرفی برای شغل : سوخت مورد نیاز نیست18

استانداردهای انجام كار : 1۲ساعت نظری و 18 ساعت عملی  19

سازمان های حمايتی و نظارتی شغل :  سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان میراث فرهنگی۲0

دستگاه صادركننده :  مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای۲1

به چه مجوزهايی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آن ها چیست ؟ اخذ گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای و پروانه كسب۲۲

مراحل و مدارک مورد نیاز مجوز : اخذ گواهینامه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای و پروانه كسب۲3

۲4
بازار های هدف محصوالت : كلیه سازمانها و شركتها و مراكزی كه قصد داشتن سايت جهت معرفی و عرضه محصوالت و انجام امور 
از راه دور)اينترنت( را دارند. اداره كل كار و امور اجتماعی،سازمان بازرگانی ،اداره تعاون- سازمان صنايع دستی و گردشگری- كمیته 

امداد امام خمینی)ره( –صندوق مهر امام رضا)ع(- سازمان بهزيستی

قابلیت صادرات محصوالت : قابل صادرات۲5

آيا شغل نیاز به بازرسی دارد ؟ بله۲۶

ساير شرايط مورد نیاز شغل : وجود بازار فروش محصوالت و حمايت سازمانهای مربوطه و اعطای تسهیالت مشاغل خانگی۲7

بازار های هدف محصوالت طناب بافی: 
کلیه سازمان ها و شرکت ها و مراکزی 
که قصد داشتن سایت جهت معرفی 

و عرضه محصوالت و انجام امور از 
راه دور)اینترنت( را دارند...

نگاهی به تعریف این دو شغل 

و راهنمای کامل این مشاغل
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طراحی و اجرا: محمد احتشامی | پیک مهارت

عنوان شغلردیف

عنوان شغل : طراح سازه های ساختمانی1

2

تعریف شغل : امور مربوط به طراحی سازه های ساختمانی  فلزی کوتاه و بلند مرتبه ، 
سازه های پل ها و سدها ،تغییر مسیل ها و آب های سطحی، اسکله ها و ساختمان های 

صنعتی و کارگاهها و مطالعه فنی و برنامه ریزی جهت تهیه طرح و نقشه ساختمان با 
استفاده از نرم افزارهای متنوع و جدید و از طریق اینترنت و کامپیوتر را انجام می دهد .

3

فهرست توانایی شغلی : 
کار با کامپیوتر و استفاده از اینترنت 
انجام محاسبات ریاضی با کامپیوتر 

آشنایی با نرم افزارهای اتوکد و گرافیکی و سایر نرم افزارهای مورد نیاز و جدید
ساخت هندسی مدل و طراحی فلزی و بتنی 

اختصاص مشخصات سازه ای به سقف ها و دیوارها 

میزان مهارت مورد نیاز : شناخت مواد و مصالح و نحوه اتصاالت و ساخت آنها 4

آیا این شغل نیازمند گذراندن دوره آموزشی است ؟ بلی5

حداقل دوره آموزشی مورد نیاز : 112 ساعت6

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز : فوق دیپلم و باالتر7

رشته تحصیلی مرتبط :  ساختمان )عمران(8

حداقل سابقه کار مرتبط و مورد نیاز : یک سال9

وضعیت جسمانی مورد نیاز برای انجام شغل :  سالمتی یک چشم و یک دست10

حداقل اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد شغل : 20 میلیون ریال11

مواد اولیه و ابزار کار مورد نیاز : انواع کاغذ ، قلم و ابزار مرتبط با12
 نقشه کشی و سیستم کامپیوتر  

حداقل فضای مورد نیاز : 8 متر مربع13

استان ها و شهر های مناسب برای این شغل : کل کشور14

محل مناسب برای فعالیت : دفاتر ساختمانی15

نوع منزلی که انجام فعالیت در آن مناسب یا امکان پذیر است : آپارتمانی-  ویالیی   16

17
امکانات مورد نیاز برای انجام شغل در واحد مسکونی : یک دستگاه کامپیوتر پر سرعت 

مرتبط با شبکه اینترنت – اسکنر – چاپگر رنگی – تلفن- فاکس
 ابزار نقشه کشی و طراحی 

نوع سوخت مصرفی برای شغل : برق18

19

 استانداردهای انجام کار :
ساعت کار:  7 ساعت
ایمنی : 30 دقیقه 

بهداشت : 30 دقیقه 

سازمان های حمایتی و نظارتی شغل : سازمان آموزش فنی و حرفه ای 20

دستگاه صادرکننده مجوز : سازمان آموزش فنی و حرفه ای21

به چه مجوزهایی نیاز دارد و مدارک مورد نیاز آن ها چیست ؟ مجوز سازمان نظام 22
مهندسی و مجوز سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

مراحل و مدارک مورد نیاز مجوز : متقاضی ضمن حضور در مراجع فوق نسبت به تهیه 23
مدارک اقدام نماید

24
بازار های هدف محصوالت : کلیه سازمانها و شرکت ها و مراکزی که قصد داشتن سایت 
جهت معرفی و عرضه محصوالت و انجام امور از راه دور )اینترنت( را دارند .)شرکتهای 

ساختمانی – پیمانکاران ساختمانی ( 

قابلیت صادرات محصوالت : ندارد25

آیا شغل نیاز به بازرسی دارد ؟  خیر26

سایر شرایط مورد نیاز شغل : -27

 مشاغل خانگي

ی و حرفه ای
ش فن

 آموز
ازمان

س طناب باف کسی است که بتواند بعد از طی دوره ,,
آموزشی الزم با طناب ، مواد اولیه مصرفی،نحوه 
تبدیل پشم و موی به نخ و نحوه گره زدن نخها به 
یکدیگر و رفع معایب حین بافت آگاه باشد.

نگاهی به تعریف این دو شغل 

و راهنمای کامل این مشاغل

طناب بافی
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سميرا جنت دوست 20 سال است كه به عنوان مربي آشپزي فعاليت مي كند. 
وي داراي چهار كتاب در اين حوزه است كه برخي از آنها به دو زبان فارسي و 

انگليسي ترجمه شده اند و هدف اصلي خود را اشاعه فرهنگ غني تغذيه ايراني به 
ديگر كشورها، همچنين حفظ و انتقال اين ميراث به نسل جوان ايراني مي داند. 

جنت دوست در سال91 عنوان بانوي اول آشپزي ايران را از طرف سازمان جهاني 
فائو به دست آورده و رمز موفقيت خود را لطف الهي و اعتقاد به كار مداوم، تالش و 

مطالعه سخت مي داند. 

تأملی بر شگرد کسب وکارهای کوچک

تجارت بزرگ هميشه به معنای موفقيت نيست
اگر تصورتان این است که برای داشتن تجارتی موفق حتما باید یک تاجر میلیادر باشید یا تجارتی اسم ورسم دار داشته باشید، سخت در اشتباه هستید؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا و از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه تجارت، تایید شده که همواره 

کسب و کارهای کوچک موفق تر عمل کرده اند. می پرسید چرا؟  ادامه مطلب را بخوانید.

توفیق طلبی1
اي��ن ويژگ��ی س��بب می ش��ود تجار 
اهداف��ی را برای خ��ود در نظر بگيرند 
كه در فاصله های زمان��ی كوتاه، قابل 
اندازه گيری باش��ند. دست يابی به اين 
اهداف، ساختارهايی را طلب می كند 
كه پيچيدگ��ی و پراكندگ��ی زيادی 
نداش��ته و در جه��ت دس��ت يابی به 
هدف، مانعی ايجاد نكنن��د.  گاهی در 
س��ازمان های بزرگ، ساختارها چنان 
در هم تني��ده می ش��وند ك��ه مديران 
به جای توجه به هدف و تمركز بر منافع 
كسب و كار، تمام وقت و هزينه  سازمان 
را در جه��ت مديري��ت و حل و فص��ل 
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. 

خالقیت و نوآوری2
فع��االن بخ��ش تج��ارت، همواره 
به دنبال ايجاد نوآوری در محصول، 
فرايند، منابع و تكنولوژی  هستند. 
اي��ن نوآوری ه��ا مس��تلزم ايج��اد 
تغييرات مداوم اس��ت. ساختارهای 
بزرگ و پيچيده در مقابل تغييرات، 
مقاومت بيش��تری از خود نش��ان  
می دهند.اما س��اختارهای كوچك 
و س��اده ب��رای ايج��اد تغيي��رات 
مداوم، بسيار مناس��بند. در نتيجه 
تجارت ه��ای كوچ��ك را به دلخواه 
می تواني��د تغيير دهيد و ي��ا به آنها 

بخش هايی را اضافه كنيد.

ریسک پذیری3
معم��وال صاحب��ان ش��ركت های 
تج��اری، ريس��ك های معق��ول را 
می پذيرند. هر چه فرصتی كه مورد 
بهره ب��رداری قرار گرفته، پيچيده تر 
و ساختار س��ازمانی، بزرگ تر باشد، 
ريس��ك كارآفرين��ی ني��ز بيش��تر 
می ش��ود. بنابراين تج��ار باهوش، 
ترجيح می دهند برای ش��روع يك 
تج��ارت از مقي��اس كوچ��ك آن 

استفاده كنند. 

استقالل4
اغلب بازرگان��ان در زمينه ای كه از 
قبل دارای تخصص در آن هستند، 
دست به ايجاد كسب و كار می زنند. 
اين اف��راد ب��ه جهت دس��تيابی به 
اس��تقالل و اج��رای ايده های خود 
از س��ازمانی ك��ه در آن فعالي��ت 

می كرده اند، جدا می شوند. 
به عقيده  آنها كمب��ود مهارت های 
مديريتی اس��ت كه سبب می شود، 
اداره  اين دادوستد تجاری به سختی 
انجام شود. كسب و كارهای كوچك 
به تجار اجازه می دهند كه عالوه بر 
اين كه به نياز اس��تقالل طلبی خود 
پاسخ داده ، به راحتی نيز بتوانند از 
عهده  اداره  كسب و كار خود برآيند. 

منابع اندک5
تاس��يس و اداره ی تجارت ه��ای 
كوچك ب��ه منابع اندك��ی نياز  دارد 
و به همين دليل بيش��تر افرادی كه 
منابع كمی در دست دارند، ترجيح 
می دهند ايده ه��ای خود را در قالب 

اين كسب و كارها اجرا كنند.

پرورش نیروی مجرب 6
كس��ب و كارهای كوچك  و  متوسط 
نيروه��ای مج��رب و توانمندی را 
پ��رورش می دهن��د؛ زيرا ب��ه جای 
اين كه مانند ش��ركت های بزرگ به 
دنبال آموزش كاركنان خود باشند، 
بيشتر بر افزايش مهارت های تجربی 

افراد تأكيد دارند. 

بازاریابی7
به دليل اين كه تجارت های كوچك، 
محص��والت محدودت��ری نس��بت 
ب��ه تجارت ه��ای بزرگ ت��ر دارند، 
برای بازاريابی، بيش��تر بر گوش��ه  
 بازاره��ا)niche market( تكيه 
می كنن��د.  بنابراي��ن هزينه ه��ای 
بازارياب��ی برای اين كس��ب و كارها 
كمتر از سازمان های بزرگتر است و 
بازرگانان و توليدكنندگان به دليل 
اهميتی كه برای بازار و مش��تريان 
خود قائلند، ترجيح می دهند بخش 
كوچكی از بازار را در دس��ت داشته  
و به اين بخش كوچك به درس��تی 

پاسخ دهند.

ب�راي  را  خودت�ان 
خوانن�دگان ما معرفي 

کنید. 
سميرا جنت دوست هستم. 
20 سال است كه به عنوان مربي آشپزي فعاليت 
مي كنم. داراي مدرك مديريت موسسه آموزشي 
و مربيگري از وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان 
آموزش فني و حرفه اي بوده و تمركز اصلي من 
تا ش��ش س��ال قبل روي برگزاري كالس هاي 
حضوري در موسسه ش��خصي خود بوده است. 
دراين سال ها هزاران نفر از اين كالس ها استفاده 
كرده و بس��ياري از آنها در ح��ال حاضر در اين 
رشته مشغول به كار هستند. در ساليان گذشته 
از طرف بسياري از سازمان ها و نهادها مورد تقدير 
قرار گرفته ام و در سال هاي اخير موفق به كسب 

عناوين زير شده ام. 
بانوي اول آشپزي ايران از طرف سازمان جهاني 

فائو در سال 91
بانوي برتر آشپزي از طرف سازمان آموزش فني و 

حرفه اي در سال 92
بان��وي كارآفرين نمون��ه از طرف اس��تانداري 

آذربايجان شرقي
    موفقیت و نحوه فعالیت تان را در 
این زمینه بیشتر توضیح دهید و بفرمایید 

که چه شد وارد این حرفه شدید؟
عالقه و اعتقاد ش��خصي من بر اين اس��ت كه 
خانم هاي ايراني بايد در جامعه حضوري فعال 
داشته باشند. همچنين معتقدم حفظ ميراث 
فرهنگي ايران زمين بر عهده تك تك افراد جامعه 
است. فرهنگ تغذيه نيز يكي از بخش هاي مهم 
ميراث گذشتگان ماست كه من عالقه خاصي 
به فعاليت در اين حوزه داش��تم. اين اعتقاد مرا 
واداش��ت كه به مطالعه و كار جدي بپردازم. از 
نخستين روزهاي فعاليتم هميشه به كيفيت كار 
توجه كرده ام. ديدگاه من نسبت به اين كار صرفا 
اقتصادي نبوده و اين ديدگاه باعث شده است كه 
كيفيت كار و نه سود مالي را در نظر داشته باشم. 
هرچند اين ديدگاه در درازمدت از نظر سود مالي 

هم نتيجه بخش است. 
    چ�ه تالیفات�ي در ای�ن زمین�ه 

داشته اید؟
چهار عن��وان كت��اب را در قال��ب 5 جلد در 
رشته هاي صنايع غذايي به چاپ رسانده ام به 
نام هاي دسرهاي سنتي و مدرن پانيذ، آشپزي 
سنتي پانيذ )دو جلد(، ش��يريني هاي سنتي 
و م��درن پاني��ذ و س��فره آرايي، ميوه آرايي و 
تزئينات پانيذ. هدف نخست من از تدوين اين 
كتاب ها حفظ غذاهاي سنتي ايراني است كه 
جزو ميراث ملي اين ديار هس��تند تا فرزندان 
اين م��رز و بوم قادر باش��ند اين غذاه��ا را به 

