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مقاله

الزم هســتند؛ از تحصیالت باالیــی برخوردار نبوده 
و معمواًل براســاس کســب تجربه و وفادار به شغل 
پدران خود، مشغول به کارند ]سند راهنمای برنامة 

درسی...، 1392[.
از ســوی دیگر، نتایج بررسی اطالعات مرکز آمار و 
خبرگان دنیای کار نیز نشــان می دهد تعداد زیادی 
از شاغلین کشور، در بخش های مختلف حمل ونقل 
اشــتغال دارند زیرا غالب مشــاغل حرفه های آن به 
دلیل سهولت دسترسی به موقعیت های متنوع شغلی 
و همچنین کم هزینه بر بودنشــان پر تعداد هستند 

]سند پشتیبان...، 1393[.
بنابرایــن، با توجه به اهمیــت صنعت حمل ونقل 
در توسعة کشــور، تعداد زیاد شاغالن این مجموعه 
و کمبود نیروی انســانی توانمند و شایسته، تربیت 
نیروی انسانی برای صنعت حمل ونقل اجتناب ناپذیر 
اســت. بر این اســاس، فراهم کــردن فرصت های 
آموزشــی مؤثر در حوزة حمل ونقل با اســتفاده از 
روش های نوآورانه و تکنیک های یاددهی ـ یادگیری 
از طریق آموزش های رسمی به کمک هنرآموزانی که 
قادر باشــند مؤثرترین راهبردهای آموزشی را به کار 
گیرنــد و با ایجاد فرصت هــای یادگیری معتبرتر و 
کاربردی تر برای هنرجویان رشته، مسیر رسیدن به 
حمل ونقل پویا، ایمن، روان و راحت را محقق سازند، 

بسیار ضروری است.

ضرورتواهمیتتربیتنیرویانسانی
ایجاد نظام جامــع حمل ونقل، افزایش بهره وری تا 
رســیدن به ســطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود 
مدیریت منابع انســانی حمل ونقل، توسعه و اصالح 
شبکة حمل ونقل از طریق توجه به آمایش سرزمین، 
موقعیت ترانزیتی کشــور و تقاضا، دستیابی به سهم 
بیشــتر از بــازار حمل ونقل بین المللی، بخشــی از 
سیاســت های کلی نظام مصــوب 1379 در بخش 
حمل ونقل هســتند. در برنامة پنجم توسعة کشور 
بر توســعة حمل ونقل درون شــهر و برون شــهری، 
بهینه ســازی تقاضای حمل ونقــل از طریق اصالح 
فرایندهــای اداری، آموزش و فرهنگ ســازی، طرح 
جامع حمل ونقل کشور با هدف دستیابی به جایگاه 
مناســب در حوزة حمل ونقل تأکید شــده اســت. 
برنامة ششــم توسعه نیز ضرورت توجه به حوزه های 
راهبردی حمل ونقل و توسعة شبکه حمل ونقل ریلی 
با هدف توســعة صادرات و ترانزیت بار خاطرنشــان 
ساخته است. همة این ها نشان دهندة اهمیت صنعت 
حمل ونقل در اسناد باالدستی و نقش غالب و ظرفیت 

این صنعت در توسعة اقتصاد کشور است.
در حال حاضر یکــی از مهم ترین چالش هایی که 
صنعت حمل ونقل کشــور با آن مواجه است، تأمین 
نیروی انســانی تربیت و اثربخشــی آن هــا در این 
مجموعه اســت. نتایج پژوهش ها مؤید آن است که 
بخش اعظمی از شاغالن فاقد مهارت و شایستگی های 

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ حمل ونقل
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تحوالت نظام آموزشــی کشــور در دهــة اخیر، 
نتیجــة انجام پژوهش ها و چرخش هایی اســت که 
ضرورت ایجــاد تحول در نظام آموزشــی را تبیین 
کرده اند. چرخش هایی ماننــد توجه به ارزش کار و 
تالش، توجه به اسناد باالدستی و سیاست های کلی 
کشــور، اســتفاده از تجربه های بین المللی، تمرکز 
بر کیفیــت آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، توجه 
بــه کل نگری در آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای، و 
... )اسماعیلی، 1395(، توســعة همه جانبه و پایدار 
را برای کشــور محقق می ســازند. از آنجا که رشتة 

