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یکی از حوزه های یادگیری فوق که باعث تربیت افراد مؤثر برای ورود به بازار کار و افزایش تولید ملی
اداره امور زندگی
می شود ،حوزه یادگیری کار و فناوری می باشد این حوزه شامل کسب شایستگی های عملی برای ٔ

و کسب شایستگی های مرتبط با فناوری و علوم وابسته جهت کسب آمادگی ورود به حرفه ها و شغل ها در بخش های
مختلف اقتصادی جامعه می باشد
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