
 

 گزارش سفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به 
 1395در سال  سيستان و بلوچستاناستان 

 نشست صميمانه با كاركنان آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان 

 1395شهريورماه  11تاريخ نشست : 

 شرح نشست : 
، تبيين برنامه و ارائه ارائه گزارش مختصر از فعاليتها كل آموزش فني و حرفه اي استان  باسخنراني جناب آقاي جهانتيغي مدير -

 پيشنهادات
 سخنراني نماينده رؤساي مراكز استان  -
 سخنراني نماينده مربيان استان  - 

 موارد مطرح شده توسط جناب آقاي دكتر سازگار نژاد: 

 هاي فني و حرفه اي  ارائه برنامه به دولت به منظور درج در برنامه ششم توسعه با موضوع آموزش -
 پيگيري وضعيت كاركنان قراردادي سازمان  -
  جلسه در سازمان و پيگيري مصوبات اين نشست برگزاري -

 شركت كنندگان در نشست : 
 معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  -
 سركار خانم صياد نژاد مدير روابط عمومي سازمان –
 كل امور مالي سازمان  سركار خانم قنبري مدير – 

 كل استان مدير -
 ادارات و واحدهاي ستادي اداره كل رؤساي –رؤساي مراكز استان  –
 آموزشگاه هاي آزاد استانهاي صنفي و مديران  تعدادي از اعضاي انجمن – 

 

 

 

 



 

 نشست با رؤساي انجمن هاي صنفي و نماينده كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان 

 1395شهريورماه  11تاريخ نشست : 

 شرح موارد مطرح شده در نشست : 
 نشست به منظور بررسي و آسيب شناسي عملكرد آموزشگاه هاي آزاد به شرح ذيل :

 حذف رشته هاي موازي از مراكز تحت پوشش اداره كل  -
 هاي اجرايي استانها  رايزني براي جلوگيري از اجراي دوره هاي آموزشي موازي در دستگاه -
 خصصي ويژه مربيان با هماهنگي مركز تربيت مربي كرج تانها براي اجراي دوره هاي آموزشي و دادن مجوز به است -
 حمايت مالي مديران با پرداخت وام هاي كم بهره جهت خريد تجهيزات وفضاي آموزشي مورد نياز  -
 اجراي آزمون تئوري وعملي با نظارت اداره كل در آموزشگاه هايي كه تجهيزات وامكانات كافي دارند  -
درخصوص مجوز رشته مراقبت زيبايي در مركز  علمي كاربردي مهارت زاهدان با توجه به  درخواست همكاران بخش خصوصي -

نفر ثبت نام شده )كه قبال مورد تاييد شوراي گسترش دانشگاه علمي كاربردي استان قرار گرفته بود 50كثرت متقاضي(حداقل 
 وتوسط دانشگاه مركزي جامع علمي كاربردي حذف گرديده است .

 در نشست :  شركت كنندگان
 معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -
 كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان مدير-
 هاي صنفي و مديران  آموزشگاه هاي آزاد استان تعدادي از اعضاي انجمن –
 رئيس دفتر آموزشگاه هاي آزاد اداره كل -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 كنارك  بندر شوراي اداري  نشست

  سالن اجتماعات شهرستان كنارك: محل نشست

 1395شهريورماه  11تاريخ نشست  : 

 شركت كنندگان در جلسه : 
 معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور جناب آقاي سازگارنژاد،-
 آموزش فني و حرفه اي استان ، مديركل جناب آقاي جهانتيغي -
 نماينده مردم چابهار در مجلس شوراي اسالمي  ،جناب آقاي ايران نژاد -
 امامان جمعه ي تشيع و تسنن  -
 اعضاي شوراي اداري شهرستان كنارك  -
  علماو معتمدين منطقه -

 شرح موارد مطرح شده در جلسه : 
 نژاد :  سازگارجناب آقاي 

موقعيت  با توجه به   منطقه مشكالت و محدوديت هاي موجود در با وجود همه ي فرصت هاي موجود منطقه تأكيد بر استفاده از -
 استراتژيك بندر چابهار و سواحل مكران 

 فرصت هايي نظير گردشگري، نخل، دريا و صيادي فرصت هايي جهت توسعه اين استان است.  استفاده از -
وزراي مرتبط براي  ن با حضور مجمع نمايندگان استاندار، معاونين ودر تهراتا جلسه اي  ندخواست از نماينده مجلس چابهارايشان  -

در تا برنامه ريزي دقيق و  برگزار گردد  تصميم گيري مناسب جهت اشتغال جوانان و به كار گيري نيروهاي بومي  ،بررسي موضوعات
 .آينده نزديك اجرايي شود

 جناب آقاي ايران نژاد نماينده مردم چابهار :
 .خواستار احداث مركز آموزش مهارت هاي دريايي در كنارك و اداره كل آموزش فني حرفه اي در چابهار شدايشان   

 

 