حمل ونقــل پیش از تغییرات نظام آموزشــی وجود 
نداشــته و در نتیجة تحوالت نظام آموزشــی کشور 
از ســال تحصیلی 96ـ1395 در دورة دوم متوسطة 
شــاخه فنی وحرفه ای راه اندازی و اجرا شده است، از 
این رو نمی توان مانند سایر رشته های فنی وحرفه ای 
تغییرات نظام آموزشــی را برای آن متصور شد. ولی 
تغییرات نظام آموزشــی شرایط و زمینة مناسبی را 
برای برنامه ریزی و ایجاد رشته های جدید متناسب با 
نیاز بازار کار صنعت حمل ونقل و مشارکت ذی نفعان 

این صنعت با آموزش فراهم کرده است. 

از مهم ترین پژوهش های انجام شده در طراحی رشته ها نیازسنجی شغلی است که طی آن اطالعات شغلی 
و حرفه، از اســناد ملی و بین المللی )ایســکو1 2008( و اسناد ملی سایر کشــورها )مانند استرالیا و کانادا( 
استخراج می شود. هم زمان نیز اطالعات شغلی رشته از خبرگان و ذی نفعان دنیای کار )شرکت ها و سازمان ها( 
جمع آوری و براســاس حرفه های منتخب از ایسکو 2008، دســته بندی می شوند. این دسته بندی در رشتة 

حمل ونقل ]سند راهنمای برنامة درسی رشتة حمل ونقل، 1393[ به شرح جدول 1 است.

تغییراتنظامجدیدآموزشی

مشاغلقابلاحرازدررشتةحملونقل

جدول1.عنوانحرفههاوشغلهایرشتةحملونقل

ردیف
متصدیانحملونقلکدحرفه:43230191

ردیف
سرپرستانحملونقلکدحرفه51120192

نامگروهکاری/شغلنامگروهکاری/شغل
متصدی تعمیر و روسازی راه ها1متصدی صدور بلیت و صورت وضعیت شرکت های مسافری1
نصاب عالئم راه ها2متصدی انبار توشة مسافر2
نصاب گاردریل3مهماندار3
نصاب تجهیزات ایمنی4کارمند خدمات ویژه مسافری4
متصدی پایدارسازی ترانشه ها5مأمور گشت و کنترل خطوط مسافری5
متصدی حمل  بار فاسدشدنی6نگهبان پایانه6
متصدی حمل بار ترافیکی7متصدی خدمات آتش نشانی7
متصدی کنترل بار ترافیکی8متصدی سیستم های حفاظتی پایانه8
متصدی مسافربری بین المللی9متصدی انبار پایانه9
کارگزار حمل ونقل بین المللی10متصدی تدارکات پایانه10
متصدی سرویس و نگهداری ناوگان جاده ای11متصدی حمل بار11
بازرس فنی وسیله نقلیه12متصدی آرشیو اسناد12
متصدی کنترل ایمنی بارگیری و بارچینی13متصدی تهیة بارنامه13
متصدی بارگیری و بارچینی مواد خطرناک14متصدی امور حمل ونقل14
متصدی امدادرسانی15متصدی پشتیبانی حمل بار15

منظور از توسعة حرفه ای »پیش بینی و امکان پیشرفت در یک گروه بزرگ شغلی و ایجاد مسیرهای متنوع برای 
رسیدن به سطح های باالی مهارت« است ]اسماعیلی، 1392[. توسعة حرفه ای در رشتة حمل ونقل )نمودار1(، به 
هنرجویانی که در این رشته تحصیل می کنند، نشان می دهد که مسیر پیشرفت آن ها در محیط کار چگونه است، 

چطور می توانند در شغلی که هستند به جایگاه باالتری ارتقا یابند، و تا چه سطحی می توانند خود را ارتقا دهند. 

