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 استفاده از اطالعات اين اثر با ذكر منبع بالمانع است.

  
  چكيده

  ورود دستگاه هاي مختلف به آموزش هاي فني و حرفه اي در كشور آسيب هاي ناشي از
  رتيمها يآموزش ها يهبرار مديريت وي واحد برا يسازمان ليتشكو ضرورت 

، دستورالعمل ها و اين پژوهش بر اساس مطالعه قوانين و مصوبات وضع شده در قوانين كشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي
بررسي چالش هاي موجود نظام منسجم آموزش هاي فني و حرفه اي غير  وضوابط اجرائي داخلي دستگاه هاي متولي آموزش 

پيشنهادها و راهكارهايي براي بهبود وضعيت موجود آموزش هاي فني وحرفه اي مهارتي غير رسمي ارائه مي  رسمي مهارتي،
 دهد.

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده قوانين اصلي در دو مرجع به تصويب رسيده اند: مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي  - 1
وراي عالي انقالب فرهنگي مي بود سرنوشت برخي از مصوبات اين انقالب فرهنگي، مي توان گفت چنانچه وزير كار نيز عضو ش

 شورا به گونه اي ديگر رقم مي خورد.
تداخل كاري دستگاه هاي مجري به واسطه برداشت گوناگون از قوانين موجود:  وجود قوانين متعدد براي اجراي آموزش هاي   - 2

مهارتي و عدم شفافيت ضوابط تعريف شده در مصوبات، مرز بندي بين حوزه فعاليت دستگاه ها را عمال غير ممكن كرده است و 
با استانداردهاي مختلف آموزشي و تامين نشدن تغيير رفتاري مورد انتظار براي  ،نتيجه آن اجراي دوره هاي آموزشي يكسان

تصدي يك شغل است، نگاه دستگاه هاي مجري به مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غيررسمي از زاويه ديد خود 
ناد به قانون موضعه باعث موازي يكي از منظر شغلي، ديگري از منظر هنري و دستگاه ديگر از منظر بهداشتي و يا صرفا است

 كاري و تداخل دستگاه هاي مجري در اجراي دوره هاي آموزشي شده است
فعاليت آموزش هاي آزاد دانشگاه ها و جهاد دانشگاهي و بعضا با دادن مجوز تاسيس آموزشگاه برخالف ضوابط و مقررات موجود  - 3

دليل كاهش دانشجو و كسب درآمد و رقابت نابرابري را با آن هم در كليه حوزه هاي آموزش هاي غير رسمي مهارتي به 
آموزشگاه هاي آزاد كه داراي مجوز از دستگاه ذيربط هستند رقم زده است كه از پيامد هاي اين عدم شفافيت و توليگري است، 

بخش نتيجه آن تضعيف سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه آموزش هاي مهارتي است و سردر گمي سرمايه گذاران 
 خصوصي در حوزه آموزش مهارتي را به دنيال دارد، 

تنوع قوانين و مجريان آموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي سبب مي شود هر دستگاه خود را محـق بـه اجـراي برنامـه      - 4
هاي آموزشي بر اساس سيلقه بداند، عدم وحدت رويه در استانداردها و فرآيندهاي آموزشي و عـدم وقـوف كامـل بسـياري     

ستگاه هاي مجري به ساز و كارهاي آموزشي از جمله: محتواي دوره ها، اجراي دوره، حضور كارآموزان ، برگزاري آزمـون و  د
اصوال آمـوزش خصوصـا آمـوزش هـاي     صدور گواهينامه ها باعث اتالف منابع و  ايجاد توقع كاذب در افراد كارجو مي گردد. 

به دستگاه هاي غيـر تخصصـي، آمـوزش     همه فرآيندهاي آموزشيردن فني و حرفه اي مهارتي كاري تخصصي است لذا سپ
غير استاندارد را در پي داشته و هدف هاي رفتاري كه از قبل اين آموزش ها بايد تامين شود و همانا آماده سازي افراد براي 

  الح شود.انجام وظائف شغلي را تامين نخواهد كرد. لذا با توجه به شرايط كنوني كشور اين رويه بايد اص
قوانين موجود قبل ازانقالب اسالمي مي توان دريافت سپردن آموزش هاي مورد نياز شاعلين در حيطه وظائف . با نگاهي به  - 5

وزارت خانه ها به خود آن دستگاه از رويه هاي معمول بوده است و اين روند تاكنون نيز ادامه داشته اسـت. البتـه تغييـرات    
زاع وظائف و ايجاد  وزارت خانه جديد جابجائي وظائف در حوزه هاي آموزشي را نيز بـه دنبـال   ساختاري ادغام، انحالل و انت

داشته است.  وظائف آموزشي به وزارت جديد منتقل شده و براي آن ساختار جديد درست شده است اما ساختار قبلـي نيـز   
تاكنون نيز به  1359گ كننده دستگاه ها  از سال روند قوانين براي ايجاد نهاد هماهنبعضا به فعاليت خود ادامه داده است. 

واسطه تنوع و گسترگي قوانين و دستگاه هاي مجري نتوانسته و نخواهد توانست اين همـاهنگي را ايجـاد كننـد. تجربيـات     
 چهل سال گذشته مويد اين مطلب است و همه دستگاه ها همان رويه هاي خود را عمل مي كنند.

  پيشنهاد:
هاي كنوني صرفا با ايجاد سازمان يا نهادي براي مديريت و راهبري آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي غير اصالح رويه 

رسمي امكان پذير است . نهادي مشابه با سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي براي حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي و 
  مهارتي غير رسمي .
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ت صنعتي خود توليد كننده كاال يا خدمات نيست اما استانداردهاي توليدات و خدمات را ساز مان ملي استاندارد و تحقيقا
تعيين كرده و به توليد كننندگان واجد شرايط نشان استاندارد اعطا نموده و بر آ نها نظارت نموده تا از معيار هاي تعيين شده 

و حرفه اي و مهارتي غير رسمي مي تواند به كار گرفته  عدول ننمايند. اين مدل براي براي استاندارد سازي آموزش هاي فني
  شود. 

براي مديريت و راهبري آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي غير رسمي مي توان  سازمان ملي مهارتبا ايجاد 
اين نهاد را به عنوان مرجع تدوين معيار ها و استانداردهاي آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارتي و ارزشيابي 

 اعطاي نشان ملي مهارتي و نظارت بر اجراي اين معيار ها در مراكز مجري آموزش در كشور تعيين نمود و با شغل
به مراكز مجري كه معيارهاي تعيين شده را برآورده نموده اند وحدت رويه در آموزش هاي غير رسمي بين همه 

  دستگاه هاي مجري ايجاد كرد.
د ساختار جديد در دولت نمي باشد بلكه مي توان از ميان دستگاه هاي مجري براي ايجاد اين سازمان نياز به ايجا 

نظام تدوين برنامه آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غير رسمي آن دستگاهي را كه مشخصه هاي الزم از جمله 
نرم  امكانات سخت افزاري و، نظام ارزيابي و كنترل، نظام سنجش و ارزشيابي و تعيين صالحيت شغلي، درسي

براي انجام اين مهم را دارد انتخاب نمود و اين وظيفه  افزاري و منابع انساني متخصص، ساختار بانك داده منسجم
را  به ان محول كرد. بدين ترتيب مجريان كنوني آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي جهت ادامه فعاليت خود را با 

 معيار هاي استاندارد تطبيق خواهند داد. 
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  نقش آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي در  اشتغالمقدمه:  - 1

نسل امروز به واسطه تغييراتي كه در ارتباطات جوامع به وجود آمده است بسيار كمتر از نسل هاي گذشته مي تواند و يا مجبـور اسـت   
ختلـف تصـميم گيـري كـه بـه واسـطه رشـد        خود را با نقش ها و مقياس هاي سنتي تطبيق دهد، تنوع در گزينه هاي انتخابي و امكانات م

يافتگي و مدرن شدن جوامع ايجاد شده اند، اهميت روز افزون عالئق فردي درانتخاب شغل همه و همـه نيازمنـد ورود ايـده هـا و تفكـرات      
  جديد منطبق با اين تحوالت به حوزه هاي آموزشي علي الخصوص آموزش هاي فني وحرفه اي است.

وشي است براي آشنا ساختن و تمرين دادن افراد براي پرورش مهارت هاي فكري، عملـي و اجتمـاعي ، لـذا    آموزش فني و حرفه اي ر 
 پهنه اي بسيار گسترده دارد. براي انجام دادن هركار، نياز به مهارتي است كه بايد روش كسب آن آموخته شود و براثر ممارست اعتالء يابـد 

يستگي ها در صورتي كه مورد سنجش و ارزشيابي و قضاوت قرار گيرند مبدل بـه صـالحيت   و به شايستگي هاي شغلي تبديل شود. اين شا
هاي شغلي خواهند شد كه پايه و اساس منابع انساني بهره ور را تشكيل مي دهد. پس مهارت، گوهر گرانبهـايي اسـت كـه ميـزان كفايـت      

ت يك كشور به اندازه مهارت هايي است كـه در نيـروي انسـاني آن    افراد، شركت ها و كشورها را از همديگر متمايز مي سازد. ميزان پيشرف
مي شوند اما شايستگي هاي نيروي انساني، آن را بـه پيشـرفتگي پايـدار        كشور وجود دارد ، هر چند منابع طبيعي تبديل به ثروت كشور

صالحيت هاي انساني اسـت كـه بـه ارزشـهاي     » همه « گفتگو درباره » آموزش فني و حرفه اي « گفتگو درباره ،تبديل مي سازند . بنابراين
   )1384خادمي اقدم,  &(منصورنيا  اجتماعي منجر مي شوند .

در اين ديدگاه همه توانايي هايي كه به وسيله افراد كسب مي شوند موضوع آموزش فني و حرفه اي قرار مي گيرند و بي شـك يكـي از   
ابزارهاي توسعه صنعتي و به تبع آن توسعه اقتصادي قلمداد مي شود و چنانچه اين آموزش ها با توجه به بازار كار و صنعت بـه مـورد اجـرا    

ز مشكالت اقتصادي و اجتماعي خصوصاً مشكالت جمعيت جوان و فعال كشور را حل خواهد نمود. جهـاني شـدن بازارهـا،    در آيد، بسياري ا
در واقع يكي از اهداف مهم نظام فشار فراواني را بر اصالحات نظام آموزش و تحصيالت حرفه اي در بسياري از كشورها وارد آورده است. 

  ي منابع انساني براي رقابت سنگين ملي در عرصه اقتصاد جهاني روبه رشد مي باشد.  آموزش و تحصيالت كشورها، آماده ساز
از جمله سياست ها و راهبردهاي مهم و مورد توجه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه كه به صـورت برنامـه هـاي كوتـاه و بلنـد      

  مي توان به موارد زيراشاره نمود :  ،مدت به اجرا در مي آيد
  ه منابع انساني )  توسع1
  )  توسعه و ترويج مهارت ها براي افزايش كيفيت محصوالت و افزايش درآمد 2
  )  پرورش كارآفريني  3
  )  گسترش آموزش هاي حرفه اي4
  )1EFA) آموزش براي همه(5
  )  افزايش تغييرات در اصول و روش هاي تدريس، يادگيري و آزمون 6
  )  ارتقاء سطح استانداردهاي ملي به سطح استانداردهاي جهاني  7
  )2LLL)  آموزش مادام العمر(8
  )  تامين نيروي كار ماهر براي اقتصاد كشور  9

  )  تضمين شغلي جوانان 10
  )  كاهش بيكاري  11

  گذاري وجود دارد: در مباحث اقتصادي دو نوع سرمايه
 آالت ري در منابع و ماشينگذا گذاري فيزيكي، شامل سرمايه سرمايه .1

 گذاري در نيروي انساني بمنظور انباشت سرمايه در اين بخش و افزايش عامل نيروي كار گذاري انساني، شامل سرمايه سرمايه .2

                                                 
١ education for all 
٢ Life Long Learning  
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 گذاري هاي فيزيكي، موجب افزايش تقاضا براي نيروي انساني و از آن جمله نيروي انساني متخصص و ماهر است. بطور كلي افزايش سرمايه
گذاري فيزيكي بسيار با اهميت  بنابراين نقش آموزش و تربيت نيروي انساني و تعيين صالحيت حرفه اي و مهارتي نيروي كار توام با سرمايه

گرفت. اما تجربيات جهـاني در تاكيـد    گذاري در تربيت نيروي انساني به طور نسبي كمتر مورد توجه قرار مي خواهد بود. در گذشته، سرمايه
گذاريهاي فيزيكي، نمايانگر اين است كه عامل آموزش نقش مهمي و تعيين كننـده اي در سـودآوري    يت نيروي انساني توام با سرمايهبر ترب

  كند. گذاري هاي مادي بازي مي سرمايه
  :زير با كم و بيش تغيير در ادبيات، همواره در دستور كار دولت ها بوده است،  هدافا

