دکتر پوراندخت نیرومند

نقش آموزشهای فنی و حرفهای در «اصالح سبک زندگی»

زمستان 1392

انواع آموزش
آموزش غیررسمی

آموزش رسمی

یک نظام آموزش مدون
سلسله مراتبی و رتبهه
بندی به ترتیب تهوایی
زمانی که در بهاز بهی
آمههوزش اباههدایی در
سطح پایی دانشگا در
سطح باال ساخاار یافاه
است.

شاال تماماالدمیلیها ی االم
جدایمازمیالیها یمر ال ا م
ریزیماشاد م لادادمایالی م
ف هدگیم یمشوی.

هههر فلاییههت آموز ههی
سیسههاتاتیک و سههازمان
یافاههه کههه در خههار از
چههارچون نظههام رسههتی
جهت یادگیری موضوعات
مخالف در رد های سنی
گونههاگون از کودکههان تهها
بزرگساالن است.

نظام آموزش غیر رسمی

سازمان آموزش فنی و حرفه ای،

آموزش و پرورش
دریافت دیپلم

مقطع متوسطه
دوم  15-18سال

دریافت گواهینامه

ورود به
بازار کار
تحصیل در یک رشته
آموزش و پرورش
برای فارغ و تحصیالن
متوسطه اول و دوم

آموزش و پرورش

دریافت
گواهینامه

تعیین سطح
توسط آزمون
صالحیت
حرفه ای
شرکت در سایر دوره های
آموزشی مهارتی مرتبط

مقطع متوسطه
اول  12-15سال

مقطع ابتدایی
 7-12سال
مقطع پیش
دبستانی 6-7
سال

سبک زندگی
شاو مزادهی/مالگوهلمامشاو مهلیمزادهی
سبک زندگی

املدمعلیتمهلمامراشمهلییمک مف یمیلماعضلیم1مه ا مرا منا الم
خوک ی مامرلمنا لمس امکلرمیاری
سبکمزادهیمر م جموعةمرفتلرهلییماطالقم یمشویمک میرمظا
کلایم وسودمر مراز هیمی ارم یمها ی

محورهای مورد توجه
در سبک زندگی

مز الایم–

عموومی :رابطه با هتسر /فرزند /خویشهان و نزدیاهان/
هتااران /محیط زیست /محیط کهار /خهوان و بیهداری/
تغذیه

تخصصی :خوان و بیداری /تغذیه /مهارت آمهوزی/
اخالق حرفه ای

محورهای سبک زندگی

ایگوی ملرف
(پو اک آرایش
و)...

ساونت(محل
فضا دکوراسیو
ن و)...

روابط
اجاتاعی

تغذیه

خوان و
بیداری
روابط
زنا ویی

درک از حقوق
هروندی

مسائل ایتنی

نگرش و عملکرد

روابط فرد
با محیط
زیست
ارتباط با
خویشان و
نزدیاان روابط با
فرزند

آموزش

فرد

ورزش

مهارت
آموزی

مسافرت

کارو
اخالق
حرفه ای

الگوهاي اموزشي سازمان
كارآموزي

كارجويان

كارورزي

دانش آموختگان دانشگاهي

ضمن كار

شاغلين بنگاههاي اقتصادي

استاد و شاگردي نوين
مهندسين فردا
الكترونيكي و مجازي
ارتقاءمهارت(ضمن خدمت )

متقاضيان راه اندازي  1واحد
صنفي
كودكان پيش دبستاني ستاد/
دانش آموزان
ويژه مدرسان مهارتهاي بخش
دولتي و غير دولتي

تدوين استانداردهاي شغلی و
آموزشی
ارائه آموزش (دولتی/غیر دولتی)

فناوريهاي راهبردي و نوين

 105استاندارد

صنعت

 2581استاندارد

كشاورزي

 695استاندارد

خدمات

 1116استاندارد

فرهنگ و هنر
برگزاري
آزمون هاي صالحیت حرفه اي

مهارت آموزان ( آموزشی )
دارندگان مهارت/متقاضیان دريافت گواهینامه ( ادواري )
درجه 2

صدور گواهینامه با كد بین المللی
خدمات سازمان

درجه 1
درجه 3
 18ماهه

تعیین صالحیت متقاضیان

مربیگري

بخش غیر دولتی و صدور مجوز
( آموزشگاه آزاد )