توسعةحرفهایرشتةحملونقل
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مشــاغلی کــه در زیرگــروه »حرفــة متصدیان 
حمل ونقل« قرار می گیرند، عمدتًا شغل هایی هستند 
که متصدیان آن ها خدمات مرتبط با حمل ونقل ارائه 
می دهند. از جمله خدماتی که در شــیوة حمل ونقل 
جاده ای در این ســطح )L1( ارائه می شوند: انبارداری، 
فروش بلیت، تهیة صورت وضعیــت، کنترل ناوگان 
مسافربری درون شهری، مهمانداری و نگهبانی است. 
شایستگی های غیرفنی موردنیاز شغل های این سطح 
از حرفه شامل برقراری ارتباط مؤثر، مسئولیت پذیری، 
مدیریت زمان، اجتماعی بودن، مستندسازی و مهارت 
گوش کردن هستند که نقش مهمی در تصدی گری 
حمل ونقل دارند. »شایستگی غیرفنی مدیریت زمان« 
در بســیاری از شغل های این ســطح نقش کلیدی 
ایفا می کند. برای مثال، در کنترل خطوط مســافری 
درون شــهری، در صــورت نبود این شایســتگی  در 
کارکنان، تأخیرها و توقف هــای طوالنی در خطوط 
به وجود می آید. عدم مستندســازی اســناد در اکثر 
شــغل های این حرفه، از آنجا که به واسطة دسترسی 
نداشتن به اسناد برای شرکت های حمل ونقل می تواند 
بار حقوقی یا مالی ســنگینی داشته باشد، از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
در شــغل های این حرفه، لزوم پیــروی از قوانین و 
استانداردهای ابالغی از سازمان های متولی، ضروری 
اســت و پیروی نکردن از آن هــا می تواند پیامدهای 
کیفری و مالی در پی داشته باشد. اصلی ترین سازمان 

تنظیم کننــدة قوانین این حرفه، ســازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اســت. هدف از اجرای مقررات 
ایمنی و دستورالعمل های مربوطه، تأمین محیط کار 
سالم است، به نحوی که شاغالن بدون دغدغة خاطر و 
بدون ترس از خطرات به فعالیت بپردازند. این حرفه 
بــا فعالیت های اقتصادی ماننــد خدمات آژانس های 
مســافرتی، فعالیت هــای اجاره داری، ســازمان های 
ارائة دهنــدة خدمات حفاظتی، انبــارداری صنعتی و 

سازمانی در ارتباط است.
شخصیت و هویت حرفه ای شغل های این سطح از 
نوع قراردادی و متهورانه است. اکثر شغل های این حرفه 
در ارتباط مستقیم با مردم اند و به ارائة خدمات به آن ها 
می پردازند. در بسیاری از شغل های این حرفه، مانند 
نگهبانی و خدمات حفاظتی، فرد باید از شجاعت الزم 
در مواجه با انواع موقعیت ها برخوردار باشــد. شاغالن 
این حرفه، مانند مهماندار، انباردار، متصدی خدمات 
آتش نشــانی و نگهبان، باید از توانایی های شناختی 
)درک  و بیان شــفاهی و نوشتاری(، توانایی جسمانی 
)گفتــاری، دیداری و شــنیداری( و توانایی فیزیکی 
)انعطاف پذیری و برقراری ارتباط با دیگران( برخوردار 
باشــند. آموزش های فنی وحرفه ای مرتبط با شــغل 
موردنظر را گذرانده و دارای گواهی نامة دورة کارآموزی 
مرتبط باشــند. تجربة کار در پایانه ها و شرکت های 
حمل ونقل بار یا مســافر نیز از الزامات شاغالن است. 
زیرمجموعة حرفة »کمک تکنســین های  مشــاغل 

ویژگیهایشغلوشاغل

سطح پنج
هنرآموزی 

خدمات حمل ونقل 
23202305

مديران حمل ونقل  13240195

تكنسين ارشد خدمات حمل ونقل  33350194

تكنسين های خدمات حمل ونقل  33350193

سرپرستان خدمات حمل ونقل 51120192

متصديان حمل ونقل 43230191

سطح چهار

سطح سه

سطح دو

سطح يک

نمودار1.ساختارتوسعةصالحیتحرفهایوشغلیرشتةحملونقل
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حمل ونقل« به ارائة خدمات در ســه حوزة اصلی بار، 
نــاوگان و راهداری می پردازند. اهم شایســتگی های 
غیرفنی موردنیاز شــاغالن این حــوزه عبارت اند از: 
مدیریت مواد و تجهیزات، انتخاب فناوری های مناسب، 
کار تیمی، تفکر سیســتمی، مستندسازی و مدیریت 
زمان. از آنجا که بسیاری از شغل های زیرمجموعة این 
حرفه، مانند تعمیر و نگهداری روســازی راه ها، نصب 
عالئم و تجهیزات ایمنی و پایدارســازی ترانشه ها، به 
استفاده از مصالح نیاز دارد و عمومًا محل اجرای این 
فعالیت ها در جاده های برون شهری است. لذا با توجه 
به هزینة حمل و دسترسی محدود، لزوم مدیریت مواد 

