
 

 

 

 

    

 

 

 

  عنوان سند:

هاي کلي سياست  - 

اشتغال ابالغي رهبر 

 معظم انقالب

(28/4/1390) 

هاي کلي سياست  - 

 اقتصاد مقاومتي

ابالغي رهبر معظم 

 (29/11/1392انقالب)

قانون برنامه ششم   - 

توسعه مصوب 

14/12/1395 

قانون نظام جامع  -

آموزش و تربيت فني 

 اي و مهارتيو حرفه

 8/9/1396مصوب  

نیازهای  هاي کلي اشتغال:  سياست   2بند  *   با  متناسب  کارآمد  و  ماهر  متخصص،  انسانی  نیروی  بازار آموزش 

کار)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور)آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای 

 .و آموزش عالی( و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها 

تولید تا مصرف متناسب با نقش   النه عوامل در زنجیره بری عادسهم هاي کلي اقتصاد مقاومتي:  سياست   5* بند  

 .آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه 

 قانون برنامه ششم توسعه:   4ماده *

تبصره - ویژه  :  4ماده    بند ت  به  کار  نیروی  تخصص  و  مهارت  دبیرستانفارغافزایش  ها، التحصیالن 

های مهارتی، تخصصی ها و موسسات آموزش عالی با ارائه آموزشها تا مقطع کارشناسی دانشگاههنرستان

 با استفاده از ظرفیت خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان.  ایو فنی و حرفه

دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به   :4ماده    بند ز تبصره  -

ای و حمایت از مشاغل خانگی و دانش زایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه های اشتغال اعمال سیاست

د وزارت بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنها مبتنی   بنیان 

 ، اقدام نماید.تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

های دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزش  قانون برنامه ششم توسعه: 65بصره ماده بند ب ت* 

بنیان در طول اجرای قانون برنامه   اقتصاد دانشمهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و  

ها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت از طریق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاه

کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات    - ای و دانشگاه جامع علمیبه افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه

 ای را به روز نماید. های فنی و حرفهها و دانشکده ، آموزشکدههانرستانآموزشی ه

 

 

 

 

 

سیاسیمعاونت   

 خبرگزاری صداوسیما

 سندپژوهي؛ 

توجهي به  ماحصل بي التحصيالن بيکارفارغ /اي فني و حرفه يها ضعف نظام آموزشي در توسعه آموزش

 مهارت آموزي است 



 قانون برنامه ششم توسعه:   66ماده    12جدول   6رديف  *  

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد  عنوان

 4300000 4320000 4380000 4461000 4544000 نفر  تعداد دانشجو 

 54 54 7/53 53 9/5 درصد  ( 24-18ناخالص ثبت نام)جمعیت   نرخ

 4223000 4225000 4314000 4405000 4498000 نفر  تعداد دانشجویان داخلی 

سهم دانشجویان کاردانی به کل  

 دانشجویان 
 23 22 21 20 19 درصد 

تکمیلی به کل   نسهم دانشجویا 

 دانشجویان 
 30 30 28 26 24 درصد 

هاي سهم آموزش

مهارتي تا پايان  

برنامه در نظام 

هاي رسمي  آموزش

آموزش متوسط و  

 آموزش عالي

آموزش و 

 پرورش
 50 47 43 40 38 درصد 

آموزش  

 عالي 
 30 27 24 22 20 درصد 

تعداد دانشجویان علوم پایه به کل  

 دانشجویان 
 387000 370000 362600 339800 318400 نفر 

تکمیلی  تعداد دانشجویان تحصیالت 

 گروه پایه 
 143000 135000 129000 117000 106000 نفر 

های در زمره صد دانشگاه  تعداد دانشگاه

 برتر آسیا 
 10 9 8 7 6 عدد

 16 13 10 8 6 عدد های کشور تعداد شعب خارجی دانشگاه

 

 11این قانون در    : 1396مصوب آذرماه    اي و مهارتيقانون نظام جامع آموزش و تربيت فني و حرفه*  

