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آمــوزش                                                           
فنی و حرفه ای:                                   
چــالش هــــا و                                                   
چشم انداز هــــــا                                        

                                       
اشاره

نظام آمــوزش فني وحرفه اي و كاردانش در 
وزارت آموزش و پرورش، بخش مهمي از پازل 
مهارت آموزي نظام آموزشي جمهوري اسالمي 
ايران است كه در كنار سازمان فني وحرفه اي، 
وزارت علوم، تحقيقــات و فناوري، و صنايع 
دولتي و غيردولتي كه مستقيمًا در امر آموزش 
مشاركت مي كنند، تربيت نيروي انساني ماهر 
در بخش فني وحرفه اي را به عهده دارند. اين 
مقاله بر آن اســت كه برخي داليل ناكامي در 
تحقق اهداف هنرســتان هاي فني وحرفه اي 
و كاردانــش را بررســي كنــد و در ادامه 
پيشنهاد هايي براي اصالح نظام مهارت  آموزي 

در دوره متوسطه ارائه دهد. 
اين تحقيق از نوع كاربردي و روش گردآوري 
مطالــب آن از نوع كتابخانــه  اي، مصاحبه و 

مشاهده بوده است. 

مقد مه
شاید نگاهي به آمارهاي رسمي بي كاري و پیامدها و 
معضالت اجتماعي ناشي از آن كه بیان آن هیچ  نیازي 
به ارائة اســناد و مدارك ندارد و تك تك افراد جامعة 
كنوني ما از نزدیك آن را لمس مي كنند، براي بیان 
ضــرورت پرداختن به موضوع آموزش فني وحرفه اي 
كفایت كند. اما باید در كنار مســائل یاد شــده، به 
مســئلة مهم جهاني شــدن و همچنین تحریم هاي 
اقتصــادي نیز توجه خاص داشــت.»تجارت جهاني 
مي تواند اقتصاد ما را به شدت تحت  تأثیر و فشار قرار 
دهد. توجه به آموزش هاي فني وحرفه اي و اصالح آن 
به عنوان ابزاري كارامد، براي تربیت و افزایش كارایي 
و بهره وري نیروي انساني به منظور زمینه سازي براي 
اصالحات اقتصادي، باید از اولویت هاي اصلي اصالح 

نظام آموزشي كشور باشد« ]خالفي، 1377[. 
پروفسور نايلز جي  نوردرهاوون، استاد دانشگاه 
تیلبرگ هلند، معتقد اســت: »جهاني شدن اقتصاد 
موجب باز شــدن بازارها بر روي مصرف كنندگان و 
تولید كنندگان خواهد شــد. این امر در عین حال به 
كاهش تفاوت هاي زباني و سرعت انتقال فناوري نیز 
كمك خواهد كرد و مانع هاي جهاني شدن اقتصاد را 

كم مي كند« ]اطالع رساني[ 

كليد واژه ها :
فني، حرفه اي، كاردانش، 

اشتغال، هنرستان، 
مهارت آموزي



دست به اصالحات آموزشي، به ویژه در نظام آموزش 
فني وحرفه اي خود زدند و كوشیدند بین آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و نیاز صنایع، هماهنگــي و ارتباط 

به وجود آورند« ]الگلو، 1998[.

پيشينة آموزش هاي فني وحرفه اي در 
ايران 

شاید نخستین دوره هاي رســمي كارآموزي براي 
ایرانیان دوره اي بود كه طــي آن گروهي از جوانان 
به دستور شــاه عباس دوم براي فراگیري نقاشي 

اروپایي به شهر روم روانه شدند ]حائري، 145[.

به احتمال زیاد، تأســیس »دارالفنون« در ســال 
1268 قمري مهم ترین اتفاق تاریخي در راســتاي 
آموزش فني و حرفه اي ایران بوده اســت. »اندیشــة 
امیركبیر در طرح بناي دارالفنون به عنوان یك بنیاد 
فرهنگي نــو، تنها از یك عامل سرچشــمه نگرفته 
بود. بلكه عمل آن را بایــد در مجموع آموخته هاي 
او از بازدیدي كه از آكادمي و مدارس فني روســیه 
به عمل آورده بود، شــرح وظایف دارالعلم هاي اكثر 
كشــورهاي غربي در رشته هاي گوناگون علم و هنر، 
همراه با آمار شــاگردان آن ها كــه در كتابي به نام 
»جهان نماي جدید« آمده و توســط او ترجمه شده 
بود، و همچنین گرایش محسوســي كه در آن زمان 
نسبت به پیشــرفت هاي فني و علمي كه در نتیجة 
استقرار یك نظام آموزشــي پیشرو ملي در ممالك 
غربي، به ویژه در كشــورهاي اروپایي پیدا شده بود، 