سادگي تهيه كرده و از آن لذت ببرند. به عنوان 
يك مربي وظيفه داشتم تا دستورات آشپزي 
ايران��ي را به س��اده ترين بيان ب��ه كارآموزان 
خود انتق��ال دهم ت��ا واهم��ه فرزندانمان از 
پخت غذاه��اي مادربزرگ هايم��ان را تبديل 
به لذت آشپزي كنند. پس از سال ها تدريس 
و تحقيق اين دس��تورات بازبيني ش��ده و در 
قالب كتاب هايي آموزش��ي پانيذ چاپ شد و 
خيلي زودتر از انتظار من جاي��گاه خود را در 
بين جوانان و عالقه مندان اين مرز و بوم پيدا 
كرد.  هدف ديگر من شناساندن فرهنگ غني 
تغذيه ايران زمين به مردمان س��اير كشورها 
بود كه با ارائه كتاب به صورت دو زبانه فارسي 
و انگليسي اين مهم نيز به وقوع پيوست. اين 
كتابها ترجمه س��پس توس��ط يكي از اساتيد 
دانشگاه تهران ترجمه و ويراستاري اوليه شد. 
ويراس��تاري نهايي نيز در دانش��گاه كمبريج 
انگلس��تان به انجام رس��يد. در همين راستا 
امسال در بزرگ ترين نمايشگاه كتاب جهان 
يعني نمايشگاه كتاب فرانكفورت آلمان براي 
نخستين بار شركت داريم.  كتاب شيريني هاي 
س��نتي و مدرن پانيذ سال گذش��ته موفق به 
كسب مقام اول جش��نواره كتاب هاي نفيس 
هنري شد و تنديس زرين جشنواره را دريافت 
كرد. اي��ن موضوع باع��ث ش��د در بهمن ماه 
همان س��ال كتاب هاي پانيذ ب��ه نمايندگي 
از جمهوري اس��المي ايران براي ش��ركت در 
مس��ابقه زيباترين كتاب جه��ان به اليپزيك 
آلمان فرس��تاده ش��وند. براي من شركت در 
بزرگ ترين مس��ابقه جهان در موضوع كتاب 

افتخار بزرگي بود. 
    ای�ده اولیه ک�ه توانس�تید آن را 

عملیاتي کنید از چه زماني شکل گرفت؟
مادربزرگ من دست پختي فوق العاده داشت و 
نان و غذاهاي محلي ايشان بسيار عالي و خاص 
بود. متاسفانه وي را در يك تصادف رانندگي از 
دس��ت دادم. اين در حالي بود ك��ه هيچ كدام از 
دس��تورات تهيه آن غذاها در جايي ثبت نشده 
بود. از آن روزها اين ايده در من شكل گرفت كه 
بايد اين ميراث كهن ثبت و ضبط شود. سپس 
اين حس در من تقويت شد و با پيگيري همان 
ايده اوليه قدم در راه مطالعه علوم غذايي گذاشته 

و در حرفه مربيگري آشپزي وارد شدم. 
    براي ش�روع به امکانات و بودجه 

خاصي نیاز داشتید؟ 
اگر به عنوان س��رگرمي بنگريم امكانات اوليه 
آشپزخانه منزل براي اين كار كافيست ولي در 
صورتي كه به عنوان حرفه وارد اين مقوله شويم 
حتما منابع مالي موردنياز اس��ت. ميزان هزينه 
الزم به عوامل بسياري مربوط است ولي طبيعي 

سميرا جنت دوست مدیر و موسس نمونه صنایع غذایي در گفت وگو با »پيك مهارت«: 

هدفم شناساندن
فرهنگ غني تغذیه ایران

به سایر کشورهاست 

است كه با هزينه اي محدود نيز امكان فعاليت وجود دارد. 
    تعامل شما با سازمان فني و حرفه اي چقدر است؟

آموزش هاي ارائه شده در موسسات آموزشي داراي كيفيت متفاوتي است 
و سازمان فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي اين امر مسئول ارزشيابي 
كارآموزان آموزش��گاه ها بوده و مدارك الزم براي كارآموزاني كه موفق به 
گذراندن امتحانات نهايي مي شوند توس��ط اين سازمان صادر مي شود. ما 
نيز به عنوان يك موسسه آموزشي معتبر همكاري بسيار نزديكي را با اين 

سازمان داريم. 
    س�ازمان فني و حرفه اي براي ایج�اد مهارت هایي از نوع 
فعالیت ش�ما و حمایت و گس�ترش آن در جامعه و به ویژه در بین 

بانوان چه کمکي مي تواند بکند؟
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي اين امر اصلي ترين 
مسئوليت را در اين راس��تا بر عهده دارد. به نظر من بايد اين سازمان مورد 
حمايت هاي ويژه قرار گيرد تا بتواند به نحو شايسته در انجام رسالت خطير 
خود گام بردارد. همچنين قدرداني از مديران دلسوز و توانمند اين سازمان 
موجبات دلگرمي ايشان شده و باعث خواهد شد كه فعاليتهاي مثبت تري 

بوقوع بپيوندند. 
    به کساني که مي خواهند در حوزه فعالیت شما کار کنند چه 

توصیه هایي دارید؟
اول اينكه كار خود را از طريق نهادهاي قانوني شروع كنند. پس از ورود به 
اين عرصه و اخذ مدارك الزم تازه اول كار است و بايد خود را براي پيمودن راه 

دشواري كه در پيش است تقويت كنند. 
    موفقیت خودتان را در چه مي دانید؟

اين موفقيت را حاصل توجه و لطف خدا، مطالعه و كار سخت خود مي دانم. 
    ش�ما از طرف انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد در رشته 
صنایع غذایي به عنوان داور مسابقات مهارتي در رشته هاي قنادي 
و آشپزي انتخاب ش�ده اید. نظرتان درباره برگزاري المپیادهاي 

مهارتي چیست؟
اين المپيادها موجب تشويق جوانان براي شركت در كالس هاي مهارتي 
سازمان فني و حرفه اي كشور بوده و به واسطه آن موجب كارآفريني هدفمند 
مي شود. ضمن تشكر از انجمن صنفي كه بنده را براي داوري اين رويداد مهم 
انتخاب كرده اند اعالم مي كنم كه متاسفانه به دليل همزماني اين المپياد 
با انجام پروژه كتاب جديد پانيذ كه با عنوان آش��پزي مدرن پانيذ در حال 
گذراندن مراحل نهايي است، بنده قادر به همكاري با تيم المپياد نخواهم بود. 
    عالقه مندان به کارهاي ش�ما از چه طریق�ي مي توانند از 
خدمات موسسه پانیذ مطلع ش�وند؟ همچنین با توجه به اینکه 
کتاب هاي شما در کتابفروشي ها عرضه نمي شود عالقه مندان به 

خرید کتاب ها چگونه آنها را تهیه کنند؟
هدف پانيذ از پخش متمركز كتاب هاي خود در موسس��ه اين است كه 
اطالعات كاملي از اس��تفاده كنندگان از كتاب داشته باشد. ما در زمان 
فروش كتاب ها اطالعات تماس مش��تري را به ص��ورت كامل دريافت 
مي كنيم و هر س��ال براي اي��ن مش��تريان برنامه هاي وي��ژه اي مانند 
كالس هاي رايگان با آموزش هاي جديد و ش��ركت در قرعه كشي هاي 
ويژه پاني��ذ ترتي��ب مي دهيم و ب��ه همي��ن دلي��ل كتاب هايمان در 
كتابفروشي ها عرضه نمي شود.  همچنين مدتي است كه موسسه سايت 
رسمي خود را به آدرس www. panizcook. org راه اندازي كرده 
و تصميم داريم همه اطالعات و اخبار مهم موسس��ه از طريق سايت در 
اختيار عالقه مندان ق��رار گيرد. همينطور همكاران��م به صورت مداوم 
از طريق ش��ماره تلفن  ويژه 42613 آماده پاس��خگويي به س��ئواالت 

عالقه مندان هستند. 
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با عنایت ب�ه بازنگري 
ش�یوه نامه رتبه بندي 
اعتبارس�نجي  و 
آموزشگاه هاي فني و 
حرفه اي آزاد و حذف هزینه هاي اجراي 
طرح براي موسسان آموزشگاه ها اجراي 
این ش�یوه نامه چه تاثی�ري در ارتقاي 
کیفیت اج�راي دوره ه�اي مهارتي در 
مراکز آموزشي بخش خصوصي خواهد 

داشت؟ 
اعتبارس��نجي و رتبه بن��دي گروه ه��اي 
ارائه دهن��ده خدمات جهت ارائ��ه تصويري 
شفاف و روشن از توانمندي هاي هر موسسه 
ب��ه بهره گي��ران از خدمات مربوط��ه، امري 
ضروري و خطير است. درباره آموزشگاه هاي 
فني و حرف��ه اي نيز يقين��ا اين امر بس��يار 
ضروري ب��وده و از ديرباز م��ورد نظر كانون 
كشوري اس��ت و حتي ش��يوه نامه قبلي نيز 
با وجود مش��كالت و ايراداتي كه داش��ت، از 
حمايت جدي كانون چ��ه در مرحله تدوين 
و چه در بخش اجرا بهره مند شد اما بسياري 
از پيش��نهادات كانون كه در جريان تدوين 
شيوه نامه قبلي ارائه شد، متاس��فانه ناديده 
گرفته ش��د و در نتيجه ش��يوه نامه مزبور با 
ايراداتي در محتوا و مشكالتي در اجرا مواجه 
ش��د كه نمي توانس��ت در برگيرنده اهداف 
مورد نظر باشد. از آنجا كه كانون اعتقاد دارد 
بايد حساب آموزش��گاه هاي توانمند، سالم، 
باسابقه، منضبط و معتقد و عامل به شئونات 
و نظ��ام اداري و مديريتي اصول��ي از معدود 
آموزش��گاه هايي كه كمتر به همه اين موارد 
توجه وافي دارند جدا ش��ده و از هم متمايز 
ش��وند، بنابراين اصرار داريم كه تمام موارد 
ش��يوه نامه جديد نيز )با وجود رفع بسياري 
از نقايص س��ابق كه براي مدت��ي در يكي از 
استان ها بصورت آزمايشي اجرا شده( باعنايت 
به نتايج حاصله، مجدداً مورد بازبيني فوري 
و ضرورتا تجديد نظر مشترك قرار گيرد تا به 
صورت بي نقص و بدون هر نوع چالش در اجرا، 
جهت پياده س��ازي در كل كشور ابالغ شود. 
اصل مهم براي كانون، ع��دم امكان دخالت 
دادن سليقه فرد اعتبارس��نجي و ارزياب در 
امتيازدهي و مس��تند ب��ودن تمامي عوامل 
امتيازآور به مدارك و شواهد متقن و به ويژه 
حرمت دادن به س��وابق و عملكرد گذشته و 

جاري آموزشگاه هاي با سابقه است. 
    نظ�ر ش�ما درب�اره اج�راي 
از  بازرس�ي  جدی�د  ش�یوه نامه 

عدم 
يكسويه نگري، 

رويكرد به 
هدايت و ارشاد 
به جاي مچ گيري 
و برخوردهاي 

يأس آور 
و تنش زا و 
بهره گيري 
از تجارت 
و اطالعات 
نمايندگان 

آموزشگاه ها در 
تيم بازرسي )در 
جهت پي بردن 
بهتر به نقاط 
قوت و ضعف 
موجود( و تيم 

شدن بازرسي ها 
به جاي يكنفره 

بودن آنها و نهايتا 
اعطاي فرصت 
براي رفع نقاط 
ضعف و نقص و 
ترغيب بيشتر 
آموزشگاه هاي 

داراي مزيت هاي 
مثبت به توسعه 
بيشتر نكات 
خوب خود از 

موارد ارزنده اين 
شيوه نامه است

آموزش�گاه هاي فني و حرف�ه اي آزاد ب�ا رویکرد مش�اوره و 
هدایت آموزشگاه ها چیست؟ 

تصويب و ابالغ شيوه نامه جديد بازرسي يكي از گا م هاي بسيار ارزنده و 
مفيدي بود كه در چند ماه اخير در راستاي توجه به حرمت ها و مصالح 
عاليه آموزشگاه ها برداشته شده است. يقيناً كانون كشوري نه تنها از 
متخلفان معدود و آموزشگاه هايي كه توجه كمتري به رعايت اصول و 
ضوابط دارند، حمايت نمي كند، بلكه مصرانه و مجدانه خواهان اصالح 
رويه اين همكاران و در صورت استمرار بي توجهي، معتقد به برخورد 

جدي با آنها و نهايتا تزكيه هر چه بيشتر صنف است. 
در گذش��ته در امر بازرس��ي ها صرفا بحث برخورد و كش��ف تخلف ها 
موردنظر بود و بازرس��ان از بدو ورود به آموزش��گاه ها، عمدتا بدنبال 
پي بردن به نقاط ضع��ف و گزارش اين موارد بودند. خوش��بختانه در 
شيوه نامه جديد، كرامت شغلي و ش��خصيتي و صحت كار آموزشگاه 
اصل اول قرار گرفته و از آنجا ك��ه همانند قبل، صرفا بازرس اعزامي از 
طرف مراكز فني و حرفه اي تنها به آموزش��گاه ها اعزام نمي شود بلكه 
اين عزيزان به همراه بازرس و نمايندگان منتخب كانون استان ها در 
آموزش��گاه ها حضور مي يابند )كه اين امر از نكات بسيار مهم و مثبت 
شيوه نامه جديد است( و لزوم انجام بازرس��ي هاي مشترك و مستمر 
توسط نمايندگان س��ازمان و كانون نيز پيوس��ته الزم و تعطيل بردار 
نيست. لذا گزارشات ارائه شده نيز از اعتبار و انصاف باالتري برخوردار 
خواهند بود. ضمن آنكه امر بسيار ارزنده اي كه در شيوه نامه جديد مورد 
عنايت قرار گرفته، لزوم توجه و منظور ك��ردن نقاط قوت و امتيازات 
مفيد آموزش��گاه تحت بازديد و بازرس��ي و بها دادن و شاخص كردن 
نكات خوب، همراه با لحاظ كردن موارد ضعفي است كه احيانا مالحظه 
مي شود و مهم تر آنكه از همان جلسه اول مقصود برخورد و تنبيه نبوده 
بلكه ارش��اد و ارائه مش��ورت براي رفع نقص و تخلف مالحظه شده و 
تنظيم صورتجلس��ه داخلي براي چگونگي و محدوده زماني برطرف 
كردن نكته منفي مالحظه شده است كه اين مزيت شيوه نامه از نكات 

خوب آن است. 
    با توجه به تصویب شیوه نامه تاسیس آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد خارج از کشور این امر تا چه حد مي تواند 
به عنوان مشوقي براي موسسان آموزشگاه هاي آزاد در جهت 
توسعه آموزشي، اقتصادي و فرهنگي مهارت آموزي ایراني در 

جوامع بین المللي مطرح شود؟ 
از آنجا كه برخي موسس��ان و مديران آموزش��گاه هاي موجود فني و 
حرفه اي در داخل كشور از پتانسيل هاي س��رمايه اي مديريتي و شم 
اقتص��ادي و روابط عمومي مطلوب��ي برخوردارند و بس��ترهاي الزمه 
براي فعاليت در خارج از كشور را چه به جهت آشنايي كامل با زبان و 
فرهنگ كشور مورد نظر و حل و فصل مسائل اقامتي و سرمايه گذاري 
و ساير موارد حاشيه اي دارا هس��تند، لذا در صورت وجود زمينه هاي 
پايه اي در كشور هدف )نظير حمايت هاي جنبي، اعطاي امنيت شغلي 
و سياس��ي و اجتماعي، فراهم بودن ش��رايط جذب كارآموز و اهميت 
داشتن امر مهارت آموزي و...( اين شيوه نامه مي تواند مشوق و راهكار 
مطلوبي براي تسهيل و تسريع كار اين قبيل همكاران باشد. البته نكته 
مهمي كه  بايد در نظر باشد اين اس��ت كه حتي المقدور اين امكان در 
اختيار آموزش��گاه هاي فعلي داخلي قرار گيرد و از اعطاي آن به افراد 
و شركت هايي كه مترصد ش��كار چنين فرصت هايي آن هم عمدتا در 
جهت سودجويي و بهره گيري احتمالي از آن در جهات ديگر هستند 

اجتناب شود و كشور هدف نيز از طريق ديپلماتيك ترغيب به اعطاي 
تسهيالت و همياري هايي مفيد با داوطلبان براي اين مقوله باشد. 

