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 ذربایجان شرقیآسفر معاون محترم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به استان  

 دیدار با نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز 

 بیت نماینده محترم ولی فقیه در استان  :  دیدارمحل 

 15/8/96:   دیدارتاریخ 
جناب آقاي ربیعی،  وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و  همچنین جناب آقاي پاك سرشت، رئیس محترم در این دیدار 

گفتگو آخرین وضعیت اشتغال، تولید، کارخانجات و واحدهاي صنعتی استان درباره سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  
  .کردند

 :توسط ولی فقیه استان اهم موارد طرح شده در دیدار
قانون اساسی مورد  44اجراي صحیح و قانونمند اصل  و بیان اینکه بخش صنعت و تولید یکی از محورهاي توسعه کشورهاست -

 .انتظار است
واگذاري هاي واحدهاي  در امر ندي مدیریتی و بنیه اقتصادي افراد براي تامین سرمایه در گردش شرکت هاتوانمتوجه به  -

 تولیدي
از دولت خواست درباره بحران دریاچه ارومیه و طوفان هاي نمکی حاصل از خشک شدن لمین آل هاشم حجت االسالم والمس -

 .اندیشی کند این دریاچه چاره

 :توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیداراهم موارد طرح شده در 
: در برنامه نددر حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اظهار داشتاستان موقعیت استراتژیک  با توجه به  -

 .اریمریزي هاي کالن کشوري به منطقه شمال غرب با محوریت شهر تبریز نگاه اطمینان بخش از نظر امنیت ملی و سیاسی د

هاي آسایشگاه معلوالن هشترود،  افتتاح پروژه شامل:بینی شده در سفر به آذربایجان شرقی  پیشصحبت درباره برنامه هاي -
حضور در نشست مشترك اعضاي شوراي اشتغال، نمایندگان ، زنی محل درمانگاه بستان آباد  اورژانس اجتماعی و کلنگ

 ن بهزیستی استان گران و خیرا کارفرمایان، کارگران، تعاون

 شرکت کنندگان : 
 تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزیر، دکتر ربیعیجناب آقاي  -
 ، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 استاندار استان آذربایجان شرقی -
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی -
 جمعی از مسئولین استانی و نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمی -
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 نشست صمیمی با کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی   

 : اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی نشستمحل 

 15/8/96تاریخ: 

 : نشستموارد طرح شده در شرح 

 
 طرح بیانات و پیشنهادات مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی 
 راه اندازي اردوي جهادي ( مربیان خیر ) به جهت محدودیت در جذب مربی به روش هاي حق التدریس و استخدام -
 راه اندازي شیوه پروژه یابی به منظور اجراي بازاریابی مهارتی توسط مربیان و همکاران -
 تدوین اسناد استانی به منظور استفاده در برنامه ریزي و تدوین برنامه هاي عملیاتی استان -
 هم افزایی  و احیاء تشکل مربیان در استان ها با هدف افزایش تبادل اطالعات -
پروژه هاي ها، تهیه استانداردهاي آموزشی و تهیه  اجراي کارهاي پژوهشی، نظارت بر خرید تجهیزات، برپایی نمایشگاه -

 عملی آزمون
 

 هاي آزاد ( بخش خصوصی ) پیشنهادات ارائه شده توسط رییس کانون انجمن هاي صنفی آموزشگاه 
 تمرکز زدایی در امر پورتال و آزمون هاي آنالین و واگذاري آن به ادارات کل و مراکز معین -
 سازمان و ادارات کل استان ها  مجوز ایجاد مراکز آزمون هاي آنالین توسط بخش خصوصی در استان با همکاري -
 خرید خدمات آموزشی از آموزشگاه ها -
 واگذاري اجرا و برگزاري همایش هاي مهارتی آموزشگاه هاي آزاد به کانون هاي استان جهت تقویت تشکل ها -
 واگذاري آزمون هاي کتبی و عملی به کانون هاي صنفی با نظارت ادارات کل -
 ربی و حذف مراحل طوالنی آن در پورتالتجدید نظر در شیوه نامه انتخاب م -
 فراهم نمودن امکان آموزش کالس هاي مختلط به دلیل تعداد کم کارآموزان -
 حذف آموزش هاي موازي در مراکز -
 اعمال کاهش چشمگیر تعهدات آموزشی در مراکز دولتی در راستاي حمایت از بخش خصوصی -
 مراکز در شوراهاي اداري استان ها و شهرستان ها تکلیف نمودن معرفی آموزشگاه هاي آزاد از طریق روساي -
واگذاري امورات آموزشگاه ها اعم از تمدید پروانه تاسیس، مدیریت و مربیگري و توزیع نمودن گواهینامه هاي مهارت  -

