
 

 

 

 مهارتی یادداشت

 مهارتی های آموزش با آن تلفیق و کارآفرینی های آموزش ارائه ضرورت و اهمیت :موضوع

 حرفه دکترای/کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان مهارتی های آموزش عالی احمدآلی،کارشناس کمال:قلم به

 کار و کسب عالی مدیریت ای

 

 است شده تبدیل کشور آموزشی نهادهای فعالیتهای ترین وگسترده مهمترین از یکی به کارآفرینی آموزش امروزه

 کارآفرینی. شودمی تلقی حاضر عصر در بشر پیشرفت و تالش و کار ثقل مرکز و کانون کارآفرینی، دیگر تعبیری به. 

 کارآفرینی کلیدی اهمیت به توجه با و است خاصی فرهنگ وجود نیازمند جوامع، در نمو و رشد ایجاد منظور به

 دیده تدارك جامعه در فرهنگی چنین بسط برای را مفصلی های برنامه کشور آموزشی نظام نوین، اقتصادی در

 محرك موتور عنوان به جامعه در کارآفرینی آموزش توسعه و کارآفرینانه های فرصت تشخیص و  شناسایی. است

 نیروی در وری بهره و گذاری سرمایه روحیه کننده تقویت و دهنده پرورش سویی از و اقتصادی توسعه و تولید

 دارای و ماهر انسانی منابع تربیت با کارآفرینی های آموزش و مهارتی های آموزش تلفیق.  شود می تلقی انسانی

 اشتعال ایجاد و پویایی و رشد مسیر و فراهم کارآفرینی عرصه در را آموختگان مهارت حضور زمینه کارآفرینی، تفکر

    .سازد می مهیا جامعه در را پایدار

 فاقد که است آموختگانی مهارت و آموختگان دانش حضور کشور، بزرگ های چالش از یکی اینکه به توجه با

 توانایی و قابلیت فاقد همچنین و کار و کسب توسعه و ایجاد جهت در الزم های مهارت و فردی های توانایی

 و کارآفرینی های آموزش همراهی ضرورت و لزوم امر این.  باشندمی کارآفرینانه فرصتهای ایجاد و  تشخیص



 های مهارت و دانش بایستی افراد بنابراین. دهد می نشان اشتغال و آموزش اهداف تحقق راستای در را مهارتی

  .باشند داشته را پردازی ایده و خالقیت پذیری، ریسک جمله از هایی توانایی ، فنی

 های آموزش با فنی های مهارت تلفیق طرح اجرای در توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای موفق تجربه 

 نوآورانه کارهای و کسب گیری شکل برای و نهاده گام مسیر این در نیز کشورها سایر تا گردیده موجب کارآفرینی

 تفکر و فرهنگ توسعه از حمایت با را نو کارهای و کسب شکوفایی و رشد مسیر و شده قائل خاصی اهمیت

   .گیرند پیش در آموزان مهارت و آموختگان دانش بین در کارآفرینانه

 شرح به ای حرفه و فنی آموزش مراکز در مهارتی های آموزش با همراه کارآفرینی های آموزش ارائه اهمیت لذا

  :گردد می بیان ذیل

  آموزان مهارت در کارآفرینی فرهنگ و روحیه ایجاد -

  کارآفرینانه های فرصت شناسایی و تشخیص راستای در آموزان مهارت سازی آگاه -

   ایده دارای آموزان مهارت از حمایت و بسترسازی -

   آموزان مهارت در کارآفرینانه تفکر و انگیزه ایجاد -

   کارآفرینی روحیه دارای آموزان مهارت توانمندسازی و هدایت ، شناسایی -

  محور بازار و اقتصادی های فعالیت و  مهارتی آموزشی های برنامه بین در موجود فاصله کاهش -

  پایدار اشتغال جهت در مسیری بعنوان مهارتی های آموزش از استقبال افزایش -

   نوآورانه کار و کسب های آموزش برای مناسب بستری سازی فراهم -

  کارآفرینی آموزشهای تلفیق با مهارتی های آموزش سطح ارتقاء و بروزرسانی -

  کارآفرینانه محیط ایجاد و کارآفرینی های آموزش با فنی و مهارتی های آموزش همسوسازی -

  کشور کارآفرینی چرخه در موثر آموختگان مهارت پرورش با کارآفرینی اکوسیستم در ویژه جایگاه کسب -

 و فنی آموزش مراکز در مهارتی های آموزش ارائه های روش در تغییراتی ایجاد فوق اهداف به نیل راستای در

 اساس بر را آموزشی نوین های شیوه  آموزشی، قدیمی الگوهای در تغییر ایجاد با تا یابد می ضرورت ای حرفه