های  ( سیاست2( و )1اجرای بندهای )  راستای  درمهارتی را    ای و، حرفهارتقای آموزش فنی  ،ماده و هفت تبصره

 مدنظر قرار داده است.  ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 21کلی اشتغال و بندهای )د( و )هـ( ماده)

 

 طرح مسئله

ت که همین بحرانیکی از  گاهی اـس یاری از درود دانـش ور، کاربردی نبودن بـس های جدی نظام آموزش عالی کـش

اله نیز چالش دیگری به نام افزایش فارغ جویانی که پز از فراغت  مـس ت، دانـش یالن بیکار را پدید آورده اـس التحـص

خود کار    اغلی غیر از رـشته تخـصـصیخورد و نه حاـضرند در مـشهایـشان به درد بازار کار میاز تحـصیل، نه آموخته

التحصــیل( از حدود  تعداد بیکاران دارای مدرک دانشــگاهی )فارغدهد  نشــان میآمارهای مرکز آمار ایران،   .کنند

ــال   902 ــال   254میلیون و    به یک 90هزار نفر در س هزار نفر تا پایان   205میلیون و  ، به یک97هزار نفر تا س

بیکاران دارای  90عبارتی، طی ســال   به  رســیده اســت. 99ر تا پایان زمســتان ســال  هزار نف 961و به   98ســال  

هم  گاهی ـس ال   31.3مدرک دانـش تند، این میزان تا ـس ور را داـش د از کل بیکاران کـش د 37.1به  97درـص تا    ،درـص

 در ترین دالیلی کهیکی از مهم 1درـصد رـسیده اـست.  38.8نیز به   99درـصد و تا پایان زمـستان   41.6به  98ـسال  

در واقع   آموزی اســت.مهارت توجهی بهبی  شــود،بیان می التحصــیل بدون شــغلرشــد جمعیت فارغرابطه با  

وجود شــده افراد زیادی با    باعثاین موضــو    آموزی حلقه مفقوده میان آموزش و بازار کار کشــور اســت.رتمها

تن  یالت  داـش گاهیتحـص ب با نیاز بازار کار آموزش    دانـش وند  چراکه این افراد متناـس نتوانند در بازار کار جذب ـش

ت که در  .اندندیده عه بر این در حالی اـس م توـس ـش ب با نیاز بازار کار و  ارتقای مهارت  قانون برنامه ـش آموزی متناـس

 
1. https://snn.ir/fa/news/929106 



تأکید    ایهای فنی و حرفهشاز طریق توـسعه آموز و کاهش نرخ بیکارینیل به رـشد و توـسعه اقتـصادی به منظور 

آموزش فنی و حرفه ای از ارکان مهم و اســاســی برای ورود افراد به بازار کار و دســتیابی به چراکه     شــده اســت

تغال ود تا   اـش وب می ـش ور  افرادپایدار محـس رفت کـش عه و پیـش بتوانند به عنوان نیروهای خالق و کارآمد در توـس

ــی اثرـگذار بر عـهده گیرـند ــتـغال موـلدآموزش  در واقع،  .نقشـ و    ـهای فنی و حرـفه ای، نقش مهمی در افزایش اشـ

ب و کارکاهش بیکاری ای کـس ت ها    و ، بهبود فـض تفاده بهینه از فرـص  ای، افراد آموزش های فنی و حرفه .دارنداـس

های عمومی بازار کار و  را با توجه به ـشرای  اقتـصادی جامعه آماده ورود به بازار کار می کند و بدین ـشکل مهارت

افراد پز از به دســت آوردن دانش و مهارت های تخصــصــی در زمینه های  .  صــنعت را مورد توجه قرار می دهد

 وان کارآفرین برطرف کننده نیاز اـصلی کـشور مختلف می توانند در ـشغل های مناـسب به فعالیت بدردازند و به عن

