
 

 سفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به 

 1395در سال  آذربايجان غربياستان 

 

 خويآموزش فني و حرفه اي از مركز بازديد 

  1395ماه سال  آبان 27:  تاريخ بازديد
 : بازديدشرح موارد مطرح شده در 

 گيرند . هاي الزم را براي ورود به بازاركار فرا مهارت آموزان در مراكز آموزش فني و حرفه اي، آموزش -
مركز آموزش فني و حرفه اي ثابت  700امسال براي تامين نيازهاي بازار كار به نيروي ماهر يك ميليون نفر دوره در  -

دولتي و در سه هزار كارگاه و هشت هزار آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي را 
 فرا گرفته اند. 

مه هاي آموزشي مراكزآموزش فني و حرفه اي است و اين سازمان براي آموزش هاي بازار محور در اولويت برنا  -
تربيت نيروي كار ماهر تفاهم نامه هايي با بخش هاي صنعت، معدن، فناوري اطالعات، صنايع دستي و كردشگري و 

 بازآفريني شهري امضا كرده است.

 : بازديددر  حاضران
 و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورمعاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  -

 كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي مدير -

 حراست اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي مسئول معاونين و  -

 رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان خوي -
 

 

 

 

 



 

  با صدا وسيماي مركز خوي مصاحبه 

  1395ماه سال  آبان 27:  مصاحبهتاريخ 
 : مصاحبهشرح موارد مطرح شده در 

 كشور اي حرفه و فني آموزش مراكز در دوره نفر ميليون يك آموزش -
 براي سازمان اين و است اي حرفه و فني مراكزآموزش آموزشي هاي برنامه اولويت در محور بازار هاي آموزش -

 و كردشگري و دستي صنايع اطالعات، فناوري معدن، صنعت، هاي بخش با هايي نامه تفاهم ماهر كار نيروي تربيت
 .است كرده امضا شهري بازآفريني

 دو از بيش حاضر حال در كه است شده تعريف آموزشي استاندارد هزار هفت اي حرفه و فني هاي آموزش حوزه در -
 .است برداري بهره حال در آموزشي استاندارد هزار

 سازمان دار اولويت هاي برنامه از آموزي مهارت مراكز در تي سي آي و تي آي هاي فناوري از استفاده گسترش -
 .است

 : مصاحبه كنندگان
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماكو آزاد درمنطقه غربي آذربايجان اي حرفه و فني آموزش دستاوردهاي نمايشگاه از بازديد

  1395ماه سال  آبان 27:  تاريخ بازديد
 : بازديدشرح موارد مطرح شده در 

تربيت و آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار و توأم كردن آموزش و مهارت  -
 اي است.  از جمله رويكردهاي آموزش فني و حرفه

عه و پيشرفت در كشور در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي محسوب مي مهارت آموزي در همه حال پيش نياز توس  -
هاي  مندي از مهارتهاي تخصصي و فني است و جواناني كه داراي مهارتهاي حرفه شود و امروز بازار كار نيازمند بهره

 باشند مشكل كمتري براي ورود به بازار كار دارند.
وده و كارآفرين باشند وام مي دهد و جوانان آموزش ديده و صندوق كارآفريني اميد به افرادي كه صاحب ايده ب   -

 برگزيدگان مسابقات ملي مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي نيز مي توانند از اين وام ها بهره مند شوند.

 : بازديددر  حاضران
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اروميه در رسانه اصحاب با  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان رئيس خبري نشست

  1395ماه سال  آبان 28:  تاريخ بازديد
 : بازديدشرح موارد مطرح شده در 

 به مدرك و دانش داشتن و شده اثبات همگان بر شغل حفظ حتي و شغل يافتن براي مهارت شآموز اهميت امروزه -
 .گيرد قرار توجهات صدر در آموزي مهارت موضوع بايد بنابراين ،شود اشتغال به منجر تواند نمي تنهايي

 و است كار بازار بر محاك شرايط بر منطبق و جامعه روز نياز بر مبتني كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان خدمات -
 اثربخش هاي آموزش ارائه و جديد هاي مهارت شناخت و بندي اولويت براي كار بازار از مداوم هاي گيري سفارش

 .است انجام حال در پيوسته صورت به
 انساني نيروي ساله، 5 برنامه طول در  شده مقرر گرفته، انجام تجارت و معدن صنعت، وزارت با كه توافقي اساس بر -

  را الزم هاي مهارت اي، حرفه و فني آموزش سازمان سوي از كشور صنعتي هاي شهرك تمام در كار براي زمال
 .شوند كار به مشغول سپس و گرفته فرا