جست وجو كرد« ]آقا زاده، 1382: 21[.
چالش هاي موجود در نظام 

فني وحرفه اي 
ســخن از عدم موفقیت نظــام فني وحرفه اي و در 
نظام آموزشــي جمهوري اسالمي ایران به هیچ گونه 
ســند و مدرك نیاز ندارد و محكم ترین دلیل براي 
اثبات ایــن مدعا گرایش نداشــتن دانش آموزان به 
انتخاب رشته هاي هنرســتاني هنگام انتخاب رشته 
مي باشــد. به عنوان نمونه در استان مركزي در سال 
96 از مجموع 16029 نفر دانش آموز ســال نهمي، 
9597 نفر رشــته هاي نظري را برگزیده اند و 6432 
نفر رشــته هاي فني وحرفه اي و كاردانش را انتخاب 
نموده اند. به عبارت دیگر 59/87 درصد به دبیرستان 

رفته اند و 40/13 درصد به هنرستان. 
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از دیگر سو، تكیه بر افزایش توانایي فني وحرفه اي 
نیــروي انســاني گام اســتواري اســت در نیل به 
خودكفایي در زمینة فناوري و كاهش خسارات ناشي 

از تحریم هاي بین المللي. 

تاريخچة آموزش هاي فني وحرفه اي 
آمــوزش و یادگیري به منظور تولیــد نیروي كار، 
قدمتي به درازاي طول حیات بشــري دارد. از دیگر 
ســو، ابعاد گوناگون این موضوع هر روز پیچیده تر از 
پیــش رخ مي نماید. آنچه روزگاري به عنوان فناوري 
برتر، براي همگان در دسترس نبود، امروز در موزه ها 
یافت شدني است. »آگوستين قديس در قرن پنجم 
میالدي در نوشــته هاي خود از مرشدش آمبروس 
قديس، اســقف میالن، چنین یــاد مي كند كه او 
به قدري دانا بود كه مي توانســت واقعًا بدون حركت 
لب هایش بخواند. به خاطر این شــاهكار حیرت آور، 
وي پرمغزتریــن فــرد جهان محســوب مي شــد« 
]تافلر، 1371[. وي بیان مي دارد كه شــمار اندكي 
حساب مي دانستند و این افراد كاماًل خطرناك تلقي 
مي  شــدند. به طوري كه از آگوستین نقل شده است: 
مسیحیان باید از افرادي كه جمع و تفریق مي دانند، 
بپرهیزند. چــرا كه چنین افرادي با شــیطان براي 
تیــره و تار كردن روح بشــر و محبوس كردنش در 

زنجیرهاي جهنم میثاق بسته اند. ]پیشین[.
30 سال پیش شاید بســیاري از ما تصور روشني 
از رایانه نداشــتیم. اما امروزه نبود حداقل یك رایانة 
شــخصي در خانه، بــه منزلة محرومیــت از یكي 
از امكانــات اولیــة زندگي تلقي مي شــود. حتي در 
ســال هاي اخیر رایانه هاي رومیزي به سرعت جاي 
خــود را به لپ تاپ ها مي دهند و این همه نشــان از 
ســرعت غیر قابل تصور تحوالت و سطح دانایي در 

جهان امروز دارد. 
بعد از جنگ جهاني دوم، به واسطة تحوالت عظیم 
اقتصادي و تغییرات ســریع فناوري، نظام آموزشي، 
به ویژه نظام آموزش فني وحرفه اي، مورد توجه واقع 
شد و دولت ها خواســتار اصالح و توسعة آن شدند. 
بعد از طرح نظریة »سرمایة انساني« در دهة 1960، 
یك توافق عمومي بین سیاستمداران و برنامه ریزان 
اجتماعي و آموزشي و همچنین اندیشمندان به وجود 
آمــد و آموزش را كلید حركت به ســوي توســعة 

