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  فني و مهارتي در ايران آموزش  بررسي نظام

  گذاري در اين حوزه مشكالت سياستبا تأكيد بر 

  

  زينب مولوي

  

  دانشجوي دكتري مديريت دولتي، پرديس فارابي دانشگاه تهران

  

  

  مقدمه

ورزي با عنايت به تنوع حرف امري بسيار مشهود و  امروزه در جهان گرايش منابع انساني به مهارت

ها در  هاي آموزش مهارتي، يكي از عوامل مهم آموزش، ارتقا و توسعه مهارت نظام. استملموس 

هاي  رفت از توقف طوالني منابع انساني در آموزش هاي برون روند و يكي از راه شمار مي جهان به

اي نيازمند  اين به آن دليل است كه هر جامعه). 18، ص1390زاده،  شريفالواني و (نظري است 

هاي شغلي را به تقليد  در جوامع ساده، فرزندان يك خانواده، نقش. كار ماهر و متخصص استنيروي 

هاي اجتماعي  در جوامع امروز، به دليل تقسيم كار پيچيده و قشربندي. آموختند از والدين خود مي

چون خانواده ديگر از عهده چنين . شوند هاي خاصي تربيت مي مختلف، افراد براي ايفاي نقش

هاي فني و مهارتي نقش  به عبارتي، آموزش ).61- 62، صص1377بند،  عالقه(آيد  اي برنمي فهوظي

ها  بنابراين، اين آموزش. كنند سازي افراد براي ورود به بازار كار آينده بازي مي مهمي را در آماده

ست توانند به رشد اقتصادي و اجتماعي د رسند، چراكه كشورها بدون آن نمي ضروري به نظر مي

  ).Ahmed, 2011, p.1(يابند 

نفوذ و تشكالت ديگر كه  هاي ذي هاي فشار، گروه از طرفي، مجالس قانونگذاري، احزاب، گروه
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گذاري، همه و همه باعث  سياستها در فرايند  باشند ولي با توجه به نقش آن خارج از اين موارد مي

هاي جديد آموزشي و نيازهاي جديد و از طرفي، ورود الگو .اند گذاري شده سياستچالش در فرايند 

متنوع آموزشي باتوجه به تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات سبك زندگي و كار، مستلزم تغيير در 

 پاسخ نياز عبارتي، پيش به. ها در اين حوزه است سياستآموزش مهارتي و همسوسازي  هاي سياست

 اجتماعي، مناسب هاي ارزش و ها رشنگ دربرگيرنده جديد الگوهاي كشور به مهارتي و فني آموزش

 جهاني و اي منطقه محلي، هاي نگراني و ها فرصت درنظرگرفتن هاي جديد و مناسب و سياست وضع

بنابراين، اهميت توجه به نظام آموزش مهارتي، به ويژه . )15ص ،1382 نفيسي،( است

  .گذاري در اين حوزه نمايان است سياست

در ايران نيز به سبب اهميت نظام آموزش مهارتي و اهميت انسجام و يكپارچگي در  

گذاري در نظام آموزش فني  سياستاين نظام، بررسي و شناسايي مدل مطلوب  گذاري براي سياست

اي برخوردار است، در اين پژوهش ضمن بررسي مباني نظري  و مهارتي كشور از اهميت ويژه

گذاري در نظام  سياستگذاري در نظام آموزش فني و مهارتي در ايران،  ستسياموضوعات مرتبط با 

شود و در نهايت، با بررسي مسائل موجود در  مهارتي ايران در وضعيت موجود شناسايي و بررسي مي

هاي گسترده محقق در راستاي  گذاري در نظام آموزش مهارتي و با توجه به نتايج بررسي سياست

  .شود شنهادهايي مطرح مياجراي اين تحقيق، پي

اي و كار  هاي فني و حرفه هنرستان(هاي رسمي  هاي فني و مهارتي در قالب آموزش در ايران آموزش

توسط مراكز فني و (و غيررسمي ) كاربردي –اي و علمي  هاي فني و حرفه گاه و دانش و دانش

هاي مهارتي  نهاد اصلي متولي آموزش. شود ارائه مي) هاي آزاد و جز آن اي و آموزشگاه حرفه

ها و  ها، دستگاه كه البته ساير نهادها، وزارتخانه. اي است غيررسمي سازمان آموزش فني و حرفه

هاي آموزش مهارتي با  شركت در دوره. اند لبرخي مؤسسات و نهادهاي وابسته هم در اين امر دخي

هاي آموزشي در نظام آموزش  گيرنده پس از طي دوره آموزش 1.گيرد ضوابط خاص صورت مي

شود كه براساس آن از يك سري  غيررسمي مهارتي ايران، موفق به كسب گواهينامه پايان دوره مي

                                                   
 .بيان شده است ب مهارتي در پيوست آموزشهاي اصلي  دوره. 1
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  .شود يمند م شده در قانون مانند دريافت وام، بهره مزاياي تعريف

متولي اصلي نظام رسمي آموزش فني و مهارتي در ايران، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 

جو پس از طي دوره تحصيل، موفق به اخذ  آموز و دانش در اين نظام، دانش. تحقيقات و فناوري است

  .امي استهاي باالتر نظام آموزش رسمي مهارتي الز شود كه براي ورود به دوره مدرك تحصيلي مي

  در ايران   مهارتيو   هاي فني آموزش  تاريخچه

در  1343  تا سال  اين، با وجود. گردد مي بر  هخامنشيان  زمان  به  اي هاي حرفه پيشينه آموزش

و   فني  آموزش  نظام  براي  اي ژهيو  واحد سازماني  و پرورش  آموزش  وزارت  مركزي  سازمان  نمودارهاي

و   ايران  ، مدرسه كشور  اي و حرفه  فني  آموزش  رسمي  در نظام .بود  نشده  گرفتهدر نظر   اي حرفه

و   فلزكاري  در دو رشته  آلماني  و معلمان  ايران  دولت  و با كمك  شمسي  هجري 1286  در سال  آلمان

  مهارتيو   فني  تعليمات  كل  اداره  تشكيل  به  ،و در نهايت  گرفت  شكل  در شهر تهران  درودگري

  داشت  عهده را به   اي و حرفه  فني  آموزش  كار مؤسسات  ريزي  برنامه  مسئوليت  اداره  اين. شد  منتهي

  بار ديگر زمينه 1301  در سال. شد  تعطيل  مدرسه  اين 1296  در سال  اول  جهاني  جنگ  كه با شروع

در   و آلمان  ايران  صنعتي  هنرستان  با نام  و آلمان  ايران  شد و مدرسه  فراهم  اي و حرفه  فني  فعاليت

  در شهرهاي  ديگري  صنعتي  هاي هنرستان 1307و  1306  هاي در سال. شد  بازگشايي 1304  سال

