
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :وزير كار و امور اجتماعي
  عمده ترين قشر بيكاران كشور را افراد فاقد مهارت تشكيل مي دهند

  
: يــر كــار و امــور اجتمــاعي گفــتعبدالرضــا شــيخ االســالمي وز

پـژوهش   مهارت و  ،وري پائين در كشور نتيجه فقدان آموزش       بهره
: فـزود وي نظام آموزشي فعلي كشور را نادرست دانـست و ا          . است

آموزش فعلي دانامحور است نه مهـارت محـور، تـا ايـن وضـعيت        
وجود دارد قادر نيستيم هزينه هاي توليد را پائين و توليـد كـاال را               

هم اكنون در كشور ما افراد فاقد مهـارت         : وي گفت . رقابتي كنيم 
وزير كار بـه نقـش      . عمده ترين قشر بيكاران را تشكيل مي دهند       

 ايجاد بستر اشتغال اشاره كـرد و ادامـه          آموزش فني وحرفه اي در    
بايد به نحوي عمل كنيم كه آموزشـها و مهـارت تناسـبي بـا               : داد

وزير كار و امور اجتماعي افزايش بهره وري،        . بازار كار داشته باشد   
مديريت عادالنه و كارشناسانه گـسترش و حفـظ اشـتغال، بهبـود             

 آمـوزش   فضاي كسب و كار و آموزش نيروي كار از طريق مراكز          
تغالزايي شـ فني وحرفه اي از جمله فعاليتهايي است كه بايد براي ا          

وزير كار مهارت نداشتن فـارغ التحـصيالن را         . در كشور انجام داد   

: درهر مقطعي از ضعف هاي نظام آموزشي كشور دانست و گفـت           
 مهارت و   ،اين حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور است كه بايد كار         

: شيخ االسالمي تـصريح كـرد     .وسامان داد حرفه آموزي رادرآن سر   
 هزينه هاي سرمايه اي كشور است و برخي كـه آن            ءآموزشي جز 

  . هزينه هاي جاري كشور مي دانند تفكر اشتباهي دارندءرا جز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   با سرپرست سازمانداري در دي اسالمي مجلس شوراي ملتي امنونيسي كمسئير     *

  ن دانشگاه استكهلم سوئدلي سازمان، در ديدار با مسؤپرستزسري پرورمحمديام                     * 
  :رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور                     *  

  آموزش ها به دو سطح پايه و پيشرفته تفكيك مي شوند                           
  در دانشگاههاي استان اردبيل ) ASD(افتتاح همزمان چهار مركز آموزش مهارتهاي پيشرفته             *

  



 

 ٢

  

  ستاد                                                                     
  
  
  

  :ر و امور اجتماعيوزير كا
   در دستور كار ما قرار داردي آموزش هاي فني و حرفه اي به طور جديتوسعه 

  
  
 گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان            به

هرمزگان، دكترعبدالرضا شيخ االسالمي در مراسم توديع و معارفه         
 مهـارت   مديران كل سابق و جديد اداره كار هرمزگان با تاكيد بـر           

 بيكاري در نداشتن مهارت و توانـايي الزم         يريشه  : آموزي گفت 
  .براي انجام كار است

 در  يتوسعه آموزش هاي فني و حرفه اي به طـور جـد           : افزود وي
 مـشكالت   يدستور كار اين وزارتخانـه قـرار دارد و ريـشه همـه              

كشور در بيكاري نهفته است كه با رفع آن اوضاع كشور در ابعـاد               
  .ابدي ياسي، اجتماعي و اقتصادي سامان ممختلف سي
 كـه مراكـز     ميدر صدد آن هست   :  االسالمي اظهار داشت   دكترشيخ

آموزش فني و حرفـه اي اعـم ازهنرسـتان هـا ي فنـي و حرفـه                  
  كاربردي با سازمان آموزش فني و -اي،كارودانش، دانشگاه علمي 

