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    سازي ساختمان صنعتيآموزشهاي مهارت ضرورت 
  

و نيازهاي  توقعاتمسكن و كمبود آن در مقايسه با  بحثدر زندگي مردم دارد  تاثير جديهاي مهم كه مستقيما يكي از بخش
، درصد بااليي از (GDP)ص داخلي كشور لقابل توجهي از توليد ناخا سهماين بخش عالوه بر اختصاص دادن . مردم است 

بر اساس سرشماري سال .  به خود اختصاص مي دهد را و به ويژه اشتغال مولد  و گردش مالي كشورسرمايه گذاري بلند مدت 
واحد مسكوني موجود نيز  ميليون 5/1 است و مواجهواحد مسكوني نسبت به تعداد خانوار  ميليون 6/1 با كمبود، كشور 1385

  .از آن آگاه بوده و بر آن واقف هستند اي است كه تمام مسئوالن و مردم اين نكته .ي ندارد شرايط مناسببراي سكونت 
  

 نواده هاي نوپاجديد براي اين خا و به تبع آن نياز به مسكن رسيده استهرم سني جمعيت كشور به سن اشتغال و ازدواج  بيشينه
، هاي كم درآمد جامعه براي تامين مسكن دهك و اثر گذار در ساليان اخير هاي مناسبفقدان برنامه از طرف ديگر واز طرفي 

  .است گرديدهمردم باالخص جوانان حقيقي  به تقاضاي بخشهاي متولي به عدم توان پاسخگويي منجر
  

، مشكلاز اين  كارشناسان، تنها راه برون رفتتوليد كنندگان ، دست اندركاران توليد و ساخت مسكن و  بنا به اظهار نظر اكثر
سازي ساختمان و مسكن به عنوان يك ضرورت ملي نگاه به صنعتي. تغيير نگاه از سنتي سازي به صنعتي سازي مسكن است

هاي آوريهاي جديد كه مبتني بر فنتا با اتكاي به آن به شيوه آيدوجودبهريزان برنامه غييري است كه بايد ابتدا درتفكرهمان ت
  .، متوسل گرديد نوين است 

  
سازي ساختمان نه تنها توانايي پاسخگويي به تقاضاي فعلي جامعه وجود خواهد داشت، در صورت حركت به سمت صنعتي

حمايت از  راستادر اين  . بلكه در سرعت ساخت، كيفيت و قيمت تمام شده ساختمان نيز تاثيرات مثبت جدي خواهد گذاشت
  : رسد روري به نظر مياين صنعت جهت نيل به اهداف زير ض

 با توجه به  تقاضاي روز افزون مسكن در كشور بويژه در نسل جوانبرقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن  -

 مفيد ساختمانافزايش كيفيت و عمر  -

 اتالف انرژي در ساختمان جلوگيري از مصرف و  اصالح الگوي -

 امكان خريد توسط اقشار ضعيف و متوسط ايجادقيمت تمام شده مسكن و  كاهش -

 و جلوگيري از تاخير در بهره برداري افزايش سرعت احداث ساختمان -

 كشورنيروي كار فعال درصنعت ساختمان و ارتقاء سطح تحصيلي و مهارتي افزايش بهره وري  -

 و منابع مورد نياز براي توليد مسكن  مصالح از بخش بهره گيري اثر -

 استحكام مناسب ساختمانهاي صنعتي ازطريقزلزله  يالاحتممقابله با خطر  -

  
  
  
  



٢ 
 

  ازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدامات س
  

بعنوان برترين  ارتباط با مهارت آموزي به جوانانكه در  فني و حرفه اي كشور براساس رسالت و وظيفه ايسازمان آموزش 
سرمايه هاي كشور ، عهده دار است و با درنظر گرفتن عرصه جديد اشتغال آفريني در امر مسكن سازي صنعتي ، آموزش 

  .نموده است را آغاز بخش و مولد بخش صنعتي سازي ساختمان  مهارتهاي اثر
  

نوين را  تربيت نيروي انساني ماهر در اين صنعتاين سازمان در اولين قدمهاي خود ، تدوين استاندارد هاي آموزشي الزم براي 
 هم اكنون ، ؛ با همكاري بخش خصوصي فعال و با تربيت مربيان توانمند نموده به تفكيك روشها و سيستم هاي جديد آن ، تهيه

  . نهاي كشور ، بصورت رايگان در دستور كار داردانجام آموزش در مراكز آموزشي دولتي خود در شهرستا
  

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور همچنين از طريق ترغيب بخش خصوصي و صدور مجوزهاي الزم ، راه را براي حضور 
مورد نياز صنعتي سازي مسكن داراي تخصص الزم و فعال بخش غير دولتي در امر مهارت آموزي  و تامين كارگران ساختماني 

 وزارت مسكن وو فني كه پشتيباني مالي الي سازمان به تنهايي ، بديهي است با توجه به محدوديت منابع م .، هموار نموده است 
قالب تشكلها ،  در بخش خصوصي فعاالن از ظرفيت بالقوه بيشتر بعنوان متولي بخش مسكن ، در جهت بهره مندي شهرسازي

  . موثر خواهد بود انجمنها وكانونها ،
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