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سر مقاله: 
آموزش هاي فنی و حرفه اي در دوران کرونا

وحرفه اي استان مرکزي)مدیر کل آموزش فنی -( به قلم دکتر منصور جلیلوند
فعالیت هایی  است که در ، یکی از ارکان مهم رشد و توسعه در جوامع

حوزه هاي مختلف صنعتی و فنی از جمله آموزش  دراین حوزه شکل 
می گیرد. در همین راستا آموزش هاي فنی و حرفه اي می تواند بعنوان 

به محتواي بخش مکمل نظام آموزشی جامع بکارگیري شود به شرط آنکه
فرهنگی و جایگاه اجتماعی آن نیز توجه گردد.

نقش و جایگاه آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارتی  در توسعه اقتصادي 
کشورهاي توسعه یافته و بسیاري از کشورهاي در حال توسعه شناخته شده 

که به نام سال جهش تولید نامگذاري گردید  با همسو 99می باشد .در سال 
زش هاي فنی و حرفه اي و بازار کار جهش بزرگی در مهارت نیز سازي آمو

در جامعه قابل پیش بینی بود.اما بعلت شیوع کرونا برخی کارگاه ها در 
کشور تعطیل و برخی هم با کمتر از نیمی ظرفیت خود فعال هستند.

»  عملی–علمی «آموزش هاي فنی و حرفه اي بعنوان آموزش هاي 
ضوع این بیماري پیدا کرده اند .چراکه پیوند محکم و درگیري مضاعفی با مو

نیروي انسانی ، ماشین آالت ، تجهیزات و فضاهاي واقعی ،نزدیکی با کارگاه
–دارند.ارائه آموزش به روش هاي مختلف آموزش مجازي ( اعم از آنالین 

آفالین)و همچنین ارزشیابی در این حوزه متفاوت از سایر آموزش ها می 
عوامل موثر و چالش هاي آموزش هاي  مهارتی و فنی و حرفه اي در باشد.از 

مواجهه با ویروس کرونا می توان به ماهیت آموزش هاي فوق و عدم تطابق 
آن با آموزش هاي مجازي ، نبود زیر ساخت هاي کافی براي ارائه آموزش 
هاي مجازي با توجه به تنوع رشته ها و حرفه هاي آموزشی ، فقدان زیر 

مناسب براي ارزشیابی عملی ، فقدان محتوا و منابع آموزشی، ساخت
ضرورت قطعی جهت حضور در کارگاه هاي عملی و عدم آمادگی کامل 
مربیان براي تولید محتوي و ارائه آموزش هاي بخش تئوري اشاره نمود.در 
این راستا می توان راهکارهایی همچون بازگشایی مراکز و آموزشگاه هاي 

ت ساز و کارها و پروتکل هاي بهداشت الزم ، کاهش تراکم آزاد با رعای
کارگاه ها ، زوج و فرد نمودن حضور کارآموزان ، افزایش توانایی هاي مربیان 
براي تولید محتوا هاي الکترونیکی ، توزیع اقالم بهداشتی و مراقبتی جهت 

ارائه آموزش هاي مهارتی حضوري عنوان نمود.

رتبه برتر  کشوري در حوزه پژوهش توسط مربی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي کسب 
استان مرکزي

مهدیه امیدي سرپرست معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ریزي با اعالم  این خبر ضمن گرامیداشت هفته 
مربی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي در حوزه پژوهش رتبه کشوري را در بین سایر گفتپژوهش

به گزارش روابط عمومی اداره کل، سرپرست معاونت آموزش،پژوهش و برنامه ریزي  اداره کل .استان ها کسب نمود
ه آموزش و مهارت آموزي می تواند آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي به تمامی فعالین در این عرصه گفت: هموار

یکی از ارزشمندترین پشتوانه هاي اشتغال پایدار و رونق تولیدات داخلی با کیفیت بشمار آید و این مهم بعنوان
مرهوم تالش،همت و پشتکار متخصصان و مربیان فعال در حوزه مهارت آموزي است. امیدي در ادامه افزود:استان 

رهیخته در کشور است و همواره در عرصه هاي مختلف کشوري خوش درخشیده است در مرکزي یکی از استان هاي ف
میثم اکبري ازمربیان توانمند جوشکاري با انجام با همت،تالش و کوششهمین راستا این اداره کل نیز توانست

.ب نمایدمطالعه و پژوهش هاي علمی رتبه برتر کشوري را از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور کس

ي فنی و حرفه اي به صورت مجازي امکان پذیر شدارائه آموزش ها
امکان برگزاري دوره هاي آموزشی به صورت مجازي در اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي امکان پذیر 
گردید. براساس این گزارش مهدیه امیدي سرپرست معاونت آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزي این اداره کل با اعالم این 

