
 
 

 
 

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

 1395در سال 

 نماينده ولي فقيه استان خوزستان ديدار
 20/8/95:  تاريخ نشست

 شرح موارد طرح شده در نشست: 
 عملياتي براي رفع معضل بيكاري خوزستان  هاي طرح ي از مهم ترينيكبه عنوان اي  فني و حرفهآموزش هاي توسعه  -
 به منظور كمك اشتغال جوانانهاي مهارتي  آموزش و اي اندازي مراكز فني و حرفه راه بسيج انقالبي برايايجاد  -
 بازاركار نياز باآموزش متناسب ايجاد  -

 : در نشستشركت كنندگان 
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يسريمعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جناب آقاي سازگارنژاد  -
 مديركل دفتر راهبري اجراي آموزش صنايع و صنوف -
 سازمان مديركل امور اداري و منابع انساني -
  خوزستان مديركل آموزش فني و حرفه اي -

 

 هاي كار، ارتباطات و استانداري خوزستان نامه بين وزارتخانه تفاهم 18امضاي نشست 
 20/8/95:  تاريخ نشست

 شرح موارد طرح شده در نشست: 
طرح شهر هوشمند اهواز، شبكه هوشمند انرژي برق، شبكه هوشمند انرژي آب، حمايت از توليد محتواي داراي ارزش افزوده، پرداخت 

  دهنده كسب و كار، توسعه سالمت الكترونيكي، شتاب دهي به كسب و كارهاي نو از طريق سامانه باشگاه سمك،  الكترونيك شهري، شتاب
تا  يكبند  هايوكار توليد محتوا وصي، توسعه كسببرداري از مركز داده بخش خص هاي شهري و روستايي، ايجاد و بهره توسعه زيرساخت

 .ها بوده است نامه از موضوعات اين تفاهم پنج

 شركت كنندگان در نشست: 
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يسريمعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جناب آقاي سازگارنژاد  -
 وزير ارتباطات -
 استاندار خوزستان -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي خوزستان  -

 

 

 

 



 
 

 
 

  مراكز بخش دولتي آموزش فني وحرفه اي استان خوزستاننشست باروساي 
 20/8/95:  تاريخ نشست

 شرح موارد طرح شده در نشست: 
 اي فني و حرفهحق التدريس تكليف وضعيت مربيان   تعيين -
 اي  صنايع نفتي از مراكز فني و حرفه  حمايت  مكانيسمطراحي  -
 مراكز بخش خصوصيو عدم تعطيلي هاي آزاد  آموزشگاهحمايت از  -
 سازمان در ابوظبيالمللي  هاي ملي و بين كارگيري همه ظرفيت به -
 ها نسبت به سال گذشته درصدي دريافتي 40تا  30افزايش تالش براي  -
 هاي خارجي  نظر روزانه با هيأت مذاكره و تبادل -
 حضور هيأت وزارت آموزش آلمان در هفته آيندهاطالع رساني از  -

 شركت كنندگان در نشست: 
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يسريمعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جناب آقاي سازگارنژاد  -

 مديركل دفتر راهبري اجراي آموزش صنايع و صنوف -
 سازمان مديركل امور اداري و منابع انساني -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي خوزستان -
 اداره كل معاونين -
 روساي ادارات -
 روساي مراكز -

 

 نشست باكانون انجمن صنفي و مديران آموزشگاه هاي آزاد فني وحرفه اي استان خوزستان
 20/8/95:  تاريخ نشست

 شرح موارد طرح شده در نشست: 
 فرآيندها و كيفيت بخشي به آموزش ها  تمامياجراي ضوابط، دقت در  -
  يجديد در دنياي امروز صنعت ها و آموزش هاي مهارتارائه  -
 با هم انديشي، همفكري، همكاري و تعامل دو طرفه برطرف كردن مشكالت موجود  -
 هاي جديد و خالقانه  رشته ايجاد -
 عدم ارائه آموزش هاي موازي با بخش خصوصيهاي آزاد  آموزشگاه عدم تعطيلي -

 شركت كنندگان در نشست: 
 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور يسريمعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جناب آقاي سازگارنژاد  -

 مديركل دفتر راهبري اجراي آموزش صنايع و صنوف -
 سازمان مديركل امور اداري و منابع انساني -
 مديركل آموزش فني و حرفه اي خوزستان -
 معاونين اداره كل -

 رييس كانون انجمن صنفي  -
 مديران آموزشگاه آزاد -

 


