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

 1396در سال 

 ديدار با نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه تبريز 

 بيت نماينده محترم ولي فقيه در استان  :  ديدارمحل 

 15/8/96:   ديدارتاريخ 
جناب آقاي ربيعي،  وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي و  همچنين جناب آقاي پاك سرشت، رئيس محترم سازمان در اين ديدار 

  .گفتگو كردندآخرين وضعيت اشتغال، توليد، كارخانجات و واحدهاي صنعتي استان درباره آموزش فني و حرفه اي كشور  

 :توسط ولي فقيه استان اهم موارد طرح شده در ديدار
قانون اساسي مورد انتظار  44اجراي صحيح و قانونمند اصل  و بيان اينكه بخش صنعت و توليد يكي از محورهاي توسعه كشورهاست -

 .است
 واگذاري هاي واحدهاي توليدي در امر ندي مديريتي و بنيه اقتصادي افراد براي تامين سرمايه در گردش شركت هاتوانمتوجه به  -
از دولت خواست درباره بحران درياچه اروميه و طوفان هاي نمكي حاصل از خشك شدن اين درياچه لمين آل هاشم حجت االسالم والمس -

 .انديشي كند چاره

 :توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديداراهم موارد طرح شده در 
: در برنامه ريزي هاي نددر حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي اظهار داشتاستان موقعيت استراتژيك  با توجه به  -

 .اريمكالن كشوري به منطقه شمال غرب با محوريت شهر تبريز نگاه اطمينان بخش از نظر امنيت ملي و سياسي د
هاي آسايشگاه معلوالن هشترود، اورژانس  افتتاح پروژه شامل:بيني شده در سفر به آذربايجان شرقي  پيشصحبت درباره برنامه هاي -

حضور در نشست مشترك اعضاي شوراي اشتغال، نمايندگان كارفرمايان، كارگران، ، زني محل درمانگاه بستان آباد  اجتماعي و كلنگ
 ن بهزيستي استان گران و خيرا تعاون

 شركت كنندگان : 

 تعاون ، كار و رفاه اجتماعي وزير، دكتر ربيعيجناب آقاي  -
 ، معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 استاندار استان آذربايجان شرقي -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي -
 مسئولين استاني و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالميجمعي از  -
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 نشست صميمي با كاركنان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي  

 : اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي نشستمحل 

 15/8/96تاريخ: 

 : موارد طرح شده در نشستشرح 

 
 طرح بيانات و پيشنهادات مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي 
 راه اندازي اردوي جهادي ( مربيان خير ) به جهت محدوديت در جذب مربي به روش هاي حق التدريس و استخدام -
 راه اندازي شيوه پروژه يابي به منظور اجراي بازاريابي مهارتي توسط مربيان و همكاران -
 اسناد استاني به منظور استفاده در برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي عملياتي استانتدوين  -
  هم افزايي و احياء تشكل مربيان در استان ها با هدف افزايش تبادل اطالعات -
 لي آزمونها، تهيه استانداردهاي آموزشي و تهيه پروژه هاي عم نظارت بر خريد تجهيزات، برپايي نمايشگاه ،اجراي كارهاي پژوهشي -

 
 هاي آزاد ( بخش خصوصي ) پيشنهادات ارائه شده توسط رييس كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه 
 تمركز زدايي در امر پورتال و آزمون هاي آنالين و واگذاري آن به ادارات كل و مراكز معين -
 ارات كل استان ها مجوز ايجاد مراكز آزمون هاي آنالين توسط بخش خصوصي در استان با همكاري سازمان و اد -
 ها خريد خدمات آموزشي از آموزشگاه -
 هاي آزاد به كانون هاي استان جهت تقويت تشكل ها واگذاري اجرا و برگزاري همايش هاي مهارتي آموزشگاه -
 واگذاري آزمون هاي كتبي و عملي به كانون هاي صنفي با نظارت ادارات كل -
 ل طوالني آن در پورتالتجديد نظر در شيوه نامه انتخاب مربي و حذف مراح -
 كالس هاي مختلط به دليل تعداد كم كارآموزان موزشآ فراهم نمودن امكان -
 حذف آموزش هاي موازي در مراكز -
 اعمال كاهش چشمگير تعهدات آموزشي در مراكز دولتي در راستاي حمايت از بخش خصوصي -
 ها ها و شهرستان شوراهاي اداري استانهاي آزاد از طريق روساي مراكز در  تكليف نمودن معرفي آموزشگاه -
هاي  ، مديريت و مربيگري و توزيع نمودن گواهينامه هاي مهارت به كانونتاسيس ها اعم از تمديد پروانه واگذاري امورات آموزشگاه -

