
 

 كرمانشاهبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 

مركز آموزش فني و حرفه اي مهارت هاي تخصصي و مركز تربيت مربي فناوري برتر افتتاح  بازديد:افتتاح و محل 
  استان كرمانشاه در) (هايتك

 1392اسفندماه  يكم بازديد:افتتاح و تاريخ 

 شرح بازديد:
مهارت هاي تخصصي شهرك دولت آباد با اعتباري  21آموزش فني و حرفه اي شماره و بهره برداري از مركز افتتاح  -

  بالغ بر پنج ميليارد ريال از محل اعتبارات بانك جهاني
ميليارد ريال و شامل هفت كارگاه ريخته گري تحت فشار،  31 با اعتباري بالغ برراه اندازي و تجهيز مركز هايتك  -

  SEMريخته گري دقيق، ابزار دقيق، بيوتكنولوژي، نمونه سازي سريع، نانوتكنولوژي (صنايع غذايي) و 
يدواري مي باشد و ابراز امهمتراز تجهيزات كشور هاي پيشرفته  كهتجهيزات مركز هايتك  بر پرنداشاره دكتر  -

با بهره گيري از پتانسيل ها و نيرو هاي توانمند دانشگاهي استان در اين حوزه به  براي  اين كه مركز بتواند 
 موفقيت هايي دست يافته و به عنوان قطب اصلي هايتك در غرب كشور و چه بسا كل كشور شود. 

 موزش فني و حرفه ايآ مركز 50را در  "آموزش، توليد، بازاريابي و فروش"الگويپياده سازي  -
  افغانستان و عراق آفريقايي، كشورهاي از سرمربي 300آموزش از و اطالع رساني مهارت ديپلماسي بحث به اشاره -

  تاكنون جاري سال ابتداياز 
 در اسفندماه سازمان همت با فاضالب و آب منابع مديريت المللي بين همايش برگزارياطالع رساني در مورد  -
 تأكيد استاندار بر مهارت آموزي جوانان براي افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها  -
 تاكيد بر ايجاد اشتغال پايدار و مشاغل خانگي -

اشاره به ظرفيت بسيار عظيم آموزش فني و حرفه اي به عنوان يك بستر بسيار مهم و حياتي در رفع مشكل  -
 بيكاري جوانان

 بازديد: كت كنندگان در مراسم افتتاح وشر
 دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  -
 ه مردم سنقر و كليايي در مجلس شوراي اسالمي يندنما -

 در مجلس شوراي اسالمي نماينده پاوه و اورامانات -
 استاندار  -
 معاون اداري و پشتيباني سازمان -
 فه اي استان البرزمديركل آموزش فني وحر -
 كرمانشاه حرفه اي استان مديركل آموزش فني و -
  مديران استان و شهرستان -

 

 دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  حضور -

 يشاعر پرآوازه كرمانشاهعزيزي  از احمدو عيادت در بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه  و هيأت همراه  

 



 

 نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمانشاهبا نشست   عنوان نشست:

  1392ماه اسفند دوم تاريخ نشست :

  شركت كنندگان در نشست:

 دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -
 پاوه و اورامانات درمجلس شوراي اسالمينمايندگان مردم سنقر و  -
 معاون اداري پشتيباني سازمان  -
 حرفه اي استان  مديركل آموزش فني و -

  :شرح موارد طرح شده در نشست
دكتر كورش پرند، معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رييس  توسط فعاليت ها و عملكرد سازمانتشريح  -

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

تأكيد ولي فقيه  بر آموزش هاي فني و حرفه اي و انتقال مهارت و هنر به ويژه صنايع دستي به جوانان براي فراهم  -
 آوردن زمينه هاي صادرات و رونق كسب و كار

  و گسترش فرهنگ مهارت آموزي در سطح جامعه  ترويج فرهنگ كارآفريني جايگزين فرهنگ پشت ميزنشيني -

 

        

 



 

 

 

 


