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 ازندرانمسفر معاون محترم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به استان  

 مازندراناستان  مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه اياندیشی با  هم جلسهحضور در 

 1396 سال ماه بهمن 21  نشست: تاریخ

 : نشست در شده مطرح موارد شرح
 

 :اهم موارد طرح شده در سخنان رئیس سازمان 
 

 ي ا حرفهآموزش هاي  فنی و  جایگاه استان به عنوان استانی پیشرو و موفق در ارائه -
 ي کشورا حرفهتشریح جنبه هاي محیط پیرامونی سازمان آموزش فنی و  -
 عینیت بخشی به آموزش هاي فنی و حرفه اي  -
 ز سوي سازماندرك جامعه از ضرورت آموزش هاي فنی و حرفه اي و استفاده بهینه از این فرصت ا -
 در ارتباط با جامعه سازمان بانان دروازهجایگاه مربیان آموزشی به عنوان  -
 ي و محلیا منطقهي ها آموزشبر تفکر  دیتأک -
 ي مهارتیها آموزشدر ارائه  ها آموزشی این اثربخش، فعاالنه بودن و ها آموزشاصل مهم هدفمند بودن  3تاکید بر -
 

 ن مربیان:اهم موارد طرح شده در سخنا 
و مشاوره هاي فنی و  مشارکت دادن کارشناسان و مربیان در تصمیم گیري ها جهت به ثمر رساندن اهداف -1

 تخصصی با مربیان محترم در زمینه شناخت بازار کار 
سنجی شغل هاي جدید که در حال ظهور هستند و حذف مشاغل اشباع شده و توجه به مطالعه ، بررسی و نیاز  -2

 یژه در حوزه اقتصادي و مقاومتیمشاغل سنتی ، بومی و محلی منطبق با فرهنگ منطقه اي بو
 و روستاها ر مراکز ثابتعالوه بر آموزش مهارتی حرفه هاي مرتبط  د ،ی مشاغل مرتبط با اقتصاد مقاومتیشناسائ -3
 ق مشارکت فعال در المپیاد مهارتشناسائی استعدادها و نخبگان از طری -4
سال سابقه  بعنوان نیروي قراردادي بخش  15تعداد زیادي از همکاران در مراکز حضور دارند که با میانگین  -5

 .ه استدام عملی صورت نگرفتخصوص تبدیل وضعیت شان اقف سازمانی را بعهده دارند ولی درزیادي از وظای
 بهمن ساري به لحاظ فضاي فیزیکی و تجهیزاتی و منابع انسانی از بزرگترین مراکز آموزشی منطقه  22مرکز  -6

سوله کارگاهی به مساحت ده هزار متر مربع و داراي منابع  11هکتار عرصه و عیان و  12می باشد که داراي 
ح بین المللی در بخش المپیاد  با سازمان همکاري می کنند و انسانی و مربیان مجرب که تعدادي از آنان در سط

تجهیزات و امکانات غنی آمادگی تبدیل به مرکز تخصصی و اجراي همه برنامه هاي آموزشی مطابق با سیاست 
 هاي سازمان را داشته و براي اجراي بخشی از برنامه هاي آموزشی مرکز تربیت مربی نیز آمادگی دارد.

 شیابی مربیان با تغییر در شاخص هاي ارزشیابی (از کمی به کیفی)تغییر مالك ارز -7
تحقق آموزش ها در راستاي نیاز بازار (ارتباط با اصناف ) و صنایع (ارتباط با صنعت ) با توجه بیشتر به  -8

 شایستگی مربیان توانمند 
 ي سازمانبرا استفاده از نخبگان مهارتی در جهت در آمد زایی -9
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 جهت خروجی هاي سازمان در جامعه گذاري بیشترپیشنهاد راهکارهاي اثر -10 
 با مشاوره و مشارکت اصناف،کتابی براي شناسایی و دسته بندي مشاغل در جامعه تدوین گردد.   -11
 موزش سایر کارآموزان در نظر گرفته شود. آزا از فعالیت مربیان ویژه آموزش کاراموزان المپیادي بصورت مج  -12
بلکه عالوه بر  کافی نیست،در اعزام مترجم به مسابقات ملی مهارت، تسلط به زبان خارجی عمومی به تنهایی  -13

 آن دانستن زبان فنی نیز ضروري می باشد. 
 اعتبارات مواد مصرفی با ماهیت آموزش هاي مهارتی در مراکز و اهداف برنامه ریزي شده متناسب نیست.  -14
و یا موانعی که در مسابقات جهانی مهارت ( براي رشته هاي ساخت و تولید  پیگیري مناسب و به موقع تحریم ها -15

صورت گیرد تا بتوانیم ظرفیت هاي موجود و توانایی که در رشته هاي فوق داریم به  تراش و فرز) CNCتیمی ـ 
 نمایش بگذاریم. 