 .  باشند

مقانون  که در   احکامییکی از  ـش عه برنامه ـش ت   توـس ده اـس یدن به برای این مهم در نظر گرفته ـش هم  رـس  50ـس

های مهارتی در نظام آموزش  درصـد آموزش 30در نظام آموزش و پرورش و سـهم   های مهارتیدرصـدی آموزش

تحقق احکام  بررسيي مياان  "های مجلز با عنوان گزارشـی که اخیرا  مرکز پژوهشبراسـاد  اما   ،عالی اسـت

این سـهم محقق تاکنون ، منتشـر کرده اسـت  "ايهاي فني و حرفهتوسيعه در حوزه آموزشبرنامه شيشيم  

هزار دانـشجو در مقاطع کاردانی،   190براـساد آمارهای موجود در این گزارش، در حال حاـضر حدود   .نـشده اـست

ای مـشغول به تحـصیل هـستند که اگر نـسبت آنها را به های فنی و حرفهدانـشگاهکارـشناـسی و کارـشناـسی ارـشد در 

 5/8و اگر سهم  دی دارندسهم شش درص،  ( محاسبه کنیم2هزار دانشجو  200میلیون و  3کل دانـشجویان کشور )

ــهم حدود   ــجویان مهارتی س ــافه کنیم، دانش ــجویان کاردانی را نیز به آن اض ــد دانش ــدی از کل   15درص درص

آموزش عالی در برنامه  نظام  بینی شده برای  درصدی پیش 30  و این عدد فاصله بسیاری با سهم  دانشجویان دارند

ــعه دارد ــم توس ــش ــطه فنی و  نیز، آمارها حکایت از کاهش نرخ دانش. در نظام آموزش و پرورش ش آموزان متوس

 درصد در سال آخر برنامه دارد. 02/35  ر سال پایه بهددرصد  2/38ای و کاردانش از حرفه
 قانون برنامه ششم توسعه 66ماده  12بررسي عملکرد مجريان ذيربط نسبت به جدول 

 
 

تقبال از آموزشتوجهی به مهارتیکی از دالیلی که باعث بی ده  های فنی و حرفهآموزی و عدم اـس ور ـش ای در کـش

مانند به روز نبودن امکانات و تجهیزات و نبود پیوند  دالیل دیگری است، تمایل به مدرک گرایی است. هرچند که  

یاند.  مؤثر بودهناکامی نظام مهارت محور   نیز دربین بازار کار و مهارت آموزان   ان میبررـس  70دهد بیش از ها نـش

باعث    "گراییرواج مدرک"  و  اندتر جذب بازار کار ـشدهاند ـسریعهای مهارتی را فرا گرفتهدرـصد کـسانی که آموزش

   .ماندبی بهره ب و متخصص  نه تنها بیکاری گسترش یابد، بلکه کشور از وجود نیروهای کار ماهر  شده

از تکالیف   سهم دانشگاه فنی و  افاايش    قانون برنامه ششم توسعه  65بند ب تبصره ماده  همچنین یکی 

دانشگاه  ایحرفه شده،  منتشر  آمارهای  براساد  که  است  حرفهبوده  و  فنی  از  های  آموزش   170ای  موسسه 

 
2 خرداد دانشگاه کردستان به آدرد:   15به نقل از محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاح خوابگاه دانشجویی  .  

https://farhikhtegandaily.com/news/62097 



موسسه   13سال تنها    5است و طی  موسسه رسیده    183به    95-96در سال تحصیلی  عالی)دانشکده و آموزشکده(  

 3به مجمو  آنها اضافه شده است.

