
  نگذرد کزین برتر اندیشه بر            خرد به نام خداوند جان و

  یادداشت تخصصی در خصوص مشارکت خیرین به منظور کمک به اشتغال پایدار با مهارت آموزي در مراکز آموزش فنی و حرفه اي 

  با سالم و احترام

  ) واستبقوا الخیرات ( در قرآن کریم آمده است که در کارهاي خیر از یکدیگر سبقت بگیرید بدینوسیله به استحضار می رساند 

در این راستا می طلبد نهادینه شدن فرهنگ مهارت آموزي در جامعه به ویژه در میان خانواده ها نیازمند فرهنگ سازي است و 

دعوت از خیرین که یکی از این ظرفیت ها را می توان فت ظرفیت هاي مردمی و دولتی در این امر مهم کمک گر یاز تمامکه 

 .در حال فراگیر شدن است در کشور  ینهضت خیرین مهارت. برشمرد  مهارتی براي سرمایه گذاري در توسعه نهضت مهارت افزایی

  .باشد  گامی به سوي پیشرفت اقتصادي و اشتغال جوانانمی تواند شارکت خیرین در توسعه مهارت آموزي م

الزمه ي آن دعوت ، پایدار ایجاد اشتغال نیز تولید و و جهش آموزش هاي مهارتی در رونق استراتژیک جایگاه ارزش و جه به با تو

 .می باشد رین براي سرمایه گذاري در مهارت آموزي و ارتقاء نهضت مهارت افزایی از خیبه همکاري 

مناسب براي رونق اقتصادي با محوریت  هاي راه حلیکی از مهارت آموزي در بخش دولتی و غیر دولتی ي توسعه در نتیجه 

   .می باشد تولید و کاهش معضل بیکاري 

و ) تئوري و عملی ( افراد فاقد مهارت یا داراي مهارت کم با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه اي پس از طی دوره ي آموزشی 

و عملی موفق به دریافت گواهینامه مهارتی می ) کتبی ( پایان دوره و کسب موفقیت در آزمون هاي نظري شرکت در آزمون 

  .شوند 

افراد جویاي کار را  معیشتو روزي می تواند کسب آموزش هاي مهارتی و کارآفرینی در کنار علوم نظري ، با ایجاد اشتغال  

  .تأمین کند

تا قادر به تهیه بوده شاهد هستیم که این افراد داراي تمکن مالی خوبی نما اغلب موارد  به عمل آمده در هاي طبق بررسیالبته 

در همین راستا می توانند رین مهارتی خیکه در اینجاست ، ي ابزار و تجهیزات و مکانی براي شروع فعالیت خود در بازار کار شوند 

جامعه را فراهم کرده و با ایجاد کم درآمد اشتغال اقشار ي زمینه آموزي در بخش مهارت و کمک مالی خود با سرمایه گذاري 

 . را فراهم نمایند پویایی کشور ات خشنودي پروردگار و خلق خدا و نیز براي جوانان موجبخصوصاً کسب و کار 

سب براي ایده یابی و اشتغال مولد و پایدار و فراهم نمودن بستر منامی توان به خیرین مهارتی ترین رویکردهاي مجموعه  از مهم

 .اشاره نمود توسعه کارآفرینی و فضاي کسب و کار 

اشاره نمایم که در زمان مربیگري ام در کارگاه تعمیر لوازم به عنوان شاهد این ماجرا به مثالی در این زمینه بنده در اینجا جا دارد 

براي راه اندازي فاقد تمکن مالی که داراي روحیه کاري بسیار خوبی هم بود سرد کننده خانگی و تجاري ، یکی از کارآموزان بنده 

صحبت با یکی از خیرین شهرستان رامهرمز توانستیم مبلغی را به عنوان قرض از البته با رایزنی و بود که کسب و کار خود در بازار 

  .دریافت و تحت نظارت بنده اقدام به خرید تجهیزات و وسائل اولیه مورد نیاز کارآموز مذکور نمائیم ایشان 

با تجهیزات و ی براي شروع فعالیت خود و البته محل اجارهبه  خود نسبتاین کارآموز با جدیت و پشتکار مثال زدنی و قابل تقدیر 

رونق با که به حمداهللا پس از مدتی اقدام نمود فرد خیر مهارتی همان توسط پول قرض داده شده توسط وسائل خریداري شده 



آن فرد معنوي و دو تا سه نفر دیگر از افراد فامیل را تحت پوشش خود بگیرد و این نتیجه عمل کسب و کارش هم توانست برادر 

  . خیر می باشد و قرار شد که هر زمان این شخص توانائی پرداخت قرض خود را داشت اقدام نماید 

فقر و معضل بر ی از طریق آموزش هاي مهارتمی توان اشتغال و تولید ي در حوزه تأکید می نمائیم که همگان واقفند و امروزه 

  .فائق آمد بیکاري 

فراگیرشدن فعالیت سازمان هاي مردم لذا  نیستنددر این زمینه دولت ها به تنهایی قادر به رفع همه مشکالت با عنایت به این که 

می تواند له اشتغال و مهارت اموزي رین نیک اندیش در حوزه هاي مختلف و از جمسازمان هاي مردم نهاد و خی: من جمله نهاد 

   .دماینقش مهمی ایفا ن

چیزي که در دانشگاه  هامروزمربوط به دانشجویان می باشد که کالت فارغ التحصیالن در حوزه هاي مهارتی یکی دیگر از مش

ساالنه به همین دلیل متأسفانه   .کمتر در فرآیند تولید و اشتغال به درد فارغ التحصیل می خوردمی ببنند خوانده و آموزش 

 .نیازمند تشکیل نهضت مهارت اموزي در کشور هستیمحتماً حل این معضل ، براي شاهد افزایش فارغ التحصیالن بیکار هستیم 

در راستاي سازمان فنی و حرفه اي کشور .  به درد تولید بخورد بایستی شود می آموزش داده که مهارتی الزم به توضیح است که 

از توسعه مهارت آموزي استقبال می کند و همه توان خود را براي توسعه اهداف و برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود 

  .آموزش هاي فنی و حرفه اي و مهارت آموزي بکار می گیرد

زي نشانی از شکل گیري این رین و مردمی کردن مهارت آموورود خی، براي حل مشکالت کشور و برون رفت از معضل اشتغال 

، تربیت نیروي انسانی ماهر هیچ جایگزینی جز مهارت آموزي و آموزش در کشور ندارد و از آن جائی که می باشد اراده جمعی 

و هم چنین براي همراهی و کمک به خیرین و تجهیز مراکز خیرساز کشور هم به نوبه ي خود فنی و حرفه اي آموزش سازمان 

  . آمادگی کامل دارد زان با بضاعت پائین کمک به کارآمو

  : از قبیل کمک خیرین مهارتی می تواند در زمینه هایی 

   اجراي آموزش هاي کارآفرینی_1

  مهارت هاي زندگیکار و   کسب_2

  آموزشی تآمین تجهیزات و مواد مصرفی در کارگاه هاي _3

 یممی توانتوافق طرفین و با هم افزایی  ،با مشارکت خیرین در رشد و گسترش مهارت آموزي و در پایان اعالم می نمایم که 

به سوي پیشرفت و توسعه اقتصادي و اشتغال و حرکت  ریمگام برداتوسعه فرهنگ مهارت آموزي و ایجاد اشتغال پایدار  اتموجب

  . فراهم نمائیم نیز را جوانان 

  من اهللا التوفیق

  شهرستان رامهرمز برادران  12شماره رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه اي 

 اردشیر  آل خمیس 