 9  كشور به  صنعتي  هاي تعداد هنرستان 1314  شد و تا سال  تأسيس  شيراز، تبريز، مشهد و تهران

  و در سال  دختران  هنرستان 1312  و در سال  ،بانوان  اي ه حرفهمدرس 1307  در سال. رسيد  باب

  آموزش  رسمي  نظام  آموزان دانش .داير شد  در تهران  گري  و منشي  بازرگاني  هاي دبيرستان 1316

  راه  اي و حرفه  فني  مدارس  به  ابتدايي  هسال 6  تحصيالت  از اتمام  پس  اي و حرفه  فني  متوسطه

  گري و يا منشي  ديپلمه فني، كشاورزي، بازرگاني  عنوان   به  تحصيل  سال 6 از  فتند و پسيا مي

  در كرج  كشاورزي  و دانشكده  در تهران  فني  دانشكده 1314  در سال. شدند مي  التحصيل فارغ

. شد  تأسيس نيز  كشاورزي  دبيرستان  ، نخستين كرج  كشاورزي   دانشكده  و در مجاورت  يافته  گشايش

و   و انگليس  ايران  نفت  شركت  بين  منعقد شده 1312قرارداد  3بند   عمومي  طرح  بر مبناي  ،سپس

  براي  آن  آموزشي  دوره  طول  ماهر كه  كارگر فني  منظور تربيت  به  اي حرفه  ، آموزشگاه تقو  دولت
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  به  نفت  فني  ، دانشكده اساس  بر همين  ،همچنين. شد  تأسيس ،بود  سال  پنج  ابتدايي  ششم  دارندگان

  دارندگان  براي  آن  هدور  طول  كه تأسيس شد  نياز، در خوزستان مورد  مهندسين  منظور تربيت

  فرهنگ  وزارت  هبر عهد   اي حرفه و  فني  امور مؤسسات  اداره 1315  تا سال. بود  سال 4  ديپلم مدرك

  در اداره 1316  در سال. قرار گرفتند  صنايع  زير نظر وزارت  مؤسسات  بعد اين  به  سال  از آن  ، ولي بود

و   يبازرگان  ، دبيرستان بازرگاني  آموزش  اداره  نام  به  واحد جديدي ،  اي و حرفه  فني  تعليمات  كل

  وزارت  به  اي و حرفه  فني  شآموز  امور مؤسسات  مجدداً اداره 1318  در سال. شد  تأسيس  گري منشي

  ). 13، ص1390پرند و همكاران، ( يافت   انتقال  فرهنگ

 در ليكن نيست؛ مشخص درستي به ايران در غيررسمي مهارتي و فني هاي آموزش تاريخچة

 و مهارت كسب براي صنعتي كشورهاي به هاسينيتكن و كارگران اعزام تاريخي به اسناد و متون

 براساس. است شدهاشاره كشور داخل در خارجي استخدام استادكاران يا ماهر، استادكار تأمين

 و فني آموزش و سازمان رفاه اجتماعي و كار تعاون، وزارت در موجود مستندات و مدارك برخي

 مهارتي و فني هاي آموزش به مربوط هايتصميم اتخاذ و قوانين تصويب روند كشور مهارتي

  ).34، ص 1389موسوي، (مشاهده كرد  زير جدولتوان در  غيررسمي را مي

  غيررسمي در ايران مهارتي و فني هاي آموزش به مربوط هايتصميم اتخاذ و قوانين تصويب روند. 1 جدول

  موضوع  سال

  مهارت در چهار فصل شموزي و افزايآنامه كار تصويب آيين  1339

  »كارآموزيكانون «به » سازمان اردوي كار«تغيير عنوان   1346

  ماده و يك تبصره 17با » صندوق كارآموزي«تصويب اساسنامه   1349

  در شوراي عالي اشتغال »ايمراكز تعليمات حرفه«نامه استخدام  يينآتصويب   1354

موزي و آموزي، كانون كارآام سه نهاد صندوق كارغاز اد» سازمان آموزش فني و نيروي انساني«تشكيل   1359

ماهر  اي وزارت كار با هدف تأمين و تربيت نيروي انساني متخصص ماهر و نيمهتعليمات حرفهاداره كل 

  مورد نياز صنايع و خدمات كشور

  اي به رياست معاون اول رئيس جمهورهاي فني و حرفه تشكيل ستاد هماهنگي آموزش  1384

اي، دانشگاه جامع علمي فني و حرفهتصويب كليات تشكيل سازمان ملي و مهارت از ادغام سازمان آموزش   1389

، كه به علت وتوي اي آموزش و پرورش در شوراي عالي اداريهاي فني و حرفهو كاربردي و آموزشكده

  .اي تشكيل شد مجلس عملياتي نشد و با مصوبه مجلس دانشگاه فني وحرفه

  35، ص1389موسوي، مطالعات محقق؛ : منبع  
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بار ديگر با   سپس،. شد  اي و حرفه  فني  هاي در فعاليت  وقفه  نيز باعث  دوم  جهاني  جنگ  وقوع

بود،   غيرفعال 1323  از سال  كه  و آلمان  ايران  صنعتي  ، هنرستان و آلمان  ايران  ديرين  تجديد همكاري

  ايراني  معلمين  هنرستان  در اينمقرر شد  1338  از سال. دكرخود را آغاز   فعاليت 1336  در فروردين

  جهت  هنرستان  آن  التحصيالن از فارغ  تعدادي  منظور، هر ساله  اين  به. شوند  آلماني  معلمين  جايگزين

با   اي حرفه  هاي بعد، آموزشگاه  به  زمان  از اين. شدند مي  اعزام  كشور آلمان  به  معلم  تربيت  دوره  گذراندن

،  صنعتي  هاي شدند و هنرستان  تأسيس  ابتدايي  ششم  التحصيالن  فارغ  براي  ساله  سه  اي دوره

و   در تهران  از ديگري  پس  يكي  بازرگاني  هاي و دبيرستان  گري منشي  ، مدارس كشاورزي  هاي دبيرستان

  و در سال  سرانپ  اي و حرفه  فني  معلم  مركز تربيت 1339  در سال. ندكار كرد  به  ها شروع شهرستان

  تكنسين  تربيت  نيز فعاليت 1343  در سال. شد أسيست  دختران  اي حرفه  معلم  نيز مركز تربيت 1340

  و دوره  طول  آغاز شد كه  و پرورش  آموزش  در وزارت  تكنولوژي  انستيتوهاي  نام  به  در مؤسساتي  عالي

در   و پرورش  آموزش  اي و حرفه  امور فني 1380تا  1343  هاي سال  در فاصله. بود  سال  در ابتدا يك  آن

  . جا شد  و جابه  توزيع  واحد سازماني 35و   معاونت 6

  اي و حرفه  فني  هاي ، هنرستان شمسي  هجري 50و  40  هاي  دهه شد، در  اشاره  طور كه همان 