ــد و  تعدد موارد تأکید بر آموزش فنی و حرفه ــتی، اهمیت این موضــو  را برای رش ــناد باالدس ای در قوانین و اس

ان می ور نـش عه کـش تکالیف متعدد برای نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی در  در نظر گرفتن و  دهدتوـس

طی یک دهه   حاکی از اهمیت نقش نظام آموزشــی در توســعه مهارتی اســت. با این حال  قق توســعه مهارتی،تح

هم آموزش ته، ـس ور انطباق  های فنی و حرفهگذـش نعت کـش ور با بازار کار و نیاز تولید و ـص ای از نظام آموزـشی کـش

بت به تربیت   ندارد. نیروی متخـصص و ماهر و اهمیت و نقش نظام  حال باید دید چرا با وجود تأکیدات فراوان نـس

 آموزشی کشور در این مهم، این موضو  آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

تاکيدات رهبر معظم 

 انقالب 

اینجا یادداشت کردم که بر عهده* از کارهای دیگری هم که حاال من  ی ی مسئولین دولتی است، توسعهیکی 

این   دانشگاهمهارتهاست.  این  صنعتی،  و  فنی  علمی  هنرستانهای  فنی    - های  این  ایها،  حرفه   - کاربردی، 

ی کارآمد هم احتیاج  ای، باید توسعه پیدا کند. ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجهحرفه  - های فنیآموزشکده

 ( 16/6/1389سراسر کشور،  )بيانات در ديدار جمعي از کارآفرينان.داریم

ها  ای حرفهی فنّیوپرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی مسئلها است هر وزیر آموزشبنده ساله *

 (8/2/1395)بيانات در ديدار کارگران، .تکیه کردم، تأکید کردم  این را باید جدّی گرفت، این یک کار اساسی است

ها است که بنده مکرّر روی آن تکیه ایوحرفه فنّیی  وپرورش مهم است، مسئلهیکی از چیزهایی که در آموزش*

ی مشاغلی  ام. کودک ما دوازده سال، تا جوان میشود، درد میخواند برای اینکه برود دانشگاه  آیا برای همهکرده

اند، میگویند  طور که به من گزارش دادهکه در جامعه وجود دارد، سِیر این مسیر و رفتن به دانشگاه الزم است؟ آن

ی این دوازده هزار نو  شغل، همین درسها و همین مسیر و رفتن  وازده هزار نو  شغل وجود دارد  آیا برای همه د

افزایی باشد، کارآمدی باشد برای کارهای مختلف، برای  به دانشگاه الزم است؟ یا نه، باید آنچه هدف است، مهارت

 (13/2/1395، )بيانات در ديدار معلمان و فرهنگيان استعدادهای گوناگون 

گرایی  آموزی ما دانشگاهگرایی است. در سطح محی  دانشوپرورش ما، بیماری دانشگاهیکی از اشکاالت آموزش *

وجود دارد  یعنی اگر کسی بخواهد درد بخواند و به دانشگاه نرسد، کأنّه درد نخوانده  این خطا است، این غل   

ی فوری، فوتی، الزم و مهم داریم که هیچ احتیاجی به تحصیالت قدر در کشور نیازهااست، لزومی ندارد. ما این

چندین بار تا  - که بنده سالهای متمادی  دانشگاهی ندارد  احتیاج به مدرک دکتری و ارشد و غیرذلک ندارد  این

ای فه حرخاطر این است. این بخشهای مربوط به فنّیها تکیه میکنم، بهایحرفه ها و فنّیروی این هنرستان  -حاال

خیلی داد.  افزایش  باید  کرد،  تقویت  باید  کردهرا  کار  هنرستان  به  مربوط  تحصیالت  در  که  هستند  در  ها  اند، 

اند، مشغول کار کردنند  هم زندگی  اند که چه کار کنند، آمدهاند، بلد شدهاند، یاد گرفتهای پیش رفته حرفهفنّی

که  هم دارند به جامعه خدمت میکنند  این بهتر است یا آن  شان تأمین است، هم ازلحاظ روحی شادابند،  مادّی

زحمت کشیده و مدرک دکتری هم گرفته، ]امّا[ بیکار نشسته آنجا، کار پیدا نمیکند، یا اگر کاری هم پیدا بکند،  

 (1396/ 17/2)بيانات در ديدار معلمان و فرهنگيان، ...  ارزش در فالن دستگاه یا در فالن ادارهیک کار سطحیِ کم

