
 

استانداردهای آموزشي پلي به سووی بازارهوای    "کنفرانس علمي تخصصيدر سازمان  موزشآدکتر پوراندخت نیرومند، معاون سخنراني 

 "جهاني

 زيرساخت اصلي نيل به توسعه پايدار ،هنيروي انساني شايست

از برگزار كنندگان اين همايش كه زمينه حضور سازمان آمووز  ننوو و حرنوه اا را در     ،ضمن عرض سالم و ادب خدمت حضار محترم

 .موايم تقودير و تكو ر مين  مديريت آموزشو حاضر در كنفرانس به ويژه آقواا دكتور بنرن وو    و همچنين اساتيد . همايش نراهم كرده اند

ما شاهد رقابتو شديد دربين ارئه كنندگان كاال ها و خدمات هستيم و هر شوركت يوا    ،در شرايط نعلو جنانهمان ونه كه مستحضريد 

ككورهايو كه اقتصاد مبتنو بور منوابط يبيعوو    . نه اقتصادا خارج مو شودوسازمانو كه قادر به رقابت پذيرا محصوالتش نباشد از گرد

، سوتت انوزارا، نورم انوزارا    ير ساخت هاا ز... دارند به دليل در آمدهاا حاصل از منابط يبيعو شان از جمله نفت، گاز، مواد معدنو و

به توسعه و تال  هاا ناسوازمان يانتوه شوان در ايون     مغزانزارا و سازمان انزارا شان به ش لو سازماندهو شده اند كه با وجود تمايل 

توليود باشود،    شوب ه  يعنو اقتصادا كه در آمودهايش حاصول از ارز  انوزوده در    بنيان حوزه، ام ان حضور مؤثرشان در اقتصاد نناورا

ت خام به ككوورهاا توانمنود   در اين ككورها منابط يا بطور مستقيم و به صور. ناچيز است كانوجود ندارد يا اگر وجود داشته باشد سنم

ها براا برنامه هواا  از درآمد حاصل از منابط كه در اين ككور ود يا بسترها به ش لو است كه بتش اعظمودر عرصه نناورا صادر مو ش

 ،نمونوه بوارز از ايون خوروج    . باز به سمت ككورهاا واجد توانمندا هاا پاياا نناورانه گسيل موو شوود   ،متتلف سرمايه گزارا شده

بوه شو ل هوايو چوون منواجرت       و شوده  انجامبراا تربيت نارغ التحصيالن دانك اهو و يا نتب ان  سرمايه اا است كه در اين ككورها

 .خارج مو شود هاككوراين نتب ان از 

و در راستاا حل اين معضالت است كه ما در ككورمان شاهد تال  مديران و سياست ذاران بوراا رنوط مكو ل هواا ننوادا، قوانونو        

از سووا مقوام معظوم     ابالغ شوده سياست هاا اشتغال، اقتصاد مقاومتو، آب، انرژا  ،4141تدوين سند چكم انداز . زيرساختو هستيم

ولو آنچه مسلم است اگر بنتورين قووانين و سياسوت هوا تودوين      . رهبرا و برنامه هاا توسعه نمونه هايو از اين اقدامات ارزشمند است

رايو آننا و به ويژه نيروا انسانو ماهر و متتصص در كليه ا سطوح از مديريت گرنته توا ت نسوين مواهر،    شوند ولو زير ساخت هاا اج

و بر همين اساس كه دولت محترم، آسيب شناسوو زيور   . نراهم نمو شود به توسعه پايدار و اقتصاد نناورا بنيان وجود نداشته باشد نيل

 .قق آن را در اولويت برنامه هاا خود در سال جارا قرار داده استساخت هاا اجرا يا اقتصاد مقاومتو با روي رد تح

در جنان امروز همان يور كه كيفيت كاالها و خدمات به ي و از ابزار منم رقابت پذيرا تبوديل شوده ، تربيوت نيوروا انسوانو مواهر و       

مينوان پيوداكردن از اين وه حوداقل كيفيوت در      دولت ها براا اي. متتصصو كه بتوانند محصوالت با كيفيت نيز ارائه دهند، الزامو است

اقدام بوه بررسوو حوداقل هواا      و اجتماعو، تامين مو شود اقتصادا ،محصوالت رعايت شده و حقوق مصرف كنندگان از ابعاد سالمتو

يست و هاا حرنه شا( 2كاالها و خدمات(4 :حوزه  رد سازا در دودر ككور مانيز مسئوليت استاندا. كنندا كيفيت ها در قالب استاندارد

 . سازمان آموز  ننو و حرنه اا ككور استو استاندارد  ملو  اا نيروا كار به ترتيب بر عنده دو سازمان

خود به شاخص هاا بوين المللوو   شغل و شايست و هاا به منظور انطباق استانداردهاا آموزشو  آموز  ننو و حرنه اا ككور سازمان

اقدام به تدوين استانداردهاا آموز  شوغل و شايسوت و خوود براسواس      ،ILOو رناه اجتماعو در  از يك سو و عضويت وزارت تعاون، كار



از اعتبوارا در   آمووز  ننوو و حرنوه اا ككوور     سازمان و بر همين اساس  گواهينامه هاا دهاا سازمان جنانو كار نموده استاستاندار

 خور و شايسته در جنان برخوردار است 

 كسب و اعتبارات و بودجه هوا ا ناقد زيرساخت مناسب در منارت آموزا به منظور برخو از دست اه ها و سازمان ها دخالتل ن به 