 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان سوي از مختلف هاي دستگاه با اي گسترده توافقات و تعامالت اخير دوره در -
 كميته ها، شهرداري با همكاري كشور، سراسر هاي دانشگاه در آموزي مهارت مراكز يانداز راه كه رسيده انجام به

 .آنهاست جمله از ها زندان و ها پادگان امداد،
 و آمده پديد مهارت جهاني مسابقات در اسالمي ايران فرزندان شركت براي تري مطلوب شرايط پسابرجام دوره در -

 .شود مي برگزار كشور رد مهارت ملي مسابقات اختتاميه آذرماه در
 در جوانان از نفر هزار 240 آموزي مهارت كار اينك هم كشور، در مقاومتي اقتصاد هاي پروژه اجراي به اشاره با -

 مازاد را بيشتري تعهدات دارد آمادگي سازمان اين و است انجام حال در كشور محروم و روستايي عشايري، مناطق
 .بپذيرد هارتيم هاي آموزش ارائه براي رقم اين بر

 و فني آموزش سازمان كاري حوزه در مشكالت ترين مهم از مختلف هاي دستگاه سوي از موازي هاي آموزش ارائه -
 .شود حل بايد كه است كشور اي حرفه

 : نشست خبري شركت كنندگان در 
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي  مدير -

 ها و مطبوعات  صدا وسيما و خبرنگاران خبرگزاري -
 

 

 

 

 

 



 

 غربي آذربايجان استان اي حرفه و فني آموزش كل اداره مديران شوراي جلسهدر حضور 

  1395ماه سال  آبان 28:  جلسه تاريخ
 : جلسهشرح موارد مطرح شده در

 اين و كند مي وصل كار دنياي به را دانش دنياي كه است پلي عنوان به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان -
 .باشد متعالي و هوشمند توانمند، سازماني بايد سازمان

 به مهارتي هاي آموزش ارائه و كرد نياد روز تغييرات اساس بر تكنولوژي سريع تغييرات و پيشرفت لزوم بر تأكيد -
 .باشد روز به و پويا بايد جامعه

 گيرد؛ قرار توجه مورد فردي هاي مهارت و اي حرفه صالحيت بايد محوله وظايف و مشاغل در افراد كارگيري بهدر  -
 و حمايتي هاي دستگاه و اجرايي هاي دستگاه ديگر همگرايي و همراهي كه بوده بخشي بين امري آموزي مهارت

 . طلبد مي را كشور گذار سياست
 .دهد مي شكل را اي حرفه و فني آموزش سازمان روح مربي -
 .باشد رقابت كه يابد مي تجلي جايي آموزش و است مهارتي هاي آموزش روح مهارت جهاني مسابقات -
  ملي سطح در و استانها در اي حرفه و فني آموزش كل ادارات توسط مهارت آزاد مسابقات برگزاري -
  همكاران معيشت پيگيري -

 : جلسهدر حاضران
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي مدير -

 رؤساي ستادي و رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي معاونين و  -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غربي آذربايجان استان اي حرفه آزاد هاي آموزشگاه مؤسسين با تخصصي نشستحضور در 

  1395ماه سال  آبان 28:  جلسه تاريخ
 : جلسهشرح موارد مطرح شده در

 صنفي هاي تشكل و ها انجمن نمايندگان و مؤسسات مؤثر و مستقيم مشاركت هاي زمينه آوردن فراهم -
 هاي گروه ترغيب و دسترسي افزايش طريق از مهارتي هاي آموزش ارائه در اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه

 است.  مطلوب مؤسسات اين در آموزي مهارت به مختلف
 دولتي مراكزثابت تنها نه و است اي حرفه و فني آموزش سازمان ،كشور در مهارتي هاي آموزش اصلي متولي -

  را موضوع اين  بلكه ،كنند نمي اجرا را اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه با موازي آموزشي هاي دوره
 .نيمك مي پيگيري زني را دهند مي ارائه موازي هاي آموزش كه مؤسساتي و ها ستگاهد ساير خصوصدر

 جهاني ها آموزش امروز و شوند مي توصيف خاصي ي ها شاخص با آموزش كنيم مي زندگي آن در كه جهاني -
 . شوند داده انتقال و گيري اندازه جهاني استانداردهاي و مفاهيم با  بايد و اند شده

 در سوم جهان كشورهاي هنوز لي و شود مي ارائه مجازي صورت به و دور راه از آموزش صنعتي كشورهاي در -
 .است مانده باقي سنتي مراحل همان

 بر ،مهارتي هاي آموزش سازي شبيه حتي و بعدي چند و بعدي دو ،بعدي تك مجازي هاي آموزش ارائه بر تأكيد -
  مجازي فضاي در آن انتشار و محتوا توليد

