
 

 ايالمبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 افتتاح مركزآموزش هتلداري و گردشگري استان ايالم  :بازديدعنوان 

 1392ماه بهمن  30  : بازديدتاريخ 

  :بازديدشرح 
افتتاح مركز به منظور تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه هتلداري و گردشگري با توجه به همجواري استان ايالم  -

 با كشور عراق و ارتقاي سطح كيفي مراكز سياحتي تفريحي در استان ايالم 
استاني  تجهيز  – متر مربع از محل اعتبارات ملي 1500مركز هتلداري و گردشگري استان ايالم با مساحتي بالغ بر  -

 و راه اندازي گرديد 

افتتاح و راه اندازي رشته هاي آموزشي گردشگري، ميزآرايي هتل، انبار دار هتل، سر ميزبان هتل، سرپرست  -
   1و  2رستوران، متصدي خدمات مجالس و آشپزي درجه 

 الميا يگروه يدر جمع خبرنگاران رسانه ها حضور رياست سازمان -
 برنامه زنده تلويزيوني افق روشنحضور رياست سازمان در  -

 

 شهرستان ايالمو مركز شماره يك برادران  مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران  محل بازديد:

 1392ماه بهمن  30 تاريخ بازديد:

 شرح بازديد:
 با  ضمن آشنايي ،اداري بخشهاي آموزشي و  از كارگاهو بازديد  استانكز آموزش فني و حرفه اي احضور در مر -

 كزبرنامه هاي آموزشي مر ها و فعاليت
تأكيد دكتر پرند بر استفاده از مدل هاي كارآفريني در زمينه قالي بافي به عنوان كليد و راه گشاي توسعه، توليد و  -

 اشتغالزايي در اين استان
آموختگان براي تأمين نيروي انساني ماهر تغالزايي مهارت شكيد رييس سازمان بر رشته جوشكاري در جهت اأت -

 مورد نياز در مراكز صنعتي استان و استان هاي هم جوار و حتي كشور عراق
بازديد  از كارگاه تراش سنگ هاي قيمتي ضمن تأكيد ويژه  بر قابليت هاي صادراتي اين رشته، با توجه به بازارچه   -

  مرزي مهران و تردد زوار ايراني و عراقي
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استان از پايانه هاي مرزي مهران و بازارچه مرزيبازديد   محل بازديد:

 1392يكم اسفندماه  تاريخ بازديد:

  شرح بازديد:
تأكيد رياست سازمان  به جذب مشاركت كارآفرينان بزرگ و دادن تسهيالت در زمينه قوانين و ساختارها و امنيت  -

اقتصادي و سرمايه گذاري نه تسهيالت مالي به آنان، براي برداشتن گام بلندي در جهت ايجاد اشتغال و مولد و 

 پايدار و جوانان جوياي كار و رشد اقتصادي منطقه 

 برنامه هاي اساسي سازمان آموزش فني و  يكي ازبه عنوان زشي آموزش، توليد، بازاريابي و فروش الگوي آمو -

   استان ها حرفه اي كشور و مراكز آموزشي
 تأكيد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به ايجاد بازارچه مرزي فروش محصوالت استان و حتي كشور  -

 پيش بيني اعزام تور كارآفرين به استان براي جذب كارآفرينان در بحث توليد و اشتغال پايدار   -

 :مراسم بازديد شركت كنندگان در
 دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  -
 نماينده مجلس شوراي اسالمي  -
 معاونين استاندار   -
 فرماندار مهران   -
  مديران استان و شهرستان  -
 حرفه اي استان خوزستان  مديركل آموزش فني و -

 

 با استاندار ايالمنشست   عنوان نشست:

 1392ماه بهمن  30 تاريخ نشست :

  شركت كنندگان در نشست:

 حرفه اي كشوردكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و  -
  مشاور عالي رياست سازمان و معاون اداري و پشتيباني دانشگاه علمي و كاربردي -
 حرفه اي استان  مديركل آموزش فني و -

 معاونان  و مسئوالن استانداري -
  :شرح موارد طرح شده در نشست

دكتر پرند با اشاره به همجواري استان با كشور عراق تأكيد بر اجراي ديپلماسي مهارت براي تبديل مشكالت به  -
 فرصت 

 اشاره رييس سازمان به مدل توليد، بازاريابي و فروش با توجه به نياز سنجي منطقه و احصاء نيازها  -
 ر بحث توليد و اشتغال پايدار  پيش بيني اعزام تور كارآفرين به استان براي جذب كارآفرينان د -
 تربيت نيروي كار ماهر در استان براي استفاده  صاحبان صنايع از كارگران و تكنيسين هاي بومي  -
  استانپيشنهاد  طرح ساماندهي كارگران صنعت و ساختمان بصورت پايلوت در بازه زماني و مكاني مشخص در  -
 برنامه هاي اساسي سازمان آموزش فني و  يكي ازبه عنوان  الگوي آموزشي آموزش، توليد، بازاريابي و فروش -

   استان ها حرفه اي كشور و مراكز آموزشي
 



 

     

    

 



 

       

  

 


