
1 
 

 

 طراحی و استقرار روش های نوین اجرای آموزش های فنی و حرفه ای روستایی و عشایری
 

را مي توان به طور خالصه در ارتقاء دانش فرهنگي، اجتماعي، تخصصي و افزايش مهارت  و عشاير نقش آموزش در توسعه روستايي

ست که به دنبال آن ارتقاء بهره وري مطلوب از  صادي پايدارمنابع و ها موثر دان سعه اقت سايي انواع روش  تو شنا شد.  سر خواهد  مي

با رويکرد فناوريهاي نوين و همچنين شايستگي هاي مورد نياز مشاغل روستايي در ارتقاي توانمنديهاي روستاييان و هاي آموزشي 

ضروري را  سيله آموزش هاي فني و حرفه اي، مهارتهاي الزم و  ست. چنانچه آنان به و شاير موثر ا سب کنند، ميتوانند در توليد ع ک

شد. شکل نابرابري در توزيع درآمدها نيز به گونه اي حل خواهد  صورت م شند و در اين شته با  اين بودن گذار اثر نقش کارآمدي دا

 است هدف جمعيت ويژگيهاي با متناسب آموزش شکل بهترين ارائه و روستايي مشاغل شناسايي دنبال به آموزشها

يکي از مخاطبان اصلللي آموزش فني و حرفه اي روسللتاييان و عشللاير مي باشللند که برنامه هاي متنوعي براي اين مهم در سللازمان 

پيگيري شده است. شناسايي شايستگي ها و مهارتهاي مورد نياز روستاييان و عشاير با توجه به تحوالت فناوري و همچنين مشاغلي 

سيل هاي اقتصادي اين بخش از جامعه را ارتقا دهند در کنار روش هاي نوين ارايه اين آموزش ها به روستاييان موضوع اين  که پتان

 پژوهش مي باشد. 

 هدف :

 هدف اصلي طراحي و استقرار روش هاي نوين آموزش هاي فني و حرفه اي روستايي و عشايري است.

 اهداف فرعی:

  تغييرات پيراموني بر آنها در جامعه روستاييان و عشايرتعيين حرفه ها، مشاغل و شايستگي ها و تاثير فناوري و 

 طراحي روش هاي نوين ارايه آموزش فني و حرفه اي به روستاييان و عشاير 

 اجراي آموزش فني و حرفه اي با روش هاي نوين 

 اثرگذاري و پيامد سنجي آموزش ورستايي و عشايري 

 سوال اصلی:

  روستايي و عشايري کدامندروشهاي نوين اجراي آموزش فني و حرفه اي 

 سواالت فرعی:

 است؟ کدام عشاير و روستائيان براي آموزش نوين روشهاي المللي بين و ملي شاخصهاي 

 مشاغل و حرفه و شايستگي هاي متاثر از تغييرات فناوري و محيط پيراموني در بازار کار روستاييان و عشاير کدامند؟ 

 عشاير و روستاييان کدام است؟ روش هاي ارايه آموزش مهارتي مناسب براي 

 ابزارها واستانداردهاي ارايه آموزش ها چست؟ 

 ميزان اثرگذاري و پيامد هاي اين آموزش ها چگونه ارزيابي مي شود؟ 

 نتایج مورد انتظار:
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 تجزيه وتحليل حرف و مشاغل روستايي و شناسايي شايستگي هاي مورد نياز 

  هاي روستايي و عشايرطراحي و اجراي روش هاي نوين اجراي آموزش 

 استانداردها و رويه هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي روستاييان و عشاير 

 


