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  خبرهايي از سازمان بين المللي مهارت

  
  سخن سردبير

  
  كريستين اسكوت: به قلم

  
 خبرنامه يكي از ابزارهاي اطالعاتي و تبليغاتي اين. به خبرنامه سازمان بين المللي مهارت خوش آمديد

متعددي است كه جهت اطالع رساني به اعضاء، شركاء، داوطلبان و عموم مردم در خصوص جديدترين 
ها و برنامه هايي كه در سراسر جهان به عنوان بخشي از جنبش جهاني مهارت صورت مي پذيرد،  فعاليت

  .كار مي گيريمه ب
     ل كار بر روي يك برنامه جامع و گسترده بازاريابي و ارتباطات براي سازمان ما در حال حاضر مشغو

مشتركمان  به همين خاطر از هرگونه ايده و پيشنهادي كه ما را به اهداف. بين المللي مهارت هستيم
  .مينزديكتر كند استقبال مي كن

  
  . اني مهارت را افزايش دهيمبه كمك هم مي توانيم سطح آگاهي و شناخت مردم از جنبش جهتنها ما 

  
  

  آنچه كه مي توان از تجربيات مسابقات جهاني مهارت شيزوكا آموخت؟
  

  جك دوسلدورپ، رياست سازمان بين المللي مهارت: به قلم
 

در جمله باال اگـر مـن   . درست با تغيير فقط يك كلمه مي توان تفاوت معنايي فاحشي در يك جمله بوجود آورد    
انتظار مي رفت كـه كـانون توجـه مـن روي همـه               را مي نوشتم اين طور     "رقابت"لمه   ك "تجربه"بجاي كلمه   

ها، ركورد تعداد رقابـت كننـدگان و بازديدكننـدگان ، جزئيـات لجـستيكي            هاي بارز و چشمگير رقابت     موفقيت
  واژهد بـر برنامه و هزينه هاي صرف شده در نحوه اجراي رويداد مسابقات و غيره متمركز شده است ،اما با تأكي                

فكر مي كنم حيات بخـشيدن بـه مهـارت در عرصـه جهـاني و شـبكه فراگيـري         ،  WS مسابقات "تجربه"



ها براي هر    هاي ضروري كه مهارت    ها، نمايندگي ها و جوامع براي ارتقاء و بهبود همكاري          اشخاص، سازمان 
  .هايمان نزديك تر مي سازد جامعه اي مي سازد، مارا به هدف و آرمان

  

  
  
  در شيزوكا، به طور قابل توجهي نسبت به گذشته غنـي تـر شـده                 WSن معتقدم كه تجربه كلي مسابقات         م

زيرا توانستم ببينيم همان طور كه قرار بود تجربه همه سهامداران اصلي ما به طور چـشمگيري افـزايش                   . است
ايطي مـي خواسـتندكه بتواننـد        محـيط و شـر     ,وانالبته قهرمانان مهارتي ج   . پيدا كند دقيقاً همان طور شده بود      

هايي بودند تا رابطان و دوستان جديدي نيـز          همچنين آنها بدنبال فرصت   . كارشان را به نحو احسن انجام دهند      
  .  و بدنبال شانسي براي آشنايي بيشتر در مورد كشور ميزبان بودندردهاز سراسر دنيا پيدا ك

هتل تفريحي ژاپني در تپـه هـاي كـوه فـوجي ،ترتيـب              فراهم كردن اسكان مشترك در يك        باميزبانان ژاپني   
منطقه  بوسيله يك مدرسه محلـي   / كه هر كشور   ("يك مدرسه يك كشور   "برنامه بسيار موفق تبادل فرهنگي      

جايي كه قهرمانـان جـوان مـا بـا           ( بازديد كننده از محل برگزاري مسابقات        000/200وبازديد  ) حمايت مي شد  
كمك كردند تا آنهابه ايـن      ) زاري مسابقات به همراه خود به كشورشان مي برند        خاطره خوش و ماندگاري ازبرگ    

  .    هدف دست يابند

  
  

 50 هاي كارشناسي چندمليتي وجود داشت كه رقابتهـاي تقريبـاً          دقيقاً چنين وضعيتي در كار نمايندگان و گروه       
با آن روبرو مي شدند رابـدون هـيچ         ا  رغم موانع اجتناب ناپذيري كه بعضي از آنه       طبقه بندي مهارتي جدا را علي     

