
 

 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج.ا.اقانون احکام دائمی توسعه  12دبیرخانه کمیته استانی بند)ب( ماده نشست دهمین موارد طرح شده و مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شناسه 

تقویت و گسترش بخش خصوصی و جلوگیری از موازی کاری بین موضوع طرح پیشنهادات اداره کل فنی و حرفه ای استان پیرامون احصاء قوانین و مقررات  : حوزه موضوعه

 دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و فنی و حرفه ای

 ج.ا.ا قانون احکام دائمی توسعه 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 

  از     1           تعداد صفحه : 13/5/1397    : تاریخ جلسه 

صبح  30/7راس ساعت  سابق (  76قانون احکام دائمی توسعه ) کمیته ماده   12دهمین جلسه دبیرخانه کمیته استانی بند )ب(  ماده 

با دستورکار زیر در محل ساختمان آموزش و پژوهش اتاق واقع در بلوار وکیل آباد حد فاصل هنرستان و  13/5/1397شنبه مورخ  روز

 برگزار گردید. 252پالک  –سامانیه جنب بیمه پارسیان 

 دستورکار:

تقویت و گسترش بخش  موضوعطرح پیشنهادات اداره کل فنی و حرفه ای استان پیرامون احصاء قوانین و مقررات 

خصوصی و جلوگیری از موازی کاری بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و فنی و حرفه ای ) نامه شماره 

مدیرکل محترم فنی و حرفه ای استان و پیوست آن ( جهت ارائه به شورای گفت و گوی  4/4/1397مورخ  5206/3

 استان و بخش خصوصی 

 

 اهم موارد و تصمیمات اتخاذ شده 

جایگاه وجود یک نظام منسجم و پویا و یکپارچه در حوزه آموزش های مهارتی و تربیت حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده از  -

 الزمات تضمین کننده در ارتقاء جایگاه این آموزش های خالی است.

 معظم رهبری برتشکیل  نظام کارآمد متناسب تاکید شده است . سیاست گذاری کلی اشتغال ابالغی مقام 2و1دربند  -

هزینه های سنگین توسط بخش خصوصی و دولتی در حوزه های آموزش های مهارتی اتفاق افتاده ولی کار کردهای این نظام آموزشی  -

 مهارتی برای تربیت نیروی استانی بویژه آموزش های رسمی مهارتی دیده نمی شود.

ملی سیاستگذاری ،  فقدان نظام  بودن آموزش ها ،یره ای  دستگاه اجرایی ، جز 30واقعی توسط بیش از  نیاز سنجی آموزش بدون  -

برنامه ریزی ، عدم سیاست گذاری مناسب در حوزه جذب مربیان کارآمد ، عدم تناسب ساختار موجود با ماموریت های نظام آموزشی 

 تی است .کالت جدی آموزش های مهارمهارتی یکی از مش

  
 

 

 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست دهمین مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 12کمیته ماده استانی دبیرخانه    تهیه کننده : 

   از  2             تعداد صفحه : 13/5/1397          تاریخ تهیه :

باهدف جلوگیری از اتالف منابع دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی و استفاده از همه ظرفیت های موجود برای توانمندسازی نیروی کار 

آموزشی دیده از نتایج حاصل از دوره های مهارتی و باعنایت به درفعالیتهای مختلف مهارتی منطبق با نیاز بازار کار و بهره گیری افراد 

 موارد مطرح شده توافقات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

 دالئل توجیهی پیشنهاد حذف ،اصالح ویاتجمیع عین ماده و یا بخشنامه مورداجرا ماده ردیف

دولت به  یاتمصوبه ه 1

 شماره 

 هـ   82512/ 47620

 9/4/1392مورخ 

 

هـ  47620/82512مصوبه شماره  2بند 

پیرامون انجام خرید  9/4/1392مورخ 

خدمات دستگاههای اجرایی از 

 آموزشگاههای آزاد  فنی و حرفه ای 

مذکور  ینمودن مصوبه  ییاجرا ضرورت  اجرای قانون

 ید) انجام خر ییاجرا یتوسط دستگاهها

از  ییاجرا یخدمات دستگاهها

مصوبه  2آزاد به استناد بند  یآموزشگاهها

هـ 47620/82512دولت به شماره یاته

 9/4/1392مورخ 

قانون  34تبصره ماده  2

 نظام صنفی 

قانون نظام  34به تبصره ماده  یتبا عنا

ها موظفند به منظور باال  یه: اتحادیصنف

افراد  یاطالعات و مهارت فن یزانبردن م

 ینو همچن یفن یتفاقد صالح یصنف

الزم را  یآموزش یآنان؛ دوره ها ییارتقاءکارا

برگزار نمابند.  یآموزش یسیونکم یقاز طر

الزم  یها موظفند هماهنگ یهتبصره: اتحاد

و  یرا با سازمان آموزش فن ینهزم یندر ا

 به عمل آورند یحرفه ا

 

و حرفه  یفن یکه آموزش ها ییدر رشته ها

 یموجود م یدولت یا یدر بخش خصوص یا

 ینامهجهت اخذ گواه یدوره آموزش یباشد ط

 گردد. یالزام یو حرفه ا یفن

منوط به شرکت در  یصنف یمجوزها یدتمد

سازمان  ییدیهتا یو ارائه  یبازآموز یدوره ها

 باشد.  یو حرفه ا یآموزش فن

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن وکشاورزی خراسان رضوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور  12مادهبند)ب( کمیته موضوع  دبیرخانه نشست دهمین مصوبات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 12دبیرخانه استانی کمیته ماده    تهیه کننده : 

 از   3            تعداد صفحه : 13/5/1397             تاریخ تهیه :

 

و تشکیل نظام کارآمد و جلوگیری از جزیره ای عمل وزه آموزش های مهارتی و تربیت حرفه ای جاد یک نظام منسجم و یکپارچه در حای با هدف -3

 کردن دستگاههای اجرایی بدون نیاز سنجی مهارتی مقررگردید : 

خیریه ، اتحادیه های اصناف که با اخذ مجوزهای الزم اقدام به برگزاری دوره های آموزش برای  مراکزکلیه دستگاههای اجرایی استان ، کانون مساجد و 

آن جامعه هدف خود مینمایند قبل از شروع دوره های آموزشی مورد نظر هماهنگی الزم با اداره کل فنی و حرفه ای استان بعمل آورده بنحوی که 

زش ه لحاظ رعایت استانداردهای آموزشی مهارتی را دراین خصوص بعمل آورند و امکان بهره مند افراد آمواداره کل بتواند هماهنگی و نظارتهای الزم ب

 د ، مشاغل خانگی ، طبقه بندی مشاغل ، و ... فراهم گردد. ات خود اشتغالی ، کسب و کارهای خررفه ای در اخذ تسهیدیده از امتیازات مدارک فنی و ح

 تحت نظارت آموزش و پرورش ، مقررشد در جلسات بعدی مطرح شود.     ICDLتوسط بنیاد جهانی ضمنا اجرای آموزش های موازی 

 

 
 

 


