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 معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به  گزارش سفر
 1395در سال  استان كهگيلويه وبويراحمد

   بويراحمد نشست صميمانه با كاركنان و روساي  مراكز آموزشي فني و حرفه اي استان كهگيلويه و

1395شهريور ماه   3چهارشنبه   :اريخ نشستت  

  :شرح مواردطرح شده در نشست
عملكرد  همچنين تبيين برنامه ها كل استان با موضوع ارائه گزارش مختصر مدير سخنراني  
 فني و حرفه اي در كشور  حق التدريس ربيم  1800جذب درباره معاون اداري  و پشتيباني سازمان سخنراني

 
  آقاي سازگارنژاد:موارد طرح شده  توسط جناب 

 .افزايش ميزان اعتبارات آموزش هاي فني و حرفه اي ضرورتي براي كاهش بيكاري در كشور است  -

 .به آموزش هاي فني و حرفه اي اختصاص يافته است 95دهم ميزان اعتبار آموزش كشور در سال  2تنها يك و  -

 .جهاني بودن، مجازي بودن و كيفيت بخشي از مولفه هاي مهارت آموزي حرفه اي است -

اري مشاغل مهارت افزايي براي پايد ترين نياز هاي عمومي كشور مي باشد و مهارت در زندگي ، مهارت آموزي از مهم  -
 ها توجه شود. لفه هايي است كه در برنامه ششم بايد به آنموو افراد جوياي كار از 

:شركت كنندگان در نشست  

ش فني و حرفه اي كشورسازمان آموز سيو ريمعاون وزير   -  
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
كل امور مالي مشاور رييس سازمان  و مدير  -  
مشاور معاون پژوهش -  
فني و حرفه اي استان  شكل آموزمدير -  
معاونين اداره كل  -  
حراست اداره كل  -  
روساي ستادي و كاركنان اداره كل -  
جمعي از روساي مراكز آموزشي تابعه  -  
  يشآموز مراكز مربيان  - 
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  هاي آزاد نشست با روساي  انجمن هاي صنفي  و موسسين آموزشگاه

1395شهريور ماه   3چهارشنبه   :تاريخ نشست  

طرح شده در نشست: شرح موارد  
يس كانون صنفي آموزشگاه آزاد استان:يرخنراني س    

ترين نيازهاي آموزشگاه هاي آزاد  ايجاد مراكز ثابت براي فعاليت آموزش هاي فني و حرفه اي غير دولتي از مهم  -
رفع اين  ،اري به فعاليت آموزشي مي پردازندهاي استيج اين استان است و با توجه به اينكه بخش خصوصي در مكان

ل نيازمند حمايت دولت است.مشك  
 موازي كاري سازمان ها در زمينه آموزش در روند بخص خصوصي فني و حرفه اي اختالل ايجاد كرده است.  -

 شركت كنندگان در نشست:

ش فني و حرفه اي كشورسازمان آموز سيو ريوزير  معاون  -  
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
  پژوهش مشاور معاون   -
 كل امور ماليازمان  و مديرييس سمشاور ر   -
فني و حرفه اي استان  شز كل آمومدير  -  
معاونين اداره كل  -  
حراست اداره كل  -  
روساي ستادي و كاركنان اداره كل -  
جمعي از روساي مراكز آموزشي تابعه  -  
  هاي آزاد  جمعي از مديران و موسسين آموزشگاه -
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  با اعضاي شوراي اشتغال استاندارينشست 

1395شهريور ماه   3چهارشنبه   تاريخ نشست:  

 شرح مواردطرح شده در نشست:

ظر قرار نتغال و توليد با قوت در دولت مدمنابع بانكي به سوي سرمايه در گردش سوق پيدا كرده است و رونق اش -
 .گرفته است

توان در كشور  ايم و با كاهش تورم نشان داديم كه خيلي از كارها را مي پذير كرده بيني را پيش امروزه اقتصاد كشور -
 .انجام داد

 شركت كنندگان در نشست:
كار و رفاه اجتماعيو كار  ،تعاونوزير  -  
سازمان آموز ش فني و حرفه اي كشور سيو ريوزير  معاون  -  
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
  مشاور معاون پژوهش  -
 كل امور ماليييس سازمان  و مديرمشاور ر   -
فني و حرفه اي استان شز كل آمومدير  -  
استاندار و معاونين استاندار  -  
هاي اجرايي مديران كل دستگاه -  
نمايندگان مجلس  -  
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 هاي استان كهگيلويه و بويراحمد هاي كارگري و سمن تشكلنشست با 

1395شهريور ماه   4هشنب پنج :تاريخ نشست  

:شرح مواردطرح شده در نشست  

اي است كه اين برنامه در اقتصاد مقاومتي ديده شده و مديريت اين  دولت يازدهم در تالش براي ايجاد عدالت منطقه  -
 .پروژه هم بر عهده وزارت كار است

كنيم، ضمن اينكه دولت با  مي ها حمايت رونق توليد از آنشركاي اجتماعي ما كارآفريناني هستند كه براي كار و  -
 .كند جمعي در كنار فكر و تدبير مسائل را حل ميخرد

 .ميپيگير اين قانون هستقانون حمايت از معلوالن را به مجلس ارائه كرديم و   -
 شركت كنندگان در نشست:

، كار و رفاه اجتماعيتعاون وزير -  

سازمان آموز ش فني و حرفه اي كشور سيو ريوزير  معاون  -  
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
فني و حرفه اي استان شز مدير كل آمو  -  
استاندار و معاونين استاندار  -  
هاي اجرايي مديران كل دستگاه -  
رييس اتاق بازرگاني -  
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  امام جمعه  شهرستان بويراحمد   با ديدار 

1395شهريور ماه   4هشنب پنج :ديدار  تاريخ  

:ديدار شرح مواردطرح شده در  
ويژه در مناطق محروم همواره از اولويت هاي مهم دولت تدبير و اميد و شخص ه بهبود وضعيت معيشت و رفاه مردم ب -

 .رئيس جمهوري بوده است
از ديگر دستاوردهاي دولت در راستاي كمك به وزارتخانه بهداشت و رفاه  ودبا همكاري  اجري طرح تحول سالمت -

 بهبود وضعيت رفاهي و محروميت زدايي 
 -تلما و مراجع تقليد براي خدمدولت يازدهم همواره از نصايح دلسوزانه و راهگشا ائمه جمعه در سراسر كشور، ع -

 .رساني بهتر و مطلوب به مردم استفاده كرده و در ادامه نيز اين مهم را سرلوحه برنامه هاي خود قرار خواهد داد

:ر ديدار د  شركت كنندگان  
، كار و رفاه اجتماعيتعاونوزير  -  

سازمان آموز ش فني و حرفه اي كشور سيو ريوزير  معاون  -  
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
فني و حرفه اي استان شز كل آمومدير  -  
، كار و رفاه اجتماعيكل  تعاونمدير -  
استاندار و معاونين  -  
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 افتتاح كارخانه دستمال كاغذي ياسوج

1395شهريور ماه   4 هپنج شنب : فتتاحا تاريخ  

:راسممشرح   

در سومين روز از بويراحمد  طرح صنعتي توليد دستمال كاغذي ياسوج از طرح هاي راكد در كهگيلويه وافتتاح 
 گراميداشت هفته دولت با حضور علي ربيعي وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي 

:راسم افتتاحمشركت كنندگان در   
معاون اداري  و پشتيباني سازمان   -  
فني و حرفه اي استان شز كل آمومدير  -  
استاندار و معاونين استاندار  -  
هاي اجرايي مديران كل دستگاه -  