موضوع براي  اميپ

 پيگيري

ای در نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی برای جلوگیری  های فنی و حرفهآموزش  ضرورت توجه به توسعه

نیاز بازار کار و کمک به رشد متناسب با  از افزایش تعداد بیکاران تحصیل کرده و تربیت نیروی ماهر و متخصص  

 و توسعه اقتصادی کشور
و   ي ريفراگ  ارزش

 سند  يريدربرگ

 ـسطح   ،  ـساده  کارگر ـسطح. 1 ـسطح) ای  حرفه ـصالحیت مختلف  ـسطوح  در  کـشور  کار نیروی  میلیون  18  از  بیش

طح.   2 طح  ماهر،  کارگر ـس طح.   3 ـس ین، کمک  قبیل  از  ایحرفه  کاردان کمک ـس طح تکنـس طح.   4 ـس  کاردان  ـس

 
3 ایرسانی دانشگاه فنی و حرفه. پایگاه اطال   



 ســطح .    6 ســطح  مهندد، کمک قبیل از  ایحرفه ارشــد  کاردان ســطح.   5 ســطح تکنســین، قبیل از  ایحرفه

د  کارشـناد سـطح.   7 سـطح ای،حرفه مهندد  قبیل  از  ایحرفه  کارشـناد د  مهندد   قبیل   از   ای حرفه  ارـش  ارـش

 .هستند ایحرفه و  فنی  های آموزش   نیازمند   ( ای حرفه  دکترای  سطح .   8 سطح  ای، حرفه 

ــر ــتـند ـکه ـبه گفـته  همچنین، در ـحال ـحاضـ ــور آـماده ـبه ـکار هسـ حـجت ا   حجم عظیمی از نیروی ـکار در کشـ

 2میلیون نفر اشـــتغال ناقص،   2.2میلیون نفر بیکاران مطلق،     2.4  لکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیعبدالم

اغالن غیررسـمی میلیون نفر شـ  4.5میلیون نفر شـاغالن کم درآمد و   2.7میلیون نفر ناامیدشـدگان جویای کار،  

تند که مجمو  این افراد بال  بر   ته ایجاد کنیم این و   میلیون نفر می ـشود 14هـس ایـس تغال ـش  14اگر بخواهیم اـش

قانون برنامه   4بند ز تبصـره ماده  دسـتیابی به این هدف که در    4دهند.میلیون نفر جامعه هدف ما را تشـکیل می

ای متناسب با نیاز بازار کار  های فنی و حرفهتوسعه آموزشـشـشم توـسعه به آن اشاره شده است، ضرورت توجه به 

 سازد.الزامی می

هاي آموزش  سابقه

در   هاي فني و حرفه

نظام آموزش رسمي 

         کشور

سال، به تأسیز دارالفنون و بعدها    150در ایران با قدمتی بیش از    ایی فنی و حرفههاشرو  آکادمیک آموزش

ای کشور تأسیز شد  سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه  1341در سال . گرددای برمیهای فنی و حرفههنرستان 

تعلیمات  معاونت    1343در سال    ای را بر عهده داشت. های فنی و حرفههای صنعتی و آموزشو نظارت بر هنرستان

  ای و اداره کل تعملیات عالیهای تشکیل شد که زیر نظر آن اداره کل تعلیمات فنی و حرفهعالیه و فنی و حرفه

با تشکیل وزارت علوم و جدا شدن از وزارت آموزش و پرورش اداره کل تعلیمات عالیه   1346قرار داشت. در سال 

ای آموزش و پرورش، معاونت آموزش فنی و حرفه  در وزارت  1347به وزارت علوم منتقل شد. سدز در سال  

ریزی و هدایت انستیتوهای تکنولوژی جهت تربیت تشکیل شد و اداره امور انستیتوهای تکنولوژی، مسئول برنامه

، عنوان اداره امور انستیتوهای تکنولوژی به دفتر امور مدارد عالی تغییر 1354در سال  تکنسین را بر عهده گرفت.  