 بت پذيري كشور به منظور نيل به پيشرفت و عدالت با بكارگيري موثر وكارآمد سرمايه هاي انساني براي بـاال  توسعه و بسط قابليت هاي رقا
 بردن رشد اقتصادي و ارائه مطلوب خدمات مطابق استاندارد جهاني

 صيانت از نيروي كار شاغل 

 گسترش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در زمينه كار 

  ترويج وتوسعه كارآفريني 

 ارتقاء به جايگاه گروه كشور هاي داراي شاخص توسعه انساني باال 

 توانمند سازي افراد جامعه وكاهش فقر 

       توانمندسازي مديريت بنگاه هاي اقتصادي و ارتقاء شاخص بهره وري نيروي كار  و به تبع آن افزايش كيفيـت محصـوالت و ارتقـاء كيفـي
 خدمات

ورود نيروي كار آموزش ديده و ماهر به بخش هاي مختلـف اقتصاد(صـنعت ،خـدمات و    جز اينكه از  لذا چاره اي وجود ندارد
  كشاورزي) صرفنظر از سطوح شغلي(كارگرساده،كارگر ماهر،كارشناس و متخصص) براساس چرخه زير اطمينان حاصل نمود:

  

  

تعيين صالحيت 
حرفه اي نيروي 
كار  بر اساس 

استاندارد هاي 
بين المللي

ارائه خدمات و 
توليد با كيفيت

افزايش بهره 
وري

افزايش رشد 
اقتصادي و رقابت 

پذيري

افزايش سرمايه 
گذاري 

آغاز حركت (
)چرخه

افزايش تقاضا  
براي نيروي كار

توسعه منابع 
آموزش (انساني

هاي شغلي شرط 
)استمرار چرخه

ALMP 
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ر عوامل دخيل در اقتصاد بيشتر نباشد كمتر از اين رو مي توان گفت نقش آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي چنانچه از ساي
نخواهد بود: تسريع در اشتغال نيروي كار ،پايداري و تثبيت مشاغل، افزايش كيفيت توليدات و ارائه خدمات و به تبع آن باال رفتن قدرت 

ر اين نكته ضروري است آموزش رقابت پذيري بنگاه ها در عرصه هاي ملي و بين المللي از جمله پيامد هاي اين آموزش ها است. اما ذك
است كه مي تواند اين ارتباطات را  1ALMPهاي شغلي خود به تنهائي سبب كاهش نرخ بيكاري نمي گردد و لذا سياست بازار كار فعال 

  برقرار نمايد.
فزاينده اي در ميان كشورها بر اساس  گزارش هاي منتشره از سوي سازمان جهاني كار در دو دهه اخير معضل بيكاري جوانان  به نرخ 

اگرچه مدت زمان بيكاري جوانان كوتاهتر از  رسيده است و ميزان بيكاري جوانان در مقايسه با گروههاي سني باالتر بسيار قابل توجه است.
مواد مخدر، جرم،  ميان ساالن است اما نمي توان معضل بيكاري جوانان را گذرا و بي اهميت جلوه داد . طرد شدن و متعاقب آن گرايش به

ناآرامي اجتماعي از عواقب بيكاري جوانان است كه منجر به ويراني جامعه مي شود . اگر طول مدت بيكاري جوانان طوالني شود مي تواند 
ي شود پيامدهاي مخربي بر زندگي كاري فرد داشته باشد البته عواقب بيكاري جوانان تنها محدود به ناهنجاريهاي اجتماعي و سوءرفتار نم

همراه فقر آموزشي و عدم تجربه كاري تاثير عميقي بر اشتغال و درآمد جوانان در بقيه مسير زندگي خواهد داشت. حقيقت امر اين ه بلكه ب
است كه جوانان بيشتر از افراد ميان سال تحت تاثير شرايط اقتصادي حاكم قرار مي گيرند. داليل بسياري درخصوص نرخ باال و متغير 

جوانان در مقايسه با بيكاري ميان ساالن مطرح مي باشد، هنگامي كه يك موسسه اقتصادي با ورشكستگي مواجه مي شود جوانان بيكاري 
اولين گروه اخراجي هستند بدليل اينكه آنان از جايگاه كم اهميتي در بنگاه اقتصادي مربوطه برخوردارند. جوانان بزرگترين گروه را در 

يل مي دهند، از اين رو است كه نيروي جوان در مقايسه با كاركنان ميانسال بيشتر در معرض كاهش دستمزدها و ميان جويندگان كار تشك
بيكاري قرار دارند. شرايط اقتصادي در شناسايي معضل بيكاري جوانان و تعيين پاسخ مناسب به آن نقش بالمنازعي را ايفا مي كند. 

ال نمي شود بلكه شرايط اقتصادي رو به رشد تعيين كننده است تا افراد بعد از پايان هر برنامه آموزش شغلي به تنهايي منجر به ايجاد اشتغ
برنامه هاي مهارت شغلي مؤثرترين ابزار در اتصال  ،. در طول مدت يك ركود اقتصادييا نه ي آموزشي در حرفه مورد نظر مشغول شوند

هاي آموزش شغلي مي  يط رونق اقتصادي هستند. در زمان شكوفايي اقتصادي طرحافراد جوان به بازار كار و آماده سازي انها براي شرا
به هر شكل آموزش هاي مهارتي و شغلي يك فرايند تواند معضالتي نظير ناهماهنگي بين مهارت ها و مشاغل را مرتفع نمايد. 

  مستمر است كه در زمان ركود و يا رونق اقتصادي كاركردهاي خود را داراست.
، است كه مي تواند ارتباط بين آموزش هاي مهارتي و اشتغال را برقرار نمايد بازار كار فعال سياست هاي اين كنوني كشوردرشرايط 

  : سياست هائي چون

 ايجاد نظام جامع اطالعات بازار كار)LMIS(: و  براي شناخت وضعيت موجود و برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار
 ايجاد نظام تشويقي پرداخت حقوق بيكاري

  ايجاد تقاضا: در طول مدت ركود اقتصادي بجاي تعليق نيروي كار بايد سطوح مهارت افراد را ارتقاء داد تا ضمن پركردن
 ظرفيت هاي شغلي موجود در زمان رونق اقتصادي ، بهره وري افزايش يابد . 

 ايد مشخص باشد تا همه ظرفيت ها براي تحقق آنها به خدمت گرفته شود هدف گيري: گروه هاي هدف در اين سياست ها ب 

  تامين هزينه: درآمدهاي دولتي از منابع مهم تامين هزينه براي به حركت درآوردن چرخ اشتغال به شمار مي آيند كه مي تواند
مشاركت در اجراي آموزش هاي شغلي توسط به صورت مستقيم  يا به صورت غير مستقيم با  ايجاد برخي از معافيت ها پرداخت شود و 

 كارفرمايان يا اتحاديه ها و بنگاه هاي اقتصادي را  بيشتر نمايد. 

  اجبار: در كشورهاي صنعتي سياست ها و برنامه ها از نوعي اجبار در عملكرد برخوردارند. بدين گونه كه اگر افراد بيكار از
شركت در برنامه هاي آموزشي اجتناب كنند از مزاياي بيكاري محروم مي شوند و يا به كار گيري افراد غير ماهر و فاقد صالحيت شغلي با 

 ست. شايان ذكر است برنامه هاي اجباري از اثربخشي كمتري در مقايسه با برنامه هاي داوطلبانه برخوردارند . پرداخت جريمه همراه ا

  خوداشتغالي: برنامه هاي خوداشتغالي در اشكال و ساختارهاي متفاوتي وجود دارند. اگر افراد كم درآمد و محروم بعنوان هدف
امه ها بايد در راستاي تامين خدمات به اين قشر قرار گيرد. مضافاً اينكه تهيه اين نوع برنامه اين برنامه هاي تعيين شوند طرح ريزي اين برن
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هاي خوداشتغالي دسترسي به منابع مالي بزرگترين مانع بر سر راه  ها در مقايسه با ديگر برنامه ها كم هزينه مي باشد. در نوآوري
 تي ، مشاوره و حمايت نيز در كسب موفقيت طرحهاي خوداشتغالي موثر مي باشند . كارجويان است . به غير از منابع مالي ، آموزش مهار

  همكاران اجتماعي: نقش تشكل هاي صنفي،اتحاديه ها و بنگاه هاي اقتصادي و مجريان آموزشي در بخش هاي مختلف دولتي
راهبري و  از اين رون موفقيت است. و خصوصي در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش هاي مهارتي مهمترين فاكتور تضمي

سياست گذاري واحد و استاندارد سازي آموزش هاي مهارتي به گونه اي كه همه مجريان اين آموزش ها از آن  مديريت و نيز
همراه با تعهد آنان نسبت به برنامه  بوده و ارتباط بين محتويات  ،تاسي نمايند موجب هم افزائي و هدفمند نمودن همكاري ها

 برنامه و كيفيت آموزشي را تقويت مي كند . 

دستيابي به  سياست ها و راهبردهاي ذكر شده زماني ميسر است كه قوانين و مقررات موجود همگرا بوده و دستگاه يا نهاد معيني را 
و حرفه اي تعيين و به رسميت شناخته شود تا تغييرات رفتاري مورد نظر به نحو مطلوب  براي براي راهبري و مديريت آموزش فني

ايجاد و كليه برنامه هاي آموزش با محوريت اجرايي آن نهاد و با بهره گيري از امكانات و ملزومات الزم به اجرا درآيد، تداخل 
دم يكپارچگي و وحدت رويه از آفت هاي يك نظام آموزشي وظايف و عدم انسجام، ضوابط و قوانين مختلف براي مقاصد واحد و ع

  .است كه نظام آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي كشور بدان دچار است
  

  روش شناسي - 2
كه با در نظر گرفتن نياز جامعه و امكانات موجود مورد تحقيق قرار گرفتـه اسـت.    حاضر، از نوع پژوهش هاي كتابخانه اي است پژوهش

، دستورالعمل ها و ضـوابط اجرائـي   كشور، شوراي عالي انقالب فرهنگي قوانيناين پژوهش بر اساس مطالعه قوانين و مصوبات وضع شده در 
پيشـنهادها  ، يمهارتآموزش هاي فني و حرفه اي غير رسمي هاي موجود نظام منسجم  بررسي چالش وداخلي دستگاه هاي متولي آموزش 

  .دده ميد كيفيت وضعيت موجود ارائه و راهكارهايي براي بهبو

  ها يافته - 3
تـر، حفـظ و تقويـت     اي و از همه مهم حرفهو   فني آموزش هاي انجام شده نشان مي دهد كه درخصوص بهبود وضعيت موجود  پژوهش

  اعمال اصالحات الزم در قوانين، مصوبات  از ضروريات است.  ها، در جامعه، رفع محدوديت آنجايگاه 

خصوصا مرجع يكي شوراي عالي انقالب فرهنگي و مجلس شوراي اسالمي در حوزه آموزش  مصوب از دوقوانين  كثرت - 1
ايجاد وحدت  راهبري ، مديريت و تعدد مجريان را سبب شده بدون آنكه ساختار واحدي برايآموزش هاي غيررسمي 

 پيش بيني شود. رويه براي موضوع

 هاي مجري براي ايجاد هماهنگي بين دستگاه ايجاد يك نهاد سياست گذار آموزشي،با توجه به تنوع قوانين و مجريان  -2
 تا كنون دريافت. ابتداي انقالب اسالمي  ازضوعه وقوانين م ازكارائي الزم را نداشته است اين موضوع را مي توان 

ـ  از دستگاه ي دولتـي  وزش هاي مورد نياز شاعلين هر يكمسپردن آ قبل ازانقالب اسالمي بر اساس قوانين موجود -3 ه ب
اصوال آموزش خصوصا آموزش  آن دستگاه از رويه هاي معمول بوده است و اين روند تاكنون نيز ادامه داشته است دخو

 به دستگاه هاي غير تخصصـي  همه فرآيندهاي آموزشيسپردن  لذاهاي فني و حرفه اي مهارتي كاري تخصصي است 
آموزش غير استاندارد را در پي داشته و هدف هاي رفتاري كه از قبل اين آموزش ها بايد تامين شود را تامين نخواهد 

 اين رويه بايد اصالح شود. با توجه به شرايط كنوني كشور لذا كرد.