موجوب شوده كوه تربيوت نيوروا       (آننم به دليل زيرساخت هاا ننادا و قانونو نامناسب) تكديد نرهنگ مدرك گرايو در يك سو

با توجه بوه ررنيوت هواا بوالقوه جمعيوت نعلوو        دا ن ند و در شرايطو كه ماداشته باشد را پيانسانو شايسته آن جاي اهو كه بايد 

 در صورت برنامه ريزا و سياست ذارا هاا مناسوب يم ستمو توان (در شرايط پنجره جمعيتو) ككور از جمله جوان بودن جمعيت و

صواد ننواورا بنيوان نوراهم نكوود      ام وان تحقوق اقت   ،شايسته در شب ه ارز  انزوده كاالها و خدمات جنانو ايفوا كنويم   وجاي اه

انجوام  ( از جمله تدوينو ابالغ سياستناا اقتصاد مقواومتو )خوشبتتانه با درك اهميت موضوع، اقدامات قابل توجنو در سطح ككور 

خوو  صوه بوه بر  به الزاماتو دارد كه من به يور خالبا روي رد تربيت نيروا انسانو ماهر نياز  ،تحقق اقتصاد نناورا بنيان شده است

 : موارد اشاره مو كنم

 قوانين و مصوبات تربيت نيروا انسانو ماهر در ككور و انسجام بتكو موديريت سياسوت ذارا و برناموه ريوزا    شناسو آسيب  -4

با توجه بوه زيرسواخت هواا مناسوب ايون       در سازمان آموز  ننو و حرنه اا ككور آموز  هاا ننو و حرنه اا و تمركز آن

 . سازمان

درصد بودجه و اعتبارات خود به ارتقاء شايسوت و هواا حرنوه     5نمودن كليه دست اهنا و سازمان ها به اختصاص حداقل  ملزم -2

 . تحت مديريت يك واحد و ي پارچه حوزهاا نيروا انسانو 

ر است كه توا قبول   البته الزم به ذك) تمر تربيت نيروا انسانو ماهر ارائه مكوق هاا مناسب به صنايط و بن اهنا براا ارتقاء مس -3

ماهر بسيار مورد توجوه قورار گرنوت و بعود از آن     به دليل اعمال مستقيم اين مكوق ها، تربيت نيروا انسانو عوارض  از تجميط

ي ضمن كار كه با هدف نگهداشت فرصت شغلي براي ام ان رصد و ره يرا مناسب آموز  ها

خبش بازنگری    والزم است در اين  (. شاغلني اجنام مي شود امكانپذير نيست       

 .جدی صورت گيرد

 ننو و حرنه ااهاا متناسب كردن بودجه و اعتبارات نظام آموز  رسمو و غير رسمو ككور با توجه به جاي اه آموز   -1

  .حمايت مؤثر از يراحو و استقرار نظام صالحيت حرنه اا -5

  .مدارك و به عبارتو رشد نرهنگ مدرك گرايو جامعه به دريانتبازن را در مكوق ها و حمايت هاا ترغيب كننده ، -6

 .در اسرع وقتيراحو و استقرار نظام جامط ايالعات بازار كار با هماهن و كليه دست اهناا ذينفط  -7

ككور در عرصه هواا   حضور مؤثر مكاركت كليه دست اهنا و سازمان ها به منظور تبين سياست هاا ديپلماسو منارت ككور و -8

 .بين المللو

ضرورت توجه به ابعاد ال وا توسعه پايودار در برناموه ريوزا هواا درسوو و تودوين اسوتانداردهاا آموزشوو شوغل و           با توجه -9

سازمان آموز  ننو و حرنه اا ككور بنبود چارچوب استانداردهاا آموز  شوغل و شايسوت و خوود بوا روي ورد       ،شايست و

وم نناورا كار آنرينو و آينده پژوهو  هر شغل براا نيل انزايش شناخت مفن ،بنداشتو و محيط زيستو ،تقويت ابعاد ايمنو

از منمترين اولويت هاا خود در حوزه برنامه ريوزا  (   4141بر اساس سند چكم انداز)به جاي اه برتر علم و نناورا در منطقه 

وانيم بوه استحضوار شوما    واميدوارم در نضايو مناسب بتوانيم دستاوردهاا اين روي رد جديد سازمان را بت.درسو قرار داده است

 .  ذينفعان برسانم



 

كه تربيت نيروا انسانو شايسته با توجه به استانداردهاا جنانو نياز به زير ساخت هواا مناسوب و    تاكيد نمايمدر پايان الزم است 

 ...و(.و شايسته ساالري شايسته پرورا ،شايسته گزينو ،اعم از شايسته خواهو) روي رد شايسته خواهو دارد

شورايط زيسوت محويط، ننواورا،      حووزه هواا متتلوف از جملوه      بنبوود  در كه با درك اهميت نيروا انسانو شايسوته   وارماميد  

اهميوت اسوتانداردهاا آمووز  شوغلو و     گرنته تا رنط بي ارا و ايجاد اشتغال ككوور و همچنوين ضورورت توجوه بوه       ،ككاورزا

تونيوق روز  . جنت حضوور موؤثر ككوور در عرصوه جنوانو باشويم       ،دست اهناشاهد هم ارا كليه شرايط،   اين در بنبود شايست و

 .انزونتان را از درگاه ايزد منان خواستارم

 

 دكتر پوراندخت نيرومند

 معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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