
 

 

 

 مهارتی یادداشت

 توسعه اشتغال، آموزش،:موضوع

 بنیان مهارت کارآفرینی طرح مزایای

 کل اداره کار و کسب مهارتهای و کارآفرینی تخصصی مرکز کارآفرینی مربی رحمتی، کلثوم ام: قلم به��

 البرز استان ای وحرفه فنی آموزش

 و خُرد شکل به پایدار وکارهایکسب اندازیراه  جهان کشورهای در اقتصادی شکوفایی اصلی علل از

 و فنی مراکز آموزشی فضاهای از استفاده. دارد بسزایی تاثیر بیکاری نرخ کاهش بر که باشدمی متوسط

 کارآفرینان از حمایتی شرایط ایجاد جهت در سازی بستر و بنیان مهارت هایکارگاه صورتبه ایحرفه

 ایجاد و مولد کارآفرینی زمینه مراکز، شرایط واجد هایکارگاه واگذاری با ایده، دارای ی دیده مهارت

  .آوردمی فراهم را پایدار اشتغال

 تعاملی محیط در دادن قرار با را نوپا وکارهایکسب این بهبود، اکوسیستم در رشد جهت فضایی ایجاد��

 از. نماید می هدایت پویایی و بهبود سمت به شده دایر وکارکسب زمینه در کوچ جهت مربیان و اساتید با

 که هابانک طریق از اشتغال تسهیالت دریافت به کمک و سازی آماده راستای در شدهفراهم بستر طرفی

 .آوردمی فراهم کارآفرینان برای را است، پذیرامکان کارگاه ایجاد الزام با

 را وکارکسب  و مهارتی هایآموزش خروجی واقعی شکل به که موزانکارآ سایر در انگیزه و امید ایجاد��

 کارآموزان بین در آفرینی امید و کارآفرینی فرهنگ ترویج باعث نمایند،می لمس نزدیک از طرح این در



 وکارهایکسب استقرار بودن کوتاه دلیل به طرفی از. گردد می عینی نمونه مشاهده با آموزش، حال در

 .گرددمی فراهم نیز کارآموزان سایر برای موجود شرایط از استفاده امکان ها،کارگاه این در نوپا

 در بیکاری معضالت و اجتماعی هایآسیب هایهزینه  کاهش  به توان می طرح این دیگر مزایای از��

 امر، این در دقت کمی با. نمود اشاره کند می سنگینی دولت دوش بر که کشور اقتصادی کنونی شرایط

 تنهانه و شود نمایان کشور سطح در تواندمی ؛ توسعه اشتغال، آموزش، شکل به مذکور طرح خروجی

 کمک با بلکه بخشد، بهبود کشور در ماهر نیروی تربیت در را ایوحرفه فنی آموزش سازمان رسالت انجام

  .بردارد مقاومتی اقتصاد راستای در موثر گامی کشور، در اقتصادی شکوفایی و تولید رونق به

 .گردد کشور در اقتصادی شکوفایی مهد یک ای، حرفه و فنی  مرکز هر که روزی امید به��


