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  و ارتقاء توانمندي حرفه اي اعضاء آموزش 
  سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي  

  
خواسته ها  .در تمـام جـوامـع ، نظـام هـا و سـازمـانهـا تمايل وافر براي نيل به اهداف ، ضرورتي است انكار ناپذير   

تبـديـل مي گردند كه نقش عامل منابع  »شـدن « و بعـد » توانستن « تحت شرايط و با فراهم آمدن عواملي چند به 
و شكوفا  »سرمايه انساني « به  »نيروي انساني « انساني در اين ميان بيش از هر عامل و شرط ديگري است. تبـديـل 

رتها از طريق كسب دانش ، نمودن استعدادها و توانمنديهاي نهفته آنها جز با اندوخته اي مناسب از آگاهي ، اطالعات و مها
تخصص و تجربه و مجهز شدن آنها به بينش روز و بكارگيري آنها همراه با مديريت مطلوب ميسر نمي باشد . بنابراين  نقش و 

  در اين فرآيند بسيار مهم و غير قابل انكار است . »آموزش « جايگاه 
  ي مورد تصويب قرار گرفت. موارد زير به منظور ساماندهي امر آموزش ، پس از بحث و بررس  

  
  شناسائي مشاغل مرتبط با فعاليت هاي غير دولتي بخش كشاورزي بمنظور : -1

  تدوين استاندارد وظائف شغلي در راستاي شناسائي و اهميت ويژگيهاي شغل و شاغل –الف  
  تدوين استانداردهاي آموزشي منطبق با نيازهاي بخش و بازار كا ر  -ب    
  بكه جمع آوري و پردازش اطالعات بازار كار بخش تقويت ش -ج    
  مربوط به رفتار بازار،  طبقه بندي و استاندارد مهارت و ايجاد ارتباط بين آموزش و نيازهاي بازار كار  انجام پژوهشهاي -د   

  
  تعيين شاخص هاي مربوط به برآورد نيروي انساني در بخش كشاورزي و منابع طبيعي -2
   

  مه آموزشي و پژوهشي اعضاء سازمان بمنظور :تهيه شناسنا -3
  ايجاد بانك اطالعاتي  -الف 
  شناخت توانائيها و مهارت هاي اعضاء  -ب   
  نيازسنجي  و برنامه ريزي آموزشي اعضاء –ج   

  
برگزاري دوره هاي بازآموزي و نوآموزي مستمر اعضاء سازمان ، بمنظور توسعه ، انتقال فنĤوري ، اطالع رساني  -4

  و افزايش آگاهي و توانمنديهاي حرفه اي با تمهيدات زير  :
  فراهم نمودن امكانات الزم براي تهيه انواع مواد آموزشي و كمك آموزشي و استفاده از آنها در اجراي دوره هاي آموزشي  –الف 
  به كار گيري روشها و شيوه هاي مختلف آموزشي براي اجراي دوره هاي آموزشي  -ب   

  نظام ارزشيابي برنامه هاي آموزشي سازمان و انتخاب روش مناسب ارزشيابي بمنظور :تدوين  - 5
  ارزيابي و بررسي ميزان كارايي و اثر بخشي دوره هاي آموزشي  –الف 
  بازنگري دائمي در برنامه ها و روشهاي آموزشي -ب   

  پيشنهاد  و اصالح قوانين موجود به مراجع ذيربط  در زمينه هاي : -6 
الزام به طي دوره هاي آموزش استاندارد شغلي جهت تصدي مشاغل مرتبط با كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست  –الف 

  و فراهم نمودن زمينه اجراي آن
  حمايت از فارغ التحصيالن رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي با تأمين بخشي از  -ب  

  هزينه هاي بازآموزي و نوآموزي
  ودن زمينه هاي مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي در امر آموزش كاربردي فراهم نم -ج   



پيگيري تأمين منابع مالي مورد نياز جهت طراحي ، برنامه ريزي ، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي اعضاء  -د   
  سازمان از طريق كمكهاي دولتي 

  
  عضاء سازمان در دوره هاي آموزشي تدوين نظام انگيزشي بمنظور شركت فعال ا -7
  
  پيشنهادات براي  بازنگري در نظام آموزش عالي رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي : - 8

بكارگيري شيوه هاي مناسب در انتخاب و پذيرش دانشجو در رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي براي جذب افراد  –الف 
  اي الزم در داوطلبان  عالقمند ، مستعد  و خالق و ايجاد انگيزه ه

ب  تجديدنظر در  محتواي آموزشي دروس دانشگاهي در جهت توسعه آموزشهاي عملي كشاورزي ، منابع طبيعي ، محيط 
  زيست وتقويت روحيه كارآفريني و ارتقاء مهارتهاي فني 

و انطباق آنها با نياز بازار كار بررسي نوع و ظرفيت رشته ها و گرايشهاي موجود كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست  - ج   
  بخش كشاورزي 

ارزيابي مراكز آموزش عالي در زمينه نوع ، رشته و ظرفيت پذيرش دانشجو متناسب با امكانات علمي و عملي دانشكده  -د  
  هاي كشاورزي به ويژه در بخش غير دولتي  

  ايجاد گرايشهاي جديد با توجه به فنĤوريهاي نوين -هـ  
   

  ي ارتباط و تنظيم تفاهم نامه بين سازمان و ساير دستگاهها و واحدهاي ذيربط بمنظور :برقرار -9
  استفاده از امكانات و جلب همكاري دستگاهها و واحدها در اجراي برنامه هاي بازآموزي و نوآموزي –الف 

اده از امكانات واحدهاي توليدي و فراهم نمودن زمينه انجام كار آموزي ها و آموزشهاي فني و حرفه اي اعضاء با استف -ب   
  تشكلهاي دولتي و خصوصي

همكاري با وزارت علوم ، تحقيقات و فنّاوري ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، سازمان تحقيقات و آموزش  -ج   
اي استانداردهاي كشاورزي ، سازمان ملي جوانان ، مؤسسه آموزش علمي ، كاربردي جهاد كشاورزي و ... در زمينه تدوين و اجر

  آموزش شغلي كشاورزي ، منابع طبيعي و محيط زيست 
 


