
 
 

 
 

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

 1396در سال 

 حضور در مراسم جشن عيد مبعث خانواده بزرگ فني و حرفه اي استان كرمانشاه  عنوان فعاليت:

 تاالر خجسته:  فعاليتمحل 

 1396ارديبهشت    4اليت: فعتاريخ 

 :  فعاليتشرح 
 فني و حرفه اي كرمانشاه و خانواده هاي آنان  و آموزشگاه هاي آزاد آموزش  كاركنان و مربيان  حضور در جمع صميمي -
 ،به نام سال اقتصاد مقاومتي ؛توليد  96راني معاون محترم وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي  با محور نامگذاري سال نسخ -

 اشتغال  و تعهدات رسالت سازمان در مسير تحقق شعار سال 
و آقاي  سازگار نژادجناب آقاي  صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي استان كرمانشاه  از تقدير و قدرداني  كانون انجمن -

 زحمات و خدمات   ناصري اميد بابت
 ير لوح تقد يتجليل از مقام شامخ مربيان بخش دولتي  و خصوصي با اهدا -
 تقدير از مربيان و روساي مراكز نمونه و برتر  -

 مسابقات ملي مهارت تقدير از مدال آوران  -
 

 شركت كنندگان : 
 معاون وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي و رئيس سازمان ،نژاد سازگار جناب آقاي -
 معاون توسعه مديريت  و منابع  ،كيايي جناب آقاي -

 مشاور رياست سازمان و مدير كل امور مالي ،قنبريدكتر  خانم سركار -
 معاون هماهنگي و امور اقتصادي  استانداري كرمانشاه، رحيمي جناب آقاي -

 مدير كل حوزه ي استانداري كرمانشاه ،پيري جناب آقاي -

 مدير كل حراست استانداري  كرمانشاه ، قاسمي جناب آقاي -

 ، كار  و رفاه اجتماعي استان كرمانشاهمديركل تعاون ،ياوري جناب آقاي -
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 اي حرفه و فني آموزش كل اداره خصوصي و دولتي بخش مربيان و كاركنان با نشست عنوان فعاليت:

 كرمانشاه استان جلسات لنسا:  فعاليتمحل 

 1396ارديبهشت    5     فعاليت: تاريخ 

 :  فعاليتشرح 
 بر سازماني منافع ترجيحكار،  فضاي در پيش از بيش تعامل و همدلي بر تاكيد محور با نژاد سازگار جناب آقاي سخنراني -

 بازار شناخت و محتوا توليد سازمان، بالندگي و رشد جهت در كنوني دنياي در نوآوري و خالقيت اهميت فردي، منافع
 دولتي و خصوصي بخش مربيان و كاركنان هاي صحبت پاي پايان در و شميم و نما هاي طرح جديد، كارهاي و كسب

 . دادند پاسخ آنان سواالت به و نشستند

 رفاهيات اعتبارات، مربيان، وضعيت تبديل خصوص در سازمان هاي فعاليت از گزارشي يئكيا جناب آقاي -
 . دادند ارائه قراردادي كاركنان وضعيت و كاركنان

 
 شركت كنندگان : 

  سازمان سرئي و اجتماعي رفاه و كار تعاون وزير معاون ،نژاد سازگار جناب آقاي -
  سازمان منابع و مديريت توسعه معاون ،يئكيا جناب آقاي -
  كرمانشاه استان اي حرفه و فني آموزش كل مدير ،اميد ناصري جناب آقاي -
  مربي تربيت مركز سرپرست ،عزيزي جناب آقاي -
 مشاور رياست سازمان و مدير كل امور مالي، قنبريدكتر  خانم سركار -

 

 
 

  

http://nkhtvto.ir/82-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/1023-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://nkhtvto.ir/82-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/1023-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C


 
 

 
 

 كرمانشاه استاندار با سازمان رييس گفتگو و ديدار عنوان فعاليت:

 كرمانشاه استانداري:  فعاليتمحل 

 1396ارديبهشت     4 فعاليت: تاريخ 

 :  فعاليتشرح 

 
 به توجه با استان مهارتي هاينياز خصوصدر كرمانشاه استاندار ،رازاني دكتر با نشستي در ،نژاد سازگار جناب آقاي حضور -

  .كردند گو گفت و بحث كرمانشاه در بيكاري باالي آمار
 تقدير از مدال آوران مسابقات ملي مهارت  -

 شركت كنندگان : 
 

 سازمان مديرت و منابع توسعه معاون ،يئكيا آقاي جناب -
 كرمانشاه اي حرفه و فني كل مدير ،اميد ناصري آقاي جناب -

  مالي امور كل مدير و سازمان محترم رياست مشاور ،قنبري خانم سركار -
  مربي تربيت مركز سرپرست ،عزيزي آقاي جناب -
  كرمانشاه استاندار مشاور ،زارعي آقاي جناب -
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