    نقاط قوت ش�یوه نامه مش�وق ها و نحوه رس�یدگي به 
تخلفات آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد نسبت به آیین نامه 

قبلي چیست؟ 
عدم يكس��ويه نگري، رويكرد به هدايت و ارش��اد به ج��اي مچ گيري 
و برخوردهاي ي��أس آور و تنش زا و بهره گيري از تج��ارت و اطالعات 
نمايندگان آموزشگاه ها در تيم بازرس��ي )در جهت پي بردن بهتر به 
نقاط قوت و ضعف موجود( و تيم شدن بازرسي ها به جاي يكنفره بودن 
آنها )كه از بسياري تعبيرها و تفس��يرها و ادعاها جلوگيري مي كند( 
و نهايتا اعطاي فرصت براي رفع نقاط ضعف و نقص )به جاي برخورد 
و ش��اخص كردن فوري آنها( و ترغيب بيشتر آموزش��گاه هاي داراي 
مزيت هاي مثبت به توس��عه بيش��تر نكات خوب خود از موارد ارزنده 
اين ش��يوه نامه اس��ت. ضمن آنكه دادن امتياز منفي قابل جبران به 
آموزش��گاه ها و عدم برخورد مقطعي با يك تخلف آنها و تاثير گذاري 
مجموعه اي از ثمرات منفي در تصميمات بع��دي از موارد خوب اين 

شيوه نامه است. 
    اجراي شیوه نامه دوره هاي خصوصي، نیمه خصوصي و 
خاص در آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد را به عنوان راهکاري 
جهت تقویت پتانس�یل اقتصادي آموزشگاه هاي آزاد چگونه 

ارزیابي مي کنید؟ 
به جرأت مي توان مدعي ش��د كه با توجه به جميع جهات و ش��رايط 
جاري در جذب كارآم��وز و جنبه ه��اي رقابتي حال حاض��ر در بازار 
آموزش هاي مهارتي، اعطاي مجوز و فرصت براي برقراري كالس هاي 
خصوصي و نيمه خصوصي و دوره هاي خاص از بزرگ ترين مساعدت ها 
و حمايت هاي اعطا شده توسط س��ازمان به آموزشگاها در سال هاي 

اخير است. 
اين ايده كه نخست در همفكري مشترك مديركل محترم موسسات 
كارآموزي آزاد )آقاي مهن��دس ثابت نژاد( با رئيس كانون كش��وري 
موجوديت يافته و سپس به صورت مدون و ضابطه مند مورد تصويب 
هي��ات محترم نظارت مركزي واقع ش��د، نقش��ي مهم و كارس��از در 
بهبود وضعيت اقتصادي آموزش��گاه ها )باتوجه به وضعيت اشتغال و 
جذب داوطلب كنوني( دارد زيرا در بس��ياري از موارد و رش��ته ها در 
ش��رايط كنوني، امكان تش��كيل كالس ها با حد نصاب الزمه )حدود 
12 تا 15نفر( وجود نداشته و تش��كيل كالس با تعدادي از اين كمتر 
هم به صرفه نبوده و زيان بخش اس��ت )با همان ش��هريه استاندارد( 
لذا اجازه تش��كيل كالس هاي خصوصي و نيمه خصوصي )با ثبت در 
پورتال( و بالاشكال بودن اخذ شهريه اي بيش��تر از كارآموز اين دوره 
و نيز بالمانع بودن اجراي ساعات كمتري از دوره )به جاي كل ساعت 
اس��تاندارد( مطابق با ضوابط مندرج در ش��يوه نامه راهي جديد براي 
جذب مراجعه كنندگان به آموزش��گاه ها را ترسيم كرده است. امكان 
آموزش بخش خاصي از استاندارد هم براي متقاضيان ذيربط و در همه 
موارد، لزوم عقد قراردادهاي كارآموزان و ثبت همه توافق هاي حاصله 
در آن و نيز امكان صدور تاييديه توسط آموزشگاه براي اينگونه دوره ها 
از مزيت هاي اسامي اين ش��يوه نامه و فرصت جديد اعطا شده كه بايد 
توسط آموزشگاه ها قدرشناسي شده و مورد عنايت مثبت قرار گيرد. 
نكته مهم در اين خصوص، لزوم اجتناب از هرگونه بهره گيري ناموزون 
وغير اصول��ي از اين ش��يوه نامه و رعايت ضوابط و عدم سوءاس��تفاده 

توس��ط معدودي همكاران از امكانات حاصله است كه البته به شدت 
نيز رصد مي شود. 

    نظ�ر ش�ما درب�اره اص�الح فص�ل چه�ارم ضوابط و 
دستورالعمل اجرایي آیین نامه درباره شرایط احراز صالحیت 

و اشتغال مدیر آموزشگاه چیست؟ 
بعد از تصويب مجموعه ضوابط و دس��تورالعمل هاي نحوه تش��كيل و 
اداره آموزش��گاه هاي فني و حرفه اي در س��ال88 كه عمال جايگزين 
مقررات قبلي )مصوب در س��ال 85( شد، مش��كالت و تنگناهايي در 
ادامه كار موسسان يا مديراني كه در گذشته با سطح سواد و تحصيالت 
و تجربه كمتر، موفق به اخذ پروانه تاسيس آموزشگاه يا مجوز مديريت 
شده بودند ايجاد ش��د و مرتب هيات هاي نظارت استاني ناچار بودند 
با استعالم از ستاد س��ازمان يا تصميمات حاشيه اي به نحوي در حل 

مشكل اين همكاران سهيم شوند. 
مجموعه اين عوامل باعث شد تا مديريت محترم موسسات كارآموزي 
آزاد كنوني س��ازمان )جناب آقاي مهندس ثابت نژاد( كه جا دارد در 
اينجا از حسن نيت و رويكرد حمايتي و منطقي و انضباط گرايانه ايشان 
نهايت تش��كر و قدرداني به عم��ل  آيد، با رايزني ه��اي الزمه با كانون 
كش��وري، درباره تجديد نظر در برخي بندهاي ش��رايط صدور مجوز 
مديريت اقدام كنند كه نتيجه آن تصوي��ب اصالحيه جديد در هيات 
محترم نظارت مركزي شد كه با س��عه صدر مبذوله، برخي تنگناهاي 
تحصيلي و تجربي در احراز مجوز مديريت، بويژه براي مديران قديمي 

رفع شد. 
    با توجه به اینکه دوره هاي آموزشي مدیران و مربیان 
که در قالب همایش، س�مینار و کارگاه آموزشي توسط کانون 
برگزار مي ش�ود، به عنوان دوره هاي ارتقاي مهارت از س�وي 
س�ازمان پذیرفته مي ش�ود، در راس�تاي ارتق�اي کیفي این 

آموزش ها چه راهکارهایي را مدنظر قرار داده اید؟ 
برگزاري همايش ها و سمينارهاي عمدتا تبليغاتي و نامناسب توسط برخي 
شركت هاي به ظاهر آموزشي )كه به غلط مدعي دلسوزي و ارتقاي علمي 
مربيان آموزشگاه ها بوده و هس��تند( و نيز برخي شركت هاي وارد كننده 
تجهيزات و مواد مصرفي آموزش��ي )بويژه در بعضي رش��ته هاي خاص( 
كه در سوداي فروش بيشتر خود و توسعه تجارت خويش با رويكردهاي 
فريبنده ادعاي برگزاري همايش هاي توجيهي اما در باطن تبليغي براي 
محصوالت خود را داشته و دارند و مع االسف حتي براي اين همايش ها و 
سمينارها نيز مبالغ هنگفت چندصد هزاري يا حتي بعضا شهريه ميليوني 
اخذ مي كنند و نهايتا نيز هيچ چيز مفيدي عايد برخي همكاران زودباور ما 
كه در اين گردهمايي ها حضور مي يابند نمي شود لذا كانون كشوري با پي 
بردن به اين امر غيرمطلوب و خالي شدن جيب همكاران عزيز توسط افراد 
سودجو، درصدد راه حلي اصولي برآمد و نهايتا پيشنهاد شد كه حداقل در 
حوزه اقتدار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ادارات كل مربوطه در 
استان ها صرفا اجازه برگزاري همايش و سمينار و... به كانون كشوري داده 
شود و اينگونه گردهمايي ها با مجوز و هماهنگي اين كانون امكان برگزاري 
داشته باش��د و در هيات نظارت نيز مزيت احتس��اب امتياز آموزش اين 
گردهمايي ها به رسميت شناخته شد و با تشكيل كارگروه فعال مربوطه در 
كانون كشوري، به تدريج درصدد  حل و فصل و رفع معضل فوق هستيم. هر 
چند كه اين امر با دشواري هاي متعدد همراه است اما تنها راه تسريع در حل 
آن، اين است كه همكاران ما گول برخي عوام فريبي ها را نخورند و با صرف 

ثمره مالي زحمات خود، آب به آسياب اين سوداگران نريزند.

مرتضي بدیعي
رئيس كانون انجمن هاي صنفي 
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي
آزاد كشور بررسی كرد:

ضرورت بازبينی 
شيوه نامه رتبه بندی 
و اعتبار سنجی 
آموزشگاه های آزاد

سرخط

مرتضي بديعي، رئيس 
كانون انجمن هاي صنفي 

آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 
آزاد كشور در اين گفت و 

گو به بررسی ابعاد بازنگری 
شيوه نامه رتبه بندی و اعتبار 
سنجی آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای آزاد پرداخته است. 

به اعتقاد بديعی اصل مهم براي 
كانون در بازنگری شيوه نامه 

رتبه بندی و اعتبار سنجی 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای 
آزاد، عدم امكان دخالت دادن 

سليقه فرد اعتبارسنجي و 
ارزياب در امتيازدهي و مستند 
بودن تمامي عوامل امتيازآور 
به مدارك و شواهد متقن و به 
ويژه حرمت دادن به سوابق 
و عملكرد گذشته و جاري 

آموزشگاه هاي با سابقه است. 
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کاِرخانه، کارخانه توليد ملی
ارس��طو گفته اس��ت: »علم اقتصاد يعنی مديريت خانه«؛ اما اين 
مديريت خانگی يا مش��اغل خانگی چيست و چه نقشی در جوامع 
دارند؟ مشاغل خانگی شامل هر كس��ب و كاری است كه در محل 
سكونت خود با استفاده از امكانات و وسايلی كه در دسترس دارد، 
راه اندازی می ش��ود و ضمن توليد كاال و يا خدمتی كه در خارج از 
خانه به فروش می رسد، دارای ارزش است. مشاغل خانگی امروزه 
به عنوان يكی از طرح های افزايش توليد و ايجاد اشتغال در سراسر 
جهان بسيار مورد توجه اس��ت. در حال حاضر بيش از 150 كشور 
جهان در زمينه مش��اغل خانگی فعاليت می كنند و توليد اجزای 
متشكله بسياری از محصوالتي كه به بازار عرضه می شود، در محيط 
خانه ها صورت می گيرد. چنانكه كش��ور تايوان با شعار »هر خانه، 
كارخانه و هر كارخانه، خانه است«، جهش اقتصادی خود را از كسب 
و كار خانگی آغاز كرد و 80 درصد فعاليت های اقتصادی اين كشور 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با اين مش��اغل در ارتباط است. 
بررسی نيروی كار در اياالت متحده آمريكا نشان می دهد كه در اين 
كشور 43 ميليون نفر به شكل پاره وقت و 12 ميليون نفر به طور تمام  
وقت در خانه فعاليت اقتصادی می كنند كه در مجموع 20درصد 
از ش��اغالن آمريكا را به خود اختصاص داده اند. كشور سوئيس كه 
برترين توليدكننده ساعت در جهان اس��ت، بخش عمده فعاليت 

خود را در زمينه يادشده از طريق كارگاه های خانگی انجام می دهد و 
توليدكنندگان معروف ساعت وابسته به كارگاه های خانگی و كوچك 
هستند. كسب و كارهای خانگی طبق آمار و اطالعات موجود، در 
كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه، سهم قابل مالحظه ای در 
ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتی در صادرات به خود اختصاص 
داده ان��د. در دوران جديد كه دانش و مهارت به عن��وان ابزار قدرت 
كشورها مطرح اس��ت و س��ه انقالب عمده ديجيتالی، اينترنتی و 
كارآفرينی روی داده اس��ت، همچنان می توان از محيط مناس��ب 

خانه ها برای رونق بخشيدن به كس��ب و كار با نگاهی دانش بنياد 
براساس مشاغل جديد تعريف شده در زمينه علوم رايانه ای بهره  برد. 
بنابراين به اين نتيجه می رسيم كه بسياری از مشاغل از سنتی ترين 
تا نوظهور ترين آنها، در طيف گسترده مشاغل خانگی جای می گيرند. 
اهميت مشاغل خانگی در اين است كه نيروی توانمند جامعه را در 
راستای شكوفايی وضعيت اقتصادی خانوار، جامعه و حتی محل و 
منطقه آماده می كند. با توجه به نظر كارشناسان، برپايی تشكيالت 
برای ساماندهی مشاغل خانگی و تربيت نيروی كارآمد رونق مشاغل 

را به همراه دارد؛ اما موضوع اصلی در اين راستا، شناسايی، آموزش 
و سرمايه گذاری است. در مشاغل خانگی تفكيك جنسيتی وجود 
ندارد و زنان و م��ردان می توانند با توجه به ت��وان مهارتی خود در 
خانه نه تنها برای خود بلكه برای ساير اعضای خانواده شغل ايجاد 
كنند. بنابراين الزم است با برنامه ريزی صحيح و انجام آموزش ها و 
حرفه آموزی به زنان برای انجام مشاغل، مشكالت آنان را كم كرد كه 
در حال حاضرتعاونی هايی كه تحت نظارت وزارت تعاون هستند، 

می توانند سرپرستی اين گونه مشاغل را به عهده بگيرند. 

