بنا به گفته رھام کياﯾی ،معاون اداری و پشتيبانی سازمان با توجه به روﯾکردرﯾاست عالی سازمان بر
بررسی بھره وری مراکز آموزشی و اجرای ھر گونه برنامه ای که بتواند به توسعه ارتقاء بھره وری
مراکز کمک کند ،اجرای برنامه ھای مختلف در دستور کار قرار گرفته است .اﯾشان در ادامه افزود
:بررسی ھای انجام شده در خصوص بھبود بھره وری مراکز آموزشی نشان داد که ارتقاء شاﯾستگی
ھای حرفه ای روسای مراکز آموزشی میتواند در تحقق راھبردھا ،سياست ھا و برنامه ھای تبيين
شده در سند راھبردی مھارت و فناوری نقش بسزاﯾی اﯾفا کند .بر ھمين اساس ،در فاز اول ،برگزاری
دوره ھای آموزشی وﯾژه روسای مراکز آموزشی سازمان دردستور کار سازمان قرار گرفته وبرای
برگزاری اﯾن دوره ھا از مرداد ماه سال جاری برنامه رﯾزی شده است .اﯾشان در ادامه اظھار اميدواری
کردکه اﯾن دوره ھا برای ساﯾر ھمکاران و به وﯾژه مربيان نيز برگزار گردد.
معاون اداری و پشتيبانی سازمان در ادامه افزود :اﯾن دوره ھا برای روسای مراکز آموزشی در قالب
مناطق ھفتگانه برگزار می شود.
اﯾشان در ادامه افزود:طراحی و برگزاری دوره ھا با استفاده از ظرفيت تخصصی ھمکاران سازمان
عالمه برآنکه امکان کاربردی شدن دوره ھا را فراھم می کند .زمينه ھمدلی بيشتر )که مرتب توسط
مقام محترم وزرات بر آن تاکيد می شود( ھمکاران را فراھم کرده و موجب تعامل موثرتر بين بدنه ستاد
و صف می شود .در نتيجه اﯾن اقدام می تواند برخی از مشکالت اجراﯾی که ناشی از عدم ھماھنگی
متقابل برنامه ھای و سياستھای کالن با بسترھای اجراﯾی است را حل کند.
اﯾشان در ادامه افزود در جلسه ای شورای نظارت ،ارزﯾابی و گسترش آموزشی مرکزی که در تبرﯾز
برگزار گردﯾد مقرر شد که مدﯾران و معاونين ماھيانه ده ساعت آموزش در مراکز آموزشی سازمان
داشته باشند تا از طرﯾق تعامل نزدﯾک با مسائل ،مشکالت و فرصت ھا و نقاط قوت حوزه اجرا زمينه
رفع موانع کشف و بھره برداری از فرصتھا را فراھم کنيم .طراحی وبرگزاری دوره ھا توسط مدﯾران
ستادی نيز بخشی از اﯾن سياست است.
کياﯾی بيان کرد :سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جارﯾموفق به درﯾافت تندﯾس بھره
وری شد ولی با اﯾن وجود ما احساس می کنيم در ابتدای راه ھستم و باﯾد برنامه ھای جدی و جامع
تری را دنبال کنيم تا نه تنھا در سطح ملی بلکه در سطح بين المللی نيز بتوانيم به توفيقاتی در خور و
شاﯾسته دست ﯾابيم .اﯾن موضوعی است که درﯾپلماسی مھارت سازمان نيز مورد تاکيد قرار گرفته و
وجود زﯾر ساخت ھای مناسب در مراکز آموزشی سازمان نيز اﯾن امکان را به ما می دھد تا با بھبود
زﯾرساخت ھای نرم افزاری بتوانيم به اﯾن مھم دست پيدا کنيم.