بعد از    1357در سال    های بهداشت مدارد زیر نظر آن قرار گرفت. انستیتوهای تکنولوژی و آموزشگاه  کرد و کلیه

های ای تغییر یافت و کلیه آموزشانقالب اسالمی، معاونت آموزش فنی و حرفه ای به سازمان آموزش فنی و حرفه

ر پوشش آن قرار گرفتند. در سال  های عالی زیای وزارت آموزش و پرورش اعم از متوسطه و دوره فنی و حرفه

ای تشکیل شد و دفتر امور مدارد عالی فنی  فنی و حرفهای وزارت  مجددا  معاونت آموزش فنی و حرفه  1358

عنوان   1363ای را تحت پوشش قرار داد. در سال  ای انستیتوهای تکنولوژی و مراکز تربیت معلم فنی و حرفهحرفه

عنوان مجتمع آموزش فنی و   1370در سال  ای تغییر کرد.مجتمع آموزش فنی و حرفهانستیتوهای تکنولوژی به 

ای و معاونت  معاونت آموزشی فنی و حرفه  1374ای تغییر پیدا کرد. در سال  های فنی و حرفهای به آموزشکدهحرفه

دفتر امور مدارد آموزشی در وزارت آموزش و پرورش با هم ادغام و به معاونت آموزشی متوسطه تغیر یافت و  

نام دفتر امور مدارد عالی به مجتع عالی پیامبر اعظم)ص(    1387ای زیرنظر آن بود. در سال  عالی فنی و حرفه

ای و مراکز تربیت معلم فنی و حرفه ای زیر نظر این  های فنی و حرفهها و آموزشکدهتغییر یافت و کلیه دانشکده

ای تغییر کرد و مراکز تربیت معلم از آن  به دانشگاه فنی و حرفه  این عنوان  1390مجتمع قرار گرفت. در سال  

منتقل شد  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  از  و   183که در حال حاضر    5منفک 

 کنند. ای زیر نظر این دانشگاه فعالیت میفنی و حرفه دانشکده و آموزشکده

رورت توجه به آموزش کیلفنی و حرفههای همچنین، ـض ور  ای منجر به تـش ازمان آموزش فنی و حرفه ای کـش ـس

ال  ی در ـس ـص ته به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش های فنی و تخـص د و 1359وابـس ازمان ـش   این ـس

ــی خود را در دو بخش دولتی و غیردولتی ـبه مرحـله اجرا در آموزش ـهای    ـتا از طریق  آورد  فـعالـیت ـهای آموزشـ
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هم عمده ای را در کاهش بیکاری در جامعه ایفا  مهارتی   ی بتواند با ارتقای دانش و مهارت های افراد، ـس ـص و تخـص

 نماید.  و به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک 

دهه   اوایل  از  متوسطه  آموزش  نظام جدید  اجرای  با  نیز  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  آن  کنار  به 70در  توجه   ،

ای نظام تربیت حرفه طور جدی در نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت وای به های فنی و حرفهآموزش

و دانش آموزان به مدت سه سال در    ای و کاردانش در دوره متوسطه به اجرا گذاشته شددر دو شاخه فنی و حرفه

براساد    پردازند.رشته تحصیلی در سه زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات به مهارت آموزی می  50قالب حدود  

در کشور در سال    ایآخرین گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه

   6.درصد کاهش یافته است 8/13( 1398مرکز بوده که نسبت به سال ماقبل آن) 278هزار و  11، 1399

.  شودمی  محسوب  پایدار  توسعه  برای  فراراهبردی  هایآموزش  عنوان  به  سوم  هزاره  در  ایحرفه  و  فنی  هایآموزش

  های پیچیدگی  با  را  فرد  و  شود  مفید  اشتغال  برای  شایستگی  ارتقای  و  توانایی   رشد  موجب  تواندمی  هاآموزش  این