  

  
حرفه اي كشور كه در حيطه مـسئوليت وزارت كـار اسـت ادغـام               

  . مييم و سازمان ملي مهارت را ايجاد نمائكن
در ايـن سـازمان جديـد از        :  كار و اموراجتماعي تصريح كـرد      وزير

ظرفيت هاي مردمي و بخـش خـصوصي اسـتفاده خواهـد شـد و               
سياستگذاري ،حمايت ،هدايت و برنامـه ريـزي بـر عهـده بخـش              

  .دولتي خواهد بود
ركـز بـراي     خاستگاه اين طرح را گسترش و برنامه ريزي متم         وي

بـا شـكل    :تربيت نيروي متخصص دانست و اظهار اميدواري كـرد        
گيري سازمان ملي مهارت،بيكاري كه ريشه در فقـدان مهـارت و            

  . روديتخصص دارد، كامال از بين م
اگر ايـن كـار انجـام گيـرد و جوانـان مـا             :  خاطر نشان كرد   ايشان

انده مهارت الزم براي انجام كار را فراگيرند ريشه بيكـاري خـشك           
  .مي شود

  
  

  : با سرپرست سازمانداري در دي اسالمي مجلس شوراي ملتي امنونيسي كمسيئر
  مي كني متي حماداري به اشتغال پايابي راهكار دستني به عنوان مؤثرتري و حرفه اي فني آموزش هااز

  
  
 ي اسـالم  ي مجلـس شـورا    ي خـارج  اسـت ي و س  ي مل تي امن ونيسي كم سيئر

 يابي راهكار دسـت ني به عنوان مؤثرتر ي و حرفه ا   ي فن ياز آموزش ها  : گفت  
  .   مي كني متي حماداريبه اشتغال پا

 كــشور ، ي و حرفــه اي ســازمان آمــوزش فنــي گــزارش روابــط عمــومبــه
 كشور بـا    ي و حرفه ا   ي كه در محل سازمان آموزش فن      ي بروجرد نيالد عالء

 باتوجـه   : مطلب افزود    ني ا اني كرد با ب   ي سازمان گفت و گو م     نيسرپرست ا 
 كـشور   ي اصـل  ي از دغدغه هـا    يكي در حال حاضر موضوع اشتغال       نكهيبه ا 

 ، در آمـاده     يي اشتغال زا  ندي به عنوان حلقه گمشده فرآ     ي آموز تاست ، مهار  
 يرگـذار ي نقش تأثيني آنان به سمت كارآفرتي كار و هدا ياي افراد جو  يساز

  .دارد 



 

 ٣ 

 و  گـاه يجا با توجـه بـه       ي اسالم يمجلس شورا :  داشت   دي تأك يو
 ي الزم را بـرا    ي هـا  تي حما ي و حرفه ا   ي فن ي آموزش ها  تياهم
 آمـوزش هـا خواهـد       نيـ  توسـعه ا   ي ها رساختي بسترها و ز   جاديا

 ي آموزشـها  يريـ  شـاهد گـسترش دامنـه  فراگ        ميداشت تا بتـوان   
   .مي همه اقشار جامعه باشي برايمهارت

 ي مجلـس شـورا    ي خـارج  استي و س  ي مل تي امن ونيسي كم سيئر
 ي هـا  تيـ  ظرف ييضرورت دارد بـا شناسـا     : اظهار داشت    ياسالم
 ي در منـاطق محـروم و روسـتاها ، آمـوزش هـا             ژهيـ  بـه و   يمحل
 و اجـرا گـردد تـا از         يزيـ  مناطق برنامه ر   ني در ا  ازي موردن يمهارت

  . شود يريمهاجرت آنان جلوگ
 و ي فنـ ي آموزش ها  ي با اشاره به لزوم اجرا     ي بروجرد ني الد عالء
 بـه   يابي دسـت  يبـرا :  داشت   انيقشار جامعه ب   همه ا  ي برا يا حرفه