نقش آموزش كارآفریني در بهبود فضاي كسب و كار: 

پيگيری نظام ملی 
کارآفرینی، مهارت و 
نوآوری شرط الزم

رشد اقتصادی 
حمیدرضا خانپور 
مدیرکل آموزش
فني و حرفه اي
استان تهران 

با آغ��از انق��الب صنعتي 
و در دو ق��رن گذش��ته، 
چشم اندازهاي جديدي 
براي مطالع��ه كارآفريني 
به وجود آمده اس��ت. در 
اين راس��تا چارچوب ه��اي تئوريك جديدي 
براي تحيل رفتار كارآفرين��ي وجود دارد كه 
مي ت��وان از رويكردهاي روانش��ناختي كه بر 
عوامل انگيزش��ي موفقيت موثر است و نمود 
آن در انديشه هاي جامعه شناساني مانند مك 
له لند و گرين اس��ت كه توس��عه كار آفريني 
را از منظر روانش��ناختي تحلي��ل نموده اند و 
رويكرده��اي جامعه ش��ناختي و در راس آن 
جامعه شناس ش��هير آلماني ماكس وبركه به 
زعم او باورهاي مذهبي و ارزش هاي اخالقي 
در تعيين رفتار يا اقدام��ات كار آفرينانه تاثير 
بس��زا دارند. بط��ور كل��ي بايد عن��وان نمود 
كه از منظر مكاتب نوس��ازي، خل��ق روحيه 
كارآفريني از عوامل اصلي پيش��رفت، توسعه 
و خيز جوامع هس��تند و هر گونه عدم توجه 
به اين موضوع روح رشد اقتصادي را از جوامع 
سلب مي نمايد. كارآفريني، مفهومي است كه 
همواره همراه بشر بوده و به عنوان يك پديده 
نوين نقش موثري را در توس��عه و پيش��رفت 
اقتصادي كشورها يافته است، بطوري كه در 
اقتصاد رقابتي و مبتن��ي بر بازار امروزه داراي 
نقش كليدي اس��ت، از اين رو تضمين حيات 
و بقای كشورها نيازمند نوآوري، ابداع و خلق 
محصوالت و خدم��ات جديد اس��ت. در اين 
راستا مي توان كارآفريني را فرايندي تعريف 
نمود كه فرد كارآفرين با ايده هاي نو، خالق و 
شناسايي فرصت هاي جديد و با بسيج منابع، 
 مبادرت به ايجاد كسب و كار و شركت هاي نو، 
سازمان هاي جديد و نوآور و رشد يابنده نموده 
كه توأم با پذيرش مخاطره و ريس��ك است و 
منجر به معرفي محصول يا خدمت جديدي به 
جامعه می شود. از مفهوم كارآفريني و ارتباط 

نوآوري بدون 
خالقيت 

امكانپذير نيست 
و مي توان گفت 
كه خالقيت و 
نوآوري دو روي 
يك سكه در 

جهت كارآفريني 
مولد و معطوف به 
فضاهاي كسب و 

كار هستند

عميق آن با واژه هاي همپوشان مانند خالقيت و نوآوري، مي توان عنوان 
كرد كه كارآفرين  فردي  است  كه  ابزار توليد را براي ادغام  آنها براي  توليد 
محصوالت  قابل  عرضه  به  بازار، ارائه مي كند. بنابراين از سويي كارآفرين 
 كسي  است  كه  فرصتي  را كش��ف  و براي  پيگيري  و تحقق  آن ، سازمان  
مناسبي  را بنا  مي كندو از س��وي ديگر، كارآفرين  كسي  است  كه  عمدتا 
به منظور كسب  سود و رشد، كسب  و كاري  را تاسيس  و اداره  مي كند كه  

مشخصات  اصلي  آن  نوآوري  و مديريت  استراتژيك  است . 
درباره ويژگي هاي  كارآفرينان  بايد عنوان نمود كه متغيرهايي مانند: 
نوآوري  )Innovation(، خالقيت  )Creativity(، مخاطره پذيري  
)Risk bearing(، اعتماد ب��ه  نفس  )self-confidence(، دانش 
 ،)Independent(  استقالل ،)Technical Knowledge(  فني 
 Internal(  مرك��ز كنترل  داخلي ،)Goal- Oriented( هدف گرا
locus of control(، عكس العم��ل  مثبت  نس��بت  به  مش��كالت  و 
موان��ع  )Positive reaction to set back(، تواناي��ي  ب��ه  ايجاد 
 need(  توفيق  طلبي ،)Communication Ability(  ارتباطات
 Desire(  تماي��ل  ب��ه  مس��ئوليت پذيري ،)for Achievement
for Responsibility( از ويژگي هاي اصلي كارآفرينان هس��تند. 
درباره پيش��نهاد مش��خص و كاربردي جهت آموزش كارآفريني بايد 
تعريف نمود كه آموزش كارآفريني چيست و چرا تعريف و در دستور 
كار هر س��اختار قرار مي گيرد؟ از س��ويي آموزش كارآفريني را نبايد 
با مطالعات اقتصادي و تجاري اش��تباه گرفت، زي��را هدف اصلي آن 
ارتقاي خالقيت، نوآوري و اشتغال فردي اس��ت. از آنجا كه فراگيري 
آموزش ه��اي كارآفريني ب��ر هردو م��ورد آموزش نظ��ري و عملي با 
هدف صالحيت خاص و عام دانش��جويان به س��وي كارآفريني تعبيه 
ش��ده اس��ت لذا آموزش كارآفريني به مثابه يك آم��وزش اجباري با 
س��يالبس ها ي مورد نظر در مقاطع متوس��طه مي تواند باعث ارتقاي 
جامعه كارآفرين ش��ود و اين امر ميسر نيس��ت مگر با شركت فعاالنه 
وزارتخانه هاي كار، تعاون و رفاه اجتماع��ي، آموزش و پرورش، علوم، 
تحقيقات و فناوري و صنعت، معدت و تجارت و تش��كيل كميته هاي 
مشترك منطقه اي و ملي با مديريت وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي 
و س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كش��ور. اما درباره محيط كسب و 
كار در اقتصاد ايران بايد عن��وان كرد كه اقتصاد اي��ران نيز به عنوان 
يكي از اقتصادهاي در حال توس��عه از مش��كالت اقتصادي عديده اي 
رنج مي برد و با چالش هاي گوناگوني مانند موارد ذيل مواجه اس��ت. 
نرخ تورم، درآمد س��رانه پايين، كس��ري بودجه س��اختاري از جمله 
مشكالت اقتصادي كشور هستند. اكثر صاحبنظران اقتصادي كشور، 
ريشه مشكالت مزبور را در اقتصاد دولتي و سيطره بيش از حد دولت 
بر فعاليت هاي اقتصادي و راه حل تعديل آنه��ا رانيز در گذر از اقتصاد 
دولتي به اقتصاد بازار مي دانند. درباره اهميت محيط كسب و كار در 
برنامه پنجم با وجود موارد و مباحث مهم و كليدي در آن آسيب هايي 
جدي مستتر است كه باعث شده هيچ گاه به صورتي جدي در دستور 
كار كالن خطي مشي گذاري و سياست گذاري اقتصادي قرار نگيرد. به 
عنوان مثال، در موارد 37 و 41 سند برنامه چهارم توسعه، ماده7 قانون 

اصالح موادي از برنامه چهارم توسعه و نيز قانون اجراي سياست هاي 
 كلي اصل44 قانون اساسي، بطور صريح و مش��خص بر بهبود فضاي 
سرمايه گذاري و كسب وكار كشور تاكيد شده است. در سياست هاي 
كلي برنامه پنجم توس��عه نيز به صراحت بر بهبود فضاي كسب و كار 
تاكيد شده است. بطوري كه در مواد 66 تا 68 از فصل اقتصادي، بطور 
مشخص احكام و سياس��ت هايي درباره محيط كسب و كار ارائه شده 
اس��ت ولي مواردي مانند دولت محوري سياس��ت هاي بهبود فضاي 
كسب و كار، عدم شفافيت و ابهام سياست ها و دستورهاي كاري متعدد 
متناقض و از همه مهم تر عدم يا فقر سياس��ت گذاري هاي اقتصادي و 
عدم كنش مناس��ب و موفق دربخش خصوصي، تاثير منفي بر محيط 
كسب و كار دارد. در اليحه برنامه پنجم، ريشه نامناسب بودن فضاي 
كسب و كار كشور نه در مسائلي همچون بي ثباتي رفتارها و سياست ها 
ي دولت، دس��تكاري اقتصاد، اقتدار بوروكراتيك در كمبود اقدامات 
اجرايي و سياسي ديده شده اس��ت. در نگاه ديگر، اقتصاد دانان، علت 
توس��عه نيافتگي و تفاوت كشورهاي درحال توس��عه با توسعه آنها در 
اين نكته ميداند كه مردم فقر اين كش��ورها محصول دارند ولي سند 
فروش رس��مي ندارند. كس��ب وكار دارند ولي فاقد شخصيت حقوقي 
هستند در اينجا س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، ضمن بذل 
توجه به تعاريف كالسيك نوآوري مانند اينكه نوآوري فرايندي است 
كه بهترين ايده را به س��وي واقعيت، جذب مي نمايد يا نوآوري خلق 
يك ارزش جديد است، با تعريفي مهارتي از نوآوري يعني تبديل يك 
ايده به محصول كه قابل فروش باشد و نيز شعار هر خانه يك كارگاه، 
با رويكردي بالنده آموزش هاي توليدمح��ور، بازاريابي و فروش را در 
دستور كار نهادي خود قرار داده كه كارآفريني منتج به بهبود فضاي 
كسب و كار و در نهايت معيش��ت عمومي واالتر را براي كليت جامعه 
به ارمغ��ان آورد. البته نبايد فراموش كرد كه ن��وآوري بدون خالقيت 
امكانپذير نيس��ت و مي توان گفت كه خالقيت و نوآوري دو روي يك 
س��كه در جهت كارآفريني مولد و معطوف به فضاهاي كس��ب و كار 
هستند. اما نقش نهادها ي ذيربط در رابطه با بهبود محيط كسب و كار 
و خلق نوآوري حائز اهميت است. نوآوري و ارتقاي فضاي كسب و كار 
در قلب تغييرات تكنولوژيك و توسعه سياسي، اقتصادي جوامع مدرن 
قرار دارد، در اين راستا، سياست نوآوري به عنوان ابزار سياست توسعه 
در خدمت دولت ها قرار مي گيرد كه خروجي اين سياست ها، تحرك 
طبقاتي اجتماعي است كه بدنبال تغيير مدل هاي تكنولوژيك و فضاي 
كالس��يك كار به وجود مي آيد. ايجاد تحرك اقتصادي و اجتماعي از 
پيامدهاي كارآفريني است كه به بهبود وضعيت اقتصادي، فقرا و وارد 
شدن زنان به عرصه هاي كسب و كار و افزايش مالكيت آنها در كسب 
كارها، اش��اره كرد. بنابراين نوآوري تكنولوژيك و تغيير محيط كسب 
و كار نه تنها ابعاد مهارتي دارد بلكه خصلتهاي اجتماعي، سياس��ي و 
فرهنگي نيز دارد. اما راهكار اجرايي اين نوش��تار جهت بهبود فضاي 
كس��ب و كار و خيزش اقتصادي، توجه به زيرس��اخت هاي آموزشي 
كارآفريني معطوف به آموزش هاي مهارتي به عنوان مولفه اي عملياتي 
در كنار ساير متغيرها در راس��تاي تغيير گفتمان هاي عيني و ذهني 

فضاهاي كس��ب و كار، جهت بهبود معيش��ت عمومي است. بنابراين 
پيگيري ي��ك نظام مل��ي كارآفرين��ي و مهارت و نوآوري، خيزش��ي 
مهم در اجرايي كردن رش��د اقتصادي اس��ت. اين نظ��ام مي تواند در 
برگيرنده مجموعه اي از نهادها باشد كه در توسعه و انتشار مهارت هاي 
پيشرفته و تكنولوژي هاي نو مش��اركت نمايند و نه تنها به چگونگي 
عملكرد نهادهاي ذيربط به ش��كل منفرد پرداخته مي ش��ود بلكه به 
چگونگ��ي تعامل آنها با يكديگ��ر به عنوان اجزاي يك سيس��تم كلي 
براي خل��ق و بهره برداري از دانش نيز مي پردازد. مولفه هاي س��ازنده 
نظام ملي كارآفريني، مهارت و نوآوري عبارتند از بنگاه ها، دانشگاه ها، 
سازمان هاي سرمايه گذاري مخاطره پذير، سازمان هاي دولتي مسئول 
سياست هاي مهارتي و رقابتي، آزمايشگاه ها و مراكز تحقيقات دولتي 
كه جملگي مولفه هاي ثابت و ش��ناور بهبود فضاه هاي كس��ب و كار 
معطوف به بهبود معيشت عمومي هستند. رويكرد اين نظام را مي توان 
به عنوان چارچوب مناسبي براي همكاري بخش هاي مختلف درگير 
در سياست گذاري، ايجاد، توسعه و انتش��ار تكنولوژي در نظر گرفت. 
نظام ملي مذكور اين امكان را فراهم مي آورد كه تمام عوامل درگير به 
صورت يك كل نگريسته شود. از اين روي سياست گذاري نيز يكپارچه 
خواهد بود. بع��الوه هم افزايي و تعامل حداكثري نيز بين دانش��گاه و 
صنعت وجود خواهد داشت. سياست هاي حمايتي دولت در راستاي 
حماس��ه اقتصادي نيز بايد مطمع نظر باش��د. در نح��وه به كارگيري 
سياست هاي حمايتي دو لت و از جمله حمايت از دوره هاي كوتاه مدت 
و ميان مدت آموزش��ي بايد با نيازهاي بازار و مصرف كنندگان مربوط 
باش��د. آموزش، ركن اساسي جهت حماس��ه اقتصادي وآموزش هاي 
كارآفريني عنصر اصلي اين آموزش است. زيرا اين آموزش ها، بهره وري، 
انگيزش و خالقيت نيروي كار را افزايش مي دهد كه جزو جدانشدنی 
يك اس��تراتژي مناب��ع انس��اني كارآمد اس��ت. ظه��ور آموزش هاي 
كارآفريني پارادايمي مغفول اس��ت كه مفاهيم، الگوها و ساختارهاي 
پيش��ين مربوط به آموزش و دانش را دس��تخوش تغيير ق��رار داده و 
ضرورت است در دستور كار خطي مش��ي گذاري نظام قرار كيرد. در 
نگاه ديگر، اهميت آموزش هاي كارآفريني و ارتباط ان با بهبود فضاي 
كس��ب و كار معطوف به ارتقاي معيش��ت عمومي در افزايش توليد و 
بهره وري واضح است چرا كه جامعه صنعتي امروزي در يك سطحي 
از صنعت قرار دارد كه با جوامع س��ابق بطور كلي تفاوت دارد. بديهي 
است كه از منظر سياس��ت گذاري نهادي و جهت هم افزايي بيشتر با 
توجه به كنش متقابل ساختار – كارگزار، افزايش مهارت ها و نوآوري 
تكنولوژيك ناش��ي از هماهنگي قواعد، ميزان ارتباطات بين بنگاه ها 
)خرد و متوس��ط(، آموزش هاي حرف��ه اي كاركنان و سياس��ت هاي 
حمايتي نهادهاي عمومي- خصوصي مدنظر است بنابراين چارچوب 
منطقي براي آموزش كارآفريني معطوف به ارتقاي فضاي كسب و كار 
در گام اول، روش منطقي ضرورت يك كميته راهبري و نظارت براي 
آموزش كارآفريني در سطح منطقه اي و ملي با حضور نمايندگاني از 
وزارت هاي ذيربط و با تولي گري و آموزش هاي مهارتي سازمان آموزش 