 برای  روشی عنوان به چنین هم  ایحرفه و فنی  هایآموزش. نماید سازگار فناوری تغییرات و کار محی  روزافزون

  و   کار  دنیای  در  مؤثر  مشارکت  و  ایحرفه  هایحوزه  در  آمادگی  ابزار  لعمر،امادام  یادگیری  از  ایجنبه  فقر،   کاهش

 .  شوندمی شناخته عمومی آموزش الینفک و  اساسی بخش

 ن يمسئله بر زم 

 مانده 

  با  کاردانش و  ایحرفه  و  فنی  های  آموزش حوزه در  انســانی نیروی  تأمین  برای پرورش  و  آموزش حاضــر درحال

مواجه   هنرسـتان آموزگار  -هنرآموز هزار  16  حدود در و  کار  اسـتاد  هزار  25شـامل   نیرو 600  و هزار 40 کسـری

ت.  ه مقطع در  فناوری و  کار درد  ارائه جهت  همچنیناـس اله ـس تان  دوم  ـس ه و دبـس اله ـس طه اول  ـس  به   نیاز  متوـس

   .اندنشده تربیت  تاکنون که دارد  مربی

وی دیگر،   ان می از ـس ت، اما مطالعات میدانی نـش ور اـس نعت و تولید کـش لی ـص ص نیاز اـص دهد  نیروی ماهر و متخـص

بسـیاری از واحدهای تولیدی و صـنعتی با کمبود نیروی فنی و ماهر مواجه هسـتند، چراکه اغلب افراد تحصـیل در 

حصــیالت عالی ترجیح ای در ســطح ت های فنی و حرفه های علوم انســانی و تجربی را به تحصــیل در رشــته رشــته 

 دهند. می 

مياان انطباق 

هاي بودجه آموزش

فني و حرفه اي در 

با اسناد   1401اليحه  

 باالدستي

، 1400در مقایـسه با قانون    ایاعتبارات امور آموزش و پژوهش و فـصل فنی و حرفه  در فـصل 1401بررـسی الیحه 

ــان می ــد و جمع اعتـبارات   83/16ای، یارانه، تمـلک(  پژوهش)هزیـنهدهد جمع اعتـبارات امور آموزش و  نشـ درصـ

ل آموزش ت. 2/8/26آموزی  ای و مهارتهای فنی و حرفهفـص ته اـس د داـش د رـش ل فنی و    درـص هم فـص همچنین ـس

درصــد و در  23درصــد، در تملک  7/7ای وپژوهش در اعتبارات هزینهآموزی از امور آموزشو مهارتای  حرفه

 .است درصد 75/8 جمع کل
 1400با قانون  1401اي در اليحه مقايسه اعتبارات امور آموزش و پژوهش و فصل فني و حرفه

 
 

ــل اعتبارات آموزش با این حال کلیت ــت که در برخی بخشهای فنی و حرفهالیحه در فص ها  ای حاکی از آن اس

 است.برخالف قوانین و اسناد باالدستی عمل شده  

ی الیحه بودجه   - لدر  1401بررـس ان می  آموزیو مهارت  ایآموزش فنی و حرفه فـص های  ، برنامهدهدنـش

کاهش یافته اســـت،  1401برنامه در الیحه  8به  1400برنامه در قانون بودجه   30ذیل این فصـــل از 
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ــی از برنامه ــده  ادغامها  هرچـند بعضـ ــده  به طور کامل حذف  هااند، اما برخی از برنامهشـ حذف  اند.  شـ

هایی مانند آموزش زنان روســتایی، آموزش نیروی انســانی متخصــص مهارتی، مشــاوره شــغلی و  برنامه

های مهارتی  آموختگان که نقش مهمی در ارتقای آموزشهدایت آموزشــی و رهگیری اشــتغال مهارت

ــو  بند ت ماده   دارد، ــعه 4برخالف موض ــم توس ــش ــارت به حوزه  برنامه ش ــت که باعث خس های اس