  و صندوق  كارآموزي  هاي نو كانو  اي حرفه  هاي بعد مراكز تعليمات و در سال  و پرورش  آموزش

، با  شمسي  هجري 1357  ماه  شكوهمند اسالمي در بهمن  از انقالب  پس. شد  تأسيس  كارآموزي

در   اي و حرفه  هاي فني آموزش  متولي  و قانونمند كه  مشّخص  وجود دستگاهي  ضرورت  به  توجه

اداره كل آموزش  كردن متمركز از »سازمان آموزش فني و نيروي انساني«غيررسمي باشد،   بخش

و واحدهاي مربوط به   كارآموزي  هاي كانون  كارآموزي،  اي صندوق حرفه  اي، مراكز تعليمات حرفه

 7/11/1360 تاريخ در. شد  مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي تأسيس

پرند و (تغيير يافت  »اي ي و حرفهسازمان آموزش فن«به  »سازمان آموزش فني و نيروي انساني«

  ).1، ص1390همكاران، 
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  ايران ميكدكاو آ تيرمها زشموآ منظا

 در سمير هاي آموزش از بخشي ه عنوانب را ايحرفه و فني هاي زشموآ ورش؛پر و زشموآ وزارت

 وهگر دو به متوسطه دوره سمير ايحرفه و فني هاي زشموآ. هدد مي ئهارا تحصيلي متوسطه دوره

 لسا سه وهگر دو هر در زشموآ دوره. نداهشد تقسيم نشر و داكا شاخه و ايحرفه و فني شاخه

  . ستا عمومي آن لسا يك كه ستا

 رايشو ديبرركا و علمي تخصصي كميته فقتامو سساا بر ديبرركا -علمي جامع هنشگادا

 توسط آن شيزموآ مختلف يهادوره سيدر يهابرنامه و دشو مي سيسأت عالي زشموآ شگستر

 نكنندگاعرضه عمتنو يها وهگر از انيرا ايحرفه و فني زشموآ منظا و شيزموآ ييزربرنامه رايشو

  . ستا هشد تشكيل خصوصي و لتيدو

 نمازسا مديريت تحت طور عمده، به كه سميرغير ايحرفه و فني هاي زشموآ با نهمزما

 يگرد يهاخانهوزارت برخيو  رفاه اجتماعيتعاون، كار و  وزارت به بستهوا ايحرفه و فني زشموآ

 و فني پيوسته نيرداكا و متوسطه ايحرفه ،سمير ايحرفه و فني هاي زشموآ د؛ميشو ئهارا

 توسط ديبرركا علمي هاي زشموآ و سالميا آزاد هگاـنشدا ورش؛رـپ و زشموآ وزارت توسط ايحرفه

صنعت، معدن و  وزارت نظير يگرد يهاانهتخشود، وزار يـم هـئارا ورياـفن و تاـتحقيق م،علو وزارت

 به ل،حا هر به ؛هنددمي هـئارا را ييها زشموآ زـني تـنف وزارت و ورزياـكشوزارت جهاد  تجارت،

  : تـسا ليـصا شـبخ هـس املـش انرـيا ايهـحرف و فني زشموآ منظا كلي رتصو

  . عالي .3و  تمد هكوتا. 2 ،متوسطه. 1

  .دهد آموزش ايران را نشان ميشكل زير شماي كلي نظام 
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  )57، ص1389نژاد و همكاران،  برگرفته از ثابت( ركشو شيزموآ منظا رساختا. 1شكل 
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التحصيالن 

كارداني 

-پيوسته فني

- فارغ

التحصيالن 
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  1اي در ايران حرفه صالحيت بچورچا

 به و رفاه اجتماعي و كار تعاون، وزارت پيشنهاد به بنا 23/7/1391مورخ  جلسه در وزيران هيئت

 قانون 21ماده  اجراي و در ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 2هشتم و سي و يكصد اصل استناد

 صالحيت نظام نامه ، آيين1389مصوب  3ايران اسالمي جمهوري پنجم توسعه ساله پنج برنامه

هاي آن در جدول زير بيان شده  و گواهينامه  كرد كه سطوح، معيارها، شاخص تصويب را اي حرفه

                                                   
به اين موضوع (اي صورت نگرفته است  نظام صالحيت حرفهگونه اقدامي براي اجرايي كردن  متأسفانه در ايران تا كنون، هيچ. 1

 .)هاي نظام مهارتي پرداخته شده است در بخش چالش
اش به عالوه بر مواردي  حكومت ايران جمهوري اسالمي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه: قانون اساسي 138اصل . 2

شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف  ي اجرايي قوانين ميها نامه كه هيئت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين
هر يك از وزيران نيز در . نامه بپردازد نامه و آيين هاي اداري به وضع تصويب اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان

مفاد اين مقررات نبايد با نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي  حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين
  .متن و روح قوانين مخالف باشد

اي از طريق  دولت مكلف است به منظور گسترش شايستگي حرفه:  قانون پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران 21ماده  .3
مندسازي دانش و مهارت با نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توان

هاي جديد  هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصت سرمايه
اي و علمي ـ  فني و حرفه آموزشاي براي نظام  هاي فني و حرفه آموزشاي براي جوانان و ارتقاء جايگاه  شغلي و حرفه

نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير  انكاربردي كشور اعم از رسمي، غيررسمي و سازم
 :بيني الزامات مناسب اجراء كند سازوكارهاي الزم را تهيه و با پيش

اي و علمي ـ  هاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه آموزشاستمرار نظام كارآموزي و كارورزي در ) الف      
  .كاربردي

سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي  فراهم) ب      
هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي  آموزشسازي حضور فعال و مؤثربخش غيردولتي در توسعه  با شرايط سهل و زمينه

  .ـ كاربردي كشور
  .هاي دولتي و غيردولتي اي در بخش فني و حرفه آموزشاران از برد افزايش و تسهيل مشاركت بهره) ج      
اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و  هاي فني و حرفه آموزشريزي  گذاري و مديريت در برنامه هماهنگي در سياست) د      

  .پويا متناسب با نياز كشور
ها در  ها، مدارك و گواهينامه براي ارتباط صالحيتاي ملي به صورت منسجم  هاي حرفه كاربست چهارچوب صالحيت) ـ ه      

هاي  العمر و تعيين شايستگي سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسميت شناختن يادگيري مادام
  .سطوح مختلف مهارتي

نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني مورد نياز و صدور مجوز الزم و حمايت به منظور تأسيس و توسعه مراكز ) و     
  .هاي مورد نياز تا سال چهارم برنامه هاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيت دوره آموزش