و تجهیزات پررنگ تر می شود.
رعایت قوانین و مقررات و اصول ایمنی و بهداشــت 
در اغلب فعالیت های این حــوزه اهمیت زیادی دارد 
و آگاهــی کامل و به کارگیری آن ها از الزامات اجرایی 
فعالیت های این حرفه است. اهم این دستورالعمل ها 
مربــوط به ســازمان حمل ونقــل جاده ای و ســایر 

سازمان های دارای اســتاندارد مربوط به حمل ونقل 
برای انواع کاالهاســت. مشاغل این حرفه با بخش ها 
و فعالیت های اقتصادی مانند شــرکت های مشاوره و 
پیمانکاری فعال در حوزة راهسازی و راهداری، مراکز 
معاینة فنی وسایل نقلیه، آژانس های مسافرتی و مراکز 
تولید و توزیع کاالها در ارتباط اســت. شــخصیت و 
هویت حرفه ای این حرفه، مانند متصدیان حمل ونقل، 
قراردادی و متهورانه است. در این حرفه، شاغالن عالوه 
بر توانایی های متصدیان حمل ونقل، باید از توانایی های 
ادراکی )اســتدالل قیاسی و اســتقرایی، به کارگیری 
قوانین در حل مســئله و انجام محاسبات( برخوردار 
باشــند. یکی از گرایش هایی که باید در شاغالن این 
حرفه نمود داشته باشد، انجام کارها به صورت تیمی 
است. شاغالن، ضمن اجرای مسئولیت  مشخص شده 
در تیم اجرایی، باید بتوانند در موقعیت های حساس 

تصمیم مناسب بگیرند.

جدول2.صالحیتهنرآموزانرشتةحملونقلشاخةفنیوحرفهایدرنظامجدیدآموزشی

قلمرو
ساعتآموزششاخصهایعملکردیشایستگیدرآموزشوتربیتحرفهایهنرآموزانشایستگیها

ک 
وژی

داگ
م پ

 عا
ای

ی ه
تگ
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شا

می
معل

فه 
حر

1. توانایی انتخاب و به کارگیری فناوری آموزشی
2. توانایی تحلیل سبک های یادگیری

3. توانایی مدیریت کالس درس و کارگاه
4. توانایی تحلیل و انتخاب روش های سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

5. توانایی تحلیل و به کارگیری روش های تدریس
6. توانایی تحلیل ویژگی های روان شناختی دانش آموزان

7. تحلیل فلسفة تعلیم وتربیت

300 ساعت

زی
مو

نرآ
ة ه

حرف
ک 

وژی
داگ

ص پ
خا

ی 
ی ها
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1. توانایی تحلیل نظام ها و مدل های آموزش فنی وحرفه ایشا
2. توانایی اجرای نیازسنجی شغلی و حرفه ای

3. توانایی برنامه ریزی درسی آموزش های فنی وحرفه ای
4. توانایی طراحی آموزشی وابسته به موقعیت

5. توانایی تحلیل مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای
6. توانایی تحلیل آموزش مبتنی بر شایستگی

7. توانایی تعیین سودمندی های آموزش های فنی وحرفه ای
8. توانایی تحلیل و کاربرد ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

9. توانایی کاربرد راهنمایی شغلی و حرفه ای در مسیر شایستگی

300 ساعت

10. توانایی آموزش و اجرای تلفیقی نوآوری و کارآفرینی
11. توانایی آموزش اخالق حرفه ای

12. توانایی آموزش الزامات محیط کار
13. توانایی آموزش مدیریت تولید

14. توانایی آموزش کاربرد فناوری های نوین

600 ساعت
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تة 
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ی 
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1. توانایی آموزش و اجرای خدمات سفر و گردشگری )400 ساعت آموزش(شا

2. توانایی آموزش و اجرای سیستم های نگهداری و کنترل پایانه )400 ساعت آموزش(
3. توانایی آموزش و اجرای برنامه ریزی سازمان دهی عملیات بار )400 ساعت آموزش(

