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شامل چهار فصل است ؛  

كشور آمده است .  حرفه اي و فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند بر اي در فصل نخست مقدمه

حرفه اي، مباحثي چون تاريخچه، نظام و وظايف قانوني مربوط به آموزشهاي فني و حرفه اي آورده  و فني هاي برآموزش در فصل دوم ، تحت عنوان نگاهي

شده است . 

كشورپرداخته است .  باالدستي اسناد و موضوعه قوانين در حرفه اي و فني مهارت ظرفيتهاي و فصل سوم به جايگاه

سندآمده است .  هاي برنامه و ها سياست در فصل چهارم نيز به عنوان فصل پاياني راهبردها،

در بخشي از مقدمه اين كتاب آمده است : 

آموزشهاي مهارت و فناوري به عنوان يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايههاي انساني، امكان ثروت آفريني و قابليت دسترسي همگاني را در 

خصوص تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين،  متناسب با استعدادهاي افراد و نياز بازار كار توأمان با استفاده بهينه از ظرفيت بخشهاي مختلف 

 بومي اعم از دولتي و غير دولتي فراهم ميآورد.

اهميت يافتن دو ركن اساسي توسعه يعني مهارت و فناوري، يكي از اولويتهاي راهبردي براي سرآمدي كشورمان در منطقه و جهان است تا با ساماندهي 

و تبيين يك ساختار آموزشي در حوزهي كاربرد عملي از علوم، در قالب نظام آموزش مهارت و فناوري و در كنار  نظام صالحيت حرفهاي و نظام شرايط 

احراز اشتغال، توانمندسازي و بهكارگيري مطلوب نيروي انساني را ممكن سازد. سازمان آموزش فني و حرفهاي به منظور بسترسازي اجراي نظام جامع 

 و اشتغال ابالغ شده از سوي مقام معظم كلي نظام اداري سياست هايمهارت و فناوري، باتوجه به اسناد راهبردي كشور همچون سند چشم انداز، 

رهبري(مدظله العالي)، برنامهي پنجم توسعهي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، قانون مديريت خدمات كشوري، نقشه جامع علمي كشور، سند تحول اداري 

 نموده است. "سند راهبردي"و قانون حمايت از شركت هاي دانشبنيان و با نگاه به منشور كاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اقدام به تدوين اين 

 برنامه را تدوين نموده است. اميد آنكه با استعانت از 245 سياست بوده و براي تحقق اين راهبرها و سياستها، حدود27 راهبرد و 8اين سند مشتمل بر 

درگاه خداوند متعال و بهرهمندي از توانمندي و عزم راسخ تالشگران عرصه مهارت آموزي به ويژه همكاران ارجمند سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 

 شاهد تحقق اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران و رسيدن به جايگاه درخور و شايسته در سطح جهاني باشيم.

 