فني و حرفه اي كشور است. 
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بررسی عملكرد آموزشی
سازمان آموزش فني و حرفه اي در سال91

رشد 
30درصدی نسبت
به سال گذشته

ط
سرخ

عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي در سال91 با 30درصد رشد نسبت به سال 1390 به 926،639،1نفر دوره افزايش پيدا كرد كه از اين تعداد، 154،731نفر در مراكز دولتي و تعداد 778،832 نفر در موسسات كارآموزي آزاد )آموزشگاه هاي آزاد وابسته با 
سازمان( به فراگيري مهارت مشغول بوده اند. همچنين بنا به اظهارت ايشان در سه ماهه اول سال جاري نيز در مجموع تعداد 129، 424 نفر در مراكز آموزش دولتي و آموزشگاه هاي آزاد وابسته به سازمان مشغول مهارت آموزي بوده اند. 

دکتر عزیز حبیبي 
معاون آموزش
سازمان آموزش

فني و حرفه اي کشور 

مهم تري��ن فعاليت هاي 
آموزش��ي دفاتر ذيربط 
اين معاونت طي ساليان 
اخير به شرح ذيل است: 

الف - اهم فعالیت هاي 
دفتر امور آموزش در صنایع: 

عملكرد آموزشي آموزش در صنايع استان ها 
در سال  هاي 1390 و 1391

كل عملكرد ثبت شده ادارات كل در پورتال 
س��ازمان در بخش آم��وزش در صنايع بالغ 

بر6.134.200
نفر- س��اعت معادل 83.142نف��ر- دوره با 
ميانگي��ن 74 س��اعت براي هر دوره اس��ت 
كه اين ميزان آم��وزش در س��ال 1390 به 
ترتيب براب��ر با 6.121.824نفر- س��اعت و 
76.480نف��ر- دوره با ميانگين 81س��اعت 

براي هر دوره بوده است. 
ص��دور و ثب��ت مج��وز پروان��ه تاس��يس و 
بهره ب��رداري از 5 مرك��ز ج��وار كارگاهي و 
11مرك��ز آموزش بين كارگاه��ي در صنايع 

كشور. 
انعق��اد تفاهم نامه با س��ازمان ها و واحدهاي 

صنعتي توليدي و خدماتي
ب - عملکرد موضوع�ي و آماري دفتر 
امور آموزش روس�تایي طي س�ال هاي 

1390 و 1391
ت��داوم آموزش هاي روس��تايي، عش��ايري 
وكشاورزي در قالب طرح ها و الگوهاي زير: 
طرح و اجراي نيازسنجي آموزش روستايي

طرح آموزش به روش استاد- شاگردي نوين
طرح مبتني بر محيط كار

 distance ط��رح آم��وزش از راه دور )
learning( ويژه مشاغل خانگي

پيگيري تهيه فيلم هاي آموزشي ويژه مشاغل 
خانگي

طراحي م��دل جه��ت تروي��ج و راه اندازي 
حرفه هاي داراي مزيت نسبي در مناطق در 
قالب بروشورهاي خاص. )بالغ بر60بروشور( 
اجراي طرح قطب بندي فعاليتهاي آموزش 
كش��اورزي در كشور )در راس��تاي هدفمند 

نمودن آموزش كشاورزي( شامل: 
پيگي��ري امور مرب��وط به قان��ون حمايت و 
ساماندهي كسب و كار خانگي اعم از صدور 

مجوز مشاغل خانگي در سطح كشور. 
طرح ارزيابي آموزش روستايي در سه سطح 

اداره كل، مركز و كارگاه آموزشي

تدوين 50 عنوان 
استاندارد 

آموزش شغلي 
در حوزه هاي 

فناوري راهبردي 
و اولويت دار 
كشور )نانو و 

بيو و انرژي هاي 
تجديدپذير و...( 

طراحي الگوي راه اندازي كارگاه ها و مراكز تخصصي آموزش كشاورزي
پيگيري توس��عه كارآفريني از طريق ارائه آموزش ه��اي كار آفريني 

روستايي و شناسايي كارآفرينان روستايي
پيگيري ارتباط با دس��تگاه هاي اجرايي دولتي جهت يكپارچه سازي 
آموزش هاي كشاورزي و استفاده از پتانسيل هاي آنها در جهت توسعه 
آموزش هاي روس��تايي )با پيگيري عق��د تفاهم نامه هم��كاري بين 
دستگاهي مانند بسيج سازندگي، بنياد شهيد، كميته امداد امام)ره(، 

نظام مهندسي كشاورزي، نظام صنفي كشاورزي(. 
    برنامه عملیاتي بر اساس سند راهبردي

اعالم همكاري در ط��رح مهر كش��اورزي: در راس��تاي تصويب نامه 
ش��ماره 582202/ت 50534ه م��ورخ1390/10/12 هيات دولت، 
س��ازمان آموزش فني و حرفه اي كش��ور براي عملياتي نمودن طرح 
مهر كشاورزي در تعامل با معاونت امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي براي آموزش متقاضيان طرح در 11 گروه شغلي در بيش از 
100 كارگاه آموزش تخصصي كشاورزي طرح پيشنهادي اعالم كرد. 
بررسي و اصالح فرآيندها و سيستم هاي آموزشي پورتال با همكاري 

كميته مربوطه. 
تسهيل در امر تهيه و تاييد 18عنوان اس��تاندارد كوتاه مدت آموزش 
روستايي در رشته هاي اصلي1-امور دامي و آبزيان، 2-صنايع غذايي، 

3- صنايع فرهنگ و هنر، 4- امور باغي و زراعي، 5- ماشين آالت
تش��كيل گروه تخصصي برنامه ريزي آموزش كش��اورزي و پيگيري 

فعاليت هاي مرتبط
طراحي و تدوي��ن دفترچه هاي ثبت نام دوره ه��اي آموزش مهارتي و 
تدوين 31 دفترچه و چاپ آن، ضمن بارگذاري در س��ايت سازمان و 

پورتال جامع آموزشي
ج- اهم سیاس�ت ها و برنامه ه�ا و فعالیت ه�اي دفتر کاهش 

آسیب هاي اجتماعي 
راه اندازي واحد كاهش آسيب هاي اجتماعي 

راه اندازي سايت واحد كاهش آسيب هاي اجتماعي 
تهيه 20 عنوان مقاله فارس��ي و 8 عنوان مقاله انگليسي و 11 عنوان 

بروشور اطالع رساني و علمي 
انعقاد تفاهم نامه سازمان با قوه قضاييه، س��ازمان بهزيستي و وزارت 

راه و شهرسازي 
تهيه طرح و پيش��نهاد توانمندسازي اقشار آس��يب پذير به سليمانيه 

عراق 
تهيه طرح و پيشنهاد فقرزدايي به كشورهاي عضو كمسك 

همكاري در كميته بهره وري سازمان 
انعقاد تفاهم نامه با ستاد مبارزه با مواد مخدر 

برگزاري دوره هاي آموزشي مهارتي و كسب وكار جهت ستاد مبارزه 
با مواد مخدر 

انعقاد تفاهم نامه همكاري پنج جانبه جهت تهيه مواد كمك آموزشي 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و معلولين )با وزارت كار، موسسه 

ايمني و بهداشت كار، كميته امداد، سازمان بهزيستي( 
تهيه طرح توانمندسازي اقشار آسيب پذير 

ش��ركت در همايش هاي ملي و بين المللي اش��تغال و مهارت و ارائه 
مقاله و پوستر 

اجراي بند3 مصوبه هيات دولت در ارتب��اط با آموزش 25هزار معتاد 
بهبود يافته 

برگزاري دوره هاي عمومي پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي 
براي پرسنل سازمان به مدت 24ساعت 

د - ش�اخص هاي عملکردي دفتر امور مهارت هاي پیش�رفته 
سازمان

12ميليون نفر-ساعت آموزش در مراكز جوار دانشگاهي و كارگاه هاي 
مهارت هاي پيشرفته )از نيمه دوم سال 1390 تاكنون(. 

تدوين 50 عنوان اس��تاندارد آم��وزش ش��غلي در حوزه هاي فناوري 
راهبردي و اولويت دار كشور )نانو و بيو و انرژي هاي تجديدپذير و...( 

انعقاد 10تفاهم نامه با دستگاه هاي ملي و بين المللي )سانا، IOR، يونسكو، 
ستاد گياهان دارويي و طب ايراني، دانشگاه آزاد، دانشگاه شهيد بهشتي، 

ستاد فناوري اطالعات و ارتباطات، معاونت علمي و فناوري و...(  
اخذ تاييديه و طرح پيشنهادي مشاركت معاونت علمي و فناوري براي 
تدوين 200 عنوان استاندارد ش��غلي در حوزه گياهان دارويي و طب 

ايراني و انرژي هاي تجديد پذير. 
حمايت از مخترعان و نوآوران س��ازمان )بهره برداري از ظرفيت هاي 

تجاري سازي اختراعات و...( 
تهيه بيش از 5 جلد منبع توسعه آموزش هاي مهارتي

دبيرخان��ه تدوين س��ند راهبردي مه��ارت و فناوري و تدوين س��ند 
راهبردي مهارت و فناوري 

تجهيز و راه اندازي بيش از 10كارگاه آموزش مهارت هاي پيش��رفته 
در سازمان 

برگ��زاري دوره تخصصي كارآفرين��ي با رويكرد تجاري س��ازي براي 
مديران و دانشگران شركت هاي دانش بنيان. 

طراحي و برگزاري 10دوره آموزشي در حوزه فناوري هاي راهبردي و 
نوين براي مربيان و كارشناسان سازمان. 

ه - عملکرد حوزه آموزشگاه هاي آزاد و مشارکت هاي مردمي
تامين فيزيكي وكالبدي بخش خصوص��ي در حوزه آموزش هاي فني 

وحرفه اي آزاد در راستاي بند ب ماده 21 قانون برنامه پنجم
توسعه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد خارج از كشور

ايجاد تعامل بيشتر با تشكل هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 
استفاده از اتوماسيون و فناوري اطالعات 

افزايش و تسهيل مشاركت بهره برداران از آموزش هاي فني و حرفه اي 
در بخش غيردولتي با كاهش تصدي هاي دولتي 

اعتبار س��نجي و رتبه بندي آموزش��گاه هاي فني و حرف��ه اي آزاد در 
راستاي بند ز ماده 21 قانون برنامه پنجم

آموزش خانواده هاي پرسنل نيروهاي مسلح در قالب طرح ياوران اميد
و - اهم فعالیت هاي دفتر بهسازي و نظارت آموزشي 

تنظيم و تصويب دس��تورالعمل ش��وراي نظارت، ارزيابي و گسترش 
آموزش هاي فني و حرف��ه اي و ابالغ ب��ه ادارات كل آم��وزش فني و 
حرفه اي و فعاليت به عنوان دبيرخانه شوراي مذكور در راستاي وظايف 

محوله توسط شورا
فعاليت و اقدام در قالب طرح اعتبارسنجي مراكز دولتي آموزش فني 

و حرفه اي كشور در چهار بخش زير: 
الف- طراحي و تدوين طرح اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و حرفه اي 

دولتي
ب- اجراي طرح در كليه ادارات كل آموزش فني و حرفه اي در سطح 

مراكز تابعه سراسر كشور
ج- تجزيه و تحليل نتايج اجراي ارزيابي دروني در مراكز درس��طوح 

كشوري، استاني و به تفكيك مراكز
د- تدوين چارچوب اجراي ارزيابي بيروني و الزامات اجرايي و ش��روع 

ارزيابي بيروني
س��اماندهي الكترونيكي مديريت تجهيزات كارگاه هاي آموزش��ي و 
استاندارد س��ازي تجهيزات 100 عنوان حرفه داراي فراواني به لحاظ 
مش��خصات فني، تعداد و ويژگي هاي آموزش��ي و پيگيري طراحي و 

استقرار سيستم مديريت الكترونيكي تجهيزات 
ارائه مدل راهبري و مديري��ت تنظيم تعهدات آموزش��ي ادارات كل 

آموزش فني و حرفه اي اس��تان ها براساس شاخص هاي منطقه اي )از 
قبيل؛ جمعيت فعال اقتصادي، نرخ بيكاري، ظرفيت هاي سازماني و...( 
تشكيل كميته ساماندهي امور مربيان در ستاد سازمان براي مديريت 

امور مرتبط با سرمايه هاي انساني سازمان دربخش آموزش
غني سازي و به روز رس��اني بانك اطالعات مربيان از طريق پيگيري 
تهيه گزارشات اطالعات مربيان فعال با استفاده از سامانه پورتال جامع 