وليـد محتـوي   ساختار هاي اجرائي الزم جهت ت دستگاهي كهبين مجريان موجود آموزش هاي مهارتي،  الزم است از  -4
آموزشي و استانداردهاي مهارتي، ارزشيابي وتعيين صالحيت حرفه اي، نظارت و ارزيابي بر عملكرد آموزشگاه هـاي  

و  تعيين گردداين آموزش ها  مدير و راهبررا در اختيار دارد به عنوان  منابع سخت افزاري و نرم افزاري الزم  و آزاد
رعايت استانداردهاي تعيين شده از سوي ايـن  ساير  دستگاه هاي متقاضي ارائه آموزش هاي فني وحرفه اي مكلف به 

 .ضمانت اجرائي الزم در قانون پيش بيني شود و .شوند نهاددستگاه/
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الزم  طرح آموزش براي همه، طرح آموزش در طول عمر و  اصالح هرم شغلي كشـور  با توجه به جمعيت جوان كشور، -5
به آموزش هاي فني وحرفه اي و اصوال مهارتي از منظر شغلي  و طبقه بندي بين  ،مصوبات فعلي است با اصالح قوانين و

 المللي مشاغل نگاه شود. 

  

  دستگاه هايي كه بواسطه قانون مجري آموزش هاي رسمي و غيررسمي شناخته شده اند.  .4
فني و حرفه اي كه تحت عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي بر اساس آخرين قانون مصوب در خصوص آموزش هاي 

  بست: كار تعاريف زير را مي توان به به تصويب رسيد 1396ومهارتي در سال 
توسطه نظام ماي و شغلي از دوره  هاي حرفه آموزشي است كه جهت كسب شايستگي :1اي و مهارتي رسمي و حرفه آموزش و تربيت فني 

كاربردي و  اي، دانشگاه جامع علمي آموزشي و باالتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني وحرفه
آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي  شود. اتمام موفقيت اي مربوط منجر مي دانشگاه آزاد اسالمي ارائه و به اخذ مدرك تحصيلي و حرفه

  .ها است ورود به سطح بعدي آموزشدنياي كار مجوز 
اي مشخص ارائه و به  آموزشي است كه در خارج از نظام آموزشي رسمي طبق برنامه :2اي و مهارتي غيررسمي و حرفه آموزش و تربيت فني  

جرائي و اي، دستگاههاي ا ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه اين آموزشانجامد.  به اخذ گواهينامه شايستگي و صالحيت شغلي مي
هاي  ها و صالحيت جهت توسعه شايستگي3نايافته  صورت فردي و سازمان  ها به . نوع ديگر اين آموزششود بنگاههاي اقتصادي ارائه مي

  .باشد هاي رسمي مي سازي با آموزش ها قابل ارزشيابي و همسطح هر دو نوع اين آموزشپذيرد.  اي صورت مي شغلي و حرفه

 رفاه اجتماعي:وزارت تعاون، كار و  .1
است كه بر اساس آن  28/2/1349اولين قانون در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي قانون كارآموزي مصوب  قانون كارآموزي: .1,1

نحوه تشكيل قانون اين  13در ماده دولتي و خصوصي قانونمند شده است.  نحوه ايجاد مراكز آموزشي فني و حرفه اي در بخش
را مزبور   اي دارد و چگونگي نظارت در اداره امور و مؤسسات حرفه ه آموزش در آنها جنبه عملي وو ايجاد مؤسسات كارآموزي ك

 رسد. مي كه بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيراننموده است  اي نامه آيين منوط به 
براساس مواد فوق الذكر در قانون كار ، سازمان آموزش فني  :69آبان  29قانون كار مصوب  111،  108،  107مواد قانون كار    .1,2

و حرفه اي كشور به نمايندگي از وزارت كار و اموراجتماعي موظف به ارايه آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت غيررسمي 
ش ها را حمايت ، هدايت شده است تا در مراكز آموزش دولتي و غيردولتي با برگزاري دوره هاي مهارتي متقاضيان اينگونه آموز

 نموده و آموزش دهد.
قلمداد  مدت وزارت كار و امور اجتماعي اي كوتاه هاي فني و حرفه آموزشقانون برنامه سوم توسعه متولي  151بر اساس ماده  .1,3

 .شده است
ه معيني براساس برگزاري دوره هاي آموزشي فراگيري مهارت، حرفه و رشت شوراي عالي انقالب فرهنگي 483 مصوبه 5در ماده  .1,4

استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل تحت عنوان آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد از حدود وظايف و اختيارات وزارت كار 
 و اموراجتماعي (سازمان فني و حرفه اي كشور) تعيين شده است.

كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره وزارت  4/2/84مورخ  7677بنا به پيشنهاد   18/5/85ر جلسه مورخ د هيات وزيران  .1,5
آئين نامه اجرايي نحوه تشكيل و اداره موسسات كارآموزي  آخرين 1369قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب  111ماده 

آموزشگاه فني و حرفه اي  11000در حال حاضر بيش از .  نموداصالح و تصويب  را آزاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 د در سطح كشور فعال مي باشند.آزا

 وزارت راه و شهر سازي: .2

                                                 
١ formal 
٢ Non-formal 
٣ informal 
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 ،مرجع صدور گواهينامه و اسناد مربوط به كشتي "1343قانون دريائي مصوب  192سازمان بنادر و دريانوردي بر اساس ماده  .2,1
هر گونه سند و صدور هر گونه سند و گواهي و پروانه مربوط به كشتي و فرمانده و افسران و كاركنان كشتي و همچنين صدور 

 برو  "در صالحيت سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود مناسبت اجراي اين قانون ضرورت داشته باشد  گواهي ديگري كه به
)، 5)، مازندران(5در استان هاي تهران( را تصويب و آئين نامه صدور مجوز و نظارت بر مراكز آموزش دريانوردي اساسهمين 

دريانوردي مورد تائيد  آزاد ) داراي مراكز آموزش3) و سيتان و بلوچستان(13بوشهر()، 3)، گيالن(10)، خوزستان(18هرمزگان(
  مهارتي را نيز برگزار مي نمايد.خود مي باشد. كه دوره هاي آموزشي 

 آموزش پزشكي: وزارت بهداشت، درمان و .3
تعيين " 1367/ 3/3قانون تشكيالت و وظائف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب  1ماده  15با عنايت به رديف  .3,1

هاي مربوط در بخش دولتي و غير  هاي خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعيين تعرفه مباني محاسبه هزينه
يين ضوابط مربوط تع " 16 و ماده "هاي مختلف علوم پزشكي در زمينه و آزاد هاي غير رسمي تعيين شهريه آموزش  و دولتي

بهزيستي و   و پژوهشي، بهداشتي، درماني و مؤسسات آموزشيو ها و خدمات واحدها  به ارزيابي، نظارت و كنترل بر برنامه
موزي آكز مهارت ربا راه اندازي م از جمله وظائف وزارت خانه مذكوراست، ".انجام اين امور بر اساس استانداردهاي مربوطه

 اقدام مي نمايد. براي آموزش هاي مهارتي و اجراي دوره نسبت به صدور مجوز آموزشگاه
هاي  هاي آموزشي آزاد در قالب دوره صدور مجوز فعاليت "شوراي عالي انقالب فرهنگي نيز 483مصوبه  4اساس ماده  رب  .3,2

كالسهاي  و همچنين برگزاري متوسطه  كاربردي كوتاه مدت باالتر از سطح دورههاي تخصصي و  دوره وآموزش عالي آزاد 
مربوط به گروه   ها، مؤسسات آموزش عالي دانشگاه هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و دكتري در كنكور براي دوره

 و نظارت بر آنها حسب مورد از وظايف و اختيارات وزارت آموزش عالي آزاد مؤسسهغير پزشكي و پزشكي تحت عنوان 
 باشد. مي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيتحقيقات و فناوري  علوم،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: .4
مؤسسات آزاد  سعه يا انحاللور اجازه تأسيس، توصد" 1365قانون تشكيل وزارت خانه مصوب  2ماده  17بر اساس بند  .4,1

نظارت بر اجراي  و طوهاي مرب نامه آيين  يبوتص و يهنر و يفرهنگ انجمنهاي نيز و سينمايي و يفرهنگ و يهنر زشهايوآم
 .بر عهده  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است ".طهوني مربومقررات قان و ابطوضآنها طبق 

وزارت فرهنگ و ارشاد  ،1371مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي  302مساجد: بر اساس مصوبه  و هنري كانون هاي فرهنگي .4,2
 در مساجدي كه استعداد كافي دارند هدايت و ساماندهي نمايد ازجمله: فعاليت هائي را در  ،اسالمي  به عنوان مسئول هيات

كمك انجمن نمايش، انجمن  وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي با "مساجدي كه از نظرساختماني امكان داير كردن كالس دارند ،
در اين  ها را ( آموزش قرآن) اينگونه آموزش ي ،انجمن سينماي جوان، كانون سرودهاي انقالبي ، خانه هاي نورخوشنويس

آموزش  كالسهاي آموزش زبان ، آموزشهاي اعتقادي ،همكاري اينگونه مساجد كه بتوانند  و نيزمساجد داير خواهدكرد 
 "همكاري دستگاههاي ديگر دايرنمايند با را ،آموزش خياطي و........بهداشت خانواده  ، آموزش امور بهداشتي و  كامپيوتر 

آموزش هاي رشته هاي هنري( اين مصوبه اجراي  1در ماده شوراي عالي انقالب فرهنگي:  23/1/80جلسه مورخ  477مصوبه  .4,3
فرهنگ و ارشاد به وزارت  هنرهاي نمايشي و هنرهاي سنتي)‘ هنرهاي تجسمي و خوشنويسي، سرود و آهنگ هاي انقالبي

 آموزشگاه هنري  در سطح كشور فعال مي باشتد 5791در حال حاضر حدود  اسالمي واگذار شده است. 
تخصصي مانند  -سرفصل هاي كاربرديشوراي عالي انقالب فرهنگي  20/12/81جلسه مورخ  513مصوبه  4ماده  2تبصره  .4,4

از حدود اختيارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين نموده را هتل داري ، روزنامه نگاري ، خبرنگاري ، جهانگردي و... 
 است.

اختيارات وزارت ارشاد در اين حوزه به سازمان  قسمتي ازشايان ذكر است است كه با توجه به تغيير ساختار اداري در سنوات گذشته 
گري و در نهايت با ايجاد وزارت ميراث جهانگردي و سازمان ميرات فرهنگي و سپس به سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردش

  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به اين وزارت خانه منتقل شده است.  



 

٨ 
 

 :وزارت آموزش و پرورش .5
آموزش و پرورش به دو بخش كلي آموزش "1366اهداف و وظائف وزارت آموزش و پرورش مصوب قانون  3ماده بر اساس  .5,1

شد  اين پس وزارت ناميده مي شود و وزارت آموزش و پرورش كه از زيرتقسيم ميعمومي و آموزش نيمه تخصصي به شرح 
اعتقادي،  آموزش عمومي: شامل ايجاد مهارت الزم در امر خواندن و نوشتن، آموزش مباني - الف  :اجراي آن خواهد بود دار عهده

 .رددا هر فرد به طور عام به آن احتياج اخالقي، اجتماعي، علمي و هنري در حدي كه
عملي  - موزش علمي آ :شود اي) به شرح ذيل تقسيم مي فني و حرفه عملي ( - آموزش نيمه تخصصي به دو بخش علمي و علمي  - ب 

جهت احراز   هايي كه جنبه كاربردي و عملي دارد مهارتهايي كه فرد را برمبناي تعليم  اي) عبارت است از آموزش فني و حرفه (
  .افزايد سازد و يا بر كارآيي و توانايي افراد شاغل به فنون و حرف مي ميشغل و يا حرفه معيني آماده 

در چهارچوب ضوابط كلي آموزشي كشور با  ها و مؤسسات دولتي موظفند در جهت تأمين مفاد اين ماده كليه وزارتخانه - 2تبصره  
  ".نمايند وزارت همكاري

مصوب  مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطهآيين نامه همكاري وزارتخانه ها، سازمانها و  1ماده   .5,2
شود كه اسباب  مي يي گفتههادانش) به آموزش - كار  ي مشمول نظام جديد آموزش متوسطه (هاآموزش" هيات وزيران 1371
آموزان و جوانان در سن تحصيل را فراهم آورده و آنان را  دانش ي نهفتههااستعداد  و به فعليت درآمدن ي الزمها رتهاايجاد م

را  هاو دانش آن رتهاميا وكارداني آماده سازد،  ماهر و كسب و كار مشخص در سطوح كارگر ماهر و نيمه براي احراز شغل، حرفه
آموزش هاي موضوعه تحت عنوان دو فصل  و .بخشد براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تا سطوح مطلوب افزايش

  قرار گرفته اند: 

كه  و كوتاه مدتي رتيهامي هاي مشمول اين فصل عبارت است از كليه آموزشهاآموزش :قانون كار ي مشمولهاآموزش -فصل اول 
  .شود گذاشته ميبه اجرا  وزارت كار و اموراجتماعي  مشمول قانون كار و قانون كارآموزي بوده و توسط يا با نظارت

كارداني پيوسته  اي و دوره ي شاخه متوسطه فني و حرفههاآموزش از: ي مشمول اين فصل عبارتندهاآموزش هاساير آموزش - دوم  فصل 
(يعني ساير دستگاه د،انون كار و قانون كارآموزي نيستنمدتي كه مشمول ق رتي و كوتاههاي مهاآموزش ،نظام جديد متوسطه