سال قبل که در پشت گواهینامه  پیشنهاد می گردد براي گواهینامه هاي فنی و حرفه اي که طبق روال چند -16
ماهه، سابقه کار درج می گردید، در صورت  18پیشرفته و طرح  ، 1و درجه   2اساس گواهینامه هاي درجه بر

 امکان چاپ گردند. 
بار از طریق سازمان جشنواره هاي ایده هاي برتر و یا مخترعین برگزار گردد  یک یاقل سالپیشنهاد می شود حد -17

و ایده ها تجاري سازي شوند و از برندها و شرکت ها دعوت بعمل آید. مربیانی که سوابق ثبت اختراع دارند 
 تشویق و یا ساعت هاي پژوهشی به آنها اختصاص داده شوند . 

عات اي دنیاي اپلیکیشن و فناوري اطالقابلیت ه ورها و شبیه سازها وتایجاد بستر الزم جهت بکارگیري سیمیال -18
 با هدف کاهش هزینه مواد مصرفی  به کمک اعتبارات پژوهشی 

 جهت چاپ و تالیف کتاب براي کارشناسان سازمان اعتبار مناسبی در نظر گرفته شود. -19
 عالی)حذف شود. –خبره  -محدودیت سابقه کار از طرح طبقه بندي مربی ( ارشد  -20
 روز نیست. ه در مرکز تربیت مربی کرج ب ها آموزش  -21
 ز میان دارندگان گواهینامه مهارتمورد نیاز اایجاد ساز و کار الزم جهت الزام صنایع به جذب نیرو ي انسانی  -22

 :نشست در کنندگان شرکت
 

 کشور اي هحرفو فنی آموزش سازمان یسئر و اجتماعی رفاه و کار تعاون، روزی معاون ،پاك سرشتدکتر  آقاي جناب -
 مازندران استان اي حرفه و فنی آموزش مدیرکل ،رضا گرزینجناب آقاي  -
 ستادي، روساي مراکز شهرستان ساري و قائم شهرمعاونین، روساي  -
 مازندران استان آزاد هاي آموزشگاه کانون نمایندگان -
 مربیان آموزش فنی و حرفه اي مازندران -
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 مصاحبه با خبرگزاري صدا و سیما مرکز مازندران

 1396 سال ماه بهمن 21  :صاحبهم تاریخ

 : صاحبهم در شده مطرح موارد شرح
 که است روشنو  شده لیکشور تبد يروزها نیا يجد وضوعي به مآموز مهارت، با توجه به مسئله اشتغال در کشور -

 .کمک کند شغلی يها توسعه فرصت و اشتغال جوانانبه  تواند یاست که م يدیاز اقدامات کل یکی يآموز مهارت موضوع

 جهت را یمتنوع يها برنامه یمهارت يها نهاد آموزش ترینمیرسعنوان   کشور به يا و حرفه یآموزش فن سازمان -

 در کشور در نظر گرفته است.بازار کار  يازهایبازار کار و ن يبا فضا ي مهارتیها آموزش

 يزیر برنامه و خواهد شدفعاالنه اجرا و اثربخش ، هدفمند مهارتی به صورت ها آموزش ویژگی هاي آموزش هاي مهارتی: -

دولت  ییزا اشتغال يها طرحدر  دار تیاولو يها تیبا مز متناسبهر استان ي ازهاین تاکمک خواهد کرد  ههاي صورت گرفت

 .شودمتنوع اجرا  صورت بهارائه و  ، هشد دیها تأک آن که بر

ارزش آفرینی آموزش ها براي گروه هاي هدف چون، روستاییان، شاغلین،  نقش استان ها را در ارتقا کیفی برنامه ها : -

 ها محقق خواهد شد.سایر مخاطبین با اجراي دقیق،  صحیح و فعاالنه استان وها و سربازان  پادگان، دانشگاه، انیزندان

 يارتقا ،نیاوجکار يریاشتغال پذ يارتقااز اهداف  کی با کدام ها آموزش دیبا یعنی ابتدا اثربخشی ی:اثربخشمفهوم  -

تا  شده یطراحی مشخص ابیارزشبا طراحی نظام که  شود یمارائه  ریپذ بیسآ يها گروه فقرکاهش یا و  نیشاغل يور بهره

 .کند يریگیدر جامعه را بهتر پ سازمان و اقدامات ها تیو آثار فعال جینتا

و مقایسه عملکرد استان ها از طریق  يستاد يها گزارشبراساس  و حرفه اي در مازندران: یوضعیت آموزش هاي فن-

و  المپیادي بوده مسابقاتو  یمهارت يها برتر در حوزه آموزش يها از استان مازندران یکیدید؛ سامانه اي که طراحی گر

 د.آور بودن نام مهارت یالملل نیو ب یدر مسابقات مل افرادي از این استان همواره

 نیمسئول يها تیحما در کنار استاستان  ي اینها تیکه مزو کشاورزي  يگردشگر، چوب عیصنادر حوزه  که ییها تیفعال