 استاني
 
 (آموزش مجازي ) ارائه نكته نظرات آقاي هاشمي، مديرعامل شركت نپا 

حمايت هاي ادارات كل با با هدف آگاهي بخشي و فرهنگ سازي بكارگيري آموزش هاي الكترونيكي اجراي همايش هاي تخصصي  -
 و درخواست مساعدت و همكاري در اين زمينه استانها 

 مهارتيتوليد محتواي الكترونيكي حرفه هاي مختلف  حمايت براي -
 كي در ادارت كل استانها برگزاري جلسات فرهنگ سازي و آگاهي بخشي در زمينه آموزش الكتروني شركت نپا براي آمادگي -
 خواست رسيدگي به اين موارد درو هاي آزاد  ها و پورتال سازمان آموزشگاه آزمون ي مانندمشكالترفع  -
مهارت  در جشنواره محتواي الكترونيكي با طعم LMS كشوري در بخش شركت نپا، با ارائه محصول سانا، موفق به كسب مقام دوم  -

وعده داده شده بود به دارندگان رتبه برتر همايش تاييده فني سيستم از طرف سازمان داده خواهد شد كه تا به اين لحظه شد كه 
 محقق نشده بود و درخواست پيگيري جهت اجراي اين موضوع را داريم .
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 آقاي مهرورزنماينده روساي مراكز تبريز ارائه پيشنهادات 
 لوم مديريت در هر استانعتاسيس مركز تخصصي كسب و كار و كارآفريني و  پيشنهاد -
 رساني استاندارهاي موجود اين حوزه و تدوين استانداردهاي جديدهاي نرم و به روز به آموزش مهارت توجه ويژه -
ان سازي واحصاء و ر كارشناسي و جريان اطالعات از پايين به باال به منظوري به منظور تقويت بدنه صهاي تخص تشكيل كارگروه -

 ، منطقه اي و كشوريدر سطوح شهرستاني، استاني فرايندها
 تشكيل كارگروه هاي كشوري هرسه ماه يكبار با مديران ستادي و رياست محترم سازمان -
 منظور باالبردن روحيه نشاط و سرزندگي و سالمت روحي و جسمي به توجه ويژه به ورزش كاركنان و برنامه هاي تفريحي و رفاهي -

 
 ارائه پيشنهادات رييس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان سراب آقاي عليزاده 

 
 افزايش حقوق كاركنان سازمان  -
 ترين مطالبات مربيان  كاري از مهمآموزشي و فرهنگي و به تبع آن كاهش ساعت غلي مربيان از فني و مهندسي به تغيير رسته ش -
 مواد مصرفي مورد نياز دوره هاي آموزشي به روزرساني تجهيزات كارگاهي و تامين -

 
 ارائه پيشنهادات نماينده شوراي مربيان اداره كل استان آقاي عبداللهي 

 
 تامين و گسترش شوراي مربيان در سراسر كشور -
 هت ارتباط مستقيم نماينده يا نمايندگان مربيان با رياست محترم سازمانند جم ايجاد پل ارتباطي نظام -

 شركت كنندگان : 

 ، معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي -
 استان مربيان شوراي نمايندهآموزشي و  مراكزو  ادارت روساي مشاورين، معاونين، -
 استان آزاد هاي آموزشگاه صنفي هاي انجمن كانون ياعضا -
  استان نظارت تأهي ياعضا  -
 استان اي حرفه و فني آموزش مراكز در مستقر بنيان دانش هاي شركت نماينده و كاركنان از جمعي -
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 حرفه اي شماره يك تبريز هاي آموزشي مركز آموزش فني و بازديد از كارگاه

 يك تبريزمركز آموزش فني وحرفه اي شماره :  بازديدمحل 

 15/8/96تاريخ: 

 :  بازديدشرح 
 

، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از كارگاه بيوتكنولوژي و محصوالت اين معاون محترم وزير تعاونبازديد 
حرفه اي شماره يك  ، اتومكانيك ، پرورش گياهان دارويي و كارگاه اتومكانيك مركز آموزش فني و  CNCهاي  شركت دانش بنيان و كارگاه

 تبريز
 

 شركت كنندگان : 

 
 ، معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورپاك سرشتجناب آقاي  -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي -
 داره كل استانو كاركنان ا معاونين -
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