رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار ﺗﺨﺼﺼ و اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮی!

در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﮐﺮدی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻻرزﻫ رﺋﯿﺲ داﻧﺸﺎه
ﺟﺎﻣ ﻋﻠﻤ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ داﻧﺸﺎه در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ اوﻟﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗ آﻣﺎﯾﺶ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﺗﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺮرﺳ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺼﻮب ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان اﻃﻠﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﻗﺪام و ﯾﺎ درﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ،ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از اﻓﻖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ و ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در
دﺳﺖ اﻗﺪام و در ﺷﺮف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻬﺎرﺗ
دارد ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻻرزﻫ ﮔﻔﺘﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻃﻠﺲ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﺮان ﯾ از ﺿﺮورتﻫﺎﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺑﺎﯾﺴﺖ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﻔﺼﯿﻠ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .راﺟ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻠﺲ آﻣﻮزﺷ ﮐﻤ ﺗﻮﺿﯿ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎل  2040 ، 2030و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻨﺎدر و
ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﻗﺪام ﻓﻮﻻد و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع اﺗﺼﺎل راه آﻫﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر و ﺑﻮﯾﮋه دﺳﺘﺮﺳ 70 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺮزی رﯾﻤﺪان در
ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و اﺗﻮﺑﺎن ﭼﯿﻦ ،ﺑﻨﺪر ﮔﻮادر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺎب ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘ و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑ ،ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،روﺳﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و زﻧﺠﯿﺮه وﺳﯿﻌ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در اﯾﻦ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺿﺮورت دارد در
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﯾ ﺑﺎزﻧﺮی ﺟﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﺳﺎﺣﻠ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﺮی ﺑﻌﻀ از رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﺎرﺗ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺪف ،اﻗﺪاﻣ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﭘﯿﺮو ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸ داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺑﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﻦ آﻣﺎدﮔ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﺻﻠ
ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ و اﻃﻠﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ داﻧﺸﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﭘﺎرک
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری اﺳﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﻃﻠﺲ و زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
اﻗﺪام ﺷﻮد.

در ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﻓﻖ ﻣﯿﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎﯾ در ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺨﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎر و داﻧﺶ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ و داﻧﺸﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﺎﻧﻨﺪ
داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی و داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺮی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ و
ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄ ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ و
اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای اﻓﻖ ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺳﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮآﯾﻨﺪی از ﻧﯿﺎز واﻗﻌ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻃﻠﺲ
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺨﺶﻫﺎی ،ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،ﺷﯿﻼت و آﺑﺰﯾﺎن ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﮔﺮدﺷﺮی ،ﺑﻮم ﮔﺮدی ،ﺻﻨﺎﯾ و
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻼن ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﻓﻮﻻد و زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪای از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای
داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟ ﻓﻌﻠ داﻧﺸﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری از رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز واﻗﻌ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ وﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑ اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﭼﻪ اﻫﻤﺘ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻮﻣ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻧﯿﺮویﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺟﺪی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﻌﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺎﻫﺮ از درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ در اﺳﺘﺎن در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺖ؟

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺎﻫﺮ در اﺳﺘﺎن در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻗﺮار ﻧﺪارد .ﺷﺮاﯾﻂ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﺘ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ رﺳﻤ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤ ﻣﯿﺎن اﺷﺘﻐﺎل
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ و اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮ رﺳﻤ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮی ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﺤﺪوده
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺮزی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮐﺎذب اﺷﺘﻐﺎل ﻏﯿﺮ رﺳﻤ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻣﻬﺎرﺗ در ﺳﻄ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺎر داﻧﺶ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻏﺎﻟﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻠﻤ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮم ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺑﺨﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد و ﺳﻬﻢ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم در ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ در اﺳﺘﺎن و ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن دارای ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ آﻣﺎر رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

دﻗﯿﻘﺎ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻮﻣ اﺳﺘﺎن در درﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ در داﻧﺸﺎهﻫﺎی
دوﻟﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﻬﺎرﺗ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ در اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﻤﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ در ﻣﻘﺎﻃ ﮐﺎرداﻧ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و اﻧﯿﺰه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﺎﻫ از ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک
ﻗﺒﻮﻟ در آزﻣﻮنﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﺎﻫﺎی اﺟﺮاﯾ اﺳﺖ .

ﻫﻤﺎری داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ در اﺳﺘﺎن ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن دارای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺖ .ﯾ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎری در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ اﺳﺘﺎن ﺷﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺳﻄ ﮐﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﺳﻄ
اﺳﺘﺎﻧ و ﻣﺤﻠ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﻮدن ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ در آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و آﻣﺎر ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﻮر ﮔﺮوه رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺨﺒﺎن اﺳﺘﺎﻧ ﭼﻄﻮر؟

ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺨﺒﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزی اﺳﺘﺎن در ﮐﻨﻮر اوﻟﻮﯾﺖﺷﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷ و داﻧﺸﺎه ﻓﺮﻫﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪ داوﻃﻠﺒﺎن
ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎرﺗ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪودی از داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨ و ﻣﻬﻨﺪﺳ و ﻋﻠﻮم
ﭘﺎﯾﻪ را ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺪﻫﺎی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ در داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ و ﺗﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﺑﯿﺎر  ،اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠ ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻏﯿﺮ ﻣﻬﺎرﺗ
روز ﺑﻪ روز ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﺷﻮد و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﻫﺎی ﺧﺎﻟ داﻧﺸﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﻣﺷﻮد .

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﺗﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾ ﻫﻤﺎری و ﻫﻢ اﻓﺰاﯾ در ﺗﻌﺎﻣﻼت داﻧﺸﺎه ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﯾ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎی اﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺣﺘ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاری ﺑﻮدن ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠ ﯾ رﻗﺎﺑﺘ ﻣﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ در ﺑﺮﺧ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای

ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  .اﺧﯿﺮا در وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ آﻣﺎﯾﺶ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟ ﺑﻪ داﻧﺸﺎه
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺎه ﻣﺎدر اﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻠﺴﺎﺗ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾ اﺳﺘﺎن در ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘ اﺳﺖ؟

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣ در اﺳﺘﺎن از ﮐﺎﻧﺎل آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎر و داﻧﺶ و رﺷﺘﻪﻫﺎی
رﯾﺎﺿ ﻣﮔﺬرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗ ﮐﻪ دادم وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻧﺪارد .ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎذب و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮی و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن
ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻬﺎرت ﮔﺮﯾﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺎر دوﺳﺘ
و ﻣﻬﺎرت دوﺳﺘ در اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای  ،داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای،
ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری و داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺷﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﺪارس ﻣﻬﺎرﺗ و ﻣﺪارس ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺎری و ﺗﻌﺎﻣﻞ آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و داﻧﺸﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻻزم و ﺿﺮورری اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻢ آﻣﻮزشﻫﺎی رﯾﺎﺿ ﻓﯿﺰﯾ در ﺳﻄ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوم ،راه اﻧﺪازی ﻫﻨﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎزﻧﺮی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺮاری و اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و
ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﺎه ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای و داﻧﺸﺎه ﺟﺎﻣ ﻋﻠﻤ ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺟﻮار ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ و ﻣﻬﺎرﺗ اﺳﺘﺎن را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

