
 
 

 
 

 آذربايجان غربيسفر معاون محترم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به استان 

 1396در سال 

 نشست صميمي با روساي ستادي و مراكز آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي

 مجتمع امام علي اروميه:  نشستمحل 

 5/5/1396 : تاريخ

 اهم موارد مطرح شده در سخنراني: 

 
  .تغييرات تكنولوژيكي سازماندهي شودآموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي بايد متناسب با نياز روز و همگام با محتواي  -
اي و مهارتي نوعي  هاي فني و حرفه جامعه فراصنعتي امروز، به يقين برنامه ريزي در راستاي توسعه كمي همراه با كيفيت آموزش در -

 .سرمايه گذاري هوشمندانه براي دست يابي به توسعه پايدار محسوب مي شود
 در دنياي تغيير و تحوالت تكنولوژيكي، انسان هم هدف توسعه و هم عامل توسعه است، بنابراين بايد بيش از پيش نقش و كاركرد  -

  .آموزش هاي فني و حرفه اي در جامعه مورد توجه قرار گيرد
 .تلف اقتصادي پاسخگو باشدسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بايد نسبت به نياز و انتظارات جامعه و بخش هاي مخ -

 شركت كنندگان : 

 
 محمد امين سازگار نژاد، معاون محترم وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي  -
 جناب آقاي رهام كيايي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان  -
  سازمان الملل بين امور و عملكرد مديريت عمومي، روابط رياست، دفتر سرپرست فروزشجناب آقاي علي  -
 روساي مراكز و روساي ستادي -
 

 



 
 

 
 

 ، روز ملي ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي ششم مرداد ماهجشن بزرگ  در حضور

 امام علي اروميهرفاهي مجتمع محل جشن: 

  5/5/1396 تاريخ:

 اهم موارد مطرح شده در سخنراني: 

 
 .گيرد هاي مختلف صورت مي اي با هدف پاسخگويي به نيازهاي بازاركار دربخش هاي فني و حرفه آموزش -
 .كل جامعه بايد با مقوله مهارت آشنا شوند و اين امر تنها مختص قشر خاصي از جامعه نيست -
 وري، رشد و توسعه ملي در نظر كه مهارت آموزي ملي به عنوان پيشنياز بهره با توجه به مشكل اشتغال در جامعه امروز نياز به اين داريم -

 .گرفته شود
هاي فني و حرفه اي و مهارت هاي اين حوزه بوده كه نقش رسانه ها  يكي از مشكالت مهم در شرايط كنوني مسئله ترويج موضوع آموزش -
  .ملي بسيار پررنگ است  رسانه ويژه به

 

 شركت كنندگان : 
 وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي محمد امين سازگار نژاد، معاون  -
 جناب آقاي رهام كيايي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان  -
  سازمان الملل بين امور و عملكرد مديريت عمومي، روابط رياست، دفتر سرپرست فروزشجناب آقاي علي  -
 روميها شوراي اسالمي دكتر بهادري، نماينده مجلسجناب آقاي  -
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  جشن بزرگ مهارت  هارتيمو گذر بازديد از نمايشگاه 

 امام علي اروميهرفاهي مجتمع :  نمايشگاهمحل 

  5/5/1396 تاريخ:

 : بازديدشرح 
 بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي كارآموزان مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي آزاد -
 شركت كننده در نمايشگاه و گذر مهارتيگفتگو با همكاران  -
 

 شركت كنندگان : 

 
 وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي محمد امين سازگار نژاد، معاون  -
 جناب آقاي رهام كيايي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان  -
  سازمان الملل بين امور و عملكرد مديريت عمومي، روابط رياست، دفتر سرپرست فروزشجناب آقاي علي  -
 روميها شوراي اسالمي دكتر بهادري، نماينده مجلسجناب آقاي  -
 استاندار سعادت،جناب آقاي  -

 

 

 



 
 

 
 

 با حضور دكتر علي ربيعي غربي آذربايجان استان اداري شوراي جلسه در شركت

 استانداري آذربايجان غربي:  جلسهمحل 

 5/5/1396 : تاريخ

 : دكتر علي ربيعي اهم موارد مطرح شده در سخنراني

 خود اثربخشي با نيز مجلس در استاني نمايندگان و شود نمي محسوب محروم استاني آن بالقوه هاي ظرفيت لحاظ به غربي آذربايجان -
 .كنند تالش طورجد به بايد استان نيازهاي رفع درراستاي

