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 :بیان مسئله

یان مقاطع خدمت برای دانشجو جایگزینکسری و  یهاتیحماطیف وسیعی از  کهدرحالی

دانشگاهی در نظر گرفته شده است، اما برای دانش آموزان  التحصیالنفارغمختلف و 

 ترشیباست و آن تعداد هم  شمارانگشت هاحمایتاین  یاحرفهدر بخش فنی و  الخصوصعلی

با اصالح  توانیمالمپیادی و آزمونی افراد است تا جنبه عملیاتی آنان.  یهایتوانمندناظر به 

و همچنین اشتغال  افزایشانگیزه خدمتی را  یاحرفهبه حوزه فنی و  ترشیبن قوانین و توجه ای

 پایدار را توسعه داد.

 

 پیشنهادی جهت رفع یا کاهش اثر مسئله: هایحلراه

 

، به شدهانجامخوب  اقداماتستاد کل نیروهای مسلح و  آموزیمهارتبا توجه به رویکرد جدید 

کسر و جایگزین خدمت در حوزه های قانوناصالح جدی در توجه به  لزوم یک رسدیمنظر 

. در حال حاضر شودیماحساس  یاحرفهفنی و  یهادوره فراگیران الخصوصعلی آموزیدانش

اعطای تسهیالت خدمتی در بنیاد نخبگان به تصویب رسیده است برای  تنها قانونی که در زمینه

 دییتأو  یاحرفهو  یسازمان آموزش فن یمهارت با معرف یالمللنیو ب یمسابقات مل دگانیبرگز

تعداد  کهآننخواهد شد حال  نفرشامل بیش از چند  تسهیالتاین  قطعا  است که  ادیبن

 هزار نفر است. هاده یاحرفهمخاطبان حوزه فنی و 

یم هاآنرا ارتقا بخشید که از جمله  یاحرفهتوجه به حوزه فنی و  توانیممختلفی  یهاراهاز 

 ذیل را پیشنهاد نمود: یهابرنامه توان

سطح ملی و جهانی به  جایبهو اختصاص جوایز  یاحرفهبه مسابقات فنی و  بخشیتنوع .1

 افزایشموجب  مسئلهکه این  در ازا کسر از خدمت هاآن برگزیدگانسطوح استانی و 

 .شودیماز این تسهیالت  مندبهرهچند ده برابری نفرات 
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توسط ستاد کل نیروهای  یاحرفهفنی و  آموزاناز دانش  نظرسنجیسامانه  زیانداراه .2

مستقیم با آنان و  ارتباطایجاد  منظوربه یاحرفهمسلح و با هماهنگی سازمان فنی و 

 یراهکارهادانش آموزان این حوزه و  مؤثراز هزاران هزار نظر  مندیبهرههمچنین 

 ازیحمایتی سرب هایمدلپیشنهادی آنان جهت 

 

یمجهت مدیریت نظرات،  یاسامانهوجود  البتهبدیهی است با افزایش تعداد نفرات و 

 عالیاز خرد جمعی استفاده نمود و بر پایه مدیریت صحیح و سامانمند به اهداف  توان

 کمک نمود. یاحرفهفنی و  یهامهارتاشتغال و تشویق به فراگیری  توسعه

 
 