هاي مديريت اجرائي، فرآيند ياددهي ـ  اي بر اساس شاخص حرفههاي رسمي و غيررسمي فني و  آموزشبندي مراكز  رتبه) ز     
 .يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران
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  .است

  اي نامه نظام صالحيت حرفه هاي آيين و گواهينامه  ، شاخصسطوح، معيارها. 2جدول 

  سطح
غير  و فني هاي شايستگي(معيارها  و ها شاخص

  )فني
  سطح شرايط كسب گواهينامه

 عنوان

  گواهينامه

ك
ح ي

سط
  

 :در اين سطح

يك  هاي فعاليت از مشخصي محدوده فرد براي كاركردن در. 1

 قابل و تكراري اوليه، هاي مهارت ها دربرگيرنده آن اغلب كه حرفه

 .دارد آمادگي هستند، بيني پيش

  .كند مي فعاليت سرپرست نظارت و هدايت تحت فرد. 2

 اين عمومي شغلي شرايط بر عالوه در اين سطح فرد

 :باشد داشته نيز زير را شرايط از يكي بايد سطح

 نوشتن و خواندن سواد .1

 .باشد داشته مرتبط كار سابقه. 2

  .باشد گذرانده را نوين شاگردي -استاد نظام .3

گر
ار

ك
 

ده
سا

 

  

دو
ح 

سط
  

  :سطح اين در

 مختلف مشاغل هاي فعاليت از هايي محدوده انجام براي فرد .1

 .دارد آمادگي است بيني قابل پيش و تكراري كه يك حرفه

 نظارت و هدايت تحت را ها فعاليت تواند مي فرد. 2

 پذيري با مسئوليت مشخص زماني هاي بازه در سرپرست

 .دهد انجام فردي

 مشاغل مختلف ابزارهاي از عملي شناخت فرد. 3

  .دارد را حرفه مختلف

 عمومي شرايط احراز بر عالوه فرد سطح، اين در

 نيز را زير از شرايط يكي بايد سطح اين شغلي

 :داشته باشد

 مهارت هاي گواهينامه + ابتدايي دوره پايان. 1

 ابتدايي سطوح مقطع بين تكميلي هاي دوره

 و مهارت هاي گواهينامه +1 سطح گواهينامه. 2

 سطوح مقطع بين تكميلي هاي دوره فناوري

  ابتدايي

گر
ار

ك
 

ي
فن

/ 
فه

حر
ر 

رگ
كا

 
ي

ا
  

سه
ح 

سط
  

 :سطح اين در

 كه ها فعاليت از مشخصي محدوده انجام براي فرد .1

 .دارد آمادگي،تكراري هستند و بينيپيش قابل اغلب

 انجام در را ساده فني كارگران هدايت تواند مي فرد .2

  .گيرد عهده انتظار به مورد فني و ايحرفه وظايف

  

  

 تجهيزات ميان از ها، فعاليت انجام براي تواند مي فرد

 .بپردازد راهكار انتخاب به

 عمومي شرايط احراز بر عالوه فرد سطح، اين در

 داشته نيز را زير از شرايط يكي بايد سطح اين شغلي

 :باشد

 مهارت هاي گواهينامه + راهنمايي دوره پايان .1

 راهنمايي سطوح تحصيلي بين تكميلي هاي دوره

+ 2سطح  گواهينامه + ابتدايي دوره پايان .2

 تكميلي هاي فناوري دوره و مهارت هاي گواهينامه

  راهنمايي تحصيلي سطوح بين

 
گر

ار
ك

 
ي

فن
 

مه
ني

 
هر

ما
/ 

گر
ار

ك
 

فه
حر

ي
ا

 
مه

ني
 

هر
ما
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ار
چه

ح 
سط

  

 :سطح اين در

 يك حرفه هاي فعاليت از وسيعي محدوده انجام براي فرد. 1

 واضح كامالً طور به و بيني بوده پيش قابل و تكراري كه

 .دارد آمادگي است، مشخص شده

 نظارت و هدايت بدون را ها فعاليت تواند مي فرد. 2

 عالوه و دهد مشخص انجام زماني هايبازه در سرپرست

 با همكاري به كارها، انجام در فردي پذيري مسئوليت بر

 .بپردازد ديگران

 الي 1 سطوح مشاغل حوزه كارگران سرپرستي تواند مي فرد. 3

  .باشد داشته را 3

 عمومي شرايط احراز بر عالوه فرد سطح، اين در

 نيز را زير از شرايط يكي بايد سطح اين شغلي

 :باشد داشته

 هاي گواهينامه + متوسطه دوم سال پايان .1

 مقطع سطوح تحصيلي بين تكميلي هاي دوره

 متوسطه

 + 3 سطح گواهينامه +راهنمايي  دوره پايان. 2

 هاي فناوري دوره و مهارت هاي گواهينامه

  متوسطه تحصيلي مقطع سطوح بين تكميلي

گر
ار

ك
 

ي
فن

 
هر

ما
/ 

فه
حر

ر 
رگ

كا
 

ي
ا

 
هر

ما
 

  

ج
پن

ح 
سط

  

 :سطح اين در

 غيرقابل كه ها فعاليت از اي مجموعه انجام براي فرد .1

 .دارد هستند، آمادگي غيرتكراري و بيني پيش

 را 4 الي 1 سطوح كارگران فني هدايت تواند مي فرد .2

 عهده به انتظار اي مورد حرفه و فني وظايف انجام در

 .گيرد

 را محدود هاي پروژه در كارگاه سرپرستي قابليت فرد .3

  .دارد

 شغلي عمومي شرايط بر عالوه فرد سطح اين در

 :داشته باشد را زير شرايط از يكي بايد

 كار و دانش يا اي حرفه و فني هنرستان ديپلم .1

 مهارت هايگواهينامه +نظري  متوسطه دوره پايان. 2

 تحصيلي سطوح تكميلي بين هاي دوره فناوري و

 مقطع متوسطه

 + 4 سطح گواهينامه + متوسط دوم سال پايان. 3

 تكميلي هاي دوره و فناوري مهارت هاي گواهينامه

  متوسطه مقطع تحصيلي سطوح بين

اد
ست

ا
 

ار
ك

 
ي

فن
/ 

ار
دك

تا
اس

 
فه

حر
 

ي
ا
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ش
 ش

ح
سط

  

