
 
 

 

 

 

  به نام خدا

 ايما، خانواده آموزش فني و حرفه

)1( 
   

با عرض سالم و احترام حضور همه همكاران گرامي، خداوند رحمان را شاكرم كه اين توفيق را نصيبم 
فرصت خدمت به ميهن اي كشور، كرد كه به عنوان عضوي از خانواده بزرگ آموزش فني و حرفه

 ي جديدي از فعاليت خود اي در حالي وارد دورهو حرفه عزيزمان را پيدا كنم. سازمان آموزش فني
كوشش، احساس مسئوليت و خدمات ما نيازمند به ي شود، كه ايران اسالمي بيش از هر زمان ديگرمي

ي اين مسئوليت برخواهيم همدلي، همياري و همكاري صادقانه، از عهدههمفكري، است. يقين دارم با 
، نياز به ابزارهايي داريم كه به صورت مستقيم، با تكيه بر همدلي و همياريبراي دستيابي به اين آمد. 

هاي مهم سازمان، با هم به هاي اداري در ارتباط با موضوعات و تصميماز روال اعتماد متقابل و فارغ
خواهد  ايما، خانواده آموزش فني وحرفههاي عمومي، عنوان اين مجموعه مشورتگفتگو بنشينيم. 

شده توسط مقام عالي هاي تعييندر اولين مورد از اين مجموعه مشورتهاي عمومي، در مورد اولويتبود. 
  .وزارت گفتگو خواهيم كرد

وزير محترم تعاون كار و رفاه اجتماعي، در حكم صادره گونه كه مستحضريد آقاي دكتر ربيعي، همان
ها تحقق آنرو تعيين كرده و پيشلهاي فعاليت سازمان را در سا داراولويتاهداف براي رئيس سازمان، 

ها بدون روشن است كه عمل به اين ماموريتاند. ترين نيروها مطالبه كردهگيري از شايستهرا با بهره
ممكن روي آنها موانع پيشرفع شناسايي و نيز دستيابي به فهم مشتركي از مسير تحقق اين اهداف و 

عنوان اولين موضوع براي همفكري و مشورت عمومي در بين اعضاي خانواده بزرگ نيست. لذا به 
اي، خواهشمندم با توجه به عالقه، تجربه، دانش و اطالعاتي كه داريد يك محور از آموزش فني و حرفه
 ي آنشده را انتخاب فرموده و نظرات ارزشمندتان را دربارههاي تعييني ماموريتگانهمحورهاي چهارده

  محور و  متمركز بر دو سوال زير ارسال بفرماييد. 
 چيست؟دار براي تحقق اين هدف اقدامات اولويت -الف
 اين هدف كدامند و چگونه بايد آنها را مرتفع كرد؟تحقق موانع احتمالي موجود بر سر راه  -ب

بندي آراء و جمعارسال فرموده و براي سهولت تحليل و  ماه آبان پايانخود را تا  هايلطفا ايميل
 درج بفرماييد (به عنوان مثال: محور نام شماره محور انتخابي را ، در عنوان ايميل ارسالينظرات 
 منتشر خواهد شد.مكتوب ). نتايج هر مشورت عمومي به صورت گزارشي 5شماره 
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 ايهاي سازمان آموزش فني و حرفهاهداف و اولويت

اي در مسير تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي و  هاي سازمان آموزش فني و حرفه دف گذاري فعاليته 1- 
 .هاي كالن اشتغال كشور سياست

هاي توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه  ها و برنامه مكاري سازنده براي تحقق اهداف، سياست 2-
 .واجتماعي باالخص طرح كارآموزي اشتغال جوانان و طرح تكاپ

تقاء كيفيت مهارت آموزي، كاهش فقر مهارتي و افزايش منزلت اجتماعي مهارت آموختگان با را 3-
 .رويكرد آموزش مادام العمر

 .هاي مهارتي سازمان براي تحقق هر ايراني يك مهارت توسعه هدفمند پوشش آموزش4-
هاي فني  نده آموزشارتقاي نظام مهارت آموزي در كشور از طريق تعامل سودمند با نهادهاي ارائه كن5-

 .اي و حرفه
هاي فني و  تمركززدايي، كاهش تصدي گري و استقرار مديريت راهبردي در مديريت آموزش6-

 .اي حرفه
 .اي بازار كار هدف گذاري و اجراي آموزش هاي مهارتي متناسب با نيازمندي هاي محلي و منطقه7-
 هاي آموزش و مربي تربيت هاي ارتقاي كيفي، اصالح نظام اررزشيابي عملكرد سازمان در حوزه8-

 .محوري محصول بر تاكيد با كارگاهي
اي كيفي، تنوع بخشي و به روزسازي آموزشي هاي فني و حرفه اي متناسب با اقتضائات بازار ارتق9-

 .حرفه آموزي و كار در كشور با كمك نهادهاي ذيربط و شركاي اجتماعي
 آموزي،  المللي سازمان با هدف استانداردسازي نظام مهارت ها و ارتباطات بين توسعه همكاري10-

بهره مندي از فرصت هاي توسعه بازار حرفه آموزي، انتقال دانش و تجارب جهاني در آموزش فني و 
 .حرفه اي

ور و ارتقاي هاي خارجي در كش گذاري هاي فناورانه و مهارتي حاصل از سرمايه استفاده از ظرفيت11-
 .كيفيت مهارت نيروي كار ايراني در مقياس جهاني

هاي مهارتي نيروي انساني كشور در زمينه صنايع  م مهارت آموزي در جهت رفع كاستيهدايت نظا12-
 .مولد اشتغال انبوه و ارتقاي بهره وري نيروي كار

با هماهنگي و هاي مهارت آموزي  ديدگان به فرصت پذير و آسيب ش دسترسي اقشار آسيبافزاي13-
 .هاي ذيربط همكاري دستگاه

گيري مبتني بر شواهد، جلب مشاركت نيروهاي كارشناسي و خدوم سازمان در  استقرار نظام تصميم14-
 .مديريت آن با رويكرد شايسته گزيني


