در راستای تحقق راھبرد سوم)توسعه و ارتقای آموزش ھای مھارتی( سند راھبردی مھارت و فناوری،بررسی بھره
وری مراکز آموزشی آغاز گردﯾد.
معاون آموزشی سازمان در اﯾن راستا افزود :شراﯾط خاص ھر منطقه از ابعاد جميعتی ،نرخ بيکاری و اشتغال،
ظرفتيھا و پتانسيل ھای بخش ھای خدماتی و توليدی)صنعت و کشاورزی( ،تعداد دانشگاھھا ،وضعيت تحصيلی و
مھارتی نيروی انسانی ،شراﯾط فرھنگی و اجتماعی نشان می دھد که در شراﯾط فعلی جامعه نمی توان سياستی
واحد را در مدﯾرﯾت مراکز آموزشی دنبال کرد و شراﯾط اﯾجاب می کند که با استفاده از خرد جمعی مدﯾران ،مربيان و
کارشناسان ستاد و ادرات کل آموزش فنی و حرفه ای ،به ارتقاء و بھبود عملکرد مراکز اموزشی پرداخت.
ناﯾب رﯾيس شورای نظارت ،ارزﯾابی و گسترش مرکزی در ادامه  :به منظور آسيب شناسی مشالت و چالشھای پيش
رو ،کميته ای مرکب از مدﯾران و کارشناسان ستاد  ،مدﯾر کل و معاونين و اداره کل در مراکز حضور ﯾافته ودر مرکز به
بررسی مشکالت پرداخته و در ھمانجا تصمصياتی که جنبه درون سازمانی داشته و از لحاظ قانونی قابليت اجرا
داشته باشند را ارائه می نماﯾند .سپس پيشنھادات در شورای نظارت ،ارزﯾابی و گسترش مرکزی بررسی و تصوﯾب
می شود .مسائل و مشکالتی نيز که جنبه فراسازمانی داشته باشد در شورای معاونين سازمان بررسی شده و
پس از تصوﯾب ،برای اجراﯾی شدن دنبال می شوند.
دکتر پوراندخت نيرومند در ادامه افزود :مقام عالی وزارت ،تاکيد وﯾژه ای بر منطبق کردن سياستھا و برنامه ھای کالن
و ھمچنين ظرفيتھای نرم افزاری و مغز افزاری حوزه ھای ستاد و صف دارد و با توجه به پتانسيل مراکز آموزشی
سازمان ،استفاده بھينه از ظرفيت اﯾن مراکز را مورد تاکيد قرار داده اند و در اﯾن راستارﯾاست عالی سازمان نيز اﯾن
مھم را به طور جدی پيگيری می نماﯾند.
کياﯾی ،معاون اداری و پشتيبانی سازمان افزود :محدوﯾت منابع و تقاضای مستمر جامعه برای پاسخگوﯾی به نياز ھای
اجتماعی و از جمله مھارت آموزی ،افزاﯾش بھره وری مراکز اموزشی سازمان را در اوليت قرار داه و سازمان درصدد
است که با رفع موانع و مشکالت امکان استفاده از ظرفيتھا و فرصتھای پيش رو را فراھم کند .برھمين اساس
سازمان ،نقش افرﯾنی موثر در سطح ملی و بين المللی را دنبال می کند و با تمام توان ،رفع ھر گونه مانعی که بر
سر راه ارتقاء بھره وری مراکز آموزشی قرار بگيرد را به جد دنبال ميکند تا به سھم خود ،امکان تحقق سند چشم انداز
 ١٤٠٤و سياستھای اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رھبری را فراھم کند.