سازمان براي بهبود مديريت منابع انساني سازماني
طراحي و تدوين دس��تورالعمل جذب مربيان حق التدريس و بررسي 
مستمر صالحيت آموزش��ي مربيان غيررسمي مورد نياز ادارات كل و 
تاييد و صدور مجوز به كارگيري ايش��ان حس��ب ضوابط تعيين شده 
بازنگري دس��تورالعمل ارتقاي بهره وري مربيان، روس��اي و كاركنان 
مراكز و ادارات كل و پيگيري تايي��د آن و همچنين تدوين آيين نامه 

ارتقاي و رتبه بندي مربيان رسمي و پيماني
تهيه دس��تورالعمل نحوه معادل س��ازي حق��وق و مزاي��اي مربيان 
حق التدريس در سال 91 همچنين تدوين پيش نويس دستورالعمل 

نحوه تبديل وضعيت مربيان حق التدريس
پيگيري بهب��ود وضعيت ايمني و بهداش��ت كارگاه ه��ا و محيط هاي 
آموزشي س��ازمان از طريق اس��تمرار فعاليت و اس��تقرار كميته هاي 
حفاظت فني و بهداشت كار در مراكز آموزشي سازمان و پيگيري ارائه 

گزارشات اقدامات
پيگيري اجراي تفاهمنامه با ش��ركت بهينه سازي مصرف سوخت در 
24 استان كشور و انعقاد قراردادهاي مرتبط با تدوين منابع آموزشي 
الزم براي بهينه سازي مصرف س��وخت )تدوين و بارگذاري 6 عنوان 

استاندارد آموزشي( 
انعقاد قرارداد با ش��ركت ملي نف��ت ايران با افزاي��ش 260 درصد در 
حجم عمليات )نفر- س��اعت( و 330 درصد در مناب��ع و درآمدهاي 
مالي سازمان و برنامه ريزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط 
با تعهدات سازمان در قرارداد همكاري با ش��ركت ملي نفت ايران در 

8 استان مجري و پيگيري عملياتي شدن آن و ارائه گزارشات الزم
تهيه نقشه چيدمان تجهيزات آموزشي كارگاه هاي عملي در رشته هاي 
آموزش��ي اصلي و پرتعداد بخش دولتي و طراح��ي كتابچه چيدمان 
استاندارد تجهيزات در فضاي كارگاهي و همچنين بارگذاري آنها در 

سايت سازمان بخش دفتر بهسازي و نظارت آموزشي 
انعقاد موافقتنامه س��ه جانب��ه بين س��ازمان، اداره كل ام��ور اتباع و 
مهاجرين خارجي وزارت كشور و كميس��ارياي عالي سازمان ملل در 

امور پناهندگان 
انعقاد تفاهمنامه همكاري سازمان با س��ازمان بهره وري انرژي ايران 
)سابا( در ارتباط با آموزش مهارت هاي مرتبط با سامانه بهبود مصرف و 
صرفه جويي انرژي به تعميركاران و شاغلين اين بخش در دو سال آتي

انعقاد تفاهمنامه با بيمه آسيا 
پيگيري امور مرتب��ط با بهبود كمي و كيفي آم��وزش در پادگان هاي 
نيروه��اي مس��لح از طريق اس��تمرار كميت��ه راهب��ردي هماهنگي 
آموزش هاي فني و حرفه اي در پادگان ها و برگزاري جلس��ات كميته 
با ستاد كل نيروهاي مسلح و پيگيري مهارت آموزي در ارتش، سپاه، 

نيروي انتظامي و وزارت دفاع 
پيگيري امور مرتبط با بهب��ود كمي و كيفي آم��وزش در ندامتگاه ها 
از طريق اس��تمرار كميته راهب��ردي هماهنگ��ي آموزش هاي فني و 
حرفه اي در زندان ها و برگزاري جلس��ات كميته با سازمان زندان ها و 
اقدامات تاميني و پيگيري مهارت آموزي در ندامتگاه ها و اردوگاه هاي 

)كمپ ها( اصالحي و تربيتي
مديريت و اجراي طرح انتخاب مربيان و روساي مراكز نمونه در سطوح 

استاني و كشوري و برگزاري مراسم تقدير و بزرگداشت برگزيدگان.

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور منتشر شد

طراحی معماری داخلی
كتاب »طراحی معماری داخلی« در پنج فصل 
و 351 صفح��ه توس��ط مريم فتح��ی، محمد 
حس��ين محرمی، س��يامك نوری تاليف شده 

است و نوبت اول آن به چاپ رسيده است.

در فص��ل ابتدايی اي��ن كتاب به اص��ول اوليه 
طراحی معماری داخلی اهم از شناس��ايی فرم 
و حجم، تق��ارن، ريتم و زيباي��ی، حركت، نور 
و ...پرداخته ش��ده اس��ت. در فصل دوم كتاب 

مهارت آموزان با وسايل نقشه كشی و چگونگی 
نگه��داری آن ه��ا، رواب��ط فضاه��ای داخلی 
س��اختمان های مس��كونی، اداری و تجاری و 
اصول ترس��يم پالن ها، نماها و برش ها آش��نا 

می شوند.
در فصل سوم به شناسايی ساختمان و مصالح 
مربوط ب��ه مبلمان، شناس��ايی ان��واع درب و 
پنجره و تزئينات داخلی ساختمان و شناسايی 

يراق آالت و اتصاالت پرداخته ش��ده است و در 
فصول چهارم و پنجم شناسايی اصول ترسيم 
انواع پرسپكتيو و نحوه  ساخت انواع ماكت ها 

آموزش داده شده است.  
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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 کودک

چی�زی باش�ید ک�ه 
هستید

داش��تن ي��ك تج��ارت 
كوچك برای بس��ياری از 
افراد يك روياس��ت و ترس از ناموفق بودن در 
اين زمينه اغلب افراد را از تحقق بخش��يدن به 
آن بازمی دارد. ندانستن نحوه جذب مشتری، 
ناتوانی در ساخت وب سايت يا تعامل در دنيای 
تجارت، مشتاق ترين های دنيای تجارت را نيز 
كمی مردد می كند. در زير 7 پيش��نهاد برای 

داشتن يك تجارت موفق آمده است.
    تجارت�ی را ک�ه با آن آش�نایی 

دارید، راه بیندازید
 در ابتدا با عرضه يك محصول تجاری كوچك يا 
ايده ای كه كمی با آن آشنايی داريد، شروع كنيد. 
مثال اگر عكاس هس��تيد، می توانيد يك آتليه 
عكاسی داير كنيد يا خدمات عكاسی ارائه دهيد. 
توجه داشته باش��يد كه اگر در مورد محصول 
يا خدمتی ك��ه ارائه می دهيد، آگاهی داش��ته 
باشيد، پيشرفت بهتری در آن خواهيد داشت. 
می توانيد اين عالقه خود را با ديگران در اينترنت 
به اشتراك بگذاريد و از آنها راهكارهای پيشرفت 

را ياد بگيريد يا حتی همين افراد می توانند در 
آينده مشتريان احتمالی شما شوند. 

    از کم شروع کنید
 يكی از اش��تباهاتی كه بيش��تر افراد دارند، 
اين است كه فكر می كنند بايد در ابتدا همه 
چيز داشته باش��ند. بهتر است اول با ساخت 
وب س��ايت و بازاريابی آنالين شروع كنيد تا 
با نحوه جذب مشتری آگاه شويد. زمانی كه 
در اين كار موفق شديد و توانستيد مشتری 
جذب كنيد و از اين راه درآمد كس��ب كنيد، 
می توانيد خود را وقف اين كار كنيد و به طور 

جدی آن را دنبال كنيد.
    باید خودتان را خوب ش�ناخته 

باشید
قبل از راه ان��دازی يك تجارت س��عی كنيد 
نوع شخصيت خود را بشناسيد. آيا درون گرا 
هس��تيد و نمی توانيد با غريبه ه��ا به خوبی 
ارتباط برقرار كنيد و يا مشتريان را به سمت 
خود بكشانيد؟ اگر اين گونه باشيد، مطمئن 
باشيد كه تجارت موفقی نخواهيد داشت. در 
اين مورد بهتر اس��ت يك وب سايت بسازيد 
و س��عی كنيد به طور غير حض��وری يعنی 

از طري��ق ايميل، چ��ت كردن آنالي��ن يا از 
طريق تلفن با افراد ارتب��اط برقرار كنيد؛ اما 
اگر ش��خصيت برون گرا داري��د و از برقراری 
ارتباط با افراد لذت می بريد، بهتر است خود 
را فقط محدود به داش��تن س��ايت و ارتباط 

غيرحضوری نكنيد.
    به حراجی ها توجه کنید

 حراجی ها يك تجارت يا وب سايت تجاری 
را س��رپا نگه می دارند. به چيزهايی كه مردم 
می خواهند و قيمتی كه از نظر آنها مناس��ب 
است، توجه كنيد. بدين ترتيب آنها هميشه 
تجارت ش��ما را پش��تيبانی خواهن��د كرد و 
موفقيت تجارتتان را تضمي��ن می كنند. به 
هر نوعی ب��رای حفظ مش��تريان فعلی خود 
و كس��ب مش��تريان جديد تالش كنيد. در 
دنيای اينترنت اگر يك نفر از ش��ما ناراضی 
باشد و آن را با ديگران در ميان بگذارد، شما 
ده مشتری احتمالی خود را از دست خواهيد 
داد. به دنبال راه های ارائه خدمات فوق العاده 
بگرديد و برای مشتريان هميشگی خدمات 
ويژه ارائه دهيد. اگر آنها از شما راضی باشند، 

همه جا در موردتان صحبت خواهند كرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در بازدید از مرکز 
تخصصی تازه تاسیس پردیس:

توسعه آموزش های مهارتی متناسب
با ظرفیت و نیازهای

هر منطقه صورت می گیرد

حميدرضا خانپور مدير كل آموزش فنی و حرفه ای تهران 
به همراه جمعی از معاونين و كارشناسان با حضور در مركز 
تخصصی آموزش فنی و حرفه ای پرديس، از نزديك از روند 

تجهيز و راه اندازی كارگاه های اين مركز بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان تهران، مديركل اس��تان تهران با تأكيد بر راه اندازی 
رش��ته های محصول محور در اين مرك��ز تخصصی، اظهار 
داشت: شرايط اقليمی و پتانسيل ها و توانايی های صنعتی 
و توليدی هر منطقه در راس��تای توس��عه فضای كس��ب و 
كار و اش��تغال مولد و پايدار جوانان از مولفه های توس��عه 

آموزش های مهارتی است. 
خانپور اولويت توسعه رش��ته های مهارتی را با رشته های 
محصول محور و توليدی خواند و افزود: آموزش های فنی و 
حرفه ای و مهارتی با شعار عملياتی »هر ايرانی يك مهارت« 
مولفه مهمی در راس��تای بارور نمودن فضای كس��ب و كار 
از مش��اغل خانگی تا كارگاه های كوچك و بزرگ توليدی، 
صنعتی و خدماتی اس��ت و خلق حماسه اقتصادی و  بهبود 

محيط كسب و كار در كشور را به همراه دارد. 
وی تعداد كارگاه ه��ای در حال تأس��يس مركز تخصصی 
پرديس را 12 كارگاه اعالم و بيان داش��ت: مركز تخصصی 
پرديس با رويكرد آموزشی محصول محور در راستای ارتقای 
سطح كمی و كيفی اقتصاد منطقه با رشته های صنايع چرم، 
گوهرتراش��ی، طراحی و دوخت، آموزش تخصصی امالك، 
ب��رق و الكترونيك، تعمير تلفن هم��راه، فناوری اطالعات، 
پخت مديريت و امور مالی، نان حجيم و نيمه حجيم و ... در 
حال احداث است.  شايان ذكر است مركز تخصصی پرديس 
در آينده ای نزديك با حضور مع��اون وزير تعاون، كار ورفاه 
اجتماعی و رئيس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
و جمعی از مسئوالن كشوری و استانی افتتاح و مورد بهره 

برداری رسمی قرار خواهد گرفت.

خبر

7 نکته
باریک تر از مو

برای یک تجارت موفق

    کاری کنید که یافتن شما برای 
افراد آسان باشد

 برای خريد محصوالت يا خدمات شما افراد 
بايد بتوانند شما را پيدا كنند. اين روزها چه 
تجارت آنالين داش��ته باش��يد، چه تجارت 
غير آنالين، بايد حداقل يك وب س��ايت در 
اينترنت داشته باشيد و با افراد در شبكه هاي 
اجتماعی از طريق ساخت صفحه هواداران، 
در ارتباط باشيد. در غير اين صورت خيلی از 
مشتريان بالقوه خود را از دست خواهيد داد. 
اگر می خواهيد مشتريان را به مكان فيزيكی 
يعنی مغازه خود بكشانيد، حتما سعی كنيد 
در فهرست Google Places قرار بگيريد. 
ليس��ت س��ايت های محلی مانند Yelp را 
چك كنيد تا مطمئن ش��ويد ك��ه اطالعات 
ش��ما صحيح وارد ش��ده اند و لينكی هم به 
سايت شما داده شده است. اگر تجارت آنالين 
داريد، مطمئن شويد كه در دايركتوری ها و 
سايت های آگهی نام سايت ش��ما نيز وجود 
دارد. بهينه سازی سايت را فراموش نكنيد و 
سعی كنيد با سايت های مشابه تبادل لينكی 

برقرار كنيد.
    دنبال یک بازار تثبیت شده بگردید

شايد ش��ما در زمينه عكاس��ی زير آب جزء 
برترين ها باشيد، اما اگر افراد درباره اين رشته 
آگاهی نداشته باشند، تالش های شما در آن 
حوزه درآمد چندانی برايتان نخواهد داشت. 
بسياری اوقات صاحبان تجارت های كوچك 
سعی می كنند بازارهای خود را در بهترين جا 
راه بيندازند، اما ممكن است در آنجا مشتريان 
زيادی كه توان پرداخ��ت قيمت های باال را 
داشته باشند، وجود نداشته باشند. اگر اول به 
يك بازار تثبيت شده مثل عكاسی فكر كنيد و 
بعد به دنبال گرفتن تخصص مثال در عكاسی 

زيرآب باشيد، موفق تر خواهيد بود.
    برای خود هدف و طرحی در نظر 

داشته باشید
همه می دانيم ك��ه هر تجارتی ني��از به يك 
طرح دارد، اما داش��تن طرح های احتياطی 
در اي��ن زمينه نقش بس��يار مهم��ی دارند، 
هيچ وق��ت از شكس��ت نااميد نش��ويد؛ زيرا 
بس��ياری از صاحبان تجارت موفق امروزی 
از شكست های خود درس گرفته اند و سعی 
كرده اند طرح ه��ای جديد ديگ��ری را برای 

رسيدن به موفقيت دنبال كنند

به چيزهايی كه 
مردم می خواهند 
و قيمتی كه از 

نظر آنها مناسب 
است، توجه 
كنيد. بدين 
ترتيب آنها 

هميشه تجارت 
شما را پشتيبانی 

خواهند كرد
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ميرقسمت موسوي اصل
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

در گفت وگو با »پيك مهارت«: 

نحوه عملياتي کردن
طرح ها هم تدوین شود

ط
سرخ

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات و فناوري معتقد است افرادي كه داراي مهارت و تجربه عملي هستند مي توانند هم براي خود و هم ديگران ايجاد شغل كنند. مهارت آموزي يك نياز ضروري در 
شرايط كنوني جامعه ماست.