اقتصادي مداوم دانستند ]فاجرلیند، 1989: 40[.
»در دهة 1970، اغلب كشورهاي صنعتي در غرب 
براي مقابله بــا ركود اقتصادي و بــي كاري جوانان 

بخش عمده اي از 
دانش آموزان به 
رشته هايي ورود 
پيدا مي كنند كه 
اطالعات كمي 
نسبت به محتواي 
آموزشي و آيندة 
شغلي آن دارند و 
چه بسا در طول 
تحصيل به نداشتن 
عالقه و توانايي 
در آن رشته پي 
مي برند
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كافي نبودن آشنايي دانش آموزان با 
رشته هاي فني وحرفه اي

در نظرســنجي به عمل آمــده از هنرجویان چند 
هنرســتان فني وحرفه اي و كاردانش در ناحیة یك 
آموزش و پرورش شــهر اراك، تعــداد قابل توجهي از 
دانش آموزان مالك خود را براي ورود به آن هنرستان، 
مجاز نبودن به انتخاب رشته هاي نظري عنوان كردند 
و برخي نیز نزدیك بودن هنرستان محل تحصیل به 

محل سكونتشان را دلیل اصلي دانستند. 
در اكثر قریب به اتفاق موارد، نه هنرجویان در بدو 
ورود به هنرســتان اطالعاتي در مورد رشتة انتخابي 
خود دارند، و نه خانواده هایشان. و عمق فاجعه زماني 
است كه مســئوالن اجرایي هنرستان نیز اطالعات 
ضعیفي از رشته هاي در حال اجرا در هنرستان محل 
كارشان دارند. براي نمونه، معاون هنرستاني، هنگام 
ثبت نام دانش آموزان، وقتي مي خواست درمورد رشتة 
»گرافیك« اطالعاتي به دانش آموزي ارائه دهد، گفت 
كه این رشته در نهایت به سینما و تلویزیون مربوط 
مي شود و یا بسیاري از دانش آموزان، اولیا و همكاران 
شــاغل در هنرستان، میان رشــتة معماري و رشتة 
عمران فرقي قائل نیســتند. همچنین، دانش آموزان 
رشــتة ســینما فقط هنگام فارغ التحصیلي متوجه 
مي شوند كه این رشــته مربوط به فیلم سازي است 

و نه بازیگري. 
با عنایت به شــرایط یاد شــده، بخش عمده اي از 
دانش آموزان به رشــته هایي ورود پیدا مي كنند كه 
اطالعات كمي نســبت به محتواي آموزشي و آیندة 
شــغلي آن دارند و چه بســا در طــول تحصیل به 
نداشــتن عالقه و توانایي در آن رشــته پي مي برند. 
اما كماكان و صرفًا بــه منظور اخذ مدرك دیپلم به 
تحصیل در همان رشــته ادامــه مي دهند. در آینده 
نیز هیچ گونه ســنخیتي میان عنوان دیپلم و شغل 
مورد تصدي آن ها دیده نمي شــود. چنین شرایطي 
فقط به معني اتالف ســرمایه هاي انساني، آن هم در 
حساس ترین دورة سني، و همچنین استهالك منابع 

و اعتبارات كشور است. 
متأســفانه در سال هاي اخیر پســت »مشاوره« به 
بهانة كمبود نیرو از چارت هنرســتان  ها حذف شده 
و این خود به مشــكالت موجود افزوده است. گرچه 
عدم تخصص و انگیزة كافي برخي از مشاوران نیز به 
ناكارامدي نظام مشاوره و راهنمایي منجر شده بود. 

جذب نشدن فارغ التحصيالن در 
مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلي خود 

گرچــه هیچ گونــه پژوهش رســمي در ارتباط با 
میزان جذب فارغ التحصیالن رشــته هاي هنرستاني 
در مشــاغل مرتبط با رشــتة تحصیلي شان به عمل 
نیامده اســت، اما ارتباط نزدیك نگارنده با طیفي از 
فارغ التحصیالن، نماي زیبایي را به نمایش نمي گذارد. 

نبود نيازسنجي براي گسترش يا 
تحديد يك رشته 

از سوي دیگر، هیچ گونه نیازسنجي علمي و حتي 
غیرعلمي براي ایجاد یك رشته، توسعه و یا تحدید 
آن صورت نمي گیرد و صرفًا با در نظر گرفتن برخي 
امكانات اولیه، یك رشته را دایر مي كنند یا گسترش 
مي دهند. براي مثال، از آنجا كه رشــتة حسابداري 
نســبت به رشته هاي دیگر فني وحرفه اي به امكانات 
كمتــري نیاز دارد، این رشــته در هنرســتان هاي 
گوناگون كشــور دایر است و مدیران هنرستان ها هر 
ســاله به افزایش پذیرش دانش آموز در این رشته ها 
عالقه نشــان مي دهند. اما رشــته اي مانند رشــتة 
ســاختمان كه به كارگاه و مواد اولیه نیاز دارد، براي 

مدیران هنرستان ها فاقد جذابیت است. 
گاهي نیــز تعداد هنرجویان هدایت شــده به یك 
رشــته با تعداد هنرآموزان موجود در آن رشــته در 
هنرســتان یا منطقة آموزش و پرورش تناسب ندارد. 
براي مثال، اگر در یك هنرستان تعداد سه هنرآموز 
حســابداري حضــور دارد، بهتر اســت یك كالس 
حسابداري تشكیل شود و اگر این تعداد به هشت نفر 

رسیدند، سه كالس حسابداري رجحان دارد. 

غيرفني بودن مديران
در تعداد قابل توجهي از هنرســتان هاي كشــور، 
افرادي با تخصص هاي غیرفني، پست  مدیریت را به 
عهده دارند و لذا درك روشــني از ماهیت رشته هاي 
فني وحرفــه اي و درس هــاي كارگاهــي ندارند. در 
مواردي حتي بــا وجود منابع مالــي كافي، توجیه 
كردن ایشان براي خرید تجهیزات و مواد اولیة مورد 
نیاز كارگاه ها امر مشــكلي اســت. حتي در مواردي 
مســئوالن و كارشناســان فني وحرفه اي در سطح 
اداره هاي آموزش و پرورش نه تنها فاقد تحصیالت فني 
هســتند، بلكه هیچ گونه تجربه اي از حضور و كار در 

هنرستان ندارند. 

هيچ گونه 
نيازسنجي علمي 
و حتي غيرعلمي 

براي ايجاد يك 
رشته، توسعه و يا 
تحديد آن صورت 
نمي گيرد و صرفًا 
با در نظر گرفتن 

برخي امكانات 
اوليه، يك رشته 

را داير مي كنند يا 
گسترش مي دهند
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موضوع نیز در مواردي صادق است. به این معني كه 
تجهیزاتي در برخي از هنرســتان ها موجودند كه به 
دلیل ناكافي بودن مهارت هنرآموز و یا غیر تخصصي 
بودن وي، این تجهیزات هیچ گاه از انبار هنرســتان 
خارج نمي شــوند و حتي از رده خارج مي شــوند و 
یا به دلیل اســتفادة ناصحیح آســیب مي بینند. در 
برخي هنرستان ها، با وجود اتصال دائم آموزشگاه به 
اینترنت، دسترســي هنرآموزان در كارگاه به شبكة 
اینترنت محدود یا غیر ممكن اســت. دسترســي به 
نشریات و كتاب هاي تخصصي نیز در تعداد كمي از 

هنرستان ها قابل تصور است. 

پيشنها دات 
é اســتفاده از مدیران تخصصي در هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش و كارشناســي هاي مربوط 
در ادارات آموز ش و پرورش. به این منظور الزم است 
مشــوق هایي داده شود تا افراد متخصص و باكفایت 
رغبت بیشتري به تقبل این مسئولیت ها نشان دهند.

 
é ایجاد رشتة مدیریت آموزشي فني وحرفه اي در 
دانشگاه جامع فرهنگیان، تا در یك دورة چند ساله، 
دانش آموختگان  میــان  از  مدیــران هنرســتان ها 
این رشــته انتخاب شــوند. البته الزم اســت، براي 
دانش آموختگاني كه در این رشته تحصیل كرده اند، 
اما از پذیرش مدیریت هنرستان امتناع مي ورزند، این 

مدرك در پرداخت حقوق و مزایایشان لحاظ نشود.