4. توانایی آموزش و ارزیابی فنون تصدی گری )400 ساعت آموزش(
5. توانایی آموزش و اجرای عملیات راهداری و نگهداری راه )400 ساعت آموزش(

6. توانایی آموزش و سازمان دهی عملیات ایمنی و امدادرسانی )400 ساعت آموزش(
7. توانایی آموزش دانش فنی حمل ونقل )250 ساعت آموزش(

8. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت کارگر ماهر حمل ونقل )34 ساعت آموزش(
9. توانایی آموزش تلفیقی شایستگی های غیرفنی در تربیت متصدی حمل ونقل )34 ساعت آموزش(

10. کسب شایستگی  برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار )34 ساعت آموزش(
11. کسب شایستگی مدیریت مواد و تجهیزات در محیط کار )34 ساعت آموزش(

2800 ساعت ــ~

شایستگی های 
1800 ساعتـ صالحیت حرفه ای تکنیسین حمل ونقلفنی تکنیسین٭
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é شایستگی ها به سه دستة عمومی، فنی و غیرفنی تقسیم می شوند.
é از واژة »آموزش« به مفهوم کلی آن استفاده شده است. این واژه براساس سند تحول هم عرض واژة »تربیت« است.

é ساعت آموزش و تربیت هنرآموزان برای کسب شایستگی ها و صالحیت ها به صورت معادل و میانگین در نظر گرفته 
شده است.

é ساعت های آموزش با توجه به تمام سطح های صالحیت حرفه ای پیشنهاد شده اند.
é واژة »پداگــوژی« به معنی روش و عمل آموزش، به صورت انعطاف پذیر وابســته به موقعیت به کاررفته و دارای چهار 

رکن اصلی است:
1.تفاوتهایفردیهنرجویان؛

2.تفاوتهایمحیطیادگیریبهویژهدرآموزشهایفنیوحرفهای)کالس،کارگاه،کارآموزیوعملیات
میدانی(؛

3.تفاوتدرپیامدهاییادگیری)سنجشبراساسشایستگیهایدنیایکار(؛
4.تفاوتدرسازماندهییادگیریبهدلیلمحیطهایمتفاوتیادگیریدرآموزشهایفنیوحرفهای.

é »توانایی«، ظرفیت انجام کار است که در سنجش در برابر معیارهای عملکردی )استانداردهای( دنیای کار به شایستگی 
تبدیل می شود.

é برای تأیید شایستگی های فنی، به صورت جداگانه گواهی نامة صالحیت صادر می شود.
٭ با توجه به شرایط ورود دانشجویان، زمان آموزش های شایستگی فنی متفاوت خواهد بود.

اسنادبرنامهریزیدرسیرشتهحملونقل
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پینوشت
1. ISCO (International Standard Classification of Occupation)

منابع
1. اســناد برنامة درسی دروس پایة دهم، یازدهم و دوازدهم رشــتة حمل ونقل )1394( دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. 

شورای برنامه ریزی درسی حمل ونقل.
2. »بخش حمل ونقل در برنامة ششم توسعه« )1394(. معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات زیربنایی. گزارش شمارة 14312. 

تیرماه.
3. خالصة مواد قانون برنامه پنج سالة جمهوری اسالمی ایران )1389(. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، دفتر بودجه و تشکیالت. اسفندماه.

4. رقابت پذیری در صنعت حمل ونقل )1392(. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وزارت راه  و شهرسازی. دفتر برنامه  و بودجه، گروه ارزیابی و کنترل 
برنامه. پاییز.

5. سند استاندارد ارزشیابی حرفة گروه شغلی حمل ونقلـ  نگارش سوم. )1391(. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای 
برنامه ریزی درسی حمل ونقل.

6. سند راهنمای برنامة درسی رشتة حمل ونقلـ  نگارش دوم. )1392( دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش. شورای برنامه ریزی 
درسی حمل ونقل.

7. سیاست های کلی نظام در بخش حمل ونقل مصوب 1379، ابالغی طی نامة شمارة 76230/1 مورخ 1379/11/3 دفتر مقام معظم رهبری.
8. زالی، نادر و منصوری بیرجندی، ســارا )1393(. »تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر توسعة حمل ونقل پایدار در افق 1404 شمسی: کالن شهر تهران«. 

