
ریاست عالی سازمان بر دبا توجه به رویکربنا به گفته رھام کيایی، معاون اداری و پشتيبانی سازمان 
بھره وری  ءبررسی بھره وری مراکز آموزشی و اجرای ھر گونه برنامه ای که بتواند به توسعه ارتقا

اجرای برنامه ھای مختلف در دستور کار قرار گرفته است. ایشان در ادامه افزود  ،مراکز کمک کند
که ارتقاء شایستگی داد بھره وری مراکز آموزشی نشان بھبود انجام شده در خصوص  ھای بررسی:

ه ھای تبيين راھبردھا، سياست ھا و برنام تحقق تواند درموزشی میآھای حرفه ای روسای مراکز 
برگزاری در فاز اول، . بر ھمين اساس، شده در سند راھبردی مھارت و فناوری نقش بسزایی ایفا کند

موزشی سازمان دردستور کار سازمان قرار گرفته وبرای آموزشی ویژه روسای مراکز آدوره ھای 
ھار اميدواری ظایشان در ادامه ا .برگزاری این دوره ھا از مرداد ماه سال جاری برنامه ریزی شده است

  کردکه این دوره ھا  برای سایر ھمکاران و به ویژه مربيان نيز برگزار گردد.

این دوره ھا برای روسای مراکز آموزشی در قالب  :معاون اداری و پشتيبانی سازمان در ادامه افزود
  .دمناطق ھفتگانه  برگزار می شو

ری دوره ھا با استفاده از ظرفيت تخصصی ھمکاران سازمان طراحی و برگزا:ایشان در ادامه افزود
بيشتر (که مرتب توسط  زمينه ھمدلیرا فراھم می کند. عالمه برآنکه امکان کاربردی شدن دوره ھا 

ھمکاران را فراھم کرده و موجب تعامل موثرتر بين بدنه ستاد  مقام محترم وزرات بر آن تاکيد می شود)
ین اقدام می تواند برخی از مشکالت اجرایی که ناشی از عدم ھماھنگی ادر نتيجه و صف می شود. 

  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 
موزشی سازمان آماھيانه ده ساعت آموزش در مراکز  برگزار گردید مقرر شد که مدیران و معاونين

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 

  ت.ن سياست  اسیستادی نيز بخشی از ا

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال جاریموفق به دریافت تندیس بھره  بيان کرد:کيایی 
بتدای راه ھستم و باید برنامه ھای جدی و جامع امی کنيم در  سن وجود ما احسایوری شد ولی با ا

فيقاتی در خور و ح بين المللی نيز بتوانيم به توطتری را دنبال کنيم تا نه تنھا در سطح ملی بلکه در س
شایسته دست یابيم. این موضوعی است که دریپلماسی مھارت سازمان نيز مورد تاکيد قرار گرفته و 
ود وجود زیر ساخت ھای مناسب در مراکز آموزشی سازمان نيز این امکان را به ما می دھد تا با بھب

  زیرساخت ھای نرم افزاری بتوانيم به این مھم دست پيدا کنيم.

مرحله اول سازمان در نظر : در در خصوص فرآیند اجرای ای برنامه اعالم کردراندخت نيرومند دکتر پو
از دارد که به تبيين راھبردھا ، سياستھا و برنامه ھای راھبردی و عملياتی حوزه ھای مختلف سازمان 

اعتبار  و اصناف ،  مھارتھای پيشرفته،در صنایع موزشگاھھای آزاد، منابع انسانی، آموزش آجمله 
ای سازی اختراعات و نوآوری ھای مربيان و کار آموزان سازمان ، بھره وری، رسنجی، حمایت از اج

آسيب شناسی عملکرد مراکز اموزشی، ارتباطات و راھکارھای تعامل با  ،کاربست نتایج اعتبارسنجی
، ١٤٠٤ز اسناد باالدستی از جمله سند چشم اندا نرد اجرایی شدکدانشگاھھا و صنایع با روی

 .سياستھای ابالغ شده از شوی مقام معظم رھبری در حوزه ھای اقتصاد مقاومتی، اشتغال  بپردازد
یان اموزش شایستگی این دوره ھا نيز انجام خواھد شد و در پآتدوین استاندارد  :ایشان درادامه افزود

  .شودبه شرکت کنندگان دروه گواھينامه ارائه می



و  منطبق کردن سند راھبردی مھارت و فناوری  اجرایی کردن :مه افزودااددر معاون آموزشی سازمان 
تاکيد می شود و مقامعالی  ،کليه برنامه ھای عملياتی، اقدامات و فعاليتھا توسط  دکتر کورش پرند

سازمان از ھرگونه برنامه ای که در این راستا طراحی و اجرا می شود به طور جدی حمایت می کنند. 
  سازمان فراھم می کند. ٧يز فرصتی مناسب برای تحقق راھبرد این اقدام ن

دوین سند راھبردی مھارت و فناوری سازمان در ادامه افزود: در تدوین سند راھبردی مھارت و تدبير 
کارشناسان معاونت ھای سازمان ،  تا حد امکان از نظرات تخصصی مدیران و ١٣٩٠فناوری در سال 

يت مربی و ادارات کل اموزش فنی و حرفه ای استفاده شد و با توجه به دفاتر حوزه ریاست، مرکز ترب
ضرورت ارزش نھادن به اجرای پيشنھادات سازنده و موثر، معاونين سازمان نيز به جد اجرای سند 

با مشارکت مدیرکل فناوری ھای  :راھبردی و مھارت و فناوری را دنبال می کنند. ایشان درا ادامه افزود
ن، امکان ثبت برنامه ھای عملياتی در راستای راھبردھا، سياستھا و برنامه ھای آموزشی سازما
ررسی وتحليل فعاليت ھای بفراھم شده و برھمين اساس امکان  سازمان لدر پورتا سند راھبردی

شده و این افدام نيز به  ایجاددفاتر حوزه ستادی و  ادارات کل اموزشی فنی و حرفه ای استان ھا 
  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 

درا ادامه افزود: در حال حاضر سازمان و دستگاھھای اجرایی با توجه به رویکرد دولت قرار دھد. ایشان 
تدبير و اميد در قانون مداری، طراحی و اجرای برنامه ھا و  فعاليت ھایی که منطبق با  اسناد و قوانين 

ھای ابالغ شده از سوی مقام معظم سند چشم انداز ، سياستباالدستی از جمله قانون اساسی، 
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..

. 


