
دکتر پوراندخت نيرومند، دبير تدوین سند راھبردی مھارت و فناوری کشور ، سياست ھای 
ابالغ شده از سوی مقام معظم رھبری از جمله اقتصاد مقاومتی، سالمت و جمعيت، بسته 

  سياستی اشتغال پایدار را دليل اصلی بازنگری سند راھبردی مھارت و فناوری اعالم کرد.

ایشان با اشاره به ویژگی ھای برجسته سند راھبردی مھارت و فناوری از جمله توجه به ابعاد 
بين المللی، ملی و سازمانی برنامه ھای سند راھبردی مھارت و فناوری، لحاظ اسناد باال 

ھای ابالغ شده از سوی مقام معظم رھبری تا  ، سياست١٤٠٤ه چشم اندازدستی از جمل
و فرھنگی کشور، استخراج قوانين،  امه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، برن١٣٩٠سال 

موزش فنی و حرفه ای، مشارکت مدیران و کارشناسان آمصوبه ھا و برنامه ھای مرتبط با 
مومی، اداری و پشتيبانی، مدیریت عملکرد در موزش، پژوھش و برنامه ریزی،روابط عآحوزه 

کشور تدوین شده نظير ترین سندی دانستند که تا کنون در  بی       تدوین سند، این سند را
  است.

، سند راھبردی  تدوین  روحيه مدیریت جھادی کميته معاون آموزش سازمان با اشاره به 
و کارشناسان سازمان آموزش فنی و مھارت و فناوری را نماد روحيه مدیریت جھادی مدیران 

دبير تدوین سند، از  الزم می دانم که به عنوان حرفه ای کشور دانست و در ادامه افزود:
ساعت  ١٨که با روحيه مجاھدی و بدون توجه به ساعات موظفی کار، با روزی  ھمکاران خود

کارمداوم حتی در ایام تعطيالت، امکان تدوین سند راھبردی مھارت و فناوری، را فراھم کردن، 
  . کنمتقدیر و تشکر

ایشان در ادامه افزودند: تدوین سند نشان داد که  کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
  از مھارت ھای راھبردی باالیی برخوردارند.ر، عالوه بر مھارتھای فنی، کشو

 و معاون آموزش سازمان در ادامه بيان کردند: به جز روحيه جھادی کاری ھمکاران سازمان
 فراھم نمودسند را و اجرای ابالغ  ،که امکان تدوین مھمترین عاملی، توانایی و تخصص آنھا 

ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به داشتن برنامه ھای ریاست عال دکتر پرند اعتقاد
و سند راھبردی  حمایت کنندایشان از تدوین و ابالغ سندبودکه باعث شد راھبردی و عملياتی 

  مھارت و فناوری، را محور فعاليت ھا و برنامه ھای سازمان قرار دھند

از سوی مقام معظم  اقتصاد مقاومتی،سالمت و جمعيت ھای سياستابالغ در ادامه ایشان  
 برای را دليل اصلیھمچنين منشور دولت تدبير و اميد  و ١٣٩٣،و١٣٩١،١٣٩٢در سال  رھبری

 بازنگری برخی از برنامه ھا و سياست ھا دانست و اظھار اميدواری کرد که با ھمکاری مدیران
ان در عرصه ملی و بين المللی فراھم موثر سازم یکارشناس سازمان ، امکان نقش آفرین و

   گردد.

دکتر پوراندخت نيرومند، در خصوص اجرای سند راھبردی مھارت و فناوری افزود، در پورتال 
يه دفاتر و ادارات کل، برنامه جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای، زمينه ای ایجاد شده تا کل

ثبت کند و این امر، امکان تحليل و  و اقدامات خود را در راستای راھبردھا وسياست ھا ھا
  دھای سياست ھا و برنامه ھا فراھم کرده است.ربررسی فعاليت سازمان را در ابعاد راھب


