
 مرکز تربیت مربی در پژوهش های فنی و حرفه ای

 امکان سنجی ایجاد رشته های جدید در زمینه فناوریهای نو در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 مقدمه 1-1

سازمان آموزش فنی و حرفه ای بعنوان یکی از مراکز مهم در ارایه آموزش های حرفه ای و مهارتی که معموال به 

انجامد نقش بسیار مهمی در کارآفرینی و توسعه مهارت ها در کشور دارد. در این راستا توجه به امکان اشتغال می 

سنجی ایجاد رشته های جدید با توجه به توسعه و پیشرفت دانش بسیار مهم و اساسی می باشد . در این راستا در 

و سطح باال مورد بحث و بررسی و تحقیق  این پروژه امکان سنجی ایجاد رشته های جدید مبتنی بر فناوری های نو

 قرار گرفته است

 بیان مسئله  1-2

عوامل مهم در امکان سنجی ایجاد رشته های جدید بی شک مرتبط با آموزش های نظام مند در راستای فراگیران 

باال  می باشد. در این راستا در خصوص امکان سنجی ارایه رشته های جدید آموزشی در زمینه فناوری های سطح

می بایست توجه کافی به ویژگیهای آموزش نظام مند داشت که در ادامه به آن اشاره شده است. برای امکان سنجی 

 .ایجاد رشته های جدید توجه به خصوصیات و ویژگی ها زیر الزامی می باشد

مهارت، فراگیران به دنبال کسب  ایجاد رشته های آموزشی جدید مرتبط با شایستگی شغلی فراگیران : 

آموزش با تمرکز بر شغل به دنبال رساندن سطح مهارت، دانش با نگرش افراد به مقیاسها  هستند.دلش با نگرش 

و استانداردهای مورد نیاز در راستای انجام مناسب وظایف است. این عامل به عنوان عامل مهمی در امکان سنجی 

 .فه ای بایستی مورد نظر قرار گیردایجاد رشته های جدید آموزشی در سازمان آموزش فنی و حر

فرایند امکان سنجی برای ایجاد رشته ای جدید آموزشی بایستی  تداوم در ایجاد رشته های جدید آموزشی : 

 .به صورت منطقی و به طور متوالی انجام شود

 نقش ردیابی در ایجاد رشته های جدید : 

ته های جدیدی باشد که بر اساس آن، تغییرات و تحوالت یک نظام ردیابی بایستی همواره حاکم بر روند ایجاد رش

مربوط به تمهیدات رشته های آموزشی جدید به منظور کار اثر شدن این رشته ها اعمال شود نقش ارزیابی در 

تولید و گسترش رشته های جدید برای بهبود مستمر رشته های آموزشی، نگهداری و مقایسه اطالعات مربوط به 

حال، ارزیابی و فعالیتهای اصالحی انجام می شود بکارگیری یک رویکرد نظام مند در امکان وضعیت گذشته و 

ایجاد رشته های آموزشی جدید مبتنی بر فناوری های نو و این اطمینان را به همراه دارد که رشته های آموزشی 



سعه می یابد و از این رو، جدید و تمهیدات پشتیبانی مورد نیاز به طور مستمر در چارچوبی موثر و کارآمد تو

 همواره انطباق الزم را بین سیاستها و نیازهای متنوع موجود در محیط های دارای تغییرات شدید ایجاد می کند.

 :اهداف تحقیق1-3 

این طرح در راستای امکان سنجی ایجاد رشته های جدید آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای اهداف  

 .ذیل را دنبال می نماید

امکان سنجی ایجاد رشته های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین که بر مبنای ماموریت، استراتژی ها، -1

امکان نی و حرفه ای ، از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ازاهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان آموزش ف

سنجی ایجاد رشته های جدید در زمینه فناوریهای نو در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور میان مهارت های 

مورد نظر از چک لیست محقق استخراج شده اند . توضیح موارد مذکور در بخش اول تحقیق حاضر شرح داده شده 

 .است

امکان سنجی ایجاد رشته های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری های نوین با توجه به امکانات سازمان آموزش  -۲

 فنی و حرفه ای کشور، نیاز فارغ التحصیالن، کارآفرینی و نیازهای بازار کار

آیا امکان  -1سواالت پژوهشی تحقیق با توجه به اهداف این تحقیق سوال پژوهشی این تحقیق عبارتند از:  1-4

ایجاد مهارت های جدید مبتنی بر فناوری های نوین در سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازار کار 

آیا امکان ایجاد مهارت های جدید مبتنی بر فناوری های نوین در سازمان آموزش  -۲و نیاز صنعت وجود دارد؟ 

 کارآفرینی وجود دارد؟ فنی و حرفه ای با توجه به نیاز فارغ التحصیالن و

تحقیق مزبور براساس اهداف تحقیق از نوع کاربردی می باشد. از نظر روش اجرای  :روش اجرای تحقیق 1-5 

 مبتنی جدید های رشته ایجاد سنجی امکان جهت. است توصیفی –تحقیق ، روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی 

جهت ارائه  و شده استفاده ساخته محقق پرسشنامه از کشور ای حرفه و فنی آموزش سازمان در نوین فناوریهای بر

مهارت های جدید مبتنی بر فناوری های نوین از چک لیست استفاده شده است . مهارت های مورد نظر در زمینه 

هریک از فناوری های نوین در چک لیست بر اساس نظر محقق، نیاز بازار کاره نیاز صنعت و بر مبنای کارآفرینی 

 .می باشد

ری مورد نظر در این تحقیق کارشناسان سازمان آموزش فنی و جامعه آما :جامعه آماری مورد نظر تحقیق6-1

حرفه ای و ادرات تابعه و کارشناسان بخش صنعت و نیز اساتید دانشگاه ها و مراکز علمی کشور می باشند. در 

بررسی وضع موجود از روش نمونه گیری تصادفی استفاده می شود و تعداد آن نیز بر اساس روابط معین و از پیش 

 شده در نتوری های روش تحقیق به دست می آید. تعیین



 

 


