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 مقدمه

مهمی در تشكيه یرمايه انسانی از طريق تربيت آموزش های فنی و حرفه ای نقو 

نيروهای ماهر مورد نياز بازار كار فراهم می كنند. اين آموزش ها در كشاااورهای در 

حال تویعه نه تنها عهده دار تربيت نيروی كار مورد نياز بخو های مختلف اقتصاد 

 اين كشااورها می باشااندك بلكه ازطريق بسااتریااازی خود اشااتلالیك به حه مشااكه

بيكاری نيز كمر می نمايند. به عشوهك اين آموزش ها راه ميانبری در مسااير تربيت 

مندی اين نيروی انسااانی نيز بشاامار می روندك كرا كه از ير یااو با توجه به بهره  

آموزشها از مبانی علمی و ایتفاده از روش های  ذيرفته شده آموزش های كشیيرك 

ه عملی صااارد جدا كرده و از اين طريق راه راه خود را از ياادگيری برمبناای تبرب  

درازمادت و يير علمی اين نو  فراگيری را كوتااه نموده و اين توانايی را در آموزش   

دياده فراهم می كننادك تا بتواند خود را در مقابه تلييرات تكنولوكيكی به آیاااانی   

 هماهنگ نمايد. 

و عملی اين امكان را  از یوی ديگر اين آموزش ها با توام نمودن آموزش های نظری

برای آموزش ديده فراهم می نمايند كه همسويی بيشتری با نيازهای بازار كار داشته 

اجتماعی -و از اين طريق امكان بيشااتری برای جذب آنها در فعاليت های اقتصااادی

فراهم گردد. اين آموزش ها همچنين از مزيت بازدهی در كوتاه مدت و يا ميان مدت 

  ی باشند.نيز برخوردار م

های فنی و حرفه ای جمع آوری شده و تشش بسته  يو رو به دليه اهميت آموزش

شده جزوات و كتبی آورده شود كه می تواند به كمر گروه های جهادی در مناطق 

 رویتايی تروي  و آموزش داده شود.

 نحوه استفاده از این بسته

های كاربردی و علوم  ايه بسته كتب آموزشی فنی و حرفه ای شامه مبموعه كتاب
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در شااخه های مهارتی فنی حرفه ای و كارودانو ایات كه جهت آشانايی و كسب    

 مهارت فردی جهادگران و ايباد اشااتلال در مناطق رویااتايیك جمع آوری وتدوين 

ز مناطق و همچنين با گروههای جهادی می توانند به توجه به نيا گردياده ایااات. 

توجه به عشقه مخاطبين و رویااتاييانك نساابت به انتخاب جزوات و كتب آموزشاای  

 اقدام نمايند.

گروههای جهادی اين امكان را دارند كه در طی فعاليت اشااتلالزايی و كارآفرينی با  

ایتفاده از اين كتب و با تشكيه دادن جلسات آموزشی به باالبردن یطح دانو فنی 

بيت نيروی متخصص اقدام نمايند. همچنين اين امكان وجود دارد تا گروههاك  از و تر

 متخصصين و دانو آموختگان دانشگاههای فنی و حرفه ای كشور ایتفاده نمايند.

 بخو دیته بندی گرديده اند: 6كتب و جزوات جمع آوری شده در

 
 

 فهرست تفصيلي کتب آموزشي و جزوات پيوست به شرح زیر است:

 خدمات .1

بسته جامع 
آموزش فني و 

حرفه اي

خدمات 

دامپروري  

صنایع

و صنایع دستي
هنر  

صنایع غذایي

کشاورزي
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