ای عمل کردن دســتگاهی مجری و عدم شــفافیت شــده و امکان  ای و ســلیقههای فنی و حرفهآموزش

 سازد.ها را مختل مینظارت بر عملکرد دستگاه

عبارتند از: سازمان آموزش    1401بودجه    ای در الیحه های فنی و حرفه های تابعه در حوزه آموزش دستگاه  -

ورای  فنی و حرفه  گاه نیرو، دبیرخانه ـش گاه فرهنگیان، پژوهـش هید رجایی، دانـش گاه تربیت دبیر ـش ای، دانـش

ای و دانشـگاه  در این بخش اثری از دانشـگاه فنی و حرفه   ای و مهارتی. عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه 

قانون برنامه شـشـم   65بند ب تبصـره ماده    این موضـو  برخالف شـود کاربردی دیده نمی   - جامع علمی 

کاربردی در نظام آموزشی به   - ای و دانشگاه جامع علمی افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه   بر مبنی توسعه  

 . باشد می آموزی  منظور ارتقای مهارت 

ای  دانـشگاه بزر  فنی و حرفه های اـصلی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با دو  در خالـصه بودجه دـستگاه  -

  اند از کاربردی که هر دو وظیفه نیروی انســانی مهارتی خصــوصــا  در ســطح تکنســین را داشــته   - و علمی 

های غیرمهارتی شـده های آنها تبدیل به برنامه شـود و برنامه ای برخوردار نمی اعتبارات فصـل فنی و حرفه 

ت.  اد داده   اـس ال جاری براـس جوی مهارتی ذیل  150در حدود   1400بودجه های قانون در ـس هزار دانـش

های کاردانی و کارـشناـسی مهارتی در دانـشگاه فنی  برنامه آموزش نیروی انـسانی متخـصص مهارتی در دوره 

تند که این تغییر  و حرفه  یل هـس غول به تحـص جویان در ای مـش یل دانـش منجر به حذف این برنامه و تحـص

ی غ دوره  ناـس ود.  یرمهارتی می های کاردانی و کارـش ل فنی و حرفه ـش ای  حذف وزارت علوم از اعتبارات فـص

و   ای قانون جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه  5بند ب ماده   3و جزء    2ماده   8تخلف صـریح از مفاد بند 

 . مهارتی است 

مؤسـسـه آموزش و ترویک کشـاورزی که وظیفه خطیر آموزش کشـاورزان و خصـوصـا  زنان روسـتایی را  -

های  و برنامه با ـسازمان تحقیقات و آموزش کـشاورزی ادغام ـشده   1401  برعهده دارد در الیحه بودجه  

تان کـشاورزی که برخی از آنها در    40اکنون حدود  ای ذیل آن حذف ـشده اـست. هموحرفه  فنی هنرـس

اند ذیل این مؤـسـسه در حال ارائه آموزش کـشاورزی هـستند و در ـسال گذـشته  ایجاد ـشده  1345ـسال  

بانه تان دخترانه ـش الحیت نیز دو هنرـس ت. تأیید ـص ده اـس ه ایجاد ـش ـس اورزی ذیل این مؤـس روزی کـش

روستای باالی    25000زش زنان روستایی  ای کشاورزان با این مؤسسه است و در حال حاضر آموحرفه

ــســه و برنامه .خانوار را برعهده دارد   25 موجب کاهش   1401در الیحه های ذیل آن انحالل این مؤس

 شود.می مراکز موجوددر سطح علمی مهارتی کشاورزان و نابسامانی  

فافیت اعتبارات منجر به کاهش   1401ریزی در الیحه توان گفت تغییرات روند بودجهدر مجمو  می - ـش

و افزایش امکان اعمال    هاو حذف بعضــی برنامه  هادســتگاهبرخی  ها، تغییر در وظایف اصــلی  و برنامه

 7شود.ها در تقسیم اعتبارات مینظرات شخصی مدیران ارشد دستگاه

 13/10/1400تاریخ:    پژوهشگر: فاطمه حسيني
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