 كـاهش  منظـور  به اي حرفه و فني هاي آموزش توسعه  و  است غربي آذربايجان مسئوالن مهم هاي دغدغه جمله از اشتغال مالي تامين -
 بسيار اهميت دارد. استان در جوانان بيكاري نرخ

 غربي آذربايجان در اجتماعي هاي آسيب روزه ب روند كاهش از اميدواري ابراز -
  مردم همه بازنشستگي امكانبراي  بيمه  سازيفراگير راستاي در الزم هاي پيگيريانجام  -
 .هستيم آنها مسايل پيگير كه دارد وجود كشور در تحصيل از بازمانده كودك هزار 7 از بيش -
 .است كرده عمل خود شده داده هاي وعده به اميد و تدبير دولت و دارد برمي قدم كشور توسعه مسير در دولت اجرايي بدنه -
 تعالي براي گذشته از بيش توان حداكثر با نيز اجرايي هاي دستگاه كليه كه است كوشي سخت و اجماع و مدارا دولت روحاني، دولت -

 .كنند تالش كشور
 

 : استاندار اهم موارد مطرح شده در سخنراني
 

 اسـت  الزم و شود مي شامل را اي گسترده و وسيع حوزه اشتغال ايجاد راستاي در آموزي مهارت و اي حرفه و فني هاي آموزش توسعه -
 اي حرفه و فني آموزش سازمان و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت سوي از استان در تري جدي مالي تامين و گذاري سرمايه حوزه اين در

 .گيرد صورت كشور

 زنان براي اشتغالزايي بويژه و مردم مختلف اقشار توانمندسازي به توان مي اي، حرفه و فني هاي آموزش ارائه و آموزي مهارت با -
 .نمود شاياني كمك شده آزاد محبوسين و يافته بهبود معتادين خانوار، سرپرست

  استاني اعتبارات محل از استان در اي حرفه و فني هاي آموزش توسعه به كمكبراي  آمادگي اعالم -
 اندازي راه اجتماعي اورژانس مركز يك حداقل استان، هاي شهرستان تمامي در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت مساعدت با شده مقرر -

 .شود

 شركت كنندگان : 
 تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزير ، دكتر علي ربيعيجناب آقاي  -
 وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمحمد امين سازگار نژاد، معاون جناب آقاي  -
 سعادت، استاندار جناب آقاي -
 اروميه جمعه امام و استان در فقيه ولي نماينده -
 و سردشت مردم نماينده خضري و اسالمي شوراي مجلس در اروميه مردم نمايندگان از تن دو پور حضرت و بهادريجناب آقايان  -

 اسالمي شوراي مجلس در پيرانشهر
 استاندار منابع توسعه و اقتصادي امور هماهنگي معاون ،صفرزاده جناب آقاي -
 شورا اعضاي ساير -



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 با حضور دكتر علي ربيعي مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران اروميهبازديد از نمايشگاه 

 زش فني و حرفه اي خواهران اروميهمركز آمو:  نمايشگاهمحل 

  5/5/1396 تاريخ:

 : موارد طرح شده در بازديدشرح 

 
 .افزايش توليد در گرو ارتقاي دانش مهارتي است -
 .ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي گامي اساسي در كاهش آسيب هاي اجتماعي بشمار مي رود -
توسـعه پايـدار    افزوده فعاليت هاي اقتصادي روستاييان و تحقق بهبود وضعيت اشتغال و افزايش نرخ بهره وري و افزايش ارزش -

آمـوزش هـاي مهـارتي     طريق حفظ و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشـور از اهـداف طـرح توانمندسـازي و     زيست محيطي از
 .پايدار است روستاييان،عشاير،مناطق محروم و مرزي با رويكرد اشتغال

 شركت كنندگان : 

 
 تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزير ، دكتر علي ربيعيجناب آقاي  -
 وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي محمد امين سازگار نژاد، معاون  -
 جناب آقاي رهام كيايي، معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان  -
  سازمان الملل بين امور و عملكرد مديريت عمومي، روابط رياست، دفتر سرپرست فروزشجناب آقاي علي  -
 روميها شوراي اسالمي دكتر بهادري، نماينده مجلسجناب آقاي  -
 استاندار سعادت،جناب آقاي  -
 جمعي از همكاران و كاركنان -

 

 



 
 

 
 

 

 

 