ي درسي مصوب براي كارورزي ها يي كه بر اساس برنامهها آموزش مجاز به ارائه آموزش هستند) نقوانيهاي كه بر اساس 
ي ترويجي كوتاه مدت كه براي روستاييان، كشاورزان و ها آموزش، شود ي كار ارائه ميها دانشجويان در محيط آموزان و دانش

ي كشاورزي و هاي هنرستانهاآموزش د سازندگي، هاي مراكز آموزش روستايي و جهاآموزش،شود مي دامداران برگزار
  .ي دامپروريهادبيرستان

 هستند، ي اين فصلها يي كه متولي آموزشها يا دستگاه هاوزارتخانه همين آئين نامه 13نكته قابل توجه اين است كه بر اساس ماده 
 .كنند ي موضوع اين فصل را تعيين ميهاآموزش رتهاي مهااستاندارد

شوراي عالي انقالب فرهنگي، حدود وظايف و اختيارات وزارت آموزش  23/5/80جلسه مورخ  483فصل دوم مصوبه  3در ماده  .5,3
برگزاري كالس هاي تجديدي، تكدرس، تقويتي و كنكور، برگزاري آزمون، كنكور مكاتبه اي و آموزش زبان حوزه و پرورش در 
 ز سطح مبتدي تا قبل از دانشگاه بصورت حضوري و غيرحضوري توسط بخش غيردولتي تعيين شده است. ا هاي خارجي

مركز آموزشي  " 1395 مصوب قانون تاسيس مدارس و اداره مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي 2ماده  بند پبر اساس  .5,4
رسمي بدون ارائه مدرك  ني و حرفه ايتخصص و يا كسب مهارت هاي فو  مركزي است كه به منظور افزايش توان علمي

  "فني و حرفه اي و كاردانشاز قبيل: آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه  فعاليت مي نمايد.
 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: .6

سات آموزش عالي سدانشگاه ها و مو  آزاد عاليابالغ آئين نامه دوره هاي آموزش با آموزش هاي آزاد در دانشگاه هاي كشور:  .6,1
  و باالتر از سطح  غير رسمي  آموزشيآزاد ،   عالي  آموزش ،  عالي  و آموزش  وزير فرهنگ توسط   7/8/78  در تاريخ در تاريخ
  گواهيها   دروه  اين  آموختگان  دانش  شود و به  اجرا مي  مدت  كوتاه  و كاربردي  تخصصي  هاي ورهد  در قالب  كه  است  متوسطه
  شود. دوره  آنها) اعطا مي  و ... يا معادل  ، كارشناسي  ( مانند كارداني  دانشگاهي  رسمي  از عناوين  استفاده  بدون  دوره  گذراندن

ـ  2،عالي  آموزش  دانشگاهها و موسسات  آموختگان  دانش  براي  تكيملي  و آموزش  ـ بازآموزي 1: آزاد شامل  ليعا  آموزش  هاي
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  ـ آموزش 4،با نياز بازار كار  متناسب  تخصصي  ـ آموزش 3، و غير دولتي  دولتي  هاي سازمان  كاركنان  خدمت  ضمن  آموزش
  مي باشند آموزش هاي غير رسميكه همه در زمره ،  آحاد جامعه  مورد نياز و عالقه

دوره هاي تخصصي و برگزاري دوره هاي آموزشي عالي آزاد و  شوراي عالي انقالب فرهنگي 483 فصل دوم مصوبه 4ماده   .6,2
، كالس هاي كنكور براي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و كاربردي كوتاه مدت باالتر از سطح دوره متوسطه

پزشكي تحت عنوان موسسه آموزش عالي آزاد و  دكتري در دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي مربوط به گروه غيرپزشكي و
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  وزارت علوم، تحقيقات و فناورينظارت بر آنها حسب مورد از حدود وظايف و اختيارات 

 پزشكي تعيين گرديده است. 
 صنايع دستي و گردشگري: ،وزارت ميراث فرهنگي .7

 از وزارت ، سازمان هاي مذكورهاي ميراث فرهنگي كشور و ايرانگردي و جهانگردي سازمان قانون تشكيل 1ماده بر اساس    .7,1
اختيارات و وظايفي كه   كليه با» سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري «ارشاد اسالمي منتزع و از ادغام آنها  فرهنگ و 

امكانات، اموال و نيروي انساني زير نظر رئيس جمهور و كليه  اند بوده  دارا هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف سازمان
 فرهنگي و  وظايف حاكميتي سازمان ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث ذيل اين ماده2تبصره  و در  گردد. مي تشكيل

ها، تعهدات  دارايي نيروي انساني، اموال و اعتبارات، شود و وظايف اجرايي و امور تصدي آن با همه امكانات، گردشگري منتقل مي
گردشگري  دولتي باعنوان شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي به سازمان ميراث فرهنگي و  و اعتبارات در قالب يك شركت

 .گردد مي وابسته
تنظيم و اجراي برنامه  مجلس شوراي اسالمي،  1367 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي مصوب 3ماده  19 رديف بر اساس .7,2

دستگاه هاي ذيربط در  هماهنگيبا  نيروي كارآمد در زمينه هاي مربوط به ميراث فرهنگيجهت آماده سازي  هاي آموزشي
 ن سازمان است.زمره وظائف آ

تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي  ، 1353قانون تاسيس وزارت اطالعات و جهانگردي مصوب  1ماده  بر اساس بند ف ماده .7,3
ها و  همكاري وزارتخانه مورد با حسب جهانگردي هاي مختلف اطالعات و صنعت در رشتهالزم به منظور آموزش افراد مجرب 

اين وزارت خانه به نام  با مصوبه شوراي انقالب 1385در سال  مله وظائف اين وزات خانه بوده است.ازج سازمانهاي مربوط
ايت هدر ن و فرهنگ و ارشاد اسالمي تغيير يافت ت به نام وزارتيو سپس به نام وزارت ارشاد اسالمي و در نها وزارت ارشاد ملي
 راث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشكري منتقل شده است.يت مرااين وظائف به وز

آموزش فني و افزايش سطح مهارت و كارآيي  ، 1354مصوب  اساسنامه سازمان صنايع دستي ايران 2 ماده رديف بر اساس .7,4
 واحده قانون تشكيل سازمان صنايع دستي و ماده در زمره وظائف اين سازمان آمده است .كشور دستي عصناي نعتگرانص

واحياء، ترويج و توسعه كمي و بهبود   ريزي و نظارت در زمينه حفظ منظور تمركز در سياستگذاري، برنامه به  1383مصوب 
 تحقيقات، حمايت، هدايت، استفاده از امكانات و ،در امر آموزشريزي  برنامه  و و ايجاد هماهنگي كشور دستي صنايع كيفي
شود، به صورت مؤسسه  مي  ناميده» سازمان»كه در اين قانون به اختصار» ايران دستي صنايع سازمان «انساني موجود،  نيروي

وظايف و كليه امكانات واحدهاي  ذيل اين ماده 2تبصره  در  و شود تشكيل مي معادن و صنايع وزارتدولتي وابسته به 
سازمان   نمايند از دستگاه فعلي منتزع و به در اين ماده واحده فعاليت مي موضوعات مندرج  دستگاههاي دولتي كه درخصوص

ربط  ودستگاه ذي ومعادن صنايع وزارتكشور،  ريزي شوند. كار گروهي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه مي منتقل
طراحي نظام  1382اساسنامه جديد اين سازمان در سال  4ماده  9بند بر اساس  .را برعهده خواهند داشت تبصره اين اجراي

ريزي جهت  نوين و هماهنگي و برنامه هاي مندي از فناوري با بهره دستي صنايع نياز جامع آموزش و تربيت نيروي انساني مورد
از جمله   بين آنها به منظور افزايش اثربخشي اين خدمات و ايجاد هماهنگي الزم  هنرمندانارتقاي دانش و مهارت صنعتگران و 

 اين سازمان در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ادغام شد. 1385. در سال وظائف اين سازمان قلمداد شد
 وزارت صنعت، معدن وتجارت: .8
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در  مركز آموزش بازرگاني اما در ساختار كنوني ،ايع دستي بودمتولي سازمان صن 1385تا قبل از سال  وزارت صنايع و معادن .8,1
وري منابع انساني بخش  جهت افزايش بهره 1374از سال  وابسته وزارت صنعت معدن و تجارت  هاي زير مجموعه سازمان

مورد نياز فعاالن و دانش آموختگان دانشگاهي  هاي كاربردي توانمندسازي و ارتقاء مهارتمنظور  و به صنعت، معدن، و تجارت
 شروع به فعاليت نموده است كشور هاي تجارت و بازرگاني، اقتصاد و مديريت حوزهدر 

با تغيير ساختار معاونت توسعه فناوري  1392معاونت آموزش، پژوهش و فناوري از نيمه دوم بهمن سال در اين وزارت خانه   .8,2
 .تشكيل شد به آموزشهاي تخصصي مورد نياز بخش صنعت، معدن و تجارتتوجه اطالعات و تجارت الكترونيكي با هدف 

حسب اطالعات اخذ شده از پرسنل آن يكي از موسسات فعال در زمينه آموزش هاي غير رسمي است  سازمان مديريت صنعتي: .8,3
قانو يا اسسنامه در خصوص اين سازمان يافت نشد و در سازمان خود را زير مجموعه وزارت صمت معرفي كردند اما هيچ 

 تشكيالت وزارت صمت نيز چنين سازماني يافت نشد.
 :وظائف و اختيارات زير را دار مي باشند اتحاديه ها و اصنافمجلس شوراي اسالمي  1382مصوب  بر اساس قانون نظام صنفي .8,4

داللت دارد  كارهاي تخصصي يا فني  مهارت انجام دادناي است كه بر داشتن  پروانه تخصصي و فني: گواهينامه" 6ماده  .8,4,1
 شود صادر ميصالح  ذيمراجع و به وسيله 

به  ربط از مراجع ذي تخصصي و فني  اخذ پروانه صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم " 13ماده  بر اساس   .8,4,2
 " .وسيله متقاضي است

 طور مستقل ياايجاد تسهيالت الزم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به  - ح  " :وظائف و اختيارات اتحاديه ها 30ماده   .8,4,3
 " .كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي با

   "به اعضاي صنف خدمات اعم از فني و آموزشيدريافتي در ازاي ارائه وجوه  - ب " منابع مالي هر اتحاديه 31ماده  .8,4,4
 و آموزشي، استخدامي، اداري، ماليهاي  نامه آئينتنظيم و تصويب  - ب  "وظائف و اختيارات مجامع امور صنفي 37ماده  .8,4,5

  "ها و تغييرات آنها اتحاديه تشكيالتي
حق امور صنفي كشور و  از مجامع  شامل حق عضويت و كمكهاي دريافتي منابع مالي شوراي اصناف كشور  " 47ماده  .8,4,6

توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از  خواهد بود كه اي نامه ، حسب آيينارائه خدمات فني و آموزشي
 "خواهد رسيدبه تصويب وزير بازرگاني تهيه و  مراكز استانها  مجامع امور صنفي

 
 وزارت جهاد كشاورزي: .9

پراكنده  كشاورزي يآموزش امكانات منظور استفاده از كليهبه  "1354سازمان آموزش كشاورزي در سال با توجه قانون تشكيل  .9,1
تا سطح  كشاورزي انساني مورد نياز امورنيروي   جهت تربيت بخش عمومي و فراهم ساختن تسهيالت الزم در واحدهاي

در سطح  كشاورزيآموزش امر در الزم و ايجاد هماهنگي كشاورزي هاي مختلف تكنيسين) براي رشته متخصص فني (
و منابع طبيعي خواهد  كشاورزي وابسته به وزارت سازمان .گردد مي تشكيل كشاورزي آموزش سازمان به نام سازمان مذكور

سازمان تحقيات، آموزش و ترويج كشاورزي از ادغام سازمان هاي بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري  1371در سال  "بود
 )26(سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي در گذر زمان, ص.  شكل گرفت. تحقيقات كشاورزي و آموزش كشاورزي

هاي  ريزي و اجراي آموزش برنامه"، 1381از قسمت شرح وظائف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي  مصوب سال  4د با توجه به بن .9,2
هاي مصوب و همچنين  در چارچوب سياست صنايع روستايي حرفه اي شاغالن بخش كشاورزي و - كاربردي و فني  - علمي

 بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است.."دامداري به توليد كنندگان مربوط ها و فنون نوين كشاورزي و  آموزش روش
 سازمان امور اداري و استخدامي:  .10