  است جوانان اشتغالتوسعه  فرصتی ارزشمند براي، یاستان

 مصاحبه: در کنندگان شرکت
 

 کشور اي وحرفه فنی آموزش سازمان یسئر و اجتماعی رفاه و تعاون،کار وزیر معاون ،پاك سرشتدکتر  آقاي جناب  -
 رانمازند  استان اي وحرفه فنی آموزش مدیرکل ،رضا گرزین جناب آقاي  -
  خبرنگار صدا و سیما مرکز مازندران -
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 بهمن سی و نهمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی 22حضور در حماسه 

 1396 سال ماه بهمن 22  :رویداد تاریخ
 : رویداد شرح

 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور همگام با کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه اي مازندران در  

هاي  آرمانبهمن سی و نهمین سالگرد پیروزي باشکوه انقالب اسالمی شرکت کردند و بار دیگر با  22ماسه ح

این مراسم با سخنرانی وزیر کار تعاون و رفاه  .انقالب، امام راحل و مقام معظم رهبري تجدید پیمان کردند

 اجتماعی در تجمع مرکز استان به پایان رسید.

 

 :کنندگان شرکت
 

 کار، تعاون و رفاه اجتماعی محترم وزیر ،جناب آقاي دکتر علی ربیعی   -
 فنی آموزش سازمان رییس و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر معاون ،سلیمان پاك سرشت دکتر آقاي جناب -
 کشور اي حرفه و
 نماینده محترم ولی فقیه استان مازندران ،آیت اهللا طبرسی -
 حترم مازندرانم استاندار ،جناب آقاي اسالمی -
 مازندران  استان اي وحرفه فنی آموزش مدیرکل ،رضا گرزین جناب آقاي  -
 نمایندگان مجلس شوراي اسالمی -
  مدیران دستگاه هاي اجرایی استان -
 فرماندار شهرستان ساري  -
 ان آموزش فنی و حرفه اي مازندرانکارکن -
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 ازندرانمبه استان  معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشوربازتاب رسانه اي سفر  

 

 

ای کشور با مربیان  دکتر پاک سرشت معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه -مازندران  > ھا استان

 ای دیدار کرد و به گفتگو پرداخت.  آموزش فنی و حرفه

ای کشور در این دیدار که با  مازندران دکتر سلیمان پاک سرشت رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه  به گزارش خبرگزاری خبرانالین منطقه

ای برگزار شد استان  ھای آزاد استان و مربیان آموزش فنی و حرفه حضور مدیران ستادی ، برخی از روسای مراکز، نمایندگان آموزشگاه

درپی این اداره کل در مسابقات ملی مھارت را  ای دانست و موفقیت پی انی پیشرو و موفق در ارائه آموزش فنی و حرفهمازندران را است

 شاھد این ادعا عنوان کرد.

معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم ارتباطات بیرونی سازمان تصریح کرد: حیاط یک سیستم بستگی به ارتباط درست، 

ای به بلوغ و پختگی الزم در  سال از انقالب، وھمگام با آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ٤۰ه روز و موثری با محیط بیرون دارد و با گذشت ب

 این زمینه رسیده است و درکی کاملی از شرایط پیش رو در جامعه دارد.

ھای  شود اظھار داشت: محیط ھایی را شامل می جنبه ای کشور چه وی در تشریح اینکه محیط پیرامونی سازمان آموزش فنی و حرفه

ھای است که سازمان باید برای پویایی و ثمربخشی  صنعت و صنوف، محیط آموزشی، جامعه، دولت و نھادھای دولتی ازجمله محیط

 بیشتر با آن ارتباط موثری داشته باشد.

را زمانی مناسب دانست که جامعه به تواند به عینه اثرات آن را ریزی و موفقیت آن  ای کشور برنامه رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه

ھای مھارتی پی برده است و این فرصت تاریخی است که باید از آن نھایت  ضرورت آموزش مشاھده کند و افزود: خوشبختانه جامعه به

 بھره را ببریم.

گوییم نیاز مھارت و فقر مھارتی جدی است و فقر مھارت نسلی ھا و ھمکاران سازمان تأکید کرد که باید به جامعه ب وی به روابط عمومی

 ھا سازمان آگاه کنیم. ھا، توانایی ریزی دقیق و درست آنان را از فعالیت کند و باید با برنامه جامعه را تھدید می

نست و افزود: اصرار بنده برای بانان این سازمان در ارتباط با محیط بیرون دا ای را دروازه دکتر پاک سرشت مربیان آموزش فنی و حرفه

ترین بخش سازمان، با  ھا به این جھت است که مربیان کسانی ھستند که در عینی برگزاری چنین جلساتی با مربیان آموزشی استان

 ...صنایع، صنوف و نیازھای آموزشی جامعه در ارتباط ھستند.
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