é ایجاد رشتة كارشناسي ارشد مدرسي هنرستان 
در دانشگاه جامعه فرهنگیان و جذب فارغ التحصیالن 
رشــته هاي فني  مــورد نیــاز آموزش و پــرورش از 
دانشگاه هاي معتبر كشور براي تحصیل در این رشته. 

é جاي دهــي هنرســتان هاي فني وحرفــه اي و 
كاردانش در نقاطي از شهر كه دسترسي و رفت وآمد 

به آن ها آسان باشد. 

é افزایش ساعات حضور دانش آموزان در هنرستان، 
سرو غذا و میان وعده )ترجیحًا رایگان( در هنرستان 
و ایجاد دوره هاي نیمه اجباري یا اجباري آموزشــي 
)از جمله زبان انگلیسي، دوره هاي فناوري اطالعات 
و نرم افزارهاي مرتبط با رشــتة تحصیلي( و اعطاي 

گواهي نامة معتبر.

گرچه این نكته نیز الزم به یادآوري است كه جاذبه 
نداشــتن پســت هاي مدیریتي، مانع از آن مي شود 
كه افراد متخصص و توانمند به تصدي این پست ها 

رغبت و عالقه  نشان دهند. 

مكان يابي و جاي دهي نامناسب 
هنرستان ها 

ضوابــط  مطابــق  مي دانیــم،  كــه  همان طــور 
آموزش و پرورش، براي هر واحد آموزشي یك محدودة 
جغرافیایي تعریف شــده است كه فقط دانش آموزان 
ساكن در آن منطقه حق ثبت نام  در آن واحد آموزشي 
را دارند. اما هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
از این قاعده مســتثنا هستند و هر دانش آموز، از هر 
نقطة شهر و حتي روستاهاي اطراف مي تواند در هر 
هنرســتان كه مجاز به انتخاب یكي از رشته هاي آن 
باشــد، ثبت نام كند. با توجه به این شرایط، معمواًل 
هنرســتان ها پذیراي دانش آموزاني از نقاط مختلف 
شــهر و روســتاها و حتي در برخي موارد شهرهاي 
همجوار هســتند. لذا ضرورت دارد، هنرستان ها در 
نقاط مركزي شــهر و در مسیرهاي خوش  رفت و آمد 
احداث شــوند تا براي عموم دانش آموزان مركزیت 
داشته باشد. حال آنكه وضع موجود، حداقل در حوزة 
مورد بررسي نگارنده، عكس این حالت را دارد و اغلب 
هنرستان ها در نقاط حاشیه اي شهر، و دبیرستان ها 

در نقاط مركزي شهر دایر شده اند. 

دوري مســیر به صورت طبیعــي، عالوه بر كاهش 
انگیــزة دانش آموزان و خانواده هایشــان به انتخاب 
رشته هاي فني وحرفه اي و كاردانش، به حذف وعدة 
غذایي صبحانه از تغذیة هنرجویان و آمادگي كافي 
نداشتن ایشــان براي فعالیت هاي آموزشي در طول 
روز منجر مي شــود. این در حالي اســت كه ساعات 
رســمي آموزشي در هنرستان هشت ساعت در روز، 
یعني دو ساعت بیشتر از سایر مدارس است. با توجه 
به تغذیة نامناسب و ناكافي هنرجویان، ادامة فعالیت 
آموزشــي آنان تا پایان ســاعات رســمي، مشكل و 

ناكارامد مي نماید. 

تناسب نداشتن تجهيزات و امكانات 
موجود با نيازهاي روز

در بسیاري از هنرستان ها امكانات آموزشي تناسبي 
با نیازهاي هنرجویان و هنرآموزان ندارد. البته عكس 
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é ایجاد كتابخانه هاي تخصصي هر رشته در محل 
كارگاه ها و یا به صورت متمركــز با حضور كتاب دار 

تخصصي. 

é اخذ اشتراك نشریات و ژورنال هاي تخصصي هر 
رشته توسط هنرستان ها 

é اخذ اشتراك پایگاه هاي علمي مجازي، از جمله 
.»noormags« و »magiran«

é اعطاي مشــوق هایي به صنایع و حرفه هایي كه 
در امر آموزش فني وحرفــه اي و پذیرش كارآموز، با 

آموزش و پرورش همكاري مي كنند. 