 مقررات و قوانين چارچوب در كه بروند پيش سمتي به بايد اي حرفه و فني آزاد هاي آموزشگاه اينكه بر تاكيد -
 .كند پيدا نمود آن در رقابت كه يابد مي تجلي زماني و است مستمر نهاد يك آموزش و  برسانند اثبات به را خود

 و نظرات نكته غربي آذربايجان استان اي حرفه و فني آزاد هاي وزشگاهآم از نمايندگاني نشست اين در -
 .كردند مطرح را خود پيشنهادات

 : جلسهدر حاضران
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 جان غربي كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايمدير -

 هاي آزاد فني و حرفه اي استان اذربايجان غربي  مؤسسين و مديران آموزشگاه -
 

 

 

 

 

 



 

 غربي آذربايجان استاندار با ديدار

  1395ماه سال  آبان 28: ديدار تاريخ
 :شرح موارد مطرح شده 

 ارتقاي ،اي حرفه و فني آموزش سازمان در اصلي راهبرد كار، نيروي توانمندسازي و مهارتي هاي آموزش توسعه در -
 .است بيكاري نرخ كاهش و مولد اشتغال ايجاد پايدار، توسعه زيربناي عنوان به ها آموزش آفريني نقش

 و فني آموزش مانساز كاري حوزه در مشكالت ترين مهم از مختلف هاي دستگاه سوي از موازي هاي آموزش ارائه -
 .شود حل بايد كه است كشور اي حرفه

 با و است برخوردار مهارتي هاي آموزش زمينه در بااليي هاي قابليت از كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان -
  مناطق و رسمي غير هاي سكونتگاه در است قرار ، شده امضا شهرسازي و مسكن وزارت با كه هايي نامهتفاهم

 .نماييم ارائه  را مهارتي هاي آموزش مقاومتي اقتصاد هاي پروژه اجراي ايراست در دست دور
 دولتي غير عمومي نهادهاي مشاركت با ثابت آموزشي مراكز هاي كارگاه ظرفيت از استفاده و برداري بهره بركيد أت -

  جامعه در مهارتي هاي آموزش توسعه منظور به ها دهياري و ها شهرداري چون
 كردن نهادينه در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان هاي فعاليت از تقدير ضمن نيز غربي آذربايجان استاندار -

و  كرد تأكيد اجتماعي ديدگان آسيب به مهارتي هاي آموزش ارائه برضرورت ،جامعه در اي حرفه و فني هاي آموزش
 به پايدار اشتغال هاي زمينه ايجاد منظور به سميغيرر هاي گاه سكونت در آموزي مهارت مراكز ايجاد و اندازي راه

 .شد خواستار را اجتماعي ديدگان آسيب

 : جلسهدر حاضران
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي مدير -

 استاندار آذربايجان غربي  -
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غربي آذربايجان استان اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت تابعه هاي دستگاه هماهنگي شوراي نشست در حضور

  1395ماه سال  آبان 29: ديدار تاريخ
 :شرح موارد مطرح شده 

 نيروهاي براي جامعه هاي نيازهاي براساس روز به و جديد هاي فرصت جاداي و شاغالن براي كار بازار پايداري -
 .است اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت اولويت مهمترين كار جوياي

از ظرفيت هاي بخش هاي دولتي و خصوصي از جمله اصناف، اتاق تعاون و تشكل هاي كارگري و كارفرمايي،  -
ي كه در اقتصاد نقش دارند، براي رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال يتشكل هاي نظام مهندسي و مجموع تشكل ها

 استفاده شود.
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور آموزش هايي با رويكرد سفارش محوري ارائه مي دهد.  -
 به استاندارد رساندن سازمان كه نيازمند سرمايه و به روزرساني مهارتها و همچنين جامعه ما نيازمند مهارت بوده -

 گذاري براي توسعه است از اهميت ويژه برخوردار مي باشد.
مناطق عشايري، روستايي و محروم كشور در حال انجام است و اين سازمان آمادگي ارائه آموزش هاي مهارتي در  -

 دارد تعهدات بيشتري را مازاد بر آن بپذيرد. 
كسب مي كنند و با مهارت نحوه زندگي  آموزش هاي مهارت بر سه گونه اند. دسته نخست مهارت هايي كه افراد -

آنها ارتقا مي يابد، دسته دوم آموزش هاي تكميلي براي شاغالن در بازار كار و دسته سوم آموزش مهارت براي 
 جويندگان كار است.

 : جلسهدر حاضران
 معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 دير كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي م -

   غربي آذربايجان استان اجتماعي رفاه و تعاون،كار وزارت تابعه هاي دستگاه هماهنگي شورايمديران  -
 

 

 