اي تخصصي  دولت و مديريت حرفه آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان متولي قانون برنامه سوم توسعه 151بر اساس ماده  .10,1
 باشند، سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي
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 شوراي گسترش وزارت عتف 1390اساسنامه اين مركز مصوب وظائف مندرج در مركز آموزش مديريت دولتي:  با توجه به   .10,2
بر اساس طراحي، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مديران، كارشناسان و كاركنان دستگاه هاي اجرايي (تربيت مدير) "

اعتبارسنجي مؤسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي دستگاه هاي  و نيز با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي "معاونت"مصوبات 
دولتي و غيردولتي متقاضي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان دستگاه هاي اجرايي و نظارت بر عملكرد آنها در 

آموزش ضمن با توجه به اينكه  .برعهده اين مركز است "ستگاه هاي اجراييچارچوب نظام آموزش ضمن خدمت كاركنان د
 عتف شوراي گسترش وزارت آيا كه سوال مطرح است اين و زمره آموزش هاي كوتاه مدت غيررسمي استخدمت كاركنان در 

موضوع آموزش مجاز است در اهداف و وظائف موسسات آموزش ، صدور مجوز فعاليت موسسات آموزش عالي است عمرج كه
 هاي غير رسمي كوتاه مدت را نيز ذكر نمايد؟

 شهرداري ها .11
توسعه آموزش از گدايي و واداشتن گدايان به كار و  لوگيريج" 1334مصوب  شهرداري هاقانون  55مادهه  5بر اساس بند  .11,1

 .رار داده شده استبر عهده شهرداري ها ق "و غيرهعمومي 
سازماني است با تابعيت ايراني، عمومي و  ،سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران ،بر اساس اطالعات مندرج در سايت  .11,2

دستور رهبر معظم انقالب اسالمي   كند. اين سازمان به غيردولتي، مستقل كه تحت اركان هيأت امنا و هيأت مديره فعاليت مي
آگهي تاسيس سازمان در روزنامه رسمي)  (تاريخ 11/9/1375براي تعالي فرهنگ عمومي شهروندان تهراني تشكيل و در تاريخ 

يجاد و مديريت مراكز و موسسات ا و يكي از وظائف آن هاي وابسته به شهرداري تهران رسميت يافت عنوان يكي از سازمان به
 باشد.مي   ...تابعه اعم از فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، كتابخانه ها ، نگارخانه ها ، موزه ها و فرهنگي، هنري و آموزشي

  جهاد دانشگاهي: .12
هاي  اجراي دوره "گيشوراي انقالب فرهن 1370 وظائف كلي جهاد دانشگاهي مندرج در اساسنامه مصوب  7بر اساس بند  .12,1

 دانشگاهي مي باشد. بر عهده جهاد ".عالي كشور مقررات آموزشكاربردي مطابق ضوابط و  - هاي علمي  آموزشرسمي 
مصوبة سياست ها، حدود وظائف ونحوة  9ماده  1تبصره  15/7/1382مورخ  526جلسة شوراي عالي انقالب فرهنگي در  .12,2

ماده  1تبصره ":جهاد دانشگاهي) را به شرح زير تصويب كرد24/4/82فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور(نامة مورخ 
به فعاليت آموزشي مي باشند  وظائف خود مجاز ـ آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح 9

هاي مسؤول، تداخل يا همساني دارد الزم  با دامنة فعاليت و مسئوليت وزارتخانه هاي آموزشي خاص كه جهت دائر نمودن دوره
حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد  ربط نيز ربط را اخذ نمايند و وزارتخانة ذي قبل از اقدام، موافقت كلي وزارتخانة ذي است

اند، از شمول اين حكم مستثني  وضع اين مصوبه مشغول فعاليت بوده مراكز تحت پوشش جهاد دانشگاهي كه قبل ازشت. دا
مشروعيت غير رسمي كوتاه مدت  آزاد هاي آموزش در حوزهبه فهاليت جهاد دانشگاهي  تلويحا فعاليتمصوبه  با اين .باشند مي

  داده شد.
 :آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي  غير رسمي  سياست گذاريگي در الي براي هماهنعشوراهاي  .13

ماده واحده: به  ":  1359,2,20مصوب   اي كشور فني و حرفه آموزش هماهنگي عالياليحه قانوني راجع به تشكيل شوراي   .13,1
هاي آموزش وپرورش، فرهنگ و آموزش عالي، كار و امور  شورايي مركب از وزراء و كارشناسان ارشد وزارتخانه

شود كه مشكالت و مسائل  بهداري و بهزيستي و سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميكشاورزي و عمران روستايي،  اجتماعي،
 .استفاده كامل از امكانات ايجاد نمايد ها و را از نظر برنامه الزم هماهنگي بررسي قرارداده، مورد اي كشور را آموزش فني و حرفه

هاي  اي كشور توسط اين شورا تعيين و تصميمات متخذه براي كليه دستگاه هاي آموزش فني و حرفه خطوط اصلي و سياست 
 "د.بو  االجرا خواهد ذيربط الزم

به ايجاد يك نهاد متمركز و كارا با تسهيالت دولت موظف است نسبت  ": 1368مصوب  قانون برنامه توسعه اول 24تبصره  .13,2
ريزي و تفويض آزادي عمل به واحدهاي اجرايي و مؤسسات  برنامه  گزاري و واختيارات قانوني الزم براي تمركز امور سياست

اي مورد نياز كشور در تمام سطوح  حرفه هاي فني و براي تمام رشته قدام واي ا آموزشي در زمينه آموزشهاي فني و حرفه
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هاي آموزشي  رشته  هاي الزم را در كنار ساير تحصيلي از ابتداي دوره راهنمايي تا آخرين مراحل تحصيالت دانشگاهي برنامه
 "فراهم نمايد

 "     :1369عالي انقالب فرهنگي در سال شوراي  237مصوب جلسه  كاربردي –نامه تشكيل شورايعالي آموزشهاي علمي  يينآ .13,3
به  و ايجاد مهارتهاي الزم دانش افراد و  كاربردي به آموزشهايي اطالق مي شود كه به قصد ارتقاء - آموزشهاي علمي  - 1ماده 

 در ،كاراحراز شغل ، حرفه وكسب فعاليت درآوردن استعداد هاي نهفته در ايشان تعليم داده مي شود ودانش آموختگان رابراي 
 براي انجام كاري كه به آنان محول شده است تاسطح مطلوب افزايش مي توانايي آنان را كند و مشاغل گوناگون آماده مي

 صنعت، كشاورزي وها تربيت افرادي است كه دركليه سطوح براي بخشهاي مختلف  اين آموزش هدف از -2بخشد. ماده 
 -هدايت ، مبتني برنكات ذيل خواهد بود الف  كاربردي دربرنامه ريزي و - علمي آموزشهاي  - 3. ماده  خدمات به آنان نيازاست

رابطه صحيح ميا ن  برقراري هماهنگي و -مكتسبات فني درجهت رشد تواناييهاي علمي ب  به كاربردن نظريه هاي علمي و
مقاطع مختلف داراي  از مراحل وطراحي نظام آموزشي به نحوي كه فارغ التحصيالن هريك - هـ ....  آموزش و نيازهاي شغلي

كارآموزي و كسب  -ادامه تحصيل براي آنها فراهم باشد و كارآيي الزم براي اشتغال باشند وامكان بازگشت به آموزش و
كه پس كاربردي ، دوره اي است - ساختار آموزشي ، آموزش هاي علمي  -  4ماده  ... برنامه ريزي هماهنگ مهارتهاي شغلي با

برنامه هاي  - 5. ماده باالترين سطوح آموزش عالي ادامه مي يابد تا ه راهنمايي تحصيلي آغاز (مقطع ورودي ) واز پايان دور
و زمينه هاي هرسطح  مهارت افراد درهريك از دوره ها كاربردي ،به طور هماهنگ وبراي ارتقاء دانش و -آموزش علمي 

انسجام وپيوستگي وهماهنگي وتناسب كامل برخوردارباشد. ماده  از دركل دوره ها . به طوري كه اين آموزششود طراحي مي
، برحسب مورد باتشكيل  برنامه ريزي درسي وآموزشي وانتخاب اعضاي هيات علمي دوره هاي آموزشهاي علمي كاربردي- 6

شوراي عالي تصويب كاربردي راهماهنگ خواهدكرد به  - ، زيرنظر گروه خاص كه دوره هاي علمي  كميته هاي تخصصي جديد
نظام سياستگذاري  - 7گردد: ماده  مي رسد اين گروه به عنوان گروه هشتم شوراي عالي برنامه ريزي محسوب مي برنامه ريزي

تعيين شيوه هاي اجرايي توسط شوراي عالي آموزشهاي  كاربردي و -هاي علمي  و شيوه اجراء : سياست گذاري درامرآموزش
تصويب سياستهاي مربوط به توسعه وتقويت  - وظايف شوراي عالي : الف  -8ماده  ...ت . انجام خواهد گرف كاربردي -علمي 

ايجاد هماهنگي در فعاليتهايي كه ازطرف وزارتخانه ها ونهادهاي مختلف درزمينه اين  -هـ  ... كاربردي -آموزشهاي علمي 
تهيه گرديده در جلسات  فرهنگ وآموزش عالي توسط وزارتماده  10اين آيين نامه كه در  -10.... آموزشها انجام مي گيرد

 .شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد 69/11/09و  69/10/11مورخ  237و234

به منظور هماهنگي امر سياستگذاري آموزشهاي فني و حرفهاي اعم از  :1379مصوب  قانون برنامه سوم توسعه 151اده م .13,4
كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فنĤوري، وزارت  علمي كاربرديآموزشهاي كارداني و رسمي و غيررسمي شامل 

متولي آن وزارت آموزش و  اي متوسطه و كار و دانش كه هاي فني و حرفه آموزشو  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
خدمت هاي ضمن  آموزش و مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي اي كوتاه هاي فني و حرفه آموزشو  پرورش
شوراي عالي كار باشند،  مي دولت و مديريت حرفهاي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور كاركنان
شوراي عالي هماهنگي آموزش فني و مجلسين سنا و شوراي ملي سابقو  1349(قانون كارآموزي مصوب  7و6و5مواد آموزي 
(مصوب سال  و شوراي عالي آموزشهاي علمي، كاربرديانقالب جمهوري اسالمي ايران)  شوراي 1359(مصوب  اي كشور حرفه

اي به رياست معاون اول رئيس جمهور  هاي فني و حرفه هماهنگي آموزش ستادو  منحلشوراي عالي انقالب فرهنگي)  1369
شت، درمان و آموزش وزراي آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي، علوم، تحقيقات وفنĤوري و بهدا و عضويت

و رئيس  كشور دبيركل سازمان امور اداري و استخداميپزشكي،كشاورزي و جهادسازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و 
 گردد. مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي

نهاد سياستگذار در آموزش  : انجام اقدامات قانوني الزم به منظور برپايي1384قانون برنامه چهارم توسعه 55ماده بر اساس   .13,5
راهبردها  ،كاربردي با توجه به تجربيات جهاني و داخلي به عنوان مرجع اصلي تصويب چشم اندازها –فني و حرفه اي و علمي 
) قانون 151ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي موضوع ماده ( ،و تا زمان شكل گيري نهاد و سياستهاي كالن بخش

 بكارخود ادامه خواهد داد. برنامه سوم توسعه
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ريزي  هماهنگي در سياستگذاري و مديريت در برنامه رايب قانون برنامه پنجم توسعه دولت مكلف است 21بر اساس ماده   .13,6
را تهيه و با  وكارهاي الزم ساز .راي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشو هاي فني و حرفه آموزش
 .الزامات مناسب اجراء كندبيني  پيش

در اجراي بندهاي مجلس شوراس اسالمي: كه  1396قانون نظام جامع تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مصوب آخرين قانون،   .13,7
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  21هاي كلي اشتغال و بندهاي (د) و (هـ) ماده( ) سياست2) و (1(

ارتقاي جايگاه ، اي حرفهمنظور گسترش شايستگي   هاي كالن و اسناد باالدستي به و با توجه به سياست 15/10/3891مصوب 
هماهنگي در ، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني، اي و مهارتي ، حرفهفني تربيت آموزش و

نظام آموزش ، نيروي كار شايسته تربيت اي و مهارتي و ، حرفهفني هاي ريزي آموزش سياستگذاري كالن، مديريت در برنامه
  :تدوين گرديد با وظائف زير ،اي و مهارتي و حرفه فني تربيت و
  مورد نياز در بخشهاي مختلف كشور آموزش و تربيت نيروي انساني كارآمد 

  ملي جهت تضمين كيفيتاي  هاي حرفه كارگيري، نظارت و ارزيابي چهارچوب صالحيت طراحي، استقرار، به 

  هاي آموزشي و تربيتي ريزي فعاليت گذاري و مديريت در برنامه ايجاد هماهنگي در سياست 

  رَف براساس استاندارد ملي و بينرَف و  المللي طبقه طراحي و تدوين استانداردهاي آموزشي، ارزشيابي و شايستگي حبندي ح
 مشاغل