بايد به نسبت 
هر رشته و شغل 
براي همه مقاطع 
از دانش آموزان 
تا تحصيالت 
در مقاطع عالي 

برنامه ريزي داشته 
باشيم .

ضرورت آموزش هاي 
مهارت فني و حرفه اي 
در شرایط فعلي کشور 

چیست؟
به نظر من باتوجه به شرايط كار و كارگر، مهارت 
آموزي يكي از ضروري ترين كارهاس��ت. الزم 
اس��ت در كنار علم و دانش، مهارت آموزي هم 
وجود داش��ته باش��د. ضرورت مهارت آموزي 
باعث شده كه كميسيون هاي مختلف مجلس 
از جمله كميسيون آموزش به فكر يك سازمان 
بيفتد كه بتواند در اين عرصه سياست گذاري 
كند، قرار بر اين شده كه تحت عنوان سازمان 
ملي مهارت تجميعي صورت گيرد كه بتواند در 
اين عرصه بين نهادها و س��ازمان هاي مختلف 
و تمامي مراكز آموزشي كش��ور اعم از آموزش 
و پرورش، دانشگاه و س��ازمان فني و حرفه اي 
هماهنگي ايجاد كند. همانط��ور كه مي دانيد 
كليات اين طرح تصويب شده است. اينكه قرار 
است چه كساني اعضاي اين سازمان باشند و از 

چه نهادهايي، راهكارهايي هم پيش بيني شده است. 
    براي رس�یدن به این هدف چه اقداماتي باید از سوي 

دستگاه هاي مختلف صورت گیرد؟
 الزم است براي مشاغلي كه وجود دارد و مشاغلي كه مورد نياز است 
يك جمع بندي صورت گيرد. بايد به نسبت هر رشته و شغل براي همه 
مقاطع از دانش آموزان تا تحصيالت در مقاطع عالي برنامه ريزي داشته 
باشيم كه نحوه عملياتي كردن آن نيز تدوين شده باشد. يك سياست 
كلي وجود دارد و آن هم ايجاد پلي بين صنعت و دانش��گاه است. الزم 

است ما تدريجا به سمت صنعت دانش بنيان حركت كنيم. 
    عملکرد س�ازمان آموزش فني و حرفه اي را در زمینه 

توسعه مهارت آموزي چگونه ارزیابي مي کنید؟
اين سازمان تنها نهاد رس��مي كشور اس��ت كه در اين حوزه فعاليت 
مي كند. به عقيده من آنها نس��بت به امكاناتي كه در اختيار داشته اند 
تالش كرده اند و توانس��ته اند به موفقيت هاي مهمي هم دست يابند 
هرچند تاكنون تمامي اهداف آنها محقق نش��ده است. سازمان فني و 
حرفه اي به دنبال عملي كردن ارتباط بين دانش��گاه و صنعت است و 
هدف ما هم توسعه اين سازمان و گسترش ارتباط آن با دانشگاه است. 
    اصلي ترین چالش براي گسترش آموزش هاي مهارتي 

را چه میدانید؟

بخش مهم اين مس��اله مربوط به هماهنگي نيروها با يكديگر است. بر 
اساس طرح سازمان ملي مهارت موظفيم كه برنامه عملياتي و دقيق 
داشته باش��يم. آمار دقيق از تعداد ش��اغلين، تعداد بيكاران و... توليد 

كنيم و حتي مي توان گفت نياز به نوعي آمايش اشتغال داريم. 
    نقش آم�وزش فني و حرف�ه اي را در کاه�ش بیکاري 

کشور در چه مي دانید؟
با بررسي هاي ميداني هم مي توان به اين نتيجه رسيد كه بخش مهمي 
از بيكاري به اين مربوط اس��ت كه تحصيلكرده ها و دانش آموختگاني 
داريم كه م��درك و گواهي فارغ التحصيلي دارند ام��ا مهارت و تجربه 
الزم را براي جذب در بازار كار ندارند. اف��رادي كه داراي مهارت الزم 
براي انجام يك كار هستند در انتظار مشاغل رسمي نمي مانند چراكه 
توانايي ايجاد اشتغال را براي خود دارند و حتي مي توانند براي ديگران 
هم كارآفريني كنن��د. هرچند كه مهارت آم��وزي در كاهش بيكاري 
تاثير دارد اما اين به معني اتمام كار نيس��ت. ب��ه معني كاهش نقش 
دولت در توليد اشتغال نيست. دولت الزم است توليد داشته باشد و از 
ظرفيت هاي الزم بهره گرفته و ظرفيتهاي ناتمام را كامل كند. نهايتا 
مي توان گفت چنانچه دولت هم توليد داشته باشد و هم از سازوكارهاي 
مهارتي حمايت كند مي توان انشاءاهلل وضعيت اش��تغال كشور را در 

آينده خوب دانست.

ممکن است طرف مقابل قصد نداشته باشد با شما کار کند، ام�ا شما 
مي توانید با جلب توجه و ارائه بهترین جلوه ، او را متقاعد به همکاری کنید   

در اولین برخورد کاری موثر ظاهر 
شوید 

در مس��ائل كاری ، تاثير گذاری در اول�ي�ن ق�����رار م�الق�ات ب�رای 
اي�ج�اد ش�راك�ت و همكاری سودمند و بادوام ضروری است. شما بايد 
به هر روش ممكن، چه حضوری، چ�ه پ�شت تلفن، چه در نامه يا ايميل، 
تالش ك�نيد با نشان دادن آنچه در چنته داريد، توجه طرف مقابل را 
جلب كنيد. جذابيت و خوشايند بودن در اولين برخورد، چند قانون 

اصولی و ساده دارد كه آنها را مرور خواهيم كرد. 
    1-  خوش پوش باشید

برای تاثير گذاری، بايد بر لباس پوشيدن تان دقت ويژه داشته باشيد. هر 
روز لباس ها را با تناسب محلی كه مي رويد و افرادی كه با آنها مالقات داريد 
انتخاب كنيد. حفظ تميزی و مرتب بودن لباس، كليدی محسوب مي شود. 

    2-  واضح صحبت کنید
تا جای ممكن كامل و مش��خص ح��رف بزنيد. مالقات ب��ا فردی كه 
حرف هايش را نفهميد، برای شما هم غيرقابل تحمل خواهد بود! آهنگ 
صدای تان ماليم ولی قابل فهم باشد. از صحبت كردن به زبان عاميانه 
پرهيز كنيد. كلمات را درست تلفظ كنيد، سعی كنيد به هر كلمه ای 
آهنگی كه با مفهوم كلمه متناسب است بدهيد. در تنهايی روی تن صدا 
و كنترل بر حنجره تان، تمرين كنيد؛ چراكه در هيجان يا عصبانيت 
ممكن است تن صدای شما عوض شود و اين نكته از تاثيرگذاری شما 

مي كاهد.
    3- در حین صحبت کردن، مکررا اسم طرف مقابل را 

به کار ببرید
 اگر دقت كرده باشيد، اگر در مكالمات مكرراً اسم خودتان را از دهان 
ديگری بشنويد، احساس صميميت بيشتری مي كنيد. اين حركت 
نشان مي دهد كه شما از اولين برخورد نيز چنان به طرف مقابل توجه 

داشته ايد، كه اسمش را به خاطر سپرده ايد.
    4-  کمي  شوخی بد نیست

 يك شوخ طبعی مناسب و به جا، در صورتی كه كوچك و واضح باشد 
از سنگينی فضا كاسته و از شما شخصيت جذاب تری ارائه مي دهد.

    5-  شنونده خوبی باشید
در هنگام گفت وگو با كسی، گاهاً سرتان را به عالمت تاييد تكان داده يا از 
جمله »مي فهمم، درست است يا...« استفاده كنيد. هم چنين مي توانيد 
از محتوای حرف های طرف مقابل، س��ئوالی طرح كرده و بپرسيد تا 

مطمئن شود شما خوب گوش مي دهيد.   
    6-     بگذارید طرف مقابل تان مرکز توجه باشد 

تنها در مورد خودتان صحبت نكنيد، از طرف تان بخواهيد كه در مورد 
خود بيشتر صحبت كند. به اين ترتيب او متوجه خواهد شد  كه هم به او 
توجه داريد و هم مطالب بيشتری در مورد او خواهيد فهميد كه شايد 

در آينده به دردتان  خورد. 

توصیه

هنر متقاعد کردن، راز موفقیت انسان ها  یا شرکت های تجاری موفق است 

جادوی بزرگ مذاکره فروش

    هیچگاه اولین پیشنهاد را شما ندهید 
بسيار ساده است، اينطور نيست؟ تا آنجا كه مي توانيد، در هر 
موقعيتی هم كه برای مذاكره قرار داريد، اولين پيشنهاد را شما 
ندهيد. اگر طرف شما با يك پيش��نهاد بزرگ جلو آمد، نشان 
مي دهد كه ممكن است معامله انجام نش��ود و آنها راه شان را 
بكشند و بروند چون سنگ بزرگ هميشه نشانه نزدن است.  با 
رعايت اين نكته مي توانيد از قصد و نيت طرف تان مطلع شويد.

    همیشه دو خریدار را در کنار هم قرار دهید
كاری كه به ش��ما خيلی قدرت عمل مي دهد اين اس��ت كه 
هميشه برای يك جنس مشخص دو خريدار را كنار هم قرار 
دهيد. چه در كار باشد و چه در تجارت، اينكه دو نفر خواستار 

شما باشند هميشه باعث افزايش قدرت شما مي شود.  
    همیشه قیمت باالتری بدهید 

هميشه قيمتی باالتر از قيمت واقعی خودتان اعالم كنيد، اما نه 
اينقدر باال كه كسی حتی برای نگاه كردن هم جلو نيايد چون با 

اينكار فقط يك طمعكار جلوه خواهيد كرد.  
    هیچگاه خود را مشتاق نشان ندهید 

هر چقدر هم كه به نظرتان معامله عالی باشد و كلی با آن سود 
كرده باشيد و بسيار خوش��حال باشيد، هيچوقت چهره خود 
را شاد و مشتاق به طرف مقابل نش��ان ندهيد. چون با اينكار 
درون تان را به آنها نشان خواهيد داد و اين اصاًل خوب نيست.  

هميشه خونسرد و آرام باشيد.  
    همیشه برای ترک مذاکره آماده باشید 

اصالً مهم نيست كه چقدر دوست داريد آن معامله انجام شود، 
بايد هميشه خود را برای سر نگرفتن معامله هم آماده نشان 
دهيد.  ممكن است اين س��خت ترين كار در طی يك مذاكره 
باشد، اما گاهی بسيار به نفع شما خواهد بود.  اگر مي بينيد كه 
مذاكره ای درست نيست و ممكن است سرتان كاله گذاشته 

شود، مي توانيد سريعاً كناره گيری كنيد.  
    فکر کنید طرف معامله به شما نیاز دارد

يكی از سخت ترين قسمت های معامله اين است كه شما فكر 
كنيد طرف شديداً به ش��ما نياز دارد.  اگر اينطور فكر نكنيد، 
اعتماد ب��ه نفس تان پايين خواهد آمد.  هميش��ه در ذهن تان 
مجسم كنيد كه طرف معامله عميقاً خواستار كاالی شماست.  

    یاد بگیرید که ساکت بمانید 

گاهی اوقات وقتی پيشنهادی به ش��ما ارائه مي شود، خيلی 
مهم است كه جوابی نداده و چيزی نگوييد.  برای 30 دقيقه، 
90 دقيقه، يك ساعت، برای هر چقدر كه شده دهان تان را باز 
نكنيد.   سكوتی ناراحت كننده ايجاد كنيد و طرف مقابل برای 
شكستن اين سكوت جزئيات بيشتری بيان خواهد كرد.  شما 
س��اكت بمانيد، كناره گيری نكنيد اما فقط به آنچه كه طرف 

مقابل بازگو مي كند گوش فرا دهيد. 
    در مورد همه چیز تحقیق کنید   

چه با دانس��تن در مورد گذش��ته طرف معامله تان باشد، چه 
اتفاقاتی كه در جريان مذاكره مي افتد يا تحقيق در مورد كاالی 
مورد نظر باشد، هميش��ه بدانيد كه در چه مورد مي خواهيد 

صحبت كنيد. 
     هیچگاه در وسط کار مذاکره را بر هم نزنید 

در معامالت هميشه تخفيف و امتياز دهی صورت مي گيرد.  مهم 
نيست كه از چقدر مي گذريد تا مذاكره را تمام كنيد، اما مهم اين 
است كه مذاكره نبايد بر هم بخورد.  هر چند كه ممكن است آخر 

كار اصالً رضايت زيادی از آن مذاكره نداشته باشيد. 
    همیشه مودب باشید 

مهم نيس��ت كه طرف مقابل تان با ش��ما بد حرف مي زند يا 
كاالی تان را تحقير مي كند، شما هيچگاه خونسردی خود  را 
از دست ندهيد.  با بدرفتاری چيزی جز شرمندگی نصيب تان 

نخواهد شد.     
    راه حل ویژه : کار را به نماینده تان بسپارید!   

ممكن است هر چند بار هم كه اين مقاله را بخوانيد باز احساس 
كنيد كه هنوز در مذاكره استاد نشده ايد.  بنابراين در اينجا به 
آخرين توصيه اش��اره مي كنم كه از تمام اين نكات با ارزش تر 
است:  اگر شك داريد، يا حوصله اين كارها را نداريد، نماينده ای 
برای خود پيدا كني��د كه اين كارهای تان را انج��ام دهد.  اين 
نماينده هر كسی مي تواند باش��د، يك وكيل حقوقی يا يكی 
از همكاران باتجربه، ولی به هر حال مس��ئله مهم اين اس��ت 
كه اگر حوصله نداريد به هيچ وجه اين ك��ار را خودتان انجام 
ندهيد.   براساس آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت با آگاهی 
از شگردها و ترفندهای مذاكره و استفاده از آنها در زمان های 
مناسب مي توان مسير مذاكره را به سمت خود هدايت كرد و در 

نهايت به نتيجه مطلوب رسيد.  