 :سطح اين در

 اجراي در مورد نياز ابزار كارگيري به و انتخاب توانايي فرد .1

 .دارد را پروژه

 به و تجهيزات نگهداري و تعمير نصب، به تواند مي فرد. 2

 رفع جهت در و پرداخته شده انجام كارهاي ارزيابي و بررسي

 .نمايد اقدام مشكالت

 و اجرايي فرآيندهاي در همكاري و مشاركت توانايي فرد .3

 پشتيباني قدرت و كوچك هاي انجام پروژه براي تيمي هدايت

 .دارد را زير مجموعه گروهي و فردي هايفعاليت فني

 كنترل هاي دستورالعمل اجراي با تواند مي فرد .4

 .نمايد نظارت و كيفي فني هاي بازرسي انجام بر كيفيت

 هاي درخصوص مسئوليت فني مستندات تواند مي فرد. 5

  .تهيه كند را محوله

 شرايط حسب اجرايي، فرايندهاي در تواند مي فرد. 6

 .كند گيري سرپرستي تصميم تحت محدوده در مختلف

 بهبود جهت در كاري هاي دستورالعمل تواند مي فرد. 7

 ايمني و بهداشت شغلي سطح ارتقاي و كار محيط

  .نمايد اجرا را كار محيط

 عمومي شرايط احراز بر عالوه فرد سطح، اين در

 نيز را زير از شرايط يكي بايد سطح اين شغلي

 :باشد داشته

 مرتبط اي حرفه كارداني/ فني كارداني. 1

 غيرمرتبط اي حرفه يا فني كارداني نظري كارداني. 2

 تكميلي هاي دوره و فناوري مهارت هاي گواهينامه +

 كارداني مقطع تحصيلي سطوح بين

+ 5 سطح ايحرفه صالحيت گواهينامه +ديپلم . 3

 تكميلي هايدوره و فناوري مهارت هاي گواهينامه

  مقطع كارداني تحصيلي سطوح بين

  

  

  

  

ن
سي

ني
تك

 
ي

فن
/ 

ن
سي

ني
تك

 
فه

حر
 

ي
ا

 

  

  

   تيرمها منظا به ينظر منظا مختلف حسطو از لنتقاا هنحو

 زيسادلمعا با ايحرفهو  فنيو  نشو دا ركا به ينظر زشموآ از لنتقاا سمير هاي در آموزش

 سمت به) ساختاريافته و ساختارنيافته( سميرغير هاي زشموآ از حركت ما، استا ذير پنمكاا حدهاوا

و اين  .ستا هنشد بيني پيش شيزموآ منظا در عالي مقاطع تا تحصيل مهو ادا سمير هاي زشموآ

اي يا  نشدن نظام صالحيت حرفه يعني اجرايي. يكي از مشكالت نظام آموزش مهارتي كشور است

  .سازي گواهينامه نظام آموزش غيررسمي مهارتي در نظام آموزش رسمي مهارتي وجود ندارد معادل
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 در نظام آموزشي ايران شي زموآ حسطو

 در د،بو هشد ينوتد و تهيه لملليابين منابع از سقتباا با انيردر ا زشموآ يطبقهبند ،گذشته در

 لسا در. شد مي دهستفاا ISCED1976س ساابر زشموآ اردستاندا يطبقهبند از خيرا يها لسا

آن،  جديد نسخه سساابر  يطبقهبنددر  انيرا رماآ مركز ريماآ يهااردستاندا و يفرتعا فترد 1382

 رماآ مركز ننمايندگا از متشكل شناسيركاوه گر تشكيل با و تجديد نظر كرد ISCED1997يعني 

 و ايحرفه و فني زشموآ نمازسا وري،فنا و تتحقيقا م،علو وزارت ورش،پر و زشموآ وزارت ان،يرا

 بر را »انيرا تحصيلي يها شتهر و شيزموآ حسطو يطبقهبند« ر،كشو ييزربرنامه و مديريت نمازسا

 يهنمارا« و » ISCED97يبند طبقه منظا عملياتي يهنمارا«از  دهستفاا با و ISCED97 پايه

  .كرد ينوتد و تهيه »شيزموآ و تحصيليي ها شتهر

 ايبر) 6 تا صفر( سطح 7 ، ازISCED97سساابر انيرا در شيزموآ حسطو يطبقهبند 

 ،نامشخص ،سميرغير تتحصيال دادن ننشا ايبر 9 كد از. ستا هشد تشكيل شيزموآ يهادوره

 كد ينا ماا. ستا هشد دهستفاا هبامذو  نيااد ساير و تسنن هلا ينيد معلو يها دوره و هنشدرظهاا

 و دعد يك از تركيبي كه ISCED قمير دو يكدها يبند طبقه ينا در. اردند دجوو ISCED در

 در كدها صختصاا هنحو به ،مهادا در كه ستا هشد تنظيم قمير 3 يكدها رتصو به د،بو فحر يك

  .دميشو رهشاا حسطو
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  بندي سطوح آموزشي در ايران طبقه. 3جدول 

  هاي اصلي ويژگي  شرح  سطح

فر
ص

ح 
سط

  

 بستانيد پيش دك ازمهد كو آن است و در پايه و دوره فاقداين سطح   هاي قبل دبستان آموزش

   .ستا هشد اجد

ك
ح ي

سط
  

دوره ابتدايي عادي و 

  سوادآموزي خردساالن

 نگساالربز زيموادآسو دوره از نساالدخر زيموادآسو سطح ينا در

 و دهبو عمومي ييابتدا دوره ايمحتو در اين سطح،. است هتفكيك شد

  .ميباشد A و B و Cي هادوره فاقد

دو
ح 

سط
  

  تحصيلي هنماييرا دوره - 

 منظا متوسطه اول دوره«- 

  قديم

  )ساله 6( 

 ايحرفه وفني  يهادوره - 

  » )ساله 6( قديم منظا مقدماتي

 سطح ينا در قديم زشموآ يها پايهو ها دوره كه دوم بخش در

 ،ها پايه تفكيك به زنيا معد و دنبو قديمي ليلد به ندا هشد يابي دلمعا

  . ندا هشد تفكيك ركمد فاقد يهادوره از دوره نپايا ركمد فقط

سه
ح 

سط
  

 ،سالهرچها منظا ي،حدم وانظا 

 يهادوره و ساله شش منظا

 دوره دلمعا ينيم دعلو

  متوسطه

 وملز وشي زموآ مختلف يها منظا تفكيك به زنيا ليلد به ،سطح ينا در

 يتودمحد ،نشدا ر وكا يها دوره از اي حرفه و فني يها دوره دنكراجد

 و تحصيل لحا در تفكيك به ها فقط پايه ،ينابنابر. شتدا دجوو كد

 و B وفحر نامشخص يها پايه و ها دوره ايبر و اريكدگذ لتحصيلا رغفا

A سمت از اول قمر ،نيز قمير 3 يكدها در. ستا هشد كار گرفته به 

 وفني  يا ينظر( دوره ايمحتو نشانگر دوم قمر ،سطح نشانگر چپ

 نيز مسو قمر و) ISCEDمطابق  دوره دنبو نشدا ر وكا و اي حرفه

  .ستا كرده تفكيك را دوره ركمد و غيرمحصلها ،ها محصل

هار
 چ

ح
سط

  