é تشــكیل انجمن هــاي علمــي هنرجویــان و 
هنرآموختــگان هنرســتان ها در هــر رشــته. این 
 )NGO( انجمن ها به  صورت »سازمان هاي غیردولتي
و بدون دخالت مستقیم هنرســتان اداره مي شوند. 
فارغ التحصیالن هنرستان ها و راه یافتگان به دانشگاه ها 
و صنایع از اعضــاي مؤثر این انجمن ها خواهند بود. 
هنرآموزان تخصصي هنرســتان نیــز به عنوان عضو 
افتخاري در جلســات این انجمن ها حضور مي یابند. 
تولید نشــریات علمي و ایجاد وب سایت تخصصي، و 
همچنین بررسي فرصت هاي شــغلي براي اعضا، از 

اهم فعالیت هاي انجمن هاي مزبور خواهد بود. 

é ایجاد حداقل یك فروشگاه دائمي در هر منطقة 
آموزش   و پرورش براي عرضه و فروش محصوالتي كه 
در هنرستان ها تولید مي شــوند. الزم است هیئتي 
براي انتخاب آثار متشــكل از هنرآموزان تخصصي 
تشكیل شود و از ارائة آثار بي كیفیت ممانعت به عمل 
آورد تا اعتبار دیگر آثار مخدوش نشود. از دیگر سو، 
این فروشگاه ها مي توانند محلي براي انعقاد قرارداد 
تولید محصول و ارائة خدمات نیز باشــند. الزم است 
تعرفه گذاري منســجمي هم صورت گیرد تا ســهم 
هر یــك از عوامل مؤثر در انجام پروژه مطابق قانون 

مشخص شود. 

é ارائة خدمات عمومي با سیســتم چندتعرفه اي 
در برخــي از رشــته هاي خدماتي. بــراي مثال در 
رشــتة  تنظیم موتور، هنرستان مي تواند با همكاري 
هنرجویــان و هنرآموزان خدمــات تنظیم موتور را 
بــراي عموم مردم ارائه دهــد. این خدمات مي تواند 

براي كاركنان آموزش و پــرورش و خانواده هایي كه 
فرزندانشــان در آن هنرستان مشــغول به تحصیل 

هستند، با تخفیف هایي ارائه شود. 

é برگــزاري نمایشــگاه هاي ســاالنه از تولیدات 
هنرجویان یا هنرســتان هاي یــك منطقه به همراه 

فروش آثار. 

é ایجاد نمایشگاهي دائمي از آثار برتر هنرجویان 
در هر هنرستان. 

é خرید برخي آثار برتر هنرجویان از سوي ادارات 
آموزش   و پــرورش براي اســتفاده به عنــوان هدیه و 

مواردي از این قبیل. 

é احیاي نظام استاد و شاگردي و آموزش دوگانه. 
به این منظور الزم است هنرجویان دورة سه سالة اول 
متوســطه را در دبیرستان طي كنند و دورة سه سالة 
آخر را به شــیوة استاد و شــاگردي و مستقیمًا در 
بازار كار به تحصیــل ادامه دهند. صاحبان صنایع و 
حرفه هایي كه به مشاركت در برنامة كارآموزي تمایل 
داشته باشــند، عالقه مندي خود را به نهاد واسطي 
كــه مأموریت ایجاد هماهنگي و تنظیم مقررات این 
برنامه را به عهده خواهد داشت، اعالم مي كنند و پس 
از بررسي و احراز صالحیت هاي عمومي و تخصصي 
از سوي این نهاد، هر اســتاد كار حداكثر مسئولیت 
آموزش ســه كار آمــوز را به عهده خواهد داشــت. 
قراردادي نیز بین هنرستان، استاد كار یا مقام مسئول 
در سازمان پذیرندة كارآموز و ولي قانوني دانش آموز، 
زیر نظر نهاد واســط تنظیم مي شــود. هنرآموزان 
تخصصي هنرستان مسئولیت سركشي و نظارت بر 
حســن اجراي دورة كارآمــوزي را به عهده خواهند 
داشــت. الزم اســت مهارت هاي مــورد آموزش از 
سوي نهاد واسط یا سازمان فني وحرفه اي استاندارد 
شــود و برگزاري آزمون به صورت متمركز باشــد. 
صنایع و حرفه هایي كه پذیرندة كارآموز هستند، از 
مشوق هایي از جمله تخفیف مالیاتي برخوردار شوند.             
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