 زيـ  ن ي دانـشگاه  ي ممكن است داشتن مـدارك بـاال       ياشتغال حت 
 ي افـراد بـرا    ي در آماده ساز   ي مهارت ي دوره ها  كنيمؤثر نباشد ؛ ل   

  يهاش و ضرورت داردآموزبوده مؤثر اري شغل در جامعه بسافتيدر
  

 و  ي علم  تمام افراد جامعه در سطوح مختلف      ي برا ي و حرفه ا   يفن
  . اجرا شود يليتحص

 نيـ  در ا  زيـ  كـشور ن   ي و حرفـه ا    ي سرپرست سازمان آموزش فنـ    
 ي و حرفـه ا    ي فنـ  ي آموزش ها  يري فراگ تي با اشاره به اهم    داريد

 به دنبال   ي سازمان به صورت جد    ني ا دي جد يدر برنامه ها  : گفت  
 يا و حرفه  ي آموزش فن  ي و تنوع حرفه ها    رانيتوسعه گستره فراگ  

  .مي هستيكي تكنولوژراتيي بازار كار  و تغازينمتناسب با 
ــ از حمايو ــ تي ــوزش فن ــازمان آم ــه اي س ــشور از ي و حرف  ك

 سازمان در روسـتاها و منـاطق محـروم خبـر داد و              نيكارآموزان ا 
 ي و حرفه ا   ي كارآموزان آموزش فن   تيبه منظور هدا  :  داشت   انيب

ـ ي اشـتغال هـا   ژهيـ  بـه و   ييبه سمت اشتغالزا    التي ، تـسه ي محل
 درنظر گرفته   راد اف ني ا يبرا) ع( صندوق مهر امام رضا      ينيكارآفر

 بـه شـهرها     انيي تـا از مهـاجرت روسـتا       ميشده است و تالش دار    
ـ    تيـ  به رشد و تقو    قي طر ني نموده و از ا    يريجلوگ  ي اقتـصاد محل

   .ميكمك كن

  
  ديدار سرپرست سازمان با جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

  
آموزش فنـي و حرفـه اي كـشور در نخـستين            سرپرست سازمان   

هفته كاري خود با جمعي از نمايندگان مردم در مجلـس شـوراي             
  .اسالمي ديدار كرد

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كـشور،            
امير محمد پرويز سرپرست سازمان با موسي قرباني نماينده مردم          

هبندان و سربيشه، سيد    قائنات، محمد رضا صابري نماينده مردم ن      
كاظم دلخوش نماينده مـردم صـومعه سـرا ، جـالل محمـودزاده              
نماينده مردم مهاباد و فرهادي فرماندار شهرستان كرج ، در محل           

  .سازمان ديدار و گفتگو كرد
ها فني و حرفه اي كشور، در اين نشـست  سرپرست سازمان آموزش    

نابع انساني به   با تاكيد بر اهميت آموزش هاي مهارتي در توسعه م         
  منظور رسيدن به توسعه پايدار كشور، خواستار همكاري مجلس

  
شوراي اسالمي براي نهادينـه شـدن آمـوزش هـاي مهـارتي در              

  .جامعه شد
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز مسئله بهره وري در كـشور         
را بسيار جدي ارزيابي كردند و رشد نـرخ آن را منـوط بـه توسـعه        

  .انستندمنابع انساني د
هم چنين اين نمايندگان از مطالبات مردم در زمينه آموزش هـاي             
مهارتي كه در سازمان شكل  گرفته است ابراز خوشنودي كردند و       
از سرپرست سازمان حركت هاي مـوثر در جهـت ارتقـاي سـطح              

  .مهارت افراد جامعه را خواستار شدند
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  :ن دانشگاه استكهلم سوئدلي با مسؤ سازمان، در ديدارزسرپرستي پرورمحمديام
   آموزش فني و حرفه اي كشور توانمندي برگزاري دوره هاي آموزشي در سطح بين المللي را داردسازمان