اﯾشان د رادامه افزود :با وجودﯾکه الزم است مدﯾران سطوح ارشد سازمان به سياستھای و برنامھھای کالن وارد
شوند ،لکن اھميت اﯾجاد بسترھای مناسب در حوزه صف برای تحقق سياستھا و برنامه ھای کالن اﯾجاب می
نماﯾدکه مدﯾران ستادی شناخت کاملی از مسائل حوزه صف نيز پيدا کند و اﯾن محقق نمی شودمگرآنکه تعامالت
صف و ستاد اﯾجاد شوند.بر ھمين اساس در شورای نظارت مرکزی مقرر گردﯾد که در ماه مبارک رمضان با حضور
مدﯾران حوزھای مختلف سازمان،آسيب شناسی بھره وری مراکز آموزشی استان تھران و البرز انجام شود .چون ما
معتقدﯾم که بسياری از مشکالت موجود در مراکز اﯾن دو استان در ساﯾر مراکز اموزشی سازمان نيز وجود دارند و حل
مشکالت مراکز اﯾن دو استان می تواند تاثيری قابل توجه بر بھره وری ساﯾر مراکز اموزشی نيز داشته باشد
ناﯾب رﯾيس شورای نظارت ،ارزﯾابی و گسترش مرکزی در ادامه گفت :به منظور بھبود سھم پژوھشی مربيان سازمان
در طرح اعتبار سنجی ،بر مستند سازی تجارب آسيب شناسيمراکز اموزش فنی و حرفه ای سازمان با استفاده از
مشارکت سازمان نيز مورد تاکيد است .معاون آموزشی سازمان در اﯾن راستا افزود :در نظام اداری ما فلسفه حماﯾت
از پژوھش در سازمان ھا و دستگاھھای اجراﯾی ،آسيب شناسی ،افزاﯾش بھره وری و ارائه خدمات به مشترﯾان و
ھمچنين استفاده بھينه از منابع است .بر ھمين اساس سازمان اموزش فنی و حرفه ای در طرح اعتبار سنجی،
پژوھش را نيز مورد توجه قرار داده است .لکن با توجه به اھميت کاربردی کردن پژوھش مربيان سازمان ،تاکيد می
شود که مربيان و کارشناسان مراکز آموزشيدر دو بعد درون و برون سازمانی به آسيب شناسی بپردازند .از نظر درون
سازمانی محورھای سخت افزاری) تجھيزات و فضاھای آموزشی( ،نرم افزاری)استانداردھای آموزش شغل و

شاﯾستگی ،منابع آموزشی( ،مغز افزاری) شاﯾستگی ھای حرفه ای نيروی انسانی اعم از مربيان ،کارشناسان و
روسای مراکز آ موزشی  ،نظام رتبه بندی مربيان و انتصاب روسای مراکز آموزشی ( ،سازمان افزاری) اسناد
باالدستی سازمان و به وﯾژه سند رھبردی مھارت و فناوری  ،ساختار سازمانی ،نظام پرداخت حقوق و مزاﯾای مبتنی
بر عملکرد ،بوروکراسی ،ارتباطالت رسمی و غير رسمی سازمان ،تعامل به اصناف ،صناﯾع و بنگاھھای اقتصادی،
تشکل ھا و انجمن ھا( باﯾد مورد توجه قرار گيرد و به ھمراه آن راھکارھای قابل اجرا و ُآرمانی نيز ارائه گردد.
در بعد برون سازمانی الزم است که قوانين و مصوبه ھا با دﯾد تخصصی بررسی شده و ضمن آسيب شناسی
راھکارھای پيشنھادی نيز ارائه شود .از جمله موارد دﯾگری که در بعد برون سازمانی باﯾد مورد توجه ھمکاران مراکز
اموزشی قرار گيرد و پيشنھادھای عملياتی ارائه شود فعاليت دستگاھھا در حوزه آموزش ھای فنی و حرفه ای و
چالش ھای پيش رو و ارائه تجارب و راھکارھای مناسب جھت انسجام بخشی به اموزش ھای فنی و حرفه ای با
روﯾکرد استفاده بھينه از ظرفيت کليه دستگاھھای اجراﯾی و بخش ھای غير دولتی به وﯾژه با روﯾکرد اجراﯾی شدن
اقتصاد مقاومتی می باشد.
معاون آموزشی سازمان از مربيان سازمان خواست که برای ارائه دستاوردھای تحقيقی خود ،از فرصت ھماﯾش
مھارت آموزش و اشتغال بھره برداری الزم را بنماﯾند ..اﯾشان با اشاره به شخصيت علمی رﯾاست سازمان و اﯾنکه
اﯾشان در طی سه سال اخير تالش زﯾادی برا اﯾجاد فرصت حضور ھمکاران در ھماﯾش ھا و حماﯾت از چاپ و
انتشارت دستاوردھای علمی پژوھشی آنھا داشته است اظھار اميدواری کرد که زمينه مستند سازی کليه تجارب
ھمکاران در قالب چاپ مقاله و کتاب فراھم شود و نتاﯾج آن مورد استفاده مدﯾران قرار گيرد.
الزم به ذکر است که در ھفته اول ماه مبارک رمضان از مراکز آموزشی شھيدان رھبری)فاتح( و خداﯾی استان البرز
بازدﯾد به عمل آمد و مدﯾران ستاد در جرﯾان فعاليتھای اﯾن مراکز قرار گرفتند .انتظار ميرود که اﯾن برنامه تا پاﯾان ماه
مبارک رمضان برای  ٧مرکز استان البرز و  ٨مرکز استان تھران اجراﯾی شود.