  مدت  هاي كوتاه آموزش

  ضمن خدمت

 زشموآ شامل عمدتاً و دنميگيرار قر سمير زشموآ منظا در اين سطح

ر چها سطحآموزشي  يبند طبقه در علت همين به ميباشد نكناركا

   .ستا هشد فحذ
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ج
 پن

ح
سط

  

  تحصيالت دانشگاهي

شامل كارداني، كارشناسي، 

كارشناسي ارشد و دكتراي 

  اي حرفه

 دوم قمر ،سطح نشانگر چپ سمت از اول قمدر كد سه رقمي، ر

 از) ISCEDدر  Bدل معا ،2كد  با( نيرداكا يهادوره هكننداجد

 ،1 كد با( ايحرفه ايكترد و شدار شناسيركا ،شناسيركا يهادوره

 و تحصيل لحا در نشانگر ،نيز مسو قمر و)  ISCEDدر A دلمعا

 ،كد يتودمحد ليلد به پايهها و است دوره نپايا ركمد و غيرمحصلها

 سطح ينا در نيز ينيد معلو يهادوره. ستا هنشد تفكيك كامل رطو به

   .ندا هشد اريكدگذ و يابيدلمعا

ش
 ش

ح
سط

  

 قفو و تخصصي ايكترد

 و تحصيل لحا در تخصصي

  لتحصيلا رغفا

  

 متمادر  دوم قمر ،سطح بيانگر چپ سمتاز  اول در كد سه رقمي، عدد

 نشانگر م،سو قمو ر )اي دورهمحتو در تفكيك فاقد( صفر اردمو

 ينيد معلو رجخا يها دوره مچنين،ه. ستن و محصالن التحصيالا رغفا

   .دنا هشد يابيدلمعا ين سطحا در نيز

ير
سا

  

 ،سميرغير تتحصيال

 و هنشدرظهاا ،نامشخص

 ساير ينيد معلو يها دوره

  هبامذ و نيااد

  .اختصاص داده شده است 9به اين سطح كد 

  العات سايت مركز آمار ايران طبرگرفته از ا: منبع 

  

  در ايران ايحرفهو  فني زشموآ نمربيا يطارش

 ناـمربيد، وـش يـم يمـتقس تهـسدو د هـب روـكش اي و مهارتيحرفه فني زشموآ نمازسادر  نمربيا

 تاـمؤسسدر  اغلـش اـي يسرلتداحق رتصو به لتيدو بخشدر  شاغل سميرغير ناـمربيو  ميـسر

و  يـتخصص دروس تدـم هاـكوت شيزموآ دوره طي از پس سمير ناـمربي .آزاد زيوـمآراـك

در  .شوند مي گرفته خدمت به ايحرفهو  فني زشموآ نمازاـس يـمرب تـتربي زـمركدر  ژيگوادـپ

 يسواز  نناآ بجذ بطاضوو  يطاشر ساله همه لتيدو بخشدر  شاغل سميرغير نمربيا صخصو

و  بطاضو سساابر  آزاد زيوـمرآاـك تاـمؤسسدر  شاغل نمربيا .ددگر مي غبالا يمركز دستا

 زمجو انيروز ممحتر ئتهي بمصو آزاد زيمورآكا تمؤسسا و اداره تشكيل هنحو لعملراستود

و  زشوـمدر آ اغلـش ناـسرمدو  ناـمربي بجذ .نمايند مي خذا را آزاد هاي هشگازموآ در يسرتد
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 دخو نوبه به عموضو ينو ا ستا متولي هستگاد بطاضو تابع ديبرركا - علمي هنشگاو دا ورشرـپ

و  فني هاي زشموآبر  هستگاد چند يتوليگر سطهوا به هاونير ينا بجذدر  يهرو تحدو معد نشانگر

  . 1كند مي انچنددو را صخصو يندر ا ار واحدگذسياست داـنه ديجاا به زنيا كه .ستا مهارتي

  تيرمها شيزموآ يها دوره ايجرا هاي رين روشت عمده

و  هيدديا يندافر از يگرد رتعبا به و ميشوند اجرا شيزموآ يها  گاهركا در غالباً زشموآ يهادوره

 ستا كندا ربسيا آن ادتعد كه فحر برخي در .دميشو دهستفاه اشد زيشبيهسا محيط در يگيرديا

  .دميشو گيري هبهر نيكيولكترا هاي ش زموآ از

  در قوانين موضوعه و اسناد باالدستياي جايگاه مهارت فني و حرفه

به شرح زير  ،دخيل هستند مهارتيهاي فني و ا و برنامهه سياستاسناد و قوانين باالدستي كه در 

   :است

  مهارتيفني و  نظام هايها و برنامهسياستاسناد و قوانين باالدستي . 4 جدول

  اسناد و قوانين  رديف

  جمهوري اسالمي ايران  قانون اساسي  1

  هجري شمسي 1404انداز جمهوري اسالمي ايران درافق  سندچشم  2

  )1390ـ  1394(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  برنامه پنج ساله پنجم توسعه  3

  منشور كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  4

  هاي كلي اشتغال  سياست  5

  نقشه جامع علمي كشور  6

  كلي نظام اداريهاي سياست  7

                                                   
  براي مطالعه  بيشتر رجوع كنيد به. 1
اي كشور،  مجموعه قوانين و مقررات حاكم، ناظر و مرتبط با سازمان فني و حرفه) 1392(د و همكاران حسيني، سيدمحم -

  .اي فني و حرفه آموزشسازمان : تهران
مصوب هيئت نظارت ) 1388(اي آزاد  هاي فني و حرفه گاهآموزشنامه نحوه تشكيل و اداره  اجرايي آيين  ضوابط و دستورالعمل -

  . اي  كشور فني و حرفه آموزشمان ساز: مركزي، تهران
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  تحول در نظام اداري كشور  8

  قانون مديريت خدمات كشوري  9

  سازي نوآوري و اختراعاتبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمايت از شركت  10

  نامه نظام آموزش مهارت و فناوريآيين  11

  موزيآقانون كار  12

  قانون كار  13

  قانون بيمه بيكاري  14

  نظام مهندسي و كنترل ساختمانقانون   15

  قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي  16

   51، ص1390اي كشور، ان فني و حرفهزمسند راهبردي مهارت و فناوري سا: منبع  

  هاي نظام آموزش فني و مهارتي ايران راهبردها و سياست

  1 .قالب جدول زير بيان شده استهاي نظام آموزش فني و مهارتي، به اختصار در  راهبردها و سياست
1  

  هاي سند راهبردي مهارت و فناوري آموزش فني و مهارتي راهبردها و سياست. 5جدول 

  ها سياست  راهبردها

 حضور مؤثر در. 1

 المللي هاي بين عرصه

  

