
 
 

 
 

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

 1396در سال 

 هاي مهارتي استان كرمان شركت در جلسه شوراي بررسي آموزش

 پيامبر اعظم استانداري كرمان: سالن جلسهمحل 

 19/06/1396   تاريخ جلسه :

 :شده اهم سخنراني مطرح
 .اي كشور اختصاص يافته است فقط يك تا دو دهم درصد بودجه آموزشي كشور به سازمان آموزش فني و حرفه -
 .را مورد حمايت همه جانبه قرار دهندو آنمجلس و مسئولين با نگاه استراتژيك به آموزش هاي فني و حرفه اي نگاه كرده شايسته است  -
 فني و حرفه اي شده اند. موزش هاي موازي رقيب جدي بخش خصوصيآ -
 حمايت كند. ورود تكنولوژي جديد آموزشي به كشوراز مجلس شايسته است  -

 شركت كنندگان:

 حرفه اي كشور سازمان آموزش فني و يسآقاي سازگار نژاد معاون وزير و ريجناب  -
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش ،آقاي عزيزيجناب  -
 معاون آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،آقاي سيد علي موسويجناب  -
 س كميسيون آموزش و تحقيقات و نماينده مردم كرمان و راوريري ،آقاي  زاهديجناب  -
 نماينده بافت، ارزوييه و رابر ،آقاي بختياريجناب  -
 نماينده بم ريگان فهرج و نرماشير ،نيكزادآقاي جناب  -
 نماينده جيرفت و عنبر اباد ،آقاي كمالي پورجناب  -
 نماينده رفسنجان و انار ،آقاي اناركيجناب  -
 نماينده سيرجان و بردسير ،حسن پور جناب -
 مدير امور شعب  بانك رفاه كارگران استان كرمان ،آقاي حسين عسكريجناب  -

 عامل صندوق كارآفريني اميد رمدي ،آقاي حكيم نياجناب  -

 كل امور اقتصادي استانداري كرمانمدير ،آقاي ميرزاييجناب  -
 كل هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري كرمانيرمد ،آقاي سنجريجناب  -
 سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري كرمان ،آقاي فداييجناب  -
 كل امور بازنشستگان استان كرمانمدير ،آقاي  خادميجناب  -
 مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي ،آقاي مهندس اسماعيليجناب  -
 مشاور استاندار ،آقاي بيگ زادهجناب  -
 كل اسبق آموزش فني و حرفه اي استان كرمانمدير ،جناب آقاي سلطانزاده -
 اوري اطالعات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوركل دفتر برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فنمدير ،جناب آقاي اردشيري -
 كل دفترپژوهش، طرح و برنامه ريزي درسيمدير ،جناب آقاي باجولوند -
 كل، معاونين و روساي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كرمانمدير -
 خبرنگاران رسانه هاي استان -



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

نخستين مركز جوار كارگاهي جنوب شرق كشورافتتاح   

شركت فوالد كرمان(بردسير)محل افتتاح:   

19/06/1396:افتتاح   تاريخ  

 شرح:

آموزش جوانان جوياي كار  شاغل و شرق كشور آموزش پرسنل در منطقه جنوبخستين مركز جوار كارگاهي فوالد ن  
       .شركت هاي تابعه فعاليت خود را آغاز كردو  بردسيري در رشته هاي مرتبط با صنايع فوالد

     
 

 شركت كنندگان:

سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يسمعاون وزير و ري ، جناب آقاي سازگار نژاد -  

سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور  ، آقاي عزيزيجناب  -  

سيرجان هاي بردسير و نماينده مردم شهرستان ،جناب آقاي حسن پور -  

فرماندار شهرستان بردسير ،جناب آقاي نجف پور -  

امام جمعه شهرستان بردسير ،جناب آقاي دكتر تارم -  

مديركل آموزش فني وحرفه اي استان كرمان ، يجناب آقاي مهندس جهانگير -  

مالي اداره كل فني وحرفه اي استان كرمان معاون پشتيباني و، جناب آقاي دكتر غضنفري  -  

جناب آقاي مهندس اسماعيلي مدير كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمان-  
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  co2 حت پوشش گاز آرگون وافتتاح كارگاه جوشكاري ت

زش فني وحرفه اي شهيد طياري بردسير:مركز آموافتتاح  محل  

19/06/1396تاريخ فعاليت:  

در مراسم افتتاح: شده اهم سخنان مطرح  

     در جهت بازارسازي و بازاريابي تالش جدي انجام دهند  همه واحدهاي توليدي و خدماتي شايسته است  -
 .تالش كنداز مجلس مي خواهيم براي ورود تكنولوژي به كشور  -
 

 بازديد بعمل آمد. بردسير اي وحرفه فني آموزش مركز مد فناوري خوداشتغالي كارگاه ازدر حاشيه مراسم 

 شركت كنندگان:

حرفه اي كشور سازمان آموزش فني و يسمعاون وزير و ري ، جناب آقاي سازگار نژاد -  
سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش، جناب آقاي عزيزي -  
هاي بردسير وسيرجان نماينده مردم شهرستان ،حسن پور جناب آقاي-  
فرماندار شهرستان بردسير ،جناب آقاي نجف پور-  
امام جمعه شهرستان بردسير ،جناب آقاي دكتر تارم-  
مديركل آموزش فني وحرفه اي استان كرمان ،جناب آقاي مهندس جهانگيري-  
ه كل فني وحرفه اي استان كرمانمالي ادار معاون پشتيباني و ،جناب آقاي دكتر غضنفري-  
كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان كرمان،  مديرجناب آقاي مهندس اسماعيلي-  

 

 



 
 

 
 

 جلسه شهرستان سيرجان حضور در

 :مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان سيرجانجلسه محل 

 19/06/1396:  جلسهتاريخ 

 در جلسه:شده  اهم سخنان مطرح

 .كند مي حمايت روز تكنولوژي با همگام هاي آموزش از اي حرفه و فني آموزش سازمان -
 .آموزش فني و حرفه اي آماده ورود به آموزش هاي تخصصي بخش معدن است -
 

 شركت كنندگان:

 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يسمعاون وزير و ري، آقاي سازگار نژاد جناب  -
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور ، آقاي عزيزيجناب  -
 نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي ،آقاي حسن پورجناب  -
 امام جمعه سيرجان ،حجت االسالم حسيني -
 معاون فرماندار سيرجان -
 كاركنان مجموعه آموزش فني و حرفه اي شهرستان سيرجانكليه  -
 هاي آزاد شهرستان سيرجان كليه مديران آموزشگاه -
 كليه خبرنگاران رسانه هاي شهرستان سيرجان -

 

 



 
 

 
 

   آموزش خودروهاي سواري درجه دو و يك و تعمير خودروهاي فوق سنگين معدني تراك و دامپ تراكافتتاح نخستين مركز 

 :آموزشگاه هميار يادگار سيرجانافتتاحمحل 

 19/06/1396:افتتاحتاريخ 

 :شده اهم سخنان مطرح

 .ي روز حمايت مي كندژام با تكنولوگموزش هاي مهارتي همآسازمان از -

 است.هاي عملي و مربيان باتجربه سرمايه هاي اين سازمان  اهگكار ،موزشيآستانداردهاي ا -
 

رئيس سازمان،  تفاهم نامه همكاري شركت همكار معدن ماشين با آموزشگاه در اين مراسم همچنين با حضور 
 هميار يادگار سيرجان به امضا رسيد.

:شركت كنندگان  
 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يسمعاون وزير و ري ،آقاي سازگار نژادجناب  -
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش ،آقاي عزيزيجناب  -
 نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي ،پورآقاي حسن جناب  -
 معاون فرماندار سيرجان -
 مسولين شركت همكار معدن ماشين -
 كليه كاركنان مجموعه آموزش فني و حرفه اي شهرستان سيرجان -
 هاي آزاد شهرستان سيرجان كليه مديران آموزشگاه -
 كليه خبرنگاران رسانه هاي شهرستان سيرجان -
 مسولين شهرك صنعتي سيرجان -

 

 



 
 

 
 

 افتتاح نخستين آموزشگاه تپه استان كرمان

 : آموزشگاه تپه سيرجانافتتاحمحل 

 19/06/1396:افتتاحتاريخ 

 :شدهاهم سخنان مطرح 

 الزم استشنايي سربازان با اصول مهارت آ -

نيز     ها  عملي كارگاه تقويت سخت افزاري وافزايش يافته و مسئله ها  روحيه شادي و نشاط در كارگاه بايد -
 پيگيري شود.

 در آينده شغلي آنان بسيار موثر است.بهره برداري سربازان از اين فرصت ارزشمند  -

 

:شركت كنندگان  
 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يسمعاون وزير و ري ،آقاي سازگار نژادجناب  -
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش ،آقاي عزيزيجناب  -
 نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي ،آقاي حسن پورجناب  -
 مدير كل و معاونين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان -
 هاي شهرستان سيرجان رييس مركز آموزش فني و حرفه اي و مديران آموزشگاه -
 هاي شهرستان سيرجانكليه خبرنگاران رسانه  -

 

 

 



 
 

 
 

 بازديد از مركز جواركارگاهي پايگاه دريايي سيرجان

 پايگاه دريايي سيرجان  :بازديدمحل 

 19/06/1396  :بازديدتاريخ 

 :ح شدهاهم سخنان مطر

 .الزم است شنايي سربازان با اصول مهارتآ -
پيگيري  نيزها  عملي كارگاه تقويت سخت افزاري وافزايش يافته و مسئله ها  روحيه شادي و نشاط در كارگاه بايد -

 شود.

 در آينده شغلي آنان بسيار موثر است.بهره برداري سربازان از اين فرصت ارزشمند  -
 

 شركت كنندگان:

 سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يسمعاون وزير و ري ،آقاي سازگار نژادجناب  -
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش ،آقاي عزيزيجناب  -
 نماينده مردم سيرجان و بردسير در مجلس شوراي اسالمي ،آقاي حسن پورجناب  -
 مدير كل و معاونين اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان -
 معاون آموزشي پايگاه دريايي سيرجان -
 رييس مركز آموزش فني و حرفه اي و شهرستان سيرجان -
 اران رسانه هاي شهرستان سيرجانخبرنگ -

 

 