 به کانون هاي استانی
 
 (آموزش مجازي ) ارائه نکته نظرات آقاي هاشمی، مدیرعامل شرکت نپا 

حمایت هاي با با هدف آگاهی بخشی و فرهنگ سازي بکارگیري آموزش هاي الکترونیکی اجراي همایش هاي تخصصی  -
 ادارات کل استانها و درخواست مساعدت و همکاري در این زمینه 

 مهارتیحمایت براي تولید محتواي الکترونیکی حرفه هاي مختلف  -
 آموزش الکترونیکی در ادارت کل  برگزاري جلسات فرهنگ سازي و آگاهی بخشی در زمینه شرکت نپا براي آمادگی -
 درخواست رسیدگی به این موارد و هاي آزاد  ها و پورتال سازمان آموزشگاه آزمون ی مانندمشکالترفع  -
در جشنواره محتواي الکترونیکی با  LMS شرکت نپا، با ارائه محصول سانا، موفق به کسب مقام دوم کشوري در بخش  -

داده شده بود به دارندگان رتبه برتر همایش تاییده فنی سیستم از طرف سازمان داده خواهد طعم مهارت شد که وعده 
 شد که تا به این لحظه محقق نشده بود و درخواست پیگیري جهت اجراي این موضوع را داریم .
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  ارائه پیشنهادات نماینده روساي مراکز تبریزآقاي مهرورز 
 لوم مدیریت در هر استانعپیشنهاد تاسیس مرکز تخصصی کسب و کار و کارآفرینی و  -
 هاي نرم و به روزرسانی استاندارهاي موجود این حوزه و تدوین استانداردهاي جدید توجه ویژه به آموزش مهارت -
ال به منظور احصاء و ی به منظور تقویت بدنه کارشناسی و جریان اطالعات از پایین به باصهاي تخص تشکیل کارگروه -

 ، منطقه اي و کشوريدر سطوح شهرستانی، استانیروان سازي فرایندها 
 تشکیل کارگروه هاي کشوري هرسه ماه یکبار با مدیران ستادي و ریاست محترم سازمان -
 مت توجه ویژه به ورزش کارکنان و برنامه هاي تفریحی و رفاهی به منظور باالبردن روحیه نشاط و سرزندگی و سال

 روحی و جسمی

 ارائه پیشنهادات رییس مرکز آموزش فنی و حرفه اي شهرستان سراب آقاي علیزاده 
 افزایش حقوق کارکنان سازمان  -
ترین  آموزشی و فرهنگی و به تبع آن کاهش ساعت کاري از مهمغلی مربیان از فنی و مهندسی به تغییر رسته ش -

 مطالبات مربیان 
 کارگاهی و تامین مواد مصرفی مورد نیاز دوره هاي آموزشیبه روزرسانی تجهیزات  -
 ارائه پیشنهادات نماینده شوراي مربیان اداره کل استان آقاي عبداللهی 
 تامین و گسترش شوراي مربیان در سراسر کشور -
 ایجاد پل ارتباطی نظام مند جهت ارتباط مستقیم نماینده یا نمایندگان مربیان با ریاست محترم سازمان -

 شرکت کنندگان : 
 ، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی -
 استان مربیان شوراي نمایندهآموزشی و  مراکزو  ادارت روساي مشاورین، معاونین، -
 استان آزاد هاي آموزشگاه صنفی هاي انجمن کانون ياعضا -
  استان نظارت تأهی ياعضا  -
 استان اي حرفه و فنی آموزش مراکز در مستقر بنیان دانش هاي شرکت نماینده و کارکنان از جمعی -

 

 

 

٥ 
 



 
 1396وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در سال معاون هاي استانی سفر  

 

 

 

 

 

٦ 
 







 
 1396وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در سال معاون هاي استانی سفر  

 حرفه اي شماره یک تبریز هاي آموزشی مرکز آموزش فنی و بازدید از کارگاه 

 تبریزمرکز آموزش فنی وحرفه اي شماره یک :  بازدیدمحل 

 15/8/96تاریخ: 

 :  بازدیدشرح 
 

، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور از کارگاه بیوتکنولوژي و معاون محترم وزیر تعاونبازدید 
موزش ، اتومکانیک ، پرورش گیاهان دارویی و کارگاه اتومکانیک مرکز آ  CNCهاي  محصوالت این شرکت دانش بنیان و کارگاه

 حرفه اي شماره یک تبریز فنی و
 

 شرکت کنندگان : 

 
 ، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 مدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی -
 و کارکنان اداره کل استان معاونین -
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