  .بحث و جدل مهمي اداره مي كردندگونه 
اين را مي توان به خدمات با كيفيت باالي دبيرخانه كوچك اما توانا و با استعداد و ابزار مـديريتي و ارتباطـاتي                       

   نسبت داد كه آنها براي كمك به صدها كارشناس و متخصص داوطلـب كـه تخصـصهاي خـود را                     ITجديد  
  .ازقبل و در جريان و حتي پس از برگزاري مسابقات به مشاركت گذاشته اند، ايجاد كرده اند

 رهاسازي كل   " ، برنامه كاري   "اخبار"  درقسمت  زير      WSIمن بسيار خوشحالم كه در صفحه اصلي سايت             
 برنامـه دسترسـي    اعضاء به راحتي مي تواننـد بـه ايـن         رامي بينيم كه    "سازمان جهاني مهارت  نيروهاي بالقوه   

  .داشته باشند



هـاي بزرگـي مثـل         نه تنها مديريت رويدادهاي رقـابتي مهـارت         WS معتقدم كه      پيش رو كه نگاه مي كنم     
عنوان يك شبكه پويايي از افراد      بلكه به    فراتر ازآن را دنبال مي كند،       لندن و  2011 كالگاري و    2009مسابقات  

جهان تكامل خواهد يافـت كـه درنهايـت تعـداد بـي شـماري از                هاي هم فكر براي توسعه مهارت در       سازمانو
  .جوانان اين كره خاكي كمك خواهند نمود تا استعدادهاي بالقوه خود را شكوفا نمايند

  

  
  

  
  VIP    2007برنامه ويژه 

  
  ميشل باسي،بخش بازاريابي و ارتباطات، سازمان بين المللي مهارت: به قلم

 
. موفقيت فوق العاده اي دست يافت     زمان جهاني مهارت رسماً انجام شد و به          سا 2007 سال     VIPبرنامه ويژه   

 فرصـت برابـري كـه بـراي         هاي برجسته از سراسر دنيا كنار هم گرد آمدنـد تـا از              تن ازشخصيت  100يش از   ب
  و تماشـاي همچنين ديدني وغذاهاي ژاپني، شناخت فرهنگ و مهمان نوازاستفاده از مسابقات، رو تجربه رودر 

.  پيش آمده است ،استفاده كرده و لذت ببرنـد         WS وبه طور كلي برگزاري مسابقات        هاي مختلف ژاپن   متقس
  كه با حضور خود در اين دوره از مسابقات مـارا بـسيار خـشنود كردنـد،      VIPمن از تمام اشخاص و اعضاي 

  .كمال تشكر دارم
  . كالگاري هستيم2009  مسابقات VIPيژهدر ضمن اخيراً در حال شروع برنامه ريزي مراحل اوليه برنامه و

 چيزهاي بسياري ياد گرفتيم وازآنها براي بهتر كردن برنامه ويـژه مـسابقات   2007 مسابقات  VIPما از برنامه
  .زيرا هدفمان بهتر كردن برنامه ويژه كالگاري است كالگاري استفاده خواهيم كرد،

  .  هستيم2009 مناطق بيشتري در سال /ز كشورها  جديد اVIPما همچنان منتظر خوشامدگويي به اشخاص 
 
 

 
 WSدكتر سانگ، قائم مقام اجرايي شركت الكترونيكي سامسونگ،درحال سخنراني در فورام رهبران 



  
  برنامه مبادله قهرمانان سازمان جهاني مهارت

  
     WSميكائلي كاستلو،مسئول هماهنگي برنامه مبادله قهرمانان: به قلم

 
  ! يا و اسكانديناوي به گوش باشيدفرانسه، اسپان

شمگير برنامـه مبادلـه   پيشرفت چ بدنبال ارتقاء و .  به زودي به سراغ شما مي آيد        WSبرنامه مبادله قهرمانان      
 نفر از قهرمانان مسابقات شيزوكا، عالقه خود رابراي بـه مـشاركت گذاشـتن               170شيزوكا، بيش از    قهرمانان در 

  . ر سراسر جهان بيان كردندهايشان در سالهاي آتي د مهارت
منطقـه ديگـري از سـازمان       / هاي حرفه اي و شخـصي خـود در كـشور           پس از كسب فرصت پيشرفت مهارت     

 درخواستي براي يادگيري بيـشتر در مـورد حـضور ونحـوه             WS درصد از اعضاي     80جهاني مهارت، قهرمانان    
  .شركت در برنامه مبادله قهرمانان ارائه كردند

  
  

 طبقـه بنـدي مهـارتي اسـت كـه بـدنبال             40 رابط از    80وجود   مي كند اين برنامه اتفاق بيفتد،     آنچه كه كمك    
  .منطقه شان وارد مي شوند، نام نويسي كرده اند/ جستجوي كارمعنادار وچالشي  براي قهرماناني كه به كشور

ها هستيم، تا بعضي از اين      ما اكنون همراه با اعضايمان، مشغول كار با اين گروه قهرمانان عالقمند و رابطين آن              
حتمـا ايـن صـفحه را       2008براي ديدن خبرهـايي از بعـضي از قهرمانـان در سـال                . مبادالت به وقوع بپيوندد   

  .قهرماناني كه بابرنامه مبادله قهرمانان،گام بعدي را در آينده جهاني شان بر خواهند داشت. مشاهده نماييد
به آينده و رابطين آنها در اين فرصـت جالـب شـركت              ن عالقمند همچنين ديري نخواهد پاييد كه اين قهرمانا      

  . كنند تا تجربه اشتغال و زندگي با فرهنگ غني را براي همه كساني كه شامل آنها مي شود، فراهم كنند
  

 :جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه شود
com.dskillschampionsworl.www 

  
  



  
  درگاه اينترنتي سازمان جهاني مهارت

  
، اعضاي سازمان جهاني مهارت پيوسته و دائماً در حال بارگـذاري    2007 در مارس    WSاز زمان افتتاح پورتال       

  سود بسياري از اين منـابع كامـل          WS عضو از اعضاي       10تاكنون  . اطالعات بيشتري در اين پورتال هستند     
.  قهرمان بـصورت آناليـن در اختيـار داريـم          400به تازگي اطالعاتي درمورد شرح حال بيش از          .برده اند وغني  

و مـا از همـه اعـضاي      اصلي خود يك لينك مستقيم بـه پورتـال داشـته   مناطق از صفحه / بسياري از كشورها
WSت كنند  مي خواهيم تا با افزودن يك لينك به وب سايت خود ما را در اين برنامه حماي.  

سـخنان  ‹‹ كشور يا منطقه شان به صفحه        2007هاي عضو را براي اضافه كردن تيم         همچنين ما همه سازمان   
  .براي ذي نفع شدن از اين ابزار ارتباطي بزرگ تشويق مي كنيم›› گرم و صميمي و دوستانه و شخصي

 هستيد با   منطقه تان / ال در كشور   چنانچه مايل به كسب اطالعات بيشتر در مورد بهترين نحوه استفاده از پورت            
  .ميشل باسي تماس بگيريد

 
 
 

org.worldskills@bussey.Michelle  
 
  
 

  
  
  
  



  
  2007نتايج آنالين مسابقات جهاني مهارت 

  WSمنطقه عضو     /  كشور 47دگي از    رقابت كننده به نماين    800بيش از    هاي جهاني مهارت ،    درجريان رقابت 
 طبقـه بنـدي كليـدي       47 روز برگزاري مسابقات و با توجه به استانداردهاي باالي بين المللـي و در                4در مدت   

ها به برندگان تقديم شد و رقابت كننـدگان          ها و لوح   مدال. مهارتي و فن آوري شركت كردند وخود را آزمودند        
هاي سال به همراه انها خواهد       عد از يك تجربه عالي و باورنكردني كه سال        منطقه شان بازگشتندتا ب   / به كشور 

 شيزوكاي ژاپن در سايت زيـر                 2007تمام جزئيات سي و نهمين دوره مسابقات          . ماند به زندگي خود ادامه دهند     
  .در دسترس مي باشد

org.worldskills.www 
هـا، جلـسات دهكـده جهـاني مهـارت و يـا رويـدادهاي                هاي خاصي از بعضي مهـارت       چنانچه بدنبال عكس  

 عكس با كيفيـت بـاال از رويـدادها مـي            2700غيررقابتي ديگر هستيد لطفاً گالري عكس را كه شامل بيش از            
  . هاي آتي در دسترس خواهد بود هاي مربوط به مسابقات نيز در ماه فيلم. باشد را مالحظه فرماييد

  

  
  
 :ت كسب اطالعات بيشترجه

org.worldskills.www 
  
  

  2007جايزه ويژه آلبرت ويدال در مسابقات 
  

  طعم موفقيت و پيروزي
  نيكالس دروئين، پيروزدررشته آشپزي

 در كانـادا آغـاز   "سنت آمـور " سال پيش، نيكالس دروئين كار خود را به عنوان شوينده ظروف در رستوران  14
  .كرد

  ".آن باعث موفقيت من شد": همان طور كه وي گفت



  
در حال حاضر، نيكالس عضوي از يك تيم آشپزي در همـان رسـتوران اسـت كـه وي بـراي آمـاده شـدن در            

نيكالس درروزهايي كـه كـار      . كار مي كند    روز در هفته درآنجا    2 شيزوكاي ژاپن  2007مسابقات جهاني مهارت    
 دقيـق مربـي اش       مي رود تا تحت نظارت     "كبكهيدرو  "نمي كند و وقت وي آزاد است به آزمايشگاه آشپزي           

نيكالس شـركت  .  قهرمانان را آموزش مي دهند،تعليم ببيند      , اين دانشگاه  ديگر آشپزاني كه در   مارلن گاگنون، و    
فتـه وي، قـدرت واقتـدارش ،        بـه گ   .در كارش پيـشي بگيـرد      بتواند در اين رقابت رابراي چالش انتخاب كرد تا       

انجام   وي كارهايي كه  همه   او بسيار سريع و چابك است و      . به جزئيات امور است   استادي وتوجه دقيق    مهارت و 
  .دهد،تماما در كنترل وي استمي 

با دست  حقيقت امر اين است كه نيكالس.  ساله به ثمر نشست20و زحمات اين جوان  ها سرانجام همه تالش
بلكه به نماينـدگي از كـشور كانـادا ،جـايزه            او نه تنها برنده مدال طال در رشته آشپزي شد،         . پر از ژاپن برگشت   

به هر حال، نيكالس با جايزه ويژه آلبرت ويدال درميان همه           . نيز به خود اختصاص داد     بهترين شركت كننده را   
مناطق بخاطر بهترين امتياز در ميـان همـه رقابـت كننـدگان             / طبقه بندي هاي مهارتي از سوي همه كشورها       

  .شناخته شد
  
  

  
  ، رياست سازمان بين المللي مهارت درحال تبريك به نيكالسجك دوسلدروپ

  
  

  2011 تا 2008هيئت اجرايي سازمان بين المللي مهارت در سال 
  

  ميشل باسي،امور ارتباطات و بازاريابي، سازمان بين المللي مهارت: به قلم
 

ار شـد، اعـضاي    شـيزوكاي ژاپـن برگـز   2007در آخرين نشست مجمع عمومي كه در محل برگزاري مسابقات   
WS               انتخـاب   2011 تـا    2008   هيئت اجرايي سازمان جهاني مهارت را براي رهبري وهدايت سازمان درسال 
جك دوسلدورپ استراليايي براي سومين دوره به سمت رياست سازمان جهاني مهـارت و روبرتـو اسـپادا                  .كردند

  . برگزيده شدندWSبرزيلي به عنوان قائم مقام امور ويژه و خاص در



عيين شده كه در ذيـل آمـده   هاي ت ديگر مقامات اين سازمان با هلهله و شادي حضار، براي دوره دوم در سمت           
  :وب شدندص من,است
  رئيس كميته استراتژي/  قائم مقام امور استراتژيكي-)فرانسه( ترز جفري ماري

  رئيس كميته فني/  قائم مقام امور فني-)ايرلند( ليام كركران 
   قائم مقام رياست هيئت مديره كميته استراتژي-)كره(يوبي كيم 

   قائم مقام رياست هيئت مديره كميته فني-)فنالند(هينتسانن  ويو
 قصد دارد دو پست رسمي قبلي ايـن هيئـت  رابـه دو تـن از اعـضاي ميزبانـان                      WSهمچنين هيئت اجرايي    

كه بـراي يـك دوره      )2009 مهارت كالگاري     مسابقات جهاني  -كانادا(تري كوكه   . مسابقات آتي اختصاص دهد   
) 2011 مسابقات جهـاني مهـارت لنـدن    -انگلستان(ديگر در هيئت اجرائي مشغول خواهد شد و سيمون بارتلي       

  .به اين هيئت پيوسته است) 2007 شيزوكاي -ژاپن(كه به جاي يوشيكا اوكابو 
ورنت تي بالت كانادايي را بارديگربـه عنـوان         در اولين نشست اين هيئت، حضار حاضر يكپارچه و به اتفاق آراء ل            

از  ، خاص وهمچنين خزانه دار نيز بوده      لورنت كه براي دو دوره قائم مقام امور ويژه و          .خزانه دار منصوب كردند   
هيئت اجرايي به   . سمت قائم مقام امور ويژه كناره گيري كرد تا از عضويت جديد در هيئت اجرايي مطمئن شود                

  . بي نهايت احترام گذاشت و از وي خواست تا در سمت و جايگاه خزانه دار قرار گيردتصميم و تجربه وي
جك دوسلدورپ بخاطر رأي اعتماد اعضا از آنها تشكر كرد و قول داد كه هيئت اجرايي با رياست و مـديريت و                      

 خود را سـپري      ساله اش بهترين و جالب ترين زمان       57نظارت قوي و قدرتمند به عنوان سازماني كه در تاريخ           
 2009مـسابقات   :  دو دوره مـسابقات جهـاني      2011 تا   2008هاي   در سال . خواهد كرد، طي طريق خواهد نمود     

وي همچنين افزود كه اين دوره مسابقات از وسعت بيشتر و .  لندن برگزار خواهد شد2011كالگاري و مسابقات 
  . همچنين پوشش رسانه اي باالتر و بيشتري برخوردار خواهد بود

نام   را با2008-2011رسماً طرح كاري ) كه بوسيله مجمع عمومي حمايت مي شود(سازمان بين المللي مهارت 
اين برنامه كانون و چارچوبي بـراي       .  در پيش گرفته است    "رهاسازي كل نيروي بالقوه سازمان جهاني مهارت      "

ز ابتكارات جالب و برنامـه هـاي روبـه          و بسياري ا  . هدايت ، رهبري و هماهنگي بهتر سازمان را فراهم مي كند          
  .توسعه تحت اين برنامه كامل مي گردد

  

  
  . منصوب شد WSجك دوسلدورپ، مجددا به سمت رياست 

  
  :جهت كسب اطالعات بيشتر
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   سازمان بين المللي راكسب كرد2010جامائيكا حقوق ميزباني مجمع عمومي 

 
  بازاريابي و ارتباطات، سازمان بين المللي مهارتميشل باسي، امور : به قلم

 
در شيزوكاي ژاپن بر پا شد،      2007در آخرين نشست مجمع عمومي كه هنگام برگزاري مسابقات جهاني مهارت            

  . انتخاب كردند2010 جامائيكا را به عنوان ميزبان برگزاري مجمع عمومي WSاعضاي 
آنهـا بـا   .  با يكديگر رقابت كردند    2010يزباني مجمع عمومي    دو كشور جامائيكا و سنگاپور برسر كسب حقوق م        

هاي بارزشان كه مي توانست سكوي اول را براي ميزباني مجمع عمومي             ارائه توانايي هاي چشمگير و جذابيت     
  .امابا رأي گيري اعضاء، جامائيكا پيروز شد. با يكديگر رقابت كردند فراهم كند،

 اين اقدامات انجـام     2010ينده جامائيكا عنوان كرد كه درمجمع عمومي         اين جلسه، نما   حث هاي بدر بخشي از    
  .خواهد شد

  
  نماينده رسمي جامائيكا،كوين مولينگزدر مجمع عمومي شيزوكا

  
   در منطقه كارائيبWSافتتاح نام تجاري  •
 جلب توجه ملي و منطقه اي براي توسعه مهارت •
   عضو بالقوه جديد15ب با حضور هماهنگي با اولين دوره از رقابتهاي مهارتي كارائي •

  .كارائيب يك هدف و مقصد تجارتي و خدماتي است و حركتي بسوي اقتصاد تك بازاري  منطقه كارائيب است
 امري ضـروري    WSارتقاء سطح فرهنگ مخصوص مهارت براي موفقيت اقتصادي و ميزباني مجمع عمومي             

ز اهداف جامائيكا در اين راسـتا را فـراهم خواهـد    است كه بازاريابي چشمگير و حمايت نمايشي بسوي حمايت ا     
  .كرد

  
  :جهت كسب اطالعات بيشتر
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 بخاطرتحول دربخش تحصيل فنـي و حرفـه اي   (ITE)موسسه تحصيل فني سنگاپور  

  جايزه جهاني كسب كرد
 

  يونگ تسوي،موسسه تحصيل فني سنگاپور:به قلم
 

به عنوان .بار ديگر سنگاپور خود را در عرصه و نقشه جهاني نمايان كردبه همت و تالش موسسه تحصيل فني،  
هـاي شـغلي    تهيه كننده اصلي دوره دبيرستان و تحصيل فني و طراح اصلي استانداردها و گواهي نامه مهـارت   

حرفـه اي   هتركردن وضعيت تحـصيلي فنـي و      سنگاپور را به عنوان الگوي نمونه اي در ب         ملي، دانشگاه هاروارد،  
  .گزيدبر

جديـددر مدرسـه دولتـي      را  بـراي اداره دموكراتيـك و         "  Ash " ساله، انجمن دانشگاه     10اين برنامه تحول    
هـاي   اين برنامه بخـاطر موفقيـت  .   پيروز اين ميدان گرديدITEكندي تحت تأثير قرار داد، تا اينكه   .اف.جان

هاي بالقوه براي يكسان سـازي درعرصـه        مهم و قابل مالحظه، تجربيات دسته جمعي و جديد، امكانات و نيرو           
  .جهاني برگزيده شد

هـا    كـشور، تعـدادي ازدرخواسـت      30 درخواست از سوي     100ازميان بيش از     درميزگرد بين المللي كارشناسان،   
 .  پيـشي گرفـت     ITEهـاي ديگر،برنامـه        هاي فيناليست  انتخاب شد،كه از ميان منتخبين وازميان درخواست      

ولتي اياالت متحده امريكا، كانادا و گرجستان براي چنگ انداختن به اين جايزه جهاني              هاي د  شماري از آژانس  
 دالر وام 000/100  در تحـول آمـوزش دولتـي و         IBMجايزه جهاني،جايزه ابتكـارات      .بايكديگر رقابت كردند  

  .بالعوض بود
رف يكسان سـازي دروس     وام بالعوض ص  .   شد  ITE  در واشنگتن، اين جايزه تقديم              2007 سپتامبر   24در  

  .و مشاركت گذاشتن اين دروس به دولتهاي كشورهاي ديگري خواهد شد
مـا   ‹‹: بخاطر كسب جايزه جهاني، بيان كرد     پاس و ستايش از موسسه تحصيل فني        لي لونگ، با س   نخست وزير 

 ,نـد از تحـصيل را پرورا    شـاخه واحـدي     اين موسسه تحصيل فني وحرفه اي       . فتخار مي كنيم   ا ITE همگي به 
  درجـه اول،     ITEسيـستم       . كه در حرفه هاي فني بي نظير باشـند        ›› دستان تفكر ‹‹آموزان با   آموزش دانش   

تا بـه طـور كامـل در         سيستمي است كه هر سنگاپوري را قادر مي سازد تا از حداكثر پتانسيل خود استفاده كند               
  . رشد و پيشرفت سنگاپور شركت كند

سخت تالش مي كنند تا اين ايده را بصورت يك واقعيت           . ا جديت و پشتكار      ب   ITEاستادان و دانش آموزان       
وزيـر  . زبه شهرت جهاني دست يافتند    اين جايزه نشان مي دهد كه آنها موفق شدند و در بين الملل ني             . در آورند 



تم براستي، امروز نگين درخشان سيـس     :  اين طور خالصه كرد كه      "تارمان شان موگا را تنام     "تحصيل سنگاپور 
  .  است ITE تحصيل سنگاپور،

  :    به سايت زير مراجعه شودITEجهت كسب اطالعات بيشتر در مورد اين برنامه و  
  

html.op-index/ite/sg.edu.ite.www://http 
 

  
  

  
  

    هنگ كنگ  (VTC) ساالنه شوراي آموزش حرفه اي25جشن 
  

  هنگ كنگ  (VTC) شوراي آموزش حرفه اي: به قلم
  

هـاي متمـادي،     بـراي سـال   . ه شوراي آموزش حرفه اي هنگ كنگ برگزار شـد          سال 25، جشن   2007در سال   
كنگ وزش وتحصيل حرفه اي كيفي درهنگ       اساسي در تهيه و تأمين آم      شوراي آموزش حرفه اي نقش مهم و      

  .بر عهده داشته است
  

  
  

قتصاد هنگ كنگ كه با سـرعت       اين شورا براي نوآوري و پيشرفت مداوم در حمايت از نيازهاي نيروي كار در ا              
  .هاي بسياري كرده است در حال تغيير و تحول است،تالش

، اين شورا توسط دولت به عنوان كالبد قانوني براي هماهنگي و توسعه آموزش صنايع و تحصيل   1982در سال   
امروزه مجموعه شوراي آموزش حرفه اي رشد چـشمگيري داشـته اسـت كـه               . فني هنگ كنگ ايجاد شده بود     



 مدرسه عالي جوانـان، يـك دبيرسـتان    5 مركز خاص آموزش صنايع،      12 دانشگاه تحصيل حرفه اي،      10شامل  
ارشد،يك مؤسسه توسعه حرفه اي دائمي، موسسه طراحي هنگ كنگ كه به تازگي ايجاد شده اسـت و ايجـاد                    

  .مي باشد كنگ هاي بسياري براي پيشرفت نيروي كار در هنگ شركت
دراين جشن  . برگزار كرديم" Commitment and Innovation"ا با شعار ه خود ر سال25ما جشن 
  . برنامه اجراشد30بيش از 

 " "VTCلوگوي جديد  .  لوگوي جديدي براي خود در نظر گرفته است (VTC)  شوراي آموزش حرفه اي
ت،كه نـشان   اسـ  نه تنها بسيار هنرمندانه طراحي شده است بلكه بازتابي ازچهار مشخـصه وويژگـي ايـن شـورا                 

چنين ايـن لوگـو مـنعكس كننـده نقطـه عطفـي در زنـدگي                هم.  مي باشد  VTCهاي   دهنده ماهيت وارزش  
شود، نمايان مي  "V" حرف     خطوط رنگين و درخشاني كه در     . رخشنددانشجويان است، لحظه اي كه آنها مي د       

  . ها رخ دهدنشان دهنده تغيير و تحول مثبتي است كه اميدواريم در جريان تجربه فراگيري آن
هاي تأمين   همچنين لوگوي جديد مظهر و نشانگر تحول دروني مان است،به طوري كه بتوانيم از عهده چالش               

گ كنـگ، بلكـه در سراسـر        هدايت در تحصيل حرفه اي، آموزش و توسعه و پيشرفت حرفه اي نه تنها در هنـ                
  .يممنطقه برآ ي

  
   VTC و يا وب سـايت  hk.edu.vtc@mtangsiجهت كسب اطالعات بيشتر با سيمون تانگ به آدرس 

  .   مراجعه كنيدhk.edu.vtc.wwwبه آدرس    
  
  
  

  آلبي الند، به عضويت افتخاري در سازمان جهاني مهارت درآمد
  

  لندسازمان مهارت نيوز: به قلم

 
 

ه   بـه همـراه اسپانـسرها و حمايـت كنندگانـشان در منطقـ      "  Tool  Blacks "، تيم 2007 نوامبر 10در 
  .  را جشن بگيرندWSمشهور ادن پارك در اوكلند جمع شدند تا عضويت افتخاري آلبي الند در   

كـه   سال رياست سازمان مهـارت نيوزلنـد         20  ،آلبي به مدت   2007از زمان تأسيس اين سازمان تا اوايل سال           
رتـوان و پـيش برنـده       وي نيروي پ  .    و سازمان مهارت جوانان نام داشت را بر عهده داشت            SkillEXقبآل      



بصورت خستگي ناپذير و با شور وشوق تمام فعاليت كـرد و             ،و براي ايجاد كميته هاي منطقه اي      ها بود    رقابت
مهـاي بـسيار     لند، گـا  هم كنندگان آموزشي در سراسر نيوز     هاي حياتي و اساسي با صنعت و فرا        در راه مشاركت  
رشـد  ،  آلبي به     WS كت در فينال هر دوره از مسابقات        ر با ايجاد تيمي براي ش     1987از سال   . اساسي برداشت 

لند كمك كرده و باعث بوجود آمدن تفاوتهاي بسياري در زنـدگي كـساني كـه در    استانداردهاي مهارتي در نيوز  
  .مسابقات داخلي و بين المللي شركت كرده اند، شده است