بهمن ماه.
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٭٭دانش فني پایه1
٭٭٭٭٭٭خدمات سفر و گردشگري2
٭٭٭٭سیستم های نگهداري و كنترل پایانه3
٭٭٭٭ارتباط مؤثر4
٭٭٭٭٭٭سازمان دهی عملیات بار5

٭٭٭٭٭٭فنون تصدی گری6

٭٭٭٭٭٭عملیات راهداري و نگهداري راه7

٭٭٭٭٭٭عملیات ایمني و امدادرساني8

٭٭٭٭دانش فنی تخصصی9

٭٭٭٭٭الزامات محیط کار10
٭٭٭٭٭اخالق حرفه ای11
٭٭٭٭٭کارگاه نوآوری و کارآفرینی12
٭٭٭٭٭کاربرد فناوری های نوین13
٭٭٭٭٭ریاضی141
٭٭٭٭٭ریاضی152
٭٭٭٭٭فیزیک16

٭٭٭٭٭شیمی17

ویژه نامه های آموزش رشد فنی وحرفه ای و کاردانش18

محتوای آموزشی رشته های تحصیلی ـ حرفه ای در سایت دفتر تألیف کتاب های درسی 19
فنی وحرفه ای و کاردانش
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مصطفيربیعي
ابراهیمزنديفر

مقاله

از سوی دیگر، آمارها نشان می دهند اکثر نیروهای 
شاغل در کشتی رانی به سن بازنشستگی رسیده اند 
و زمان خــروج نیروهای متخصص از ناوگان دریایی 
فرا رسیده است. این موضوع در حالی است که طی 
30 سال گذشته، ناوگان کشتی رانی از نظر گنجایش 
)تناژ(، ظرفیت و تعداد کشتی سه تا چهار برابر شده 
است. بنابراین تربیت نیروی دریانورد باید دنبال شود 
تا ناوگان دریایی از نظر تأمین نیروی کار متخصص 
وابسته نباشــد. از این رو پرورش هنرآموزاني متعهد 
و توانمند كه قادر باشــند با استفاده از فناوري هاي 
مدرن و بهره گیري از راهبردهاي یاددهي ـ یادگیري 
ملواناني شایســته تربیت كننــد از اهمیت زیادي 

برخوردار است.
در همین راســتا ضروری است، برنامه های درسی 
با توجه به اســتانداردهای شــناخته شده در حوزة 
دریایی، از جمله استانداردهای »سازمان بین المللی 
دریانوردی« )IMO( تدوین شوند و در هنرستان ها 
فرایند یاددهی و یادگیری به صورتی انجام شود که در 
نهایت هنرجویان به شایستگی های مورد نظر دست 
یابند. همچنین سازمان ها و ارگان های دریایی کشور 
باید فعالیت های الزم را برای نهایی ســازی و اجرای 
سند توسعة دریایی کشــور و نقشة راه فناوری های 

دریایی ارائه دهند. 

ضــرورتواهمیتتربیــتنیروي
انساني)هنرآموز(

»به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود، 
با حفظ وظایف حاکمیتی، از طریق ارائة مشوق های 
الزم نســبت به واگذاری و مدیریت بنادر کوچک و 
محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک به اشخاص 
حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین 
اقدام نماید«1. »ســرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت 
در زمینــة کشــتی رانی )حمل ونقــل دریایی(«2؛ 
»آموزش، پژوهش، تربیت نیروی انسانی متخصص 
و ســرمایه گذاری بیــش از پیش به منظــور تبدیل 
جمهوری اســالمی به یک قــدرت دریایی در همة 
ابعاد، برخورداری از اطالعات و یافته های تخصصی و 
علمی کافی از دریاهای پیرامونی جهت بهره برداری 
از فرصت هــا و مقابله با تهدید هــای دریایی«3 همه 
مواردی هستند که به اهمیت و ضرورت تربیت نیروی 
انســانی در اسناد باالدســتی در حوزة علوم و فنون 
دریایی اشــاره دارند، رشته های دریانوردی با تربیت 
نیروی کارآفرین و ماهــر می توانند در کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال در کشور پیشــتاز باشند و الزمة این 
امر ارتباط سازمان یافته با مؤسسه ها و صنایع دریایی 
کشور است تا فرصت های شغلی مناسبی در اختیار 

دانش آموختگان رشته های دریایی قرار داده شوند.

صالحیت حرفه ای هنرآموزان 
رشتۀ ناوبری
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