  المللي هاي بين افزايش قابليت حضور در عرصه. 1

  المللي مهارت ارتقاء جايگاه كشور در مسابقات بين. 2

  المللي هاي سازمان در سطح بين اعتباربخشي به آموزش. 3

طراحي و استقرار . 2

نظام جامع مهارت و 

  فناوري

هاي مهارتي از طريق استقرار نظام جامع مهارت و فناوري در  سازي آموزش يكپارچه. 4

  سطح ملي

 در فناوري و مهارت جامع نظام استقرار طريق از هاي مهارتي آموزش سازي يكپارچه. 5

  ملي سطح

توسعه و ارتقاي . 3

  هاي مهارتي آموزش

  ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان. 6

 محيط بر تقاضامحوري و مبتني رويكرد با مهارتي آموزش الگوهاي استقرار و طراحي. 7

                                                   
براي مطالعه تفصيلي . اي كشور است فني و حرفه آموزشاين بخش برگرفته از سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان . 1

  :مراجعه شود به
تشارات ان: ، به كوشش پرند و همكاران، تهران)1390(اي كشور  فني و حرفه آموزشسند راهبردي مهارت و فناوري سازمان    

 .52 - 124اي كشور، صفحات  سازمان فني و حرفه
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  كار

  اي حرفه و فني آموزش مراكز كليه در شغلي و آموزشي مشاوره توسعه. 8

هاي  هاي مهارتي به تمام سطوح و اليه توسعه آموزش الگوي استقرار و طراحي. 9

  »يك مهارت ،هر ايراني«اجتماعي با هدف تحقق شعار 

ها و مدارج  برداري متقابل از اعتبار گواهينامه كردن ساز وكارهاي الزم براي بهره فراهم. 10

  كشور علمي نظام آموزش غيررسمي و رسمي

تكميل تجهيزات مراكز آموزشي سازمان بر / موزشي و ارتقابهبود فضاهاي آ/ توسعه. 11

  اساس استانداردهاي آموزشي

تحقق عدالت . 4

  اجتماعي

  هاي مهارتي توانمندسازي زنان از طريق آموزش. 12

  هاي مهارتي توانمندسازي آسيب ديدگان اجتماعي از طريق آموزش. 13

  يافته و كمتر توسعهاي در مناطق محروم  هاي فني و حرفه اشاعه آموزش. 14

مشاركت  توسعه. 5

  ذينفعان

  سازي بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش غيردولتي و تعاوني فراهم. 15

  و دولتي هاي عمومي توسعه مشاركت با بخش. 16

استانداردسازي، . 6

ها و  اصالح و بهبود روش

  فرآيندها

  

  سازي محوري در تصميم اهتمام به پژوهش. 17

  سازي الگوهاي ارزشيابي مهارت اصالح، توسعه و بهينهبازنگري، . 18

هاي شايستگي و  استقرار مديريت ارزيابي عملكرد در سازمان با تأكيد بر مولفه. 19

  عملكرد

گيري از فناوري اطالعات و ارتقاء خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت  بهره. 20

  الكترونيك

  حمايت از خالقيت و نوآوري سازماني. 21

هاي مهارتي و رهگيري اشتغال  بسترسازي مناسب جهت ارزيابي آموزش. 22

  آموختگان مهارت

جذب مربيان توانمند . 7

ارتقاء و توانمندسازي و 

  منابع انساني سازمان

مربيان سازمان و بهبود ) دانش، مهارت و نگرش(جذب، نگهداشت و ارتقاء شايستگي  .23

  شرايط رفاهي و معيشتي مربيان

  ها و خانواده آن اء تحصيلي و مهارتي كاركنان سازمانارتق .24

  ها كاركنان و خانواده آن فرهنگي و روحي جسمي، سالمت سطح ارتقاء. 25

توسعه و ارتقاء . 8

وري منابع مالي  بهره

  سازمان

  استفاده بهينه از منابع مالي. 26

  افزايش منابع درآمدي سازمان. 27

  52-53، صص1390اي كشور،  سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه: منبع  

  نظام آموزش فني و مهارتي ايران هاي شچال
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نتايج مطالعات گسترده، مصاحبه با خبرگان حوزه آموزش مهارتي در ايران نشان داد مشكالت و 

هايي است كه  رد كه يا مستقيماً چالشهاي متعددي در نظام آموزش مهارتي ايران وجود دا چالش

ناكامل و  يگذار سياستدر حوزه تدوين سياست براي نظام فني و مهارتي وجود دارد، يا نتيجه 

  . در اين حوزه استگذاري    سياستنادرست، و ضعف 

 رايشو ورش،پر و زشموآ عالي رايشو جمله از ديمتعد يهادنها و ها هستگاد حاضر لحا در

 دشاار و فرهنگ وزارت، جتماعيا رفاه و ركا وزارت تعاون، دي؛برركا و علميهاي  زشموآ عالي

 ها ده ؛نشگاهيدا دجها و،نير وزارت و صنعت، معدن و تجارت وزارت ورزي،كشا دجها وزارت ،سالميا

 يهااردستاندا ، صنايع دستي و گردشگري،فرهنگي اثمير نمازسا آزاد؛ عالي زشموآ سسهؤم

- طبقه منظا هيژ هب ،لملليا بين و ملي يهارمعيا و بطاضو عايتر ونبد را سيدر برنامه و زيموآ رتمها

 هينامهاگو و دهكر اجرا و تهيه) ISCED(زشي موآ هاي منظا يبندطبقه و) ISCO(مشاغل  يبند

  .كنندعطا ميا تحصيلي ركمد يا رتمها

 بين گميدرسر موجب ،سو يك از زيموآ رتمها يهااردستاندا تهيه در ريساختا عتنو ينا

 باهم ها آن طتباار مانع، يگرد يسو از و هشد شيزموآ يهااردستاندا و ايحرفه يهااردستاندا تعريف

  . ستا هشد نفرماياركا يهازنيا با شيزموآ يهاجيوخر طتباار و شيزموآ رساختا قالب در

  

 سازمان

 و فني آموزش

  اي حرفه

 سساتؤم

 عالي آموزش

  آزاد

 ميراث سازمان

، صنايع فرهنگي

  دستي و گردشگري

 و فرهنگ وزارت

  اسالمي ارشاد

 جهاد وزارت

  كشاورزي

وزارت صنعت، 

  معدن و تجارت

  

  
            

  هاي آزاد مركز آموزشي دولتي و آموزشگاه

  

  )55، ص1389نژاد و همكاران،  ثابت(شي زموآ تسساؤم و زيموآ رتمها متوليهاي  هستگاد طتباار. 2شكل 

 اي حرفه و فني شاخه و نشر و داكا شاخه ها، هنرستانشامل  سمير اي حرفه و فني هاي زشموآ



 فني پيوسته نيرداكا و دي

 علمي هاي زشموآ عالي راي

  . شوندمي يتاهد و اري

 ايحرفه صالحيت يهااردستاند

 صالحيت سنجش و شوند

 دنها دو بين آن، بر وهعال. 