  اي هاي حرفه ايستگيسازي فرصتهاي برابر براي كسب ش زمينه 

  برداران در كليه مراحل و فرآيند آموزشي و تربيتي ايجاد سازوكارهاي الزم جهت مشاركت بهره 

  ها ريزي و تخصيص منابع و تسهيالت به دستگاههاي مجري اين آموزش ايجاد هماهنگي و نظارت بر بودجه 

زه فعاليت آموزش هاي غير رسمي را ميدهد مي توان دست با كمي كنكاش بيشتر قطعا به قوانين بيشتري كه به دستگاه ه اجا
كه صرفا با ذكر  ثبت شده را و.. شركت، انجمنبنياد، ن ابه مجريان فوق كه هركدام قانون خود را دارند مي توان هزارو يافت 

غير رسمي براي خود ايجاد  مهارتيفني و حرفه اي و كلمه آموزش در اساسنامه خود محمل قانوني براي ارائه آموزش هاي 
 ملي و  انجمن هاي، توسعه صنايع پيشرفتهتحقيقات وصندوق حمايت از نموده اند: انجمن هاي حمايت از زندانيان، 

    بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان و ....انجمن فيزيك ايران،  ،حقوق مصرف كنندگان حمايت از شهرستاني
  

  نتيجه گيري:

 ،هاي به عمل آمده قوانين اصلي در دو مرجع به تصويب رسيده اند: مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي انقالب فرهنگيبر اساس بررسي  - 6
   چنانچه وزير كار نيز عضو شورا مي بود سرنوشت برخي از مصوبات به گونه اي ديگر رقم مي خورد. مي توان گفت

و  وجود قوانين متعدد براي اجراي آموزش هاي مهارتي از قوانين موجود:  تداخل كاري دستگاه هاي مجري به واسطه برداشت گوناگون - 7
اه ها را عمال غير ممكن كرده است و نتيجه آن اجراي مرز بندي بين حوزه فعاليت دستگعدم شفافيت ضوابط تعريف شده در مصوبات ، 

   است. با استانداردهاي مختلف آموزشي و تامين نشدن تغيير رفتاري مورد انتظار براي تصدي يك شغل ،دوره هاي آموزشي يكسان
  مثال هاي مختلفي براي تبيين موضوع مي توان ذكر نمود:

  نظر به مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غيررسمي از زاويه ديد خود يكي از منظر شغلي، ديگري از منگاه دستگاه هاي مجري
باعث موازي كاري و تداخل دستگاه هاي مجري در اجراي دوره  و دستگاه ديگر از منظر بهداشتي و يا صرفا استناد به قانون موضعههنري 

ذكر  ،و اصوال حرف صنايع دستي چطور خطاطي شغل است يا هنر، قاليبافي ، طراحي دوخت وطراحي گرافيك :هاي آموزشي شده است
 دنبه ابداع و هنر تبديل مي شو حركتي مي رسد و - كه شغل و حرفه در اثر ممارست به باالترين سطح حوزه رواني اين نكته ضروري است

طي  مي بايد شغل است ر در حرفه وكه همان تبح ،مراتب قبل از آنفرد و تبديل آن به هنرمند  به عبارت ديگر قبل از برجسته شدن يك
و يا عينك سازي و تعمير عينك، مراقبت و زيبائي، تعمير دستگاه هاي پزشكي،  .نمي توان هنرمند تربيت نمود ابتدا به ساكن ،گردد

 ك شغل استو از منظر آموزش هاي مهارتي يحوزه پزشكي است  منظر بهداشتي در از ،آموزش كامپيوتر براي كار با دستگاه هاي پزشكي
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شغلي از نكاتي است كه باعث اين تداخل شده  بهداشتي و يا منظر هنري و ديگري از منظر يكي از ؛شعلبه يك  ها ديدگاه مختلف دستگاه
موزش ها را ارائه به سليقه خود آبه جرات مي توان گفت همه دستگاه هائي كه به واسطه قانون براي آموزش مجاز شمرده شده اند و  است

  استفاده مي نمايند ،شغل باشد مي كند و كمتر ار استاندارد واحدي كه مبناي تجزيه و تحليل
 آن هم در  برخالف ضوابط و مقررات موجود بعضا با دادن مجوز تاسيس آموزشگاهو  دانشگاهي فعاليت آموزش هاي آزاد دانشگاه ها و جهاد

داراي كه آموزشگاه هاي آزاد را با  ينابرابرو رقابت به دليل كاهش دانشجو و كسب درآمد  كليه حوزه هاي آموزش هاي غير رسمي مهارتي
نتيجه آن تضعيف سرمايه گذاري بخش  و اين عدم شفافيت و توليگري است كه از پيامد هايرقم زده است  هستندمجوز از دستگاه ذيربط 

ن اي، و سردر گمي سرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه آموزش مهارتي را به دنيال دارد خصوصي در حوزه آموزش هاي مهارتي است
د كه نظارت كمتري نبه سمت دستگاهي متمايل مي شو سرمايه گذاران بخش خصوصيتنوع در قوانين  فقدان وحدت رويه سبب مي شود 

واقع مشكالت اين عده از سرمايه گذاران زماني آغاز مي  در و اين خود سبب بروز فساد و جعل در سيستم آموزشي خواهد شد.كند  لاعما
 نظارت و حيطه اختيارات خود و بدون فعاليت هاي آموزشي خارج و دانشگاه ها دستگاه هاي اجرايي برخي ازگردد كه مشاهده مي كند كه 

 ن تنوع قوانين و مجري سوء استفاده مي كنند.كه از اي استاندارد استروز افزون آموزشگاه هاي غير  نتيجه اين امر رشد كنترل موثر دارند.
مصاديق اين موضوع را مي توان در هزاران شركت ثبت شده اي ديد كه با قيد كلمه آموزش در اساسنامه خود به امر آموزش هاي غير 

   ونظارتي هم از سوي دستگاه ذيربط بر آنها وجود ندارد. رسمي مي پردازند
   از  به ساز و كارهاي آموزشي دستگاه هاي مجريبسياري  وقوف كامل عدم و استانداردها و فرآيندهاي آموزشيوحدت رويه در  عدم

با اتكا به نام اجراي دوره، حضور كارآموزان ، برگزاري آزمون و صدور گواهينامه ها باعث مي گردد تا كارآموزان  : محتواي دوره ها،جمله
در  كاذب در دوره هايي شركت نمايند كه باعث ايجاد توقعآن  در نظر گرفتن كارآيي و محتوايبدون مجري يا مرجع صدور مجوز آموزش 

با صرف هزينه هاي گزاف طي كرده اند اما توان انجام كار و قابليت اجرايي الزم را  را افراد كارجو مي گردد. بدين معني كه دوره آموزشي
 ندارند . 

   به اجراي برنامه هاي آموزشي  را محق دهر دستگاه خوسبب مي شود و حرفه اي غير رسمي  تنوع قوانين و مجريان آموزش هاي فني
نيـز بـه واسـطه همـين تنـوع و       تـاكنون  1359سال  از  براي ايجاد نهاد هماهنگ كننده دستگاه هاروند قوانين  بداند،بر اساس سيلقه 

تجربيات چهل سال گذشته مويـد ايـن   د توانست اين هماهنگي را ايجاد كنند. ستگاه هاي مجري نتوانسته و نخواهگي قوانين و دگستر
 ها همان رويه هاي خود را عمل مي كنند. و همه دستگا همطلب است 

  در حيطه وظائف وزارت خانه  سپردن آموزش هاي مورد نياز شاعلين  مي توان دريافت قوانين موجود قبل ازانقالب اسالميبا نگاهي به
 . البته تغيرات ساختاري ادغـام، انحـالل و  به خود آن دستگاه از رويه هاي معمول بوده است و اين روند تاكنون نيز ادامه داشته است ها

است.  وظائف آموزشي به وزارت  جابجائي وظائف در حوزه هاي آموزشي را نيز به دنبال داشته وزارت خانه جديد  جاديا انتزاع وظائف و
اصـوال آمـوزش     اما ساختار قبلي نيز به فعاليـت خـود ادامـه داده اسـت.     و براي آن ساختار جديد درست شده است جديد منتقل شده

 ،به دستگاه هاي غير تخصصـي  همه فرآيندهاي آموزشيخصوصا آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي كاري تخصصي است لذا سپردن 
هدف هاي رفتاري كه از قبل اين آموزش ها بايد تامين شود را تامين  ابع شده وش غير استاندارد را در پي داشته  موجب اتالف منآموز

  نخواهد كرد. لذا با توجه به شرايط كنوني كشور اين رويه بايد اصالح شود.

عدم توجه دستگاه هاي مجري به  به دليل عدم شفافيت قوانين وتنها بخشي از مشكالت است كه مشكالت و چالش هاي مطرح شده 
. آموزش شاهرگ توسعه ، پيشرفت و انسجام مده استومقررات اجرائي به وجود آ ضوابطبا سليقه اي برخورد قوانين وضع شده و 

فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه است كه بي نظمي در آن باعث به هدر رفتن سرمايه هاي ملي اعم از اقتصادي و انساني 
مجامع صنعتي ، صنفي و جذب متقاضي در بازار كار، خالي بودن  مطلوب وي گردد . به هدر رفتن سرمايه افراد، عدم فراگيريي م

ايجاد حس افسردگي و ناكارآمدي در جامعه  ،فقدان كيفيت در محصوالت توليدي و خدمات خدماتي از نيروي كار ماهر و فعال،
  در جامعه مي گردد . باعث زوال و افول آموزش و فرهنگ كار و مهارت آموزي وهمههمه  جوان و جوانان جوياي كار  و...

دارا را آموزش هاي مهارتي و شغلي  مديريت و راهبريآيا دستگاه هاي مجري مشخصه و ويژگي هاي الزم براي همه سوال اين است كه 
كشور را مرتفع نموده و مسير كشور را در راه شكوفائي اقتصادي مي باشند تا محصول خروجي آن ها بتواند نياز هاي بازار كار فعلي و آتي 

   قرار دهند؟
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  :برايي مديريت و راهبري آموزش هاي فني وحرفه اي ويژگي هاي ساختاري مورد نياز  ه)
نقشه جامع تحقق بند هاي سند  راستاي ي بهينه آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي دري براي اجرااصوالً هر سيستم اجرايي و آموزش

اهداف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و در چارچوب قوانين و مقررات جاري نيازمند  علمي مصوب شوراي انقالب فرهنگي و
برخورداري از يكسري ملزومات است تا بتواند در مقابل تغييرات سريع بازار كار به سرعت عكس العمل نشان داده و متناسب با اين تغييرات 

  را به روز نگه دارد . خود 
  استوار باشد. تجزيه و تحليل مشاغل  بر پايه نظام تدوين برنامه درسي كه در حوزه آموزش هاي غير رسمي مهارتي 

 كه بر تفكيك حوزه آموزش از ارزشيابي متكي باشد نظام سنجش و ارزشيابي  و تعيين صالحيت حرفه اي 

  براي تضمين كيفيتنظام ارزيابي و كنترل 

  در حوزه آموزش هاي غير رسميمنابع انساني متخصص و و نرم افزاري  امكانات سخت افزاري 

 يندهاي فوق الذكرآساختار بانك داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امكان بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فر 

مي بر اساس استانداردهاي بين المللي موزش هاي غير رسبراي رفع مشكل تداخل و موازي كاري و ايجاد وحدت رويه در آ
يك دستگاه به عنوان مدير بر اساس مولفه هاي فوق دستگاه هاي مجري آموزش هاي مهارتي ظرفيت هاي با ارزيابي  بايدمي 

ي و تبعيت از استانداردهاي آموزشو راهبر آموزش هاي مهارتي غير رسمي در كشور انتخاب شود و با اصالح قوانين 
در  ساير مجريان آموزش هاي فني و حرفه اي مهارتي غير رسمي با همكاري  اين دستگاه راهبر و مديركه توسط  ارزشيابي

  الزام گردد. در هر سطح يا وزارتخانه اي بخش دولتي يا خصوصي تدوين مي شود براي همه مجريان
 2008برنامه درسي بر مبناي طبقه بندي بين المللي مشاغل ايسكو  تدوين شناسائي و تجزيه و تحليل مشاغل و - 1

اصوال هر نظام آموزشي ويا بنگاه اقتصادي در صورت دارا بودن مشخصــه هاي زير مي تواند به حيات خود ادامه داده و اهداف از پيش 
 تعيين شده را محقق نمايد:

  انعطاف پذيري، بهره وري، كيفيت
همان مهارت آموخته از كيفيت الزم برخوردار باشد و تناسب اين محصول با اهداف از  فعاليت هاي آموزشي  يا چنانچه محصول يا خروجي

پيش تعيين شده كه همانا پر كردن يك فرصت شغلي يك به يك باشد(بهره وري) و سيستم بتواند در مقابل تغييرات سريع بازار كار به 
در اين صورت است كه مي توان گفت  تغييرات خود را به روز نگه دارد (انعطاف پذيري)، سرعت عكس العمل نشان دهد و متناسب با اين

  اين نظام آموزشي مي تواند در تحقق  اهداف تكليفي خود موفق باشد.
براي ايجاد يك چنين نظامي الزم است برنامه درسي يا استاندارد مهارت آموزشي كه بنيان و اساس فعاليت هاي آموزشي و آزمون را 
تشكيل مي دهد به گونه اي طراحي شود كه اين قابليت ها را در نظام آموزشي ايجاد نموده و در جوامع بين المللي نيز مورد پذيرش قرار 

تمايز بين آموزش هاي حرفه اي و آموزش هاي كالسيك كه در ذيل بدان پرادخته خواهد شد، مي توان  با توجه بهگيرد. 
  ظرافت و پيچيدگي ها تدوين برنامه درسي در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي را بيشتر مشخص نمود.