.  سـپرد  "پيتـر اسپنـسر   "لند را بـه     رت نيوز  زمام و رياست سازمان مها      آلبي بازنشسته شد و    2007در اوايل سال    
  .اكنون وي در حال سپري كردن اوقات فراغت خود به مسافرت و استراحت با همسرش است

   بـراي نـشان دادن حـق شناسـي و      WSلند و بسياري از دوسـتان وي در  هيئت مديره سازمان مهارت نيوز
ي دليل بـرآن شـد تـا وي عـضو افتخـاري             ها ، كارهاي سخت وشبانه روزي و       ها ، تالش   سپاس از همكاري  

  .سازمان جهاني مهارت گردد
لوح عضويت افتخـاري در سـازمان جهـاني          "جان اينگ رام   "لندبق هيئت مديره سازمان مهارت نيوز     رئيس اس 

هوئي رسيده بـود، تقـديم آلبـي          ،ديويد WS، جك دوسلدورپ و دبيركل      WSمهارت را كه به امضاء رياست       
 بـه  2007 و يك روز قبل از اينكه آنها براي مسابقات " Tool  Black "ر در حضور تيماين لوح افتخا. كرد

لند دعـوت شـده بودنـد و بعـضي از           مي اسپانسرهاي سازمان مهارت نيوز    تما. ژاپن اعزام شوند، تقديم آلبي شد     
  . وي اعالم كنندنجا حضورداشتند تا طرفداري و تشكر خود را نسبت به ت كنندگان دوره هاي قبلي نيز در آرقاب
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 رويدادهاي آتي

  رويدادهاي آتي سازمان بين المللي مهارت
  

   رسمي  سايت اينترنتي مهارتيرويداد  تاريخ
 مارس 8 الي 6

2008  
  SkillMastersرقابتهاي استادكاران 

 www.skillsmasters.nl  روتردام هلند

مارس  19 الي 17
2008  

  GCCSkills رقابتهاي مهارتي 
 www.gccskills.org  امارات متحده عربي

 www.worldskillsjamaica.org   جامائيكا-رقابتهاي ملي مهارت  2008آوريل 
 آوريل 19 الي 16

2008  
پيش گزينش (پنجمين رقابتهاي ملي مهارت 

 www.luxskill.lu  لوكزامبورگ) 2009رقابتهاي جهاني 

 آوريل 19 الي 16
 www.skillsfinland.com  ند فنال  اسپو،- فنالند-رقابتهاي ملي مهارت  2008

 مي 17 الي 15
www.youthskillssweden.com   يونكوپينگ، سوئد-رقابتهاي ملي مهارت  2008

 مي 28 الي 25
 www.skillscanada.com   آلبرتا كالگاري،-رقابتهاي ملي مهارت كانادا  2008

 ژوئيه 13 الي 11
 www.worldskills.org.au   سيدني، استراليا-رقابتهاي ملي مهارت استراليا  2008

 سپتامبر 11 الي 7
2008  

 مهارت انياجالس جوانان سازمان جه
 www.worldskills.org   وين، اتريش

 سپتامبر 12 الي 8
2008  

 عمومي و نشست سراناجالس 
 www.worldskills.org   وين، اتريش

 20 الي 18
 www.euroskills.info   روتردام هلند– رقابتهاي يورواسكيلز  2008  سپتامبر

 www.worldskills.no    استاوانگر، نروژ-رقابتهاي ملي مهارت   2008اكتبر 

  رقابتهاي مهارت جوانان   2008نوامبر 
 youthskills.vtc.edu.hk  گوانگ ژو، هنگ كنگ، ماكائو

 نوامبر 18 الي 12
2008  

  سه آن هفتمين دوره رقابتهاي مهارت آ
    كواالالمپور، مالزي

 سپتامبر 6 الي 1
2008  

  ين دوره رقابتهاي جهاني مهارتچهلم
 www.worldskills2009.com   كالگاري، آلبرتا، كانادا

 اكتبر 12 الي 7
2010  

 ، اجالس سران  WSI اجالس عمومي
 www.worldskills.org  و اجالس جوانان كينگستون جامائيكا

 اكتبر 12 الي 7
2010  

  چهارمين رقابتهاي ملي مهارت
 www.worldskillsjamaica.org  كينگستون، جامائيكا

 اكتبر 10 الي 5
2011  

 چهل و يكمين دوره رقابتهاي جهاني مهارت
 www.worldskills2011.com لندن، انگلستان