 كمتر) پيوسته نيرداكا ي

 داده ننشا سمير ايحرفه

  
  )56، ص1389نژاد،  ثابت

 ينوتد جهت يابيارز و ييز

 نظير هاييدنها شناسيركا 

 عهـتوس و يابيارز ي،يزربرنامه

 تسساؤم سطح در ضعف

 شيزموآ تمؤسسا نلتحصيال

 تناسب و كيفيت از نفرمايا

 ظرفيت همچنين و تيرمها

شوراي عالي آموزش هاي علمي و كاربردي

كارداني پيوسته فني و حرفه اي

19 

ديبرركا و علمي شناسيركا و نيرداكا يها دوره و متوسطه 

راي«شو و »ورشپر و زشموآ عالي راي«شو يعني دنهادو 

اريگذ سياست ركشو ركا زاربا و ديقتصاا يهادنها با طتباار

ستاندا با طتباار ونبد مختلف تحصيلي مقطع سيدر ي

شوند مي اجرا و تهيه زشموآ و مشاغل لملليابين يبندطبقه

. يردگ مي منجاا طمربو يهااردستاندا عايتر ونبد نيز 

يستثناا به( سيدر يهابرنامه پيوستگي منظور  هب زمال هماهنگي

حرفهو  فني هاي زشموآ ارگذسياست يهادنها طتباار معد

ثابت(سمي ر اي حرفهو فني هاي زشموآ ارگذ سياست يهادنها طتباار 

يزربرنامه و ستا فعلي سيستم در ضعيف يعنصر ركا 

 و فني ظرفيت. دميشو همشاهد رتند به زشموآ مديريت

برنامه ايبر شيزموآ يها خانهوزارت ساير و ايحرفه و فني 

ضعف ينا و ستا ناهماهنگ و ضعيف شيزموآ مديريت 

لتحصيالا رغفا ضعيتو يهگيرر نايياتو. دشو مي ترـبيش زش

فرماياركا يابيارز يافتدر نيز و هارتمها از يرـگيهرـبه و 

مها زشموآ يپيامدها و هيندآ اريذـگرمايهـس هايحطر 

شوراي عالي آموزش و پرورش

شاخه فني و حرفه اي شاخه كار و دانش

شوراي عالي آموزش هاي علمي و كاربردي

كارداني پيوسته فني و حرفه اي كارداني و كارشناسي

 

 زشموآ مقطع در

دو  توسط اي حرفه و

ار ونبد »ديبرركا

يها برنامه غلبا

طبقه هايمنظا و

 انگيرافر اي حرفه

هماهنگي هشدديا

  . اردند دجوو

عد يرز شكل در

  . ستا هشد

 معد .3شكل

 زاربا تطالعاا

مديريت و ها سياست

 زشوـمآ نمازاـس

 و اـهيـمش طـخ

زشموآ هكنند عرضه

 ركا يابيارز جهت

 جهتدر  زشموآ

شوراي عالي آموزش و پرورش

شاخه كار و دانش
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  . اردند دجوو اـتقاض و عرضه با بطهرا در دموجو تطالعاا تحليل

  .)1393، عطارنيا، 1394مطالعات محقق، ( شود مختصر در ادامه بيان مي طور هاي ديگر به چالش

اي در كشور، كه منجر به نبود نظامي  نامه اجرايي نظام صالحيت حرفه عدم تدوين آيين - 

سازي سطوح مختلف مهارتي با مدارك معتبر آكادميك و رسمي شده است؛ به  قانونمند براي معادل

اند كه اين  بهره مدرك رسمي، از امتيازات قانوني مدارك رسمي بي طوري كه نخبگان مهارتي بدون

  .  شود امر به عدم پيشرفت و ناكارآمدي نظام مهارتي كشور منجر مي

  ؛1مربيانيس ردـت يهارتمها ضعف زم علمي وال ياـهرتاـمه داراي نمربيا كمبود - 

   ر؛كا زاربا يهازنيا با ايحرفه و فني زشموآ يبرنامهها طتباعدم ار كيفيت پايين و - 

  ؛2سميرغير و سمير اي هـحرف و فني هاي زشموناكامل آ طتباار - 

 ديريتـم دگيـكناپر آن عـتب هـبو  واحد در نظام آموزش مهارتي گذار سياست دنها م وجودعد - 

   آن؛ گسيخته هم از و نامنظم رساختا و ركشو سطح در اي حرفه و فني هاي زشموآ

 ايحرفه و فني زشموآ سيستم جيرخا و خليدا ييرآكا كيفيت تضمين غيرمؤثر ممكانيز - 

   ؛جهاني يهااردتاندـسا اـب هـمقايس در انيرا

  ها؛ نبود محتواي مناسب آموزشي در بسياري از مهارت - 

  فقدان انسجام ميان قوانين، نارسايي قوانين مصوب و نارسايي كنترل و نظارت؛ - 

  خود مجريان آموزش مهارتي؛هاي ارزيابي توسط  تعيين شاخص - 

  و تصويب قوانين و مقررات؛ گذاري سياسترويكرد و نگاه باال به پايين در  - 

  ها براي انطباق با فناوري روز دنيا؛ توانايي كم اين آموزش - 

عدم توفيق سياست اعزام نيروي كار ماهر به خارج از كشور به علت عدم انطباق مهارت نيروي  - 

                                                   
پيوستن به حرفه اي عملي بري ها رتمهااد داراي رـفه ازـنگيااهش ـث كـباعن مربيااي برف سيستم ساماندهي شفاان فقد. 1

ام و ستخداعملي ر تجربه كااي براري گذون ارزشبدو نشگاهي دامي ـسي راـه بر پايه صالحيتن مربيا. دشو فني مين مربيا
 .شوندميي بندجهدر

مهارتي  آموزشسازي با مدرك نظام  غيررسمي قابل معادل آموزشهاي نظام   نامه فقط در مقطع كار و دانش دبيرستان گواهي. 2
 .رسمي است
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  المللي؛ ي بينكار با استانداردها

هاي  ريزي و ارزيابي آموزش گذاري، برنامه سياستشده براي  نبود نظام ملي مشخص و تعريف - 

  المللي؛ اي بر اساس استانداردهاي ملي و بين هاي حرفه فني و مهارتي به منظور توسعه صالحيت

  اي؛ هاي آموزشي فني و حرفه محوري بر تقاضامحوري در طراحي دوره غلبه عرضه - 

  .1404انداز ايران  ضعف نظام موجود براي تحقق اهداف سند چشم - 
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