 کارهای و کسب توسعه و بهبود ایجاد، جهت در فنی و محور مهارت های آموزش با کارآفرینی های آموزش همراهی

 رویکرد این اجرای راستای در مناسب بستری ایجاد در ضروری تغییرات جمله از. گرفت بکار فناورانه و نوپا نوآورانه،

  :کرد اشاره زیر موارد به توان می



  مهارتی های آموزش مکمل بعنوان کارآفرینی های آموزش به جدید نگرش ایجاد -

  تلفیقی استانداردهای تدوین و آموزشی اهداف اصالح -

  مهارتی آموزشی های دوره برگزاری شیوه و استراتژی در تغییر -

 ای حرفه و فنی هایآموزشگاه و ای حرفه و فنی آموزش مراکز در مهارتی های آموزش ریزی برنامه در تغییر -

  ازاد

  کارآفرینی های آموزش ارائه جهت ویژه جایگاه تعیین -

  کارآفرینی پتانسیل با توانمند آموزان مهارت پرورش راستای در مدت بلند ریزی برنامه -

 بازار به ورود متعاقباً و نرم  های مهارت  کسب برای کارآفرینی مرتبط هایفعالیت به بخشی انسجام منظور به فلذا

 مهارت و افرینی کار های آموزش تخصصی مراکز" اجرایی دستورالعمل معاونت این کشور، کار و کسب و اشتغال

 این در. نمود ابالغ استانها به 39485/200/98 شماره به 30/10/99 تاریخ در و تدوین و تهیه را "کار و کسب های

 جهت موقعیتی همچنین است توجه مورد بازار به ورود مرحله تا ایده گیری شکل از کارآفرینی فرآیند تمامی مراکز

 مهارتی، و کارآفرینی آموزشی خدمات ارائه ها، ایده بررسی امکان آنان، کاری تیم و بالقوه کارآفرینان شناسایی

 را گذار سرمایه جذب و بازار به ورود مرحله تا نوپایی و نوزادی دوره مالی تامین منتورینگ، کاری، فضای مشاوره،

 .نماید می فراهم

 گروهای برای کارآفرینی حوزه در خاص فعالیتهای و وظایف انجام بر مبتنی اختصاصی های آموزش مراکز این در

 آموزش مراکز کلیه مدیران سربازان، آموزان، دانش و دانشجویان ای، حرفه و فنی آموختگان مهارت شامل که هدف

 قابل دسته سه در باشند می..... و روستائیان استارتاپی، هایگروه اقتصادی، بنگاههای شاغلین ای، حرفه و فنی

   :شود ارائه تواند می مشاوره همراه به تفکیک

 بمنظور کارآفرینی مفهوم توسعه جهت سنجی امکان تحلیل و خالقیت و نوآوری و سازی ایده زمینه در آموزش •

  .جدید خدمات یارائه یا و محصول تولید

 طریق از که سازمانی و مستقل از اعم کارآفرینی صحیح مدیریت های شیوه با آشنایی جهت تخصصی آموزش• 

 گسترده را فعالیت حیطه و رساند تکامل به را جدید خدمات و محصول میتوان تشویق و پشتیبانی و حمایت با آن

  .نمود تر

 های استراتژی مالی، منابع تامین چگونگی نظیر کارآفرینی های دیدگاه با همراه کاربردی تخصصی آموزشهای •

  ...و مالیات و بندی بودجه ، حسابداری ، بازاریابی



 مشاوره گیرد انجام کار و کسب مهارتهای و کارآفرینی تخصصی مرکز در تواند می که اموری دیگر از همچنین

 یک شروع برای فرد شخصیتی ویژگیهای ارزیابی های زمینه در: جمله من مختلف های زمینه در کار و کسب

 مالی تأمین روشهای شروع، برای الزم مربوطه مجوزهای کار، و کسب مدل تهیه ، ایده ثبت و ارزیابی کار، و کسب

   .باشد می کار و کسب شروع برای

 در ای حرفه و فنی آموزش سازمان در کار و کسب های مهارت و کارآفرینی آموزش اجرایی فرآیند های ظرفیت

  کشور

  نفر 736( مربی تربیت مرکز از مربیگری کد دارای) کارآفرینی مربیان تعداد

  نفر 180 دارند فعالیت مستقیم بصورت که  تخصصی های دپارتمان مسئولین و کارشناسان مربیان، تعداد

  دپارتمان 31  استانها در گسترش شورای دبیرخانه مجوز دارای و فعال های دپارتمان تعداد

 یک موجود مربیان بازآموزی و مربیان تامین جهت کرج مربی تربیت مرکز در کارآفرینی تخصصی دپارتمان وجود

 دپارتمان