دکتر پوراندخت نيرومند در خصوص فرآﯾند اجرای ای برنامه اعالم کرد :در مرحله اول سازمان در نظر
دارد که به تبيين راھبردھا  ،سياستھا و برنامه ھای راھبردی و عملياتی حوزه ھای مختلف سازمان از
جمله آموزشگاھھای آزاد ،منابع انسانی ،آموزش در صناﯾع و اصناف  ،مھارتھای پيشرفته ،اعتبار
سنجی ،حماﯾت از اجرای سازی اختراعات و نوآوری ھای مربيان و کار آموزان سازمان  ،بھره وری،
کاربست نتاﯾج اعتبارسنجی ،آسيب شناسی عملکرد مراکز اموزشی ،ارتباطات و راھکارھای تعامل با
دانشگاھھا و صناﯾع با روﯾکرد اجراﯾی شدن اسناد باالدستی از جمله سند چشم انداز ،١٤٠٤
سياستھای ابالغ شده از شوی مقام معظم رھبری در حوزه ھای اقتصاد مقاومتی ،اشتغال بپردازد.
اﯾشان درادامه افزود :تدوﯾن استاندارد آموزش شاﯾستگی اﯾن دوره ھا نيز انجام خواھد شد و در پاﯾان
به شرکت کنندگان دروه گواھينامه ارائه میشود.

معاون آموزشی سازمان در ادامه افزود :اجراﯾی کردن سند راھبردی مھارت و فناوری و منطبق کردن
کليه برنامه ھای عملياتی ،اقدامات و فعاليتھا توسط دکتر کورش پرند ،تاکيد می شود و مقامعالی
سازمان از ھرگونه برنامه ای که در اﯾن راستا طراحی و اجرا می شود به طور جدی حماﯾت می کنند.
اﯾن اقدام نيز فرصتی مناسب برای تحقق راھبرد  ٧سازمان فراھم می کند.
دبير تدوﯾن سند راھبردی مھارت و فناوری سازمان در ادامه افزود :در تدوﯾن سند راھبردی مھارت و
فناوری در سال  ١٣٩٠تا حد امکان از نظرات تخصصی مدﯾران و کارشناسان معاونت ھای سازمان ،
دفاتر حوزه رﯾاست ،مرکز تربيت مربی و ادارات کل اموزش فنی و حرفه ای استفاده شد و با توجه به
ضرورت ارزش نھادن به اجرای پيشنھادات سازنده و موثر ،معاونين سازمان نيز به جد اجرای سند
راھبردی و مھارت و فناوری را دنبال می کنند .اﯾشان درا ادامه افزود :با مشارکت مدﯾرکل فناوری ھای
آموزشی سازمان ،امکان ثبت برنامه ھای عملياتی در راستای راھبردھا ،سياستھا و برنامه ھای
سند راھبردی در پورتال سازمان فراھم شده و برھمين اساس امکان بررسی وتحليل فعاليت ھای
دفاتر حوزه ستادی و ادارات کل اموزشی فنی و حرفه ای استان ھا اﯾجاد شده و اﯾن افدام نيز به
نوبه خود اقدامی بی نظير و در خورد توجه است.
معاون آموزشی سازمان در ادامه اعالم کرد :در صورت درخواست کليه سازمانھا و دستگاھھای
اجراﯾی  ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می تواند تجارب خود را در اﯾن خصوص در اختيار آنھا
قرار دھد .اﯾشان درا ادامه افزود :در حال حاضر سازمان و دستگاھھای اجراﯾی با توجه به روﯾکرد دولت
تدبير و اميد در قانون مداری ،طراحی و اجرای برنامه ھا و فعاليت ھاﯾی که منطبق با اسناد و قوانين
باالدستی از جمله قانون اساسی ،سند چشم انداز  ،سياستھای ابالغ شده از سوی مقام معظم
رھبری و ھمچنين نقشه جامع علمی کشور ،برنامه ھا توسعه باشد را دنبال می کنند و با توجه به
آنکه در طراحی و اجرای سندھبردی مھارت و فناوری ،به طور جدی تحقق اسناد باالدستی مورد
توجه قرار گرفته ،می تواند تجربه ای عملياتی در اﯾن زمينه باشد..
.

