به نام خدا
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از باسابقه ترین و معتبرترین
مراکزمهارت اموزی کشور در چارچوب تفاهم نامه با صندوق بازنشستگی کشوری
،ظرفيت قابل توجهی از آموزشهای دولتی خود را در اختيار بازنشستگان گرامی و
فرزندان آن ها قرار داده است ضرورت های استفاده از این فرصت بطور اختصار بقرار
ذیل می باشد.
 -1مهارت آموزی در سنين سالمندی باعث افزایش روحيه خودباوری و نشاط اجتماعی
در بين بازنشستگان میشود و علاوه بر دستاوردهای خوب روحی سبب ثبات مالی
بيشتر و سلامت عمومی بهتر نيز می گردد.تحقيقات انجام شده در بسياری از کشور ها
حاکی از آن است که موضوع نشاط زندگی و سلامت روحی و جسمی سالمندان و
بازنشستگان با چگونگی و کيفيت اوقات فراغت آنان ارتباط مستقيم و معنا داری دارد
بطوریکه بازنشستگانی که چه از زمان اشتغال و یا چه در دوران بازنشستگی مبادرت
به حرفه آموزی نموده اند کمتر دچار مشکلات روحی بوده اند .این دسته از
بازنشستگان از لحاظ عاطفی نيز دارای شرایط مطلوبی هستند چون به کار و حرفه ای
اشتغال دارند که علاوه بر درآمد زائی موجب اعتماد به نفس آنان ناشی ازتاثيرمثبت
در اقتصاد خانواده گردیده است.
در این ميان گروهی هستند که با ورود به دوران بازنشستگی ازهرگونه فعاليت آموزشی
پرهيز نموده وعلاقه و رغبتی برای حضور دردوره های آموزشی ولو بصورت تفننی از
خود نشان نمی دهند  ،بدیهی است دوران بازنشستگی برای این قبيل افراد به سرعت
به دورانی یکنواخت و کسل کننده تبدیل می گردد.
 -2از جمله موضوعاتی که امروزه از جانب فارغ التصيلان دانشگاهی عنوان می شود
عدم آشنائی و تسلط آنها به مهارت های مورد نياز بازار کار می باشد اگر چه بسياری
از این فارغ التحصيلان از لحاظ مباحث نظری و تئوری در شرایط قابل قبولی هستند ،
این وضعيت در کنار محدودیت های بنگاه های توليدی و کسب و کارموجب گردیده تا

موضوع بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی به آنگونه که باید حل و فصل نگردد و این
درحالی است که خوشبختانه در کشور ما بسياری از مراکز دولتی مبادرت به ارائه
آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت آموزی متناسب با نياز های بازار کار می نمایند.
بسياری از فرزندان بازنشستگان گرامی نيز در زمره این گروه قرار دارند.
با توجه به موارد فوق توصيه می شود بازنشستگان گرامی و فرزندان عزیز آنها که
والدینشان بهترین اوقات عمر گرانبهای خود را در خدمت به این مرز و بوم گذرانده اند
با مراجعه مستقيم به مراکز آموزشی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
و یا کسب اطلاع از وب سایت و پورتال جامع آموزشی مراکز سازمان مذکور در سطح
کشور از ظرفيت های اختصاص یافته ( دولتی) استفاده نمایند.
در تفاهم نامه مابين صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان فنی و حرفه ای کشور
موارد ذیل نيزمدنظر قرار گرفته است:
•تحقق برنامههای مرتبط با سياستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از جمله
سياست اقتصاد مقاومتی،توليد و اشتغال
•آموزش تخصصی و مهارت آموزی
•استفاده از ظرفيتهای بازنشستگان متخصص به عنوان مربی آموزشگاههای فنی و
حرفهای
•آموزش فرزندان بازنشستگان
•برون سپاری برخی از فعاليتهای سازمان فنی و حرفهای به کانونهای بازنشستگی
•پرکردن اوقات فراغت بازنشستگان کشوری
اميد است با حرفه آموزی این عزیزان و فعال کردن ظرفيتهای بالقوه بازنشستگان و
خانوادههایشان توان ارزشمند آنان در رشد و پيشرفت جامعه استفاده شود.

مهارت آموزی در سنين سالمندی باعث افزایش روحيه خودباوری و نشاط اجتماعی در
بين بازنشستگان میشود و علاوه بر دستاوردهای خوب روحی سبب ثبات مالی بيشتر
و سلامت عمومی بهتر نيز می گردد.