پیتر دراکر اندیشمند و صاحب نظر بزرگ آمریکایی در عرصه مدیریت معتقد است ، هنر متقاعد کردن راز موفقیت 
انسان ها  یا شرکت های تجاری موفق است.  امروزه بسیاری از شرکت ها جهت برنده شدن در مناقصات و مزایده ها 
در عرصه تجارت ، از متخصصین زبده در امر مذاکرات تجاری بهره مي گیرند. در اینجا برای ش�ما چند راهکار در 

مذاکرات تجاری را ذکر مي کنیم که حاصل تجربیات این مشاوران حرفه ای مي باشد  .
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شب کارها بخوانند!

تغذیه ضد خستگی
نکاتی برای آشپزها و سرپرستان آشپزخانه ادارات و سازمان ها

به سالمت کارکنان کمک کنيد
خستگی و احساس كس��الت در ميانه س��اعات كاری 
گريبان همه ما را می گيرد، احساس��ی ك��ه معموال به 
كمك آب، چای   يا مواد قندی و شيرين سعی در رفع و 
رجوع آن داريم  اما برای مبارزه تغذيه ای با خستگی بايد 
از دايره مايعات قندی و كافئين  دار پا را فراتر بگذاريم. 
بعضی از مواد غذايی خصوصيات��ی دارند كه با ورود به 
بدن بروز خستگی را سرعت می بخشند؛ نان های سفيد 
و بدون س��بوس مانند نان باگت، لواش و انواع نان های 
فانتزی؛ گوش��ت قرمز، روغن جامد، شكر، موادغذايی 
كنس��روی و نوش��ابه های قندی از اين دسته هستند، 
پس از گنجاندن آنها در برنامه غذايی معمول تان پرهيز 
كنيد  ام��ا اگر می خواهيد ديرتر خس��ته ش��ويد از نان 
سبوس دار، ميوه ها، س��بزيجات پخته و خام به فراوانی 

استفاده كنيد.
 منابع ويتامين B مانند جوانه گندم و جو، انواع غالت و 
جگر هم چنين منابع پتاسيم، آهن و منيزيم يعنی انواع 
ميوه ها و سبزيجات سبزرنگ، اسفناج، تخم مرغ، شير و 
 C لبنيات، ماهی و بادام زمينی و به ويژه منابع ويتامين
مانند مركبات، كيوی، توت ها، گوجه فرنگی، فلفل دلمه، 
هندوانه و طالبی در به تعويق انداختن احساس خستگی 
بسيار كمك می كنند. همچنين می توانيد هفته ای 3 تا 
4 عدد مولتی ويتامين را برای مبارزه با بروز خس��تگی 

زودرس در برنامه غذايی ت��ان بگنجانيد. مصرف روزانه 
صبحانه نيز نقش مهمی در پيشگيری از خستگی دارد، 
همچنين در طول روز از وعده های كوچك و س��بك اما 

متعدد استفاده كنيد.
كافئين موجود در قهوه، چای و كاكائو به حس شادابی 
و كاهش خستگی فوری كمك می كند اما آنها را با شكر 
فراوان همراه نكنيد و به صورت تلخ، كم شكر يا همراه با 
قندهای رژيمی مصرف كنيد. برای مبارزه با خستگی از 
نوشيدن آب كافی غافل نشويد، در مورد كارهای ذهنی 
و فكری سلول های مغزی به كم آبی حساس بوده و دچار 
افت كارآيی می شوند و در مورد كارهای بدنی تعريق زياد 

نياز شما را به آب افزايش می دهد.

اگر مسئول تغذيه و يا سرآشپز اداره و سازمانی هستيد، 
نقش مهمی در بهبود وضعيت تغذيه كاركنان و افزايش 
توليد و بهره وری محل كار خود داريد؛ بنابراين با انجام 
تغييراتی در انتخاب مواد غذايی و غذاهای قابل تهيه، 
نوع ميان وعده ها و نوشيدنی ها و استفاده از روش های 
طبخ متف��اوت می توانيد در حرفه خ��ود موثرتر ظاهر 

شويد.
    در آشپزخانه های عمومی پخت خورش های 
چ��رب و پرادويه ش��ايع اس��ت، ش��ما می توانيد اين 
خورش ها را ب��ا انواع حبوب��ات پخته ك��ه منبع غنی 
پروتئين هستند، جايگزين كنيد تا به سالمت كاركنان 
كمك كرده باشيد؛ بيشتر كارمندان به علت نشستن 
زياد در طول روز، با مش��كل يبوست مواجه می شوند، 
با سرو نان های س��بوس دار در كنار حبوبات پخته هم 
از تركيب پروتئينی كاملی اس��تفاده كرده ايد و هم در 

پيشگيری از يبوست كمك خواهيد كرد.
    نوشابه های قندی عالوه بر ش��كر فراوان  و 
بس��يار چاق كننده، دارای فس��فات زيادی هس��تند 
كه باعث ب��روز پوكی اس��تخوان در خانم ها و آقايان 
می ش��وند، اين نوش��ابه ها را با آب و يا دوغ كم نمك 

جايگزي��ن كني��د. 
    س��عی كنيد به جای گوش��ت قرم��ز، از انواع 

گوشت سفيد مانند مرغ و ماهی استفاده كنيد و تنها 
هفته ای يك يا دوبار گوش��ت قرمز را در برنامه غذايی 
آش��پزخانه قرار دهيد. تا حد ممكن از پخت غذاهای 
چرب و س��رخ ش��ده پرهيز كنيد و روش طبخ آب پز، 

بخارپز و يا كباب كردن را به كار ببريد. 
    برای ميان وعده های كاركنان شير كم چرب، 
نان و پنير و سبزی يا گردو، ميوه های خشك و تازه را 
جايگزين ميان وعده های ش��يرين و نشاسته ای مانند 
كيك، بيس��كويت و آبميوه كنيد. در پايان برای پخت 
و آماده س��ازی غذا از نم��ك به حداقل مق��دار ممكن 
اس��تفاده كنيد و نمك مصرف��ی را نيز از ن��وع يددار 

انتخاب كنيد.

    كتاب » مجموعه سواالت نظری و عملی ارزشيابی مهارت تعميركار اتومبيل های سواری بنزينی درجه2« شامل بيست 
و يك فصل است؛  چهارفصل ابتدايی اين كتاب شامل آموزش فلزكاری، ورق كاری، لحيم كاری و كار با ابزارهای مختلف 
است. در فصل پنجم و ششم كتاب مهارت آموزان با نحوه سيم كشی مدارات ساده الكتريكی و پياده و سوار كردن موتور و 
قطعات وابسته از روی شاسی خودرو آشنا می شوند. در فصول هفتم تا هفدهم نحوه پياده و سوار كردن و عيب يابی قسمت 
های مختلف خودرو آموزش داده شده است. در فصول انتهايی كتاب به مباحثی چون به كارگيری ضوابط ايمنی و بهداشت 
كار، بازرسی و كنترل و به كارگيری اصول رفتار حرفه ای پرداخته شده است.  با توجه به اينكه سازمان آموزش فني و حرفه 
اي كشور متولي برگزاري بخش عظيمي از آزمون هاي سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي در بخش هاي صنعت، خدمات، 
كشاورزي و فرهنگ و هنر است، به منظور مشاوره، هدايت و راهنمايي مناسب متقاضيان آزمون هاي مهارتي، براي تدوين و توليد منابع معتبر 

تحت عنوان »مجموعه كتاب هاي سؤاالت نظري و عملي ارزشيابي مهارت« مطابق با استانداردهاي آموزشي اقدام نموده است.
 در بخشي از پيشگفتار اين كتاب آمده است: ارزشيابي مهارت كار آموزان و تعيين صالحيت فني و حرفه اي نيروي كار يكي از فعاليت هاي مهم و 
پرچالش سازمان آموزش فني و حرفه اي است كه به جهت تنوع مخاطبين و گستردگي دوره هاي آموزشي همواره با پيچيدگي ها و ظرافت هاي 
خاصي مواجه بوده است. گروه هاي هدف سازمان شامل دانش آموزان مختلف دوره هاي آموزشي سازمان در بخش دولتي، آموزشگاه هاي آزاد در 
بخش خصوصي و دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش و نيز متقاضيان آزمون هاي ادواري كه در بخش هاي مختلف صنفي و صنعتي فعاليت 
هاي اقتصادي شاغل هستند مي شود كه براي ورود به بازار كار و يا رسميت بخشي آموخته هاي قبلي و تجربيات خود نيازمند تعيين صالحيت 

فني و ارزشيابي مهارت مي باشند و اين نياز، هميشگي، مستمر و مادام العمر است. 

5 شغلي
که هيچ وقت

 وررشکستگي ندارند 

سوپرمارکت داريتعمیرکاران
مشاغل

صنایع سرگرميمرتبط به انرژي
صنایع غذایي

و رستوران داري 12345
حجم وس�ایل الکترونیک�ي و مکانیکي 
پیش�رفته در زندگي امروز ما آنقدر زیاد 
شده است که امکان تعمیر این دستگاه ها 
به صورت ش�خصي تقریبا غی�ر ممکن 
است. شما همیش�ه به افرادي نیاز دارید 
تا لوله کشي منزل ش�ما را کنترل کنند، 
کس�اني که تلویزیون ش�مار را سرویس 
کنن�د ی�ا اف�رادي ک�ه سیس�تم هاي 
کامپیوتري ش�ما را م�ورد بازبیني قرار 
دهند. پس تا زماني که این وسایل وجود 

دارند وجود تعمیرکاران نیز نیاز است.

اگر مي خواهید با تعدادي از مشاغل دنیا آشنا 
شوید که هیج گونه رابطه اي با ورشکستگي 
ندارند به شما توصیه مي کنیم این مطلب را 
تا پایان مطالعه کنید. امروزه در دنیا مشکل 
بیکاري و رکود مشاغل به یکي از بزرگ ترین 
مشکالت تبدیل شده است. در این مطلب قصد 
داریم تا شما را با تعدادي از مشاغل ضدرکود 
آشنا کنیم.  منبع: میگنا

ی�ک  داش�تن  مفه�وم  ام�روزه 
سوپرمارکت یا به زبان سنتي ایرانیان 
»بقالي« این اس�ت که ش�ما اجناسي 
را به فروش مي رس�انید که مورد نیاز 
اولیه و روزمره اس�ت. مواد خوراکي و 
ش�ویندها از جمله بیش�ترین موادي 
هس�تند که در این مغازه ها به فروش 
مي رس�ند. پس تا زماني ک�ه مردمي 
هس�تند که نیاز به این مواد و وسایل 
دارند باید اینگونه از مغازه ها نیز وجود 

داشته باشند. 

انرژي یکي از حساس ترین مسائل امروز 
دنیا ماس�ت. ار سوخت هاي فسیلي مثل 
نفت و بنزین گرفته تا مبحث انرژي هاي نو 
همه و همه باعث شده است تا این قرن به 
نوعي به زماني براي رقابت بین انرژي هاي 
مختلف تبدیل ش�ود. در ای�ن رقابت هم 
ش�رکت هاي زی�ادي از نق�اط مختل�ف 
دنیا در حال تالش براي جذب مش�تري 
بیشتر هستند. مسلم است که این رقابت 
حساس و نفس گیر به انسان هاي زیادي در 

رده هاي مختلف نیاز دارید. 

انس�ان ها در ط�ول زندگي خ�ود حجم 
زیادي از زمان را ب�ه تفریح مي پردازند. 
حضور سیس�تم هاي ب�ازي در منازل و 
همچنین پیشرفت هاي به وجود آورده 
در صنعت سینما باعث شده است تا همه 
ساله تقاضا براي این سرگرمي ها بیشتر 
باشد. پس باید گفت که این تجارت نیز 
از جمله کارهایي اس�ت ک�ه طرفداران 
بس�یاري دارد و در عین س�ود آوري در 
نقاط بس�یاري از دنیا افراد زیادي را به 

کار گرفته است. 

احساس گرسنگي و س�عي در برطرف 
کردن آن به یکي از اصلي ترین نیازهاي 
بش�ر تبدی�ل ش�ده اس�ت. در دنیاي 
امروز که س�رعت حرف اول را مي زند و 
انسان ها براي همه چیز عجله دارند نیاز 
به مغازه هایي داریم که در آن آرامش را 
تجربه کنیم. امروزه اکثر رستوران داران 
در جه�ان در زمره افرادي هس�تند که 
همیشه داراي بیشترین مشتري هستند 
و در اصطالح معروف کس�ب و کارشان 

سکه است. 

بازدید رئيس 
سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای 
از  برگزاری 
چهاردهمين مسابقات  
ملی مهارت در تهران

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور منتشر شد

مجموعه سواالت نظری و عملی ارزشيابی مهارت 
تعميرکار اتومبيل های سواری بنزینی درجه2

از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ابالغ شد

کاهش هزینه صدور
و تمدید پروانه تاسيس آموزشگاه ها

مديركل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان
احتراما پيرو نامه مورخ 92/3/26 رياست محترم سازمان مورخ 92/4/29 معاونت محترم اداری و پشتيبانی موضوع بند70 ماده واحده 
قانون بودجه سال92، خواهشمند اس��ت در خصوص كاهش هزينه صدور و تمديد پروانه تاسيس آموزشگاه ها به مبلغ سی هزار ريال 
)30.000 ريال( كه در راستای حمايت از بخش خصوصی صورت پذيرفته اس��ت به كليه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد تابعه آن 
استان اطالع رسانی گردد؛ شايان ذكر است براساس همين بند از ماده مذكور و هزينه صدور، تعويض و تمديد گواهينامه های مهارت نيز 
مبلغ سی هزار ريال )30.000( تعيين شده است كه از متقاضيان اخذ و به حساب درآمدهای عمومی كشور نزد خزانه داری كل واريز 
می شود. لطفا دس��تور فرماييد جهت آگاهی ذی نفعان مفاد بند70 از ماده واحده قانون بودجه 1392 كل كشور در تابلو آموزشگاه ها 

نصب شود.
با توجه به اهميت موضوع شايسته است با نظارت عاليه خود بر اطالع رسانی و شفاف سازی قانون مذكور برای ذی نفعان از طريق ادارات 

آموزشگاه های آزاد و آزمون اداره كل و كانون های انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد استان تاكيد نماييد.
حميدرضا ثابت نژاد
مدیرکل دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی


