
 

 

  مهارتي_يادداشت

  مهارت نظام هايتله تمام: موضوع

 استان اي حرفه و فني آموزش كل مدير(كشور ايحرفه و فني آموزش كارشناس عباسي، محمدسليم قلم به
   )غربي آذربايجان

 به كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان رئيس جمهور، رئيس معاون مخبر محمد سوي از حكمي طي امروز��
  ....شد منصوب مهارتي و ايحرفه فني، تربيت و آموزش عالي شوراي دبير سمت

 و دولتي دستگاه صدها استاندارد غير گاها و ايجزيره عملكرد و آموزي مهارت حوزه در واحد حكمراني خالء✔
 و ايحرفه فني، آموزش عالي شوراي اهميت كه هستند عواملي از كاري موازي همراه به حوزه اين در خصوصي
   .كندمي نمايان پيش از بيشتر مقوله اين بر ناظر و ريز برنامه گذار،سياست مرجع بعنوان را مهارتي

 و مولد استاندارد، آموزي مهارت مديريت بندي جمع به تواندمي كه ميمون اتفاق اين بهانه به ياداشت اين✔
 همانا كه را مهارتي و ايحرفه و فني هايآموزش نظام اساسي هايچالش از يكي و كند كمك كشور در اشتغالزا
   .است درآمده تحرير رشته به كند تعديل است، واحد سياست و نظام يك مسير در حركت فقدان

 فقدان را مهارتي و ايحرفه  فني، تربيت و آموزش عالي شوراي اصلي ضعف نقطه مهارت، حوزه كارشناسان✔
 انساني نيروي تربيت و پرورش پشتيباني و محور مهارت رويكرد با رسمي غير هايآموزش اصلي متولي حضور
 اينقيصه كردند،مي عنوان شورا اين در هنر و فرهنگ و كشاورزي خدمات، صنعت، هايحوزه در ماهر و توانمند

 مشكالت از بزرگي بخش ايحرفه و فني آموزش سازمان به شورا اين دبيري تفويض و آن شدن طرف بر با اكنون كه
   .كندمي برطرف را حوزه اين در گذاريسياست و ريزي برنامه مديريت،



 بودن خوشبين عليرغم شود،نمي ختم چالش اين به محور اشتغال آموزش رويكرد با آموزي مهارت داستان اما✔
 شوراهاي ايجاد و اقدام اين با مهارت سياسي و* اجتماعي وزن* ترميم براي اخير سالهاي در كه تحركاتي به

 ايشايسته و الزم سنگيني از مهارت* اقتصادي وزن* هنوز متاسفانه است،گرفته صورت كشور در مهارت استاني
  .نيست برخوردار  باشد فرهنگ و خدمات توليد، حوزه در آن تاثيرگذاري با متناسب كه

 و ماموريت دايره شعاع و وسعت نبودن متناسب و طرفي از ناكافي اعتبارات تخصيص از ناشي نيروهاي برآيند
 استمرار با مجري پرسنل شدن گرفتار از ناشي ياس تزريق همراه به  ديگر طرف از اختيارات با سازماني وظيفه
 روزبروز آموزي مهارت نظام پيچيده پازل كه است شده سبب ناكارآمدي و روزمرگي تله در منابع كمبود روند

 و جديد ايبودجه هايافق شدن باز با البته كه ايمسئله برسد، بنظر گذشته از تربازگشايي قابل غير و ترالينحل
   .است مذاكره و گشايش قابل بيشتر اختيارت تفويض

 چالش بزرگترين از كه مهارتي و ايحرفه فني، تربيت و آموزش عالي شوراي دبيري كرسي كسب ميمنت به اگر✔
 بگذريم است، حوزه اين در مكرر هايكاري دوباره و واحد حكمراني نداشتن همانا كه كشور آموزي مهارت نظام

 سازماني مشتريان با مواجهه در و مدت طوالني در كه است حوزه اين گريبانگير نيز ديگر هاييچالش و مشكالت
   .است شده مهارت كاالي كيفيت به اعتماديبي بروز سبب

 سهم بودن ناچيز رسمي، آموزش نظام در كارا ايحرفه و فني آموزش واحد الگوي فقدان: مانند هاييچالش✔
 بازار نياز پشتوانه بدون و خالء در ريزيبرنامه عالي، آموزش و پرورش و آموزش هاينظام از مهارتي هايآموزش

 ناشناخته محصولي انساني ارزشمند طالي اين از مهارت كيفيت به كافي توجه عدم و آموزي مهارت ارائه امر در كار
   .اندساخته

 در كه دارند وجود نيز سازماني هايتله و مشكالت از بعضي آموزي مهارت نظام واقعي هايچالش كنار در اما✔
   .كرد خواهيم ياد آنها از اجمالي و اختصاري بصورت يادداشت اين

  گريمجري تله♦

 ريزي،برنامه مديريت، وظايف با همزمان تواندنمي ناظر و گذار سياست نقش در ايحرفه و فني آموزش سازمان
 اين خود كارشناسان توسط كه بپردازد هاييبرنامه اجرايي به هماهنگي و كنترل نظارت، ساماندهي، دهي، سازمان
 و شود منجر واقعي بازخورد عدم و محوري مدرك كيفيتي، بي به تواندمي ورود اين اند،شده تدوين سازمان

   .ببرد سوال زير را سازمان شغلي هدايت و ارزشيابي و سنجش آموزش، اوره،مش فرآيندهاي

  تجهيزات تله♦



 و سياستگذاري بحث به ايحرفه و فني آموزش سازمان رنگ پر ورود با شد ذكر مجريگري تله در كه همانطور
 و كارگاهي بين و جوار مراكز اي،حرفه و فني آزاد گاههايآموزش توسعه و خصوصي بخش از حمايت مديريت،
 اجتماعي، شركاي ظرفيت از استفاده با افزاييهم واقعي، كار محيط ياوران بعنوان اصناف بديلبي ظرفيت از استفاده

 مشروعيت و موضوعيت خود خودي به مجريگري بحث به ورود آنها مبناي بر كه خصوصي و دولتي سازمانهاي
 ناظر ساز، تصميم ريز، سياست گير،تصميم نقش در تله اين از عبور با تواندمي سازمان داد، خواهد دست از را خود

 نياز و نادر موارد در مگر موجود كارگاه 3000 از بيشتر تجهيز براي ضرورتي و نمايد موثر نقش اعمال ريز، برنامه و
   .داشت نخواهد وجود شده سنجي

  فراغت اوقات تله♦

 هاييحرفه آموزش به خواهران مراكز كارگاهاي اعظم قسمت و برادران مراكز كارگاههاي از بخشي حاضر حال در
  ....بلكه كنند،نمي ايفاء كارآفريني و شغل ايجاد در موثري نقش كه دارند اشتغال

 قرار نظر مد تواندمي آموزي مهارت فرهنگ ترويج كه مواردي در مگر مهارتي هايآموزش به فراغتي اوقات ديدگاه
   .شودنمي تلقي منابع اتالف جز چيزي بگيرد،

  درآمد تله♦

 در. بفروشد بتواند را خود اصلي كاالي كه بود خواهد دار معني صورتي در درآمد كسب آموزشي سازمان يك براي
 فروش دولت، درآمدهاي از بخشي تامين قانون 17 ماده دادهاي قرار قالب در سازمان درآمدي منابع حاضر حال

 بصورت آموزشي كارگاههاي مديريت واگذاري مستغالت، امالك، اجاره ،75 تبصره قالب در كارگاهي محصوالت
 وضعيت تغيير عليرغم كه شودمي محقق) آزمون مشاوره، نام، ثبت حق( آموزشي خدمات از ناشي درآمد و محدود

  .دهندنمي را  سازمان هايهزينه تكافوي عنوان هيچ به اختصاصي درآمدهاي به عمومي درآمدهاي رديف از

 ذينفعان باالخص و عموم به آموزش خدمات ارائه موضوع در مالي بار ايجاد تله اين از عبور بديلبي و اصلي راهكار
   .است قانون تغيير و مجلس همراهي مستلزم كه هاستآموزش اين اقتصادي

  بروكراسي تله♦

  .نيست ايپيچيده و سخت فرآيند بازاركار به آن كردن لينك و آموزش فرآيند

 وضع به اقدام خودساخته زنجير اين از رهايي منظور به است گرفتار مجريگري تله در سازمان كه حاضر حال در
 فراگيران بر را سازي توانمند از ناشي اشتغال و آموزي مهارت لذت كه است كرده هاييروش و فرآيندها قوانين،



 براي منفك دستگاهي و ايحرفه صالحيت و مهارت نظام در ساده و شفاف قوانين نبودن. كندمي تلخ مهارت
   !نيست العالج البته كه است ديگر ايتله نظام، اين محصول وزن سنجش و نظارت

  مدرك تله♦

 احتساب است، شده مدرك تله دچار مواردي در كشور رسمي آموزش نظام تبع به نيست آموزي مهارت نظام
 اشتغال تسهيالت اخذ زمينه پيش بعنوان مدارك اين اعتبار و ديپلم از واحدهايي بعنوان ايحرفه و فني مدارك

 به نزديك وجود با و اندازدمي گواهينامه صرف اخذ و قانون زدن دور فكر به را فني مدارك اين متقاضيان گاها
   .شودمي محسوب مهارت اعتبار و حيثيت به زدن لطمه براي جدي خطر يك آفرين مدرك دانشگاه 3000

  نامه تفاهم تله♦

 از عبور با ايحرفه و فني آموزش سازمان اصل اصال است، خوب متقابل هايظرفيت از استفاده و نامه تفاهم
 اجرايي و عملياتي ها نامه تفاهم اين كه شرطي به البته است، متولي دستگاههاي با مشاركتي اجراي تصديگري

 و فني هايگواهينامه جهاني مزاياي از ابزاري استفاده استاندارد، از عدول نمانند، باقي كاغذ روي بر صرفا و شوند
   .گرفت كم دست را آنها تواننمي هانامه تفاهم انعقاد موضوع در كه هستند هاييآسيب اي،حرفه

  عنوان تله♦

 از است، عنوان تله است شده گرفتار آن در ايحرفه و فني آموزش سازمان كه ايتله ترين مهم شايد و تله آخرين
 سنجش حوزه در آن اهداف و وظايف از نيمي برگيرنده در حداقل* ايحرفه و فني آموزش سازمان* عنوان طرفي

 نظام با مرتبط موسسات در ايحرفه و فني آموزش عنوان تكرار ديگر طرف از و نيست ايحرفه صالحيت تعيين و
 البته كه است شده سازمان اين مخاطبان در مزمن گمي در سر يك ايجاد باعث پرورش و آموزش و عالي آموزش

 هم تله اين از عبور رسد،مي گوش به مهارت ملي سازمان به سازمان اين نام تغيير خصوص در كه هاييزمزمه با
  .نيست دشوار چندان

  


