
 

 لرستانبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 

 افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي سپيد دشت در استان لرستان محل بازديد:

 1392ماه آذر 2  تاريخ بازديد:

 شرح بازديد: 

(ره) و  امام جمعه شهرستان و رييس كميته امداد امام خمينيبرگزاري مراسم افتتاحيه رياست سازمان،  -
 جمعي از مسؤوالن اين شهرستان

 قاليبافي و  ،دوخت علوم رايانه، طراحيكارگاه آموزشي در رشته هاي  8 افتتاح و راه اندازي -
 و... صنايع دستي

 

 استان لرستانهاي شغلي  صندوق فرصت محل بازديد:

 1392ماه آذر 2  تاريخ بازديد:

 شرح بازديد: 

تعدادي از كارآفرينان به دعوت رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به منظور بررسي  بازديد -
  محلهاي اشتغال و آموزش  ظرفيت

 اشتغالزاييو هاي آموزشي  ظرفيتمتشكل از كارآفرينان استان براي بررسي تشكيل كارگروه تخصصي  -
  محل راهكارهاي راه اندازيارائه و 

 

 ديدار رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با استاندار استان لرستان عنوان نشست:

 1392ماه آذر 2 تاريخ نشست:

 شركت كنندگان در نشست:
 و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوركار و رفاه اجتماعي  ،وزيرتعاون معاون -

 سازمان معاون اداري و پشتيباني -

 مديركل و معاونان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان -

 شرح مواردطرح شده در نشست:
  فروش و بازاريابي توليد، ، آموزش آموزشي؛ الگوي اجراي طرح و خصوصدرتوضيحاتي درمورد   -
 هاي موجود هر استان شناسايي و استفاده بهينه از ظرفيت -

 

 



 

 

 ديدار رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با رييس كميسيون امنيت ملي كشور نشست:عنوان 

 1392ماه آذر 2 تاريخ نشست:

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

 معاون اداري و پشتيباني سازمان -

 امنيت ملي كشوررييس كميسيون  -

 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان  -

 شرح مواردطرح شده در نشست:
   مقام چهارم جهانيو كسب  چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت ارائه گزارشي از -

 تقويت فرهنگ كار و مهارت آموزي   وسازي  فرهنگضرورت   -

  فروش و بازاريابي توليد، آموزش، آموزشي؛ الگوي اجراي طرح و خصوصدرتوضيحاتي  -
 

 دورود و ازنا در مجلس شوراي اسالمي، اليگودرزشهرهاي  گانديدار با نمايند عنوان نشست:

 1392ماه آذر 2 تاريخ نشست:

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

 دورود و ازنا، شهرهاي اليگودرز گان مجلسنمايند -

 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان  -

 شرح مواردطرح شده در نشست:
 تأثيرگذاري در ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري وهاي مهارتي  تأكيد بر اهميت آموزش -
هاي فني و حرفه اي، يكي از عوامل بسيار مهم در ايجاد روحيه خودباوري در جوانان و  آموزش -

  ت آنان در توسعه اقتصادي كشورمشارك
 هاي بومي و منطقه اي در كشور هاي فني و حرفه اي بايد براساس ظرفيت آموزش -

 هاي محصول محور و پروژه محور  رويكرد جديد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به سمت آموزش -

 

 هاي دورود و ازنا مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان محل بازديد:

 1392ماه آذر 2  بازديد: تاريخ

 شرح بازديد: 

هاي دورود و ازنا  نماينده مردم شهرستانبه اتفاق رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  بازديد -
  مركز يهاي آموزش به منظور بررسي ظرفيت در مجلس شوراي اسالمي

 فروش و بازاريابي توليد، آموزش، آموزشي؛ الگوي اجراي طرح و خصوصدرارائه توضيحاتي  -
 



 

 

 مركز شماره يك شهرستان خرم آباد محل بازديد:

 1392ماه آذر 2  تاريخ بازديد:

 شرح بازديد: 

 مركز  يآموزش از كارگاه هاي رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  بازديد -
 فروش و بازاريابي توليد، آموزش، آموزشي؛ الگوي اجراي طرح و خصوصدرارائه توضيحاتي  -
 پاسخ به سوواالت كارآموزان مركز -
 ، واليبال و سالن ورزشي دو منظوره بدنسازي مركززمين چمن فوتبالافتتاح  -

   

    

 ديدار رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با رييس كميسيون امنيت ملي كشور عنوان نشست:

 1392ماه آذر 2 تاريخ نشست:

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

 معاون اداري و پشتيباني سازمان -

 رييس كميسيون امنيت ملي كشور -

 مديركل آموزش فني و حرفه اي استان  -

 شرح مواردطرح شده در نشست:
   ارم جهانيمقام چهو كسب  چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت ارائه گزارشي از -
 تقويت فرهنگ كار و مهارت آموزي   وسازي  فرهنگضرورت   -

  فروش و بازاريابي توليد، آموزش، آموزشي؛ الگوي اجراي طرح و خصوصدرتوضيحاتي  -
 

 

      

 



 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