ترين طبقه بندي از هدف هاي آموزشي به  معروف .اند هدف هاي آموزشي بسيار متنوع اند و آن ها را به گونه هاي مختلف طبقه بندي كرده
در اين  معروف گشته است.  وسيله گروهي از متخصصان آموزش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي تهيه شده و به نام بنجامين اس بلوم

ي تقسيم شده اندو هر حركت- بندي ، هدف هاي آموزشي ابتدا به سه طبقه كلي با نام هاي حوزه شناختي، حوزه عاطفي و حوزه رواني طبقه
  حوزه نيز داراي طبقه بندي مخصوص به خود است.

هدف هاي حوزه شناختي به جريان هائي كه با فعاليت هاي ذهني و فكري آدمي سرو كار دارند مربوط مي شوند و درشش سطح طبقه 
تركيب ،  - 5تحليل،- 4عيت خاص)،كاربستن(اجرا كردن و استفاده از يك روش در يك موق- 3فهميدن ،-2دانش ، - 1بندي شده اند:

ارزشيابي . اين شش سطح به طور سلسله مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.آموزش هاي كالسيك كشور بيشتر  - 6
  در عمل در دو سطح اوليه آن برنامه ريزي مي شود. بر اين حوزه تكيه دارد اهداف آمــوزشي برمبناي سطوح اين حوزه و

زه عاطفي شامل هدف هائي است كه تغييرات حاصل در عالقه ها ، نگرش ها وارزش ها، و نيز رشد ارج شناسي و سازگاري را نشان مي حو
ارزش گذاردن(احساس يا باور پايدار از ارزشمند  - 3پاسخ دادن،  - 2توجه كردن ،  - 1دهند و درپنج سطح طبقه بندي شده اند:
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شخصيت پذيرفتن. مانند حوزه شناختي ، سطوح حوزه عاطفي نيز به طور سلسله  -5به ارزشها ،  سازمان دادن - 4، بودن يك چيز) 
مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.سطوح اين حوزه كمتر مورد توجه برنامه ريزان آموزشي در حوزه آموزش هاي 

  كالسيك قرار مي گيرد.
ت هاي حركتي يا حركات بدني مربوط است. به سخن ديگر هر فعاليتي كه عالوه بر جنبه رواني داراي حوزه رواني حركتي به زمينه مهار 

جنبه جسماني نيز باشد در اين حوزه جاي مي گيرد. هدف هاي حوزه رواني حركتي بر اساس طبقه بندي سيمپسون در هفت سطح اصلي 
انطباق(استفاده از مهارت  -6پاسخ پيچيده آشكار،  - 5عادت ،  -4تقليد ،  -3آمادگي ،  -2ادراك ( حسي ) ،  -1تقسيم بندي شده اند: 

ابتكار .مانند دوحوزه قبلي، سطوح اين  -7،   هاي قبال آموخته شده براي انجام يك تكليف تازه اما مربوط به تكاليف گذشته)
  1حوزه نيز به طور سلسله مراتبي از عيني وساده به انتزاعي وپيچيده مرتب شده اند.

تفاوت عمده اين حوزه كه آموزش هاي فني وحرفه اي را نيز در بر مي گيرد با حوزه شناختي اين است كه هدف هاي حوزه شناختي  
فعاليت هاي و هم به  عاطفيو  ذهنيصرفا به فعاليت هاي ذهني ختم مي شود ، اما هدف هاي حوزه رواني حركتي هم به فعاليت هاي 

نكته اي است كه به واسطه مغفول واقع شدن آموزش هاي مهارتي در كمتر منابع و ماخذ هاي علوم تربيتي و اين  نياز دارند و جسمي
برنامه ريزي درسي به آن پرداخته نشده است و برخالف حوزه شناختي كه مبناي تدوين برنامه ي درسي در آموزش هاي كالسيك است 

  قرار  گيرد. مي بايست مورد توجه برنامه ريزان در اين آموزش ها
حرفه اي ،پرورش مهارت در مهارت جو است و اهداف آموزشي مي بايست با توجه به سطوح مختلف هر سه فني و  هدف آموزش هاي 

حركتي) برنامه ريزي شوند و اين وجه تمايزاصلي آموزش هاي فني وحرفه اي با آموزش هاي كالسيك - حوزه (شناختي،عاطفي و رواني
تعهد اخالق كاري كه برحوزه عاطفي تكيه دارد و توانائي عملي كه مبتني  ش فني كه مبتني بر فعاليتهاي ذهني است،است . از اين رو دان

عناصر اصلي مهارت مي باشند و سه راس مثلثي را تشكيل مي دهند كه مهارت فني و حرفه اي را در  بر فعاليت هاي جسمي است،
  برگرفته اند.

  
 
لذا شناسايي مشاغل و حرف در رشته  ،تاثير مستقيم در رشد اقتصاد كشور دارد كهتوجه به اينكه بازار كار و اشتغال دو مقوله اي است  با 

قانون نظام جامع آموزش و تربيت  7همانگونه كه در بند دو ماده  2008هاي مختلف بر مبناي طبقه بندي بين المللي مشاغل  ايسكو 
وجه به اهداف با ت فني، حرفه اي و مهارتي بدان تاكيد شده است و تهيه استانداردهاي مهارت و آموزش شغلي و شايستگي هاي حرفه اي

تدوين نموده و در اختيار  2008بر اساس ايسكو  را مستلزم سازماندهي و ساختار كامال منسجم بوده تا كليه استانداردهاي شغلي ،فوق
  ذينفعان قرار دهد.

                                                 
  دكتر علي اكبر سيف،انداره گيري ،سنجش و ارزشيابي آموزشي،جلد سوم1

مهارت

 دانش فني
  شناختي سطح كاربستنحوزه 

تعهد اخالق كاري
 حوزه عاطفي سطح ارزشگذاري

 

 توانائي عملي
 حوزه رواني حركتي سطح انطباق
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مانه ملي در سا 2008عنوان استاندارد شغل و شايستگي بر اساس طبقه بندي بين المللي مشاغل ايسكو  5300در حال حاضر بيش از 
مي باشد. مبناي تدوين         استانداردهاي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بارگذاري شده است و براي عموم قابل استفاده

برنامه درسي  معروف است، DACUM1استاندارده اي آموزشي  تجزيه و تحليل شغل به وظائف و كارهاست كه به روش به اصطالح 
 7گروه اصلي  :براي مثال .كدگذاري مي شود ISCO2008بر اساس كد ايسكو  تجزيه وتحليل تهيه مي گردد و ج اينبرمبناي نتاي

 752گروه فرعي ،ساير رشته ها... فرايندهاي صنايع غذائي،درودگري،پوشاك و 75زير گروه اصلي ، صنعتگران و كاركنان حرفه هاي مرتبط
  كابينت سازان چوبي 7522گروه واحد، محافظت كنندگان چوب، كابينت سازان چوبي

 عنوان2257 2 0 1 2009 0 0 0 1
استاندارد 
 آموزشي

نسخه
كد 

 شايستگي
 كد شغلي

كد گروه برنامه ريزي 
 درسي

سطح 
 مهارت

Isco-08 
كابينت ساز 

 چوبي
 شغل

 
  

  مراكز ملي سنجش آموزش و تربيت فني،حرفه اي و مهارتي و تعيين صالحيت حرفه اي - 2
شكوفائي اقتصادي هر كشور دارد و اهميت اين  به موارد مذكور تعيين صالحيت حرفه اي نيروي كار رابطه مستقيم با رشد و با توجه

 24/8/1396قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني،حرفه اي و مهارتي مصوب   9و ماده  2ماده  5موضوع به حدي است كه در بند 
ي سنجش آموزش و تربيت فني،حرفه اي و مهارتي و تعيين صالحيت حرفه اي وابسته برايجاد مركز ملمجلس شوراي اسالمي، 

و اين مهم  با استفاده از امكانات موجود و مهندسي ساختار كنوني به  قانون مذكور تاكيد شده است 5به شوراي عالي موضوع ماده 
  سرعت امكان پذير مي باشد.

بلكه آنچه مهم  برخوردار نيستكسب مهارت هاي الزم براي يك شغل از اهميت  نحوهه آنچه از متن قانون استنباط مي شود اين است ك
مي تواند وظائف مربوط   آيا فرد واجد كليه توانائي ها و قابليت هاي شغل مطابق با استانداردهاي بين المللي مي باشد واست اين است كه 

حوزه هاي آزمون ،ارزشيابي و سنجش صالحيت حرفه اي بايد از حوزه هاي  اين بدان معني است كه و ؟را با دقت وكيفيت به انجام رساند
 آموزشي جدا باشند تا بتوان بدون در نظر گرفتن مقتضيات آموزشي(كمبود تجهيزات، امكانات، مربي و ...) سنجش و ارزشيابي كامال معتبر

  انجام داد. بلوك دياگرام زير گوياي مدل ارائه شده است:را 
  

                                                 
١ Developing A Curriculum 
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زماني  و تعيين صالحيت شغلي بايد به گونه اي طراحي گردد كه مقتضيات مالي، مهارت ارزشيابييك نظام سنجش و 

نگذارد و به همين دليل در مدل هاي بين المللي حوزه تجهيزاتي و... حاكم بر حوزه هاي آموزشي بر روي سنجش تاثير 
 تشخيصي، هاي ارزشيابي و آموزش امر متولي ،آموزش دهنده خود نسبت به سنجش و تعيين صالحيت حرفه اي اقدام نمي نمايد

است،  كافيبراي دريافت گواهي نامه صالحيت شغلي  فرد مهارت تشخيص دهد كه صورتي در و باشد مي آموزش حوزه تراكمي و تكويني
 تعليم مسئوليت آموزش حوزه شيوه اين با. نمايد مي    معرفيمراكز سنجش  به تعيين صالحيت شغلي ارزشيابي در شركت جهت را وي

 .نمايد مي معرفيپاياني يا تعيين صالحيت شغلي  ارزشيابي به را فرد خود، تشخيص به بنا و داشت خواهد عهده به كامل بطور را كارآموز
 سطح دروفق داده و  خود را با وظائف مندرج در استاندارد هاي شغلي ها آموزش شود مي سبب يلتر عمل نموده وهمانند يك ف اين روش
 آموزش حوزه عملكرد براي مناسبي معيار تواند مي مهارتي سنجش و ارزشيابي در شدگان قبول ميزان اين بر عالوه .شود ارائه استاندارد

مركز ملي سنجش اين روش در حال حاضر در سازمان آموزش فني و حرفه اي در حال اجراست و مي توان اين ظرفيت را در اختيار  .باشد
با توجه به  قرارداد ،بدون اينكه نياز به ايجاد ساختاري جديد باشد.  آموزش و تربيت فني ،حرفه اي و مهارتي و تعيين صالحيت حرفه اي

مبناي اجراي برنامه هاي سازمان آموزش  08- ماهيت برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي ، طبقه بندي بين المللي مشاغل ايسكو
با توجه به سطح عملكرد و پيچيدگي  1ISCO-08سطح   4فني و حرفه اي مي باشد و برهمين اساس گواهينامه هاي صالحيت شغلي در 

  صادر مي گردد. به شرح زير شغل

                                                 
١ International Standard  Classification of  Occupation 
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ح وسط
صالحي

 ت حرفه
   اي

  08ايسكو  سطح عملكردويژگي هاي 

  4سطح 

 گيري تصميم پيچيده، مسائل حل به نياز كه است وظايفي انجام مستلزم طورويژه به ، مهارت سطح در اين مشاغل

  دارد تخصصي هاي حوزه در عملي و )تئوري( نظري دانش از اي مالحظه قابل پيشينه براساس خالقيت و
مي تواند تكليف را با تسلط كامل،استقالل، مسئوليت پذيري و كنترل در يك گستره وسيعي از حوزه كاري انجام فرد 
و چندين مهارت را براي انجام مهارتي پيچيده تر با هم تركيب نمايد. عمق، گستردگي و پيچيدگي دانش و  دهد

مهارت در اين صالحيت در حدي است كه فرد را براي مشاركت، در امر تحليل، عيب يابي، طراحي، برنامه ريزي، اجرا 
و متنوع آماده مي كند. مهارت هاي اين سطح  و ارزيابي دامنه وسيعي از فعاليت هاي فني در حوزه هاي تخصصصي

نياز بيشتري به پردازش اطالعات دارند و روي مكان، زمان انجام كار و آمادگي تغيير شرايط انجام كار تاكيد دارند. 
  مي باشد.  1و  2، 3فرد، داراي توانايي الزم براي هدايت و سرپرستي  مهارت ديدگان سطوح 

 عمران، مهندسان بازاريابي، و فروش مديران شامل ،4  مهارت سطح با شده بندي طبقه مشاغل از هايي نمونه

 گران تحليل و تئاتر يا سينما سالن ناپرستار ها، دان يقموسي عمومي، پزشكان متوسطه، آموزش مدارس معلمان

   .هستند اي، رايانه هاي سيستم

  3سطح 

 بدنه وجود به نياز كه است عملي و فني پيچيده وظايف اجراي شامل طورويژه به ، مهارت سطح در اين  مشاغل
  .دارد تخصصي حوزه در مند نظام و فني واقعي، دانش از اي گسترده

تكليف را با به نمايش گذاشتن دانش كاري خوب از مهارت، ابتكار و توافق پذيري نسبت به شرايط فرد مي تواند 
اجرا و تفسير طرح ها را  ،هدايت ،برنامه ريزي  ،توانايي انتخاب ،فرد مسأله در حوزه وسيعي از شرايط كاري اجرا كند.