ت پروتکل هاي بهداشتی و از سویی نیاز مبرم صنایع به خبر عنوان کرد با توجه به شیوع ویروس کرونا و ضرورت رعای
این اداره کل با توجه به شرایط موجود اقدام به راه اندازي ارائه آموزش هاي مجازي نموده ،نیروي کار انسانی ماهر 

عالقمندان است. وي در ادامه افزود بعد از بررسی شرایط و ایجاد بستر هاي مناسب این ساز و کار راه اندازي گردید تا
با توجه به تعطیل بودن کارگاه هاي آموزشی نیز بتوانند از آموزشهاي مهارتی برخوردار باشند .سرپرست معاونت 
آموزش ، پژوهش وبرنامه ریزي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي در ادامه افزود با توجه به راه اندازي 

نفر دوره و به 2770دوره آموزشی در قالب 193ي برگزاري  تعداد این طرح آموزشی براي شش ماهه دوم سال جار
نفر ساعت آموزش در سطح استان  برنامه ریزي گردیده است که با تالش و جدیت مراکز آموزشی 551464میزان 

شهرستانهاي تابعه بخشی از آن اجرا و ما بقی نیز تا پایان سال جاري  اجرایی خواهد گردید .

و حرفه اي استان مرکزي و سازمان علمی ، پژوهشی و فناوري سپاه استان آموزش فنی
مرکزي در ریل مشترك همکاري

تفاهنامه همکاري اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي و سازمان علمی وپژوهشی و فن آوري سپاه استان 
ر کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي با حضور مسئولین هر دو بخش به امضاء رسید. منصور جلیلوند مدی

مرکزي در این خصوص بیان داشت : این تفاهم نامه با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزي و توسعه عرصه عاي علمی ، 
پژوهشی و فناوري در سطح استان منعقد گردید.وي در ادامه افزود از دیگر اهداف این تفاهم نامه می توان به  هم 

انسیل ها و ظرفیتهاي طرفین  در جهت توسعه آموزشهاي مهارتی و حمایت هاي مادي و معنوي افزایی و استفاده از پت
از مخترعین و مبتکرین استان نام برد ویقینا نتایج مثبت و با ارزشی را براي استان رقم خواهد زد. شایان ذکراست در 

همچنین برگزاري دوره هاي آموزشی با راستاي اجراي این تفاهنامه نیز همکاري در تهیه و تدوین متون آموزشی و 
هدف توانمند سازي علمی و تخصصی مخترعین ، مبتکرین و پژوهشگران مرتبط با حوزه مهارت و مهارت آموزي مد 

نظر قرار خواهد گرفت.

در دیدار مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي با مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان توسعه همکاري هاي 
.آموزشی مورد بررسی قرارگرفت

همکاري هاي فی ما در  دیدار مدیرکل و مسئولین اداره  کل آموزش فنی و حرفه اي با مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان راهکارهاي توسعه 
بین بررسی گردید.،منصور جلیلوند  مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي در این خصوص عنوان داشت:استان مرکزي یکی نقاط مهم 

زشی وي  در ادامه افزود:یکی از مهم ترین سیاست هاي آمو.صنعتی کشور به شمار می رود که بیشتر خوشه هاي صنعت را در خود جا داده است
که در که این اداره کل با جدیت دنبال می کند برقراري ارتباط با حوزه صنعت به منظور توسعه و ارتقا نیروي هاي شاغل در این بخش می باشد چرا

نی و مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي با اشاره به  انعطاف پذیري سازمان آموزش ف.توسعه و رونق تولیدات داخلی تاثیرگذار است
حرفه اي در ارائه خدمات آموزشی گفت : با استفاده از این خصوصیت مهم این سازمان  می تواند در تمامی حوزه ها ورود نموده وبا اجراي 

مهارت هاي الزم را درکنار تولید و در محل اشتغال به عالقمندان ارائه نماید. ،هایی همچون ایجاد مراکز جوار کارگاهی طرح
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1399ماهه سال نهاینفو گرافی عملکرد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي در 

معرفی مختصر حرفه هاي آموزشی 
به خوانندگان گرامی اي مختلف می تواند راهنماي خوبی براي عالقمندان و کارجویان باشد لذابرآن شدیم تا در هر شماره از فصلنامه به معرفی حرفه هاي مختلف هاز آنجائیکه آشنایی با مشاغل و حرفه 

به نظر شما خواننده گرامی میرسد.خواهیم پرداخت که شرح مختصري از معرفی آن در ذیلفناوري اطالعاتي رشته هابپردازیم .در این بخش به معرفی یکی از حرفه 
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در زمینه پرورش دانشمند داده داشته باشد.نتیجه یکی از مهمترین رشته هاي مهارت آموزي در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  باید آموزش علم داده  باشد تا بتواند آینده روشنیدر 