 17000واحد آموزشگاه

مسابقات بین المللی مهارت

 20رشته

تربیت تكنسین ماهر در موسسه علمی

 63مركز آموزشی

كاربردي
تربیت مربیان ماهر و متخصص

مركز تربیت مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه اي كرج

 14000فعال

استانداردهای آموزش شغل
دانش ،نگرش ،مهارت

محورهای مورد
توجه در
استانداردهای
آموزش شغل

بهداشتی

HSE

ایمنی
زیست محیطی

استانداردهاي اموزش شغل و شايستگي

محورهای مورد توجه در استانداردهای آموزش شغل فنی و حرفه ای
سازمان

سالمت
تغذیه
خواب و بیداری
حرکات نرمشی

ایمنی

محیط کسب و کار

محیط زیست

توجه به ارزش هوای
محیطی و ایجواد
نگوورش محوویط
زیست

تهیه الزامات سالمتی باتوجه به  6محور مورد
توجه در طب سنتی
.1

حرکت و ساون

.2

تغذیه

.3

خوان وبیداری

.4

آن و هوا

.5

دفع فضوالت

.6

عواطف و احساسات

پیشنهادات

الزامات سالمتی شغل
ردیف

عنوان حفظ سالمای

1

حرکت و ساون

2

تغذیه

ایزامات

پیاد روی یا نرمش هر روز تا حدی که پوست صورت کتی قرمز ود تنفس
کتی تند ود و بدن روع به تلریق کند انجام ورزش در بهار و پاییز در
تابساان در ابادای روز در زمساان در وسط روز حرکات کششی حی انجام
کار و بلد از پایان روز کاری
تغذیه بر اساس مزا جویدن هر یقته غذا به مدت  30ثانیه خوردن یک نوع
غذا در هر نوبت تقدم خوردن غذای زود هضم در صورت خوردن دو نوع غذا
نخوردن غذا تا گرسنگی واقلی نخوردن غذا بلد از یک نوبت مصرف غذای
کامل دست کشیدن از غذا قبل از سیری کامل خوردن غذاهای سازگار با
فرد اسافاد بیشار از غذاها و میو های اصلی امل نان گو ت گوسفند
یک سایه انگور انجیر و یرینی های سازگار خوردن میو بی دو وعد
غذا قدم زدن کوتا بلد از غذا نو یدن آن سایم رعایت موارد متنوعیت
نو یدن آن امل :بلد از ورزش و جتاع صبح نا اا در دل ب هنگام بیدار
دن نیم تا دو ساعت بلد از غذا و حی غذا خوردن بلد از حتام نو یدن
آن به صورت جرعه جرعه پرهیز از خوردن آبی که توسط یخ داخل آن سرد
د با د تاکید بر تغذیه با غذاهای با طبع سرد در فصول گرم کاهش
میزان خوراک در فصول بهار تابساان و پاییز

الزامات سالمتی شغل

 3خوان وبیداری

4

آن و هوا

 5دفع فضوالت

6

عواطف و
احساسات

رعایت زمان خوان بی د ب تا چهار صبح خوان وسط روز
حدود نیم تا یک ساعت برای خشک مزاجان حذف خوان روز برای
افراد سرد مزا و تر مزا خوابیدن در ماان تاریک و
ساکت نخوابیدن کنار پنجر در فصول سرد
پو اندن سر حی انجام کار اسافاد از کویر آبی در فصول گرم
درمناطق گرم و خشک و کویر گازی در مناطق گرم و مرطون
عدم اساحتام در هنگام خایی بودن و پر بودن ملد اساحتام
چهار ساعت بلد از غذا خوردن اسافاد از سنگ پا در حتام دفع
ادرار و مدفوع به مجرد احساس دفع پرهیز از تلریق زیاد در
فصول گرم سال
کنارل اسارس کنارل احساسات و خشم

تدوین استراتژی سیاست ها و برنامه های ملی

پیشنهادات

تدوین استراتژی سیاست ها و برنامه های تخصصی برای مشاغل
مختلف
ایجاد رابطه نظام مند بین سبک زندگی نظام تولیدی و سبک زندگی
خانواده ها