  
  

سـازمان  :  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت          سرپرست
آموزش فني و حرفه اي كشور با توجه به بهره منـدي از مربيـان               

كانــات تجهيــزات و زيرســاخت هــاي متخــصص و باتجربــه و ام
مناسب آموزشي ، توانمندي برگزاري دوره هاي آموزشي در سطح          

  .بين المللي را دارد 
 گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كـشور،            به

ـ اميرمحمدپرويز ،در ديدار با ر     يس دپارتمـان اجـراي دوره هـاي        ئ
طلــب ، بــه  بــا بيــان ايــن ممــديريتي دانــشگاه اســتكهلم ســوئد

هاي مجموعه آموزش فني و حرفه اي كشور اشاره كـرد     توانمندي
 مركــز 600ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي حــدود : و افــزود

 هـزار آموزشـگاه فنـي و حرفـه اي آزاد در             15آموزشي دولتـي و     
 ميليـون نفـر در ايـن        3بخش خصوصي دارد كه ساالنه بـيش از         
  .   رند مجموعه آموزش هاي مهارتي را فرا مي گي

در :  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشـت      سرپرست
ــا    ــه اي ب ــي و حرف راســتاي منطبــق نمــودن آمــوزش هــاي فن
استانداردهاي جهـاني ، اجـراي دوره هـاي آموزشـي بـر اسـاس               
الگوهاي بين المللي را به صورت جدي در دستور كـار خـود قـرار               

 هـاي   زمينهجهاني در   داده ايم و آمادگي داريم تا الگوهاي موفق         
آموزشي را در ايران اجرا نماييم و از طـرح هـاي مؤسـسات بـين                

  .المللي اموزشي هم استقبال مي كنيم 
منـدي  ندر همين راستا بر اساس توا: ضافه كرد   محمد پرويز اامير

دانشگاه ها و مراكز آموزشي بين المللـي ، برنامـه هـايي را بـراي             
آموزش هاي ويژه خوداشـتغالي و      آموزش مربيان ، دريافت تجربه      

ــد  ــانگي و توانمن ــه اي ، ايجــاد  اشــتغال هــاي خ ــاي منطق ي ه
 هـاي بـين المللـي ،        اههاي آزاد تحت ليـسانس دانـشگ       آموزشگاه

تدوين محتواهاي آموزشـي و برگـزاري دوره هـاي مـشترك بـر              
  .مبناي الگوهاي موفق جهاني خواهيم داشت 

گي سازمان آموزش فنـي      محمد پرويز در اين گفت و گو آماد        امير
و حرفه اي كشور را براي همكاري دوجانبه با دانـشگاه اسـتكهلم             

  .سوئد بر اساس توانمندي هاي هر دو طرف اعالم نمود 
مان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كـشور            روابط عمومي ساز   گزارش

افزايد در اين نشست ، آقاي پل لوپن رييس دپارتمـان اجـراي              مي
ه اسـتكهلم سـوئد ، پـس از معرفـي           دوره هاي مـديريتي دانـشگا     

دانشگاه اسـتكهلم و بخـش برگـزاري دوره هـاي مـديريتي آن ،               
 آمـوزش   سازمانآمادگي اين دانشگاه را براي همكاري دوجانبه با         

  .     اي اعالم كرد  فني و حرفه

  
  
  

  :رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
  شوندآموزش ها به دو سطح پايه و پيشرفته تفكيك مي 

  
فني و حرفـه اي كـشور        امير محمد پرويز رياست سازمان آموزش       

 بهـسازي و    "كاركنـان دفـاتر     صميمانه بـا مـديران و         نشست در
  از تفكيك آموزش هاي سـازمان        " ارزشيابي مهارت  " و   "نظارت

  .به دو سطح پايه و پيشرفته خبر داد
ر، به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كـشو           

در اين نشست كه مديران و