  را به عهده بگيرد. 3و  2سرپرستي سطوح   ،خالقيت و ارزيابي فرايندها ،دارد و قادر است ضمن ابتكار عمل
 يها آزمايشگاه هاي تكنسين ها، فروشگاه مديران شامل ،3 مهارت سطحه با شد بندي طبقه مشاغل از هايي نمونه

 پشتيباني هاي تكنسين پزشكي، تشخيص پرتونگاران تجاري، فروش نمايندگان ، حقوقي هاي منشي پزشكي،

  .است تلويزيوني، و راديويي هاي برنامه ضبط و پخش هاي تكنسين و رايانه

 2سطح 

آمادگي دارد. عمق،  ،فرد براي انجام محدوده اي از فعاليت هاي حرفه كه غير تكراري و غير قابل پيش بيني هستند
گستردگي و پيچيدگي دانش و مهارت در اين صالحيت در حدي است كه فرد را مسئول انتخاب و انتقال دانش و 
مهارت به محيط هاي جديد و ارائه راهكار به سرپرستان در جهت حل مشكالت مي سازد. مهارت هاي اين سطح نياز 

 به پردازش اطالعات در سطح متوسط نياز دارند.

  مي باشد.   3فرد، داراي توانايي الزم براي هدايت و سرپرستي  مهارت ديدگان سطح درجه 
 ها، منشي اتوبوس، رانندگان ها، قصاب شامل ، مهارت سطح در اين شده بندي طبقه مشاغل از هايي نمونه

 كاران برق آرايشگران، پليس، افسران ها، فروشگاه دستياران ها، خياط خياطي، هاي چرخ متصديان حسابدارها،

  .هستند موتوري، نقليه وسايل هاي مكانيك و ساختمان
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  1سطح 

 بيني پيش قابل و تكراري كه حرفه هاي فعاليت از اي محدوده انجام براي حرفه، مختلف ابزارهاي شناخت ضمن فرد،
. به نمايش بگذارد قبولقابل تواند تكليف را با دانش مهارتي  ميدارد و  سرپرست آمادگي هدايت تحت هستند،

  .است معمولي و ساده يدي و بدني وظايف اجراي شامل ويژه طور بهمهارت هاي اين سطح 

مهارت هاي اين سطح نياز كمتري به پردازش اطالعات و تصميم گيري دارند و روي تكنيك و فرايند انجام مهارت 
  تاكيد دارند.

 و حمل( باربران كار، دفاتر يا ها اداره هاي نظافتچي شامل ،1 مهارت سطح با شده بندي طبقه مشاغل از هايي نمونه
  .هستند آشپزخانه، دستياران و ريغدا با ساده كارگران ،)نقل

صالحيت حرفه اي وجود دارد با توجه به مفاهيم ارائه شده در قانون  آموزش و طبقه بندي هاي مختلفي در سطح بين المللي براي سطوح
و تعاريف طبقه بندي  كه معطوف به صالحيت حرفه اي است  قانون 7ماده  2در بند  ISCO به نظر مي رسد از تعاريف طبقه بندي

1ISCED  ت استفاده شده اس كه معطوف به طبقه بندي سطوح آموزشي است،  قانون 8در بند ماده  
  

  ISCO-08با سطح مهارت در طبقه بندي  ISCEDمقايسه  سطوح در طبقه  بندي 
 ISCED-11شرح گروه هاي  ISCED- 11سطوح در  ISCO-08سطح مهارت 

  دكتري -آموزش عالي  8  4
  فوق ليسانس يا معادل -آموزش عالي  7  4
  ليسانس يا معادل -آموزش عالي  6  3
  فوق ديپلم –آموزش عالي كوتاه مدت   5  3
  فوق ديپلم - آموزش پس از متوسطه  4  2
  دوره دوم آموزش متوسطه  3  2
  دوره اول آموزش متوسطه  2  2
  آموزش ابتدايي  1  1
  آموزش پيش از ابتدايي و خردسالي  0  1

با توجه به جدول فوق هر يك سطح ايسكو مي تواند دو سطح ايسكد را در برگيرد و بدين ترتيب روش صدور گواهينامه هاي صالحيت 
  قانون را پوشش خواهد داد.  8و  7شغلي سازمان آموزش فني وحرفه اي مفاد مواد 

   نظام مدون تربيت مربي و آموزش هاي ضمن خدمت  - 3
 راه سر بر ها تنگنا شديدترين از يكي الزم، هاي مهارت داراي مربيان نبود كه متفق القولند ايران در اي حرفه و فني آموزش در ذينفعان

. شود مي مربوط مربيان عملي آموزش هاي توانايي  تدريس، هاي مهارت ضعف به عمدتاٌ ها نگراني. است آموزش هاي شغلي كيفيت بهبود
در بخش خصوصي و آموزشگاه هاي آزاد در ساير  اي حرفه و فني آموزش معلمان و مربيان به كار گيري شرايط به مربوط هاي داده

اين در حالي  .كه نظام منسجم تعيين صالحيت حرفه اي براي اين قشر وجود ندارد است آن نشانگر دستگاه هاي مجري اين آموزش ها
 بالقوه هاي ظرفيت با فني مربيان آموزش براي اي گسترده ناتامكا مربي تربيت مركز داشتن با اي حرفه و فني آموزش سازمان  است كه
در حال حاضر مركز . دارد اختيار در غير رسمي اي حرفه و فني آموزش سيستم دركارآزموده  مربيان خالء كردن پر منظور به موجود

افزاري و نرم افزاري و منابع انساني  تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي به لحاظ برخورداري از امكانات وسيع و پيشرفته سخت
خبره بعنوان بزرگترين و مهمترين مركز آموزش هاي تخصصي و مهارتي پيشرفته در سطح كشور و منطقه مطرح است و به عنوان مركز 

  شاخه جنوب آسيا شناخته شده است . 2طقه اي يو نيوك نم

                                                 
١ International Standard  Classification of  Education 
٢ UNEVOC 



 

٢١ 
 

با محوريت توسعه صنعتي، برنامه ريزي جهت رشد كارآفريني در تربيت نيروي انساني متخصص، همگام كردن آموزش هاي مهارتي 
خصوصي و مراكز جوار كارخانجات صنعتي، كمك به تهيه و بازنگري استانداردهاي مهارتي  - فراگيران، تربيت مربيان مورد نياز بخش دولتي

ن فعاليت هاي آموزشي گوشه اي از فعاليت ها مربيان متناسب با تغييرات تكنولوژي و نيازسنجي آموزش براي مربيان جهت هدفمند نمود
  به خدمت گرفته شود. قانون نظام جامع 11ماده  2اين مركز مي تواند به عنوان ابزاري كارا براي تحقق بند  و عملكرد اين مركز است.

  منابع انساني متخصص براي برنامه ريزي و اخذ آزمون هاي عملي و تعيين صالحيت حرفه اي - 4
 كيفيزي ستلزم منابع انساني متخصص و منابعو پراكندگي آن در كشور مه مشاغل دحجم گستراي افراد با توجه به  رفهتعيين صالحيت ح

در حال  در اختيار سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد. است و در حال حاضر اين امكانات از جمله مراكز و كارگاه هاي مجهز
استان و مركز  31اداره سنجش و ارزشيابي در  32 درحاضر انجام ماموريت هاي مرتبط با اجراي آزمون هاي تعيين صالحيت حرفه اي 

  تربيت مربي اجرا مي شود 
ه طرف به منظور بهبود مستمر كيفيت برگزاري آزمون مهارتي و اعتبار بخشي به گواهينامه ها در سنجش مهارت عملي از مشاركت هم

ي هاي درگير در طراحي و اجراي آزمون هاي مهارتي، به ويژه كارفرمايان، صاحبان مشاغل، اتحاديه ها، صنوف و ...  استفاده شود. كميته
  صاحب صالحيت از اصناف و بازار كار، آزمونگر صاحب صالحيت سازمان و ناظر فني تشكيل شود.  انبرگزاري آزمون هاي عملي از آزمونگر

اصناف و  ساله سازمان در اين خصوص، نيروي انساني شاغل در سازمان مي توانند با همكاري اتحاديه ها، 50جه به تجربه حدودا با تو 
حرفه اي را بر عهده    اجرا و نظارت بر آزمون هاي تعيين صالحيت  بنگاه هاي اقتصادي تحت نظارت مركز ملي سنجش برنامه ريزي،

  گيرد.

 انساني بخش خصوصي و دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوروضعيت تعداد نيروي 

 8،213 تعداد كاركنان اداري بخش دولتي

 7،157 تعداد مربيان بخش دولتي

 15،370  مع پرسنل بخش دولتيج

 23،000 تعداد مربيان بخش خصوصي

 38،370  جمع كل نيروي انساني 

 كارآموزي آزادوضعيت تعداد مراكز آموزشي دولتي و موسسات 

 11،796 تعداد كل موسسات كارآموزي آزاد

 568 تعداد كل مراكز آموزشي دولتي

  

  براي فرآيندهاي اجرائي ساختار بانك داده منسجم به منظور تبادل اطالعات و امكان بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات - 5
نقاط قوت هر نظام بوده و ضريب نفوذ فناوري اطالعات و ارتباطات در ميزان دسترسي مخاطبان به خدمات دستگاه مي باشد يكي از 

سازي اطالعات خواهد داشت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان  ففرآيندهاي اجرائي اثر بسيار زيادي در دسترسي و شفا
پرتال جامع سازمان فرايندهاي ثبت نام در دوره  استقراريكي از اولين دستگاه هائي كه موفق به اخذ نشان دولت الكترونيك شده است با 

صدور گواهينامه و استعالم اصالت   ها تا ورود به مرحله آزمون حوزه بندي دريافت كارت ورود به جلسه و اخذ آزمون هاي كتبي،
ام مي رساند. در  حال حاضر گواهينامه هاي صادره را به صورت كامال مكانيزه و از طريق در گاه هاي ايجاد شده در پرتال جامع به انج

دسترسي استعالم برخط گواهي نامه هاي سازمان در اختيار سازمان تامين اجتماعي (قانون بيمه كارگران ساختماني و قاليبافان)و وزارت 
  قرار دارد.  و.. آموزش و پرورش(كاردانش)

                                                 
  نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار فعلي و آتي و ارتقاي توان كارآفريني تربيت ـ آموزش و2بند  ١
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سمي در كشور، سازمان آموزش فني و بي شك مي توان گفت در بين دست اندر كاران آموزش هاي فني و حرفه اي غير ر
مولفه ها و ساختارهاي الزم براي اجراي قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني،  همه است كه نهاديحرفه اي كشور تنها 

با توجه به موارد ذكر شده و براي ساماندهي وضعيت آموزش هاي فني، حرفه اي و  ،حرفه اي و مهارتي را در اختيار دارد
دستگاه  منابع و امكانات فني، حرفه اي و مهارتي با ارزيابي نظام جامع آموزش و تربيت يالزم است شوراي عال ورمهارتي كش

تكاليف مندرج در اين قانون را اجرائي نموده و به وضعيت نظام  هائي كه قانونا متولي آموزش هاي غير رسمي مهارتي هستند
  آموزش هاي مهارتي در كشور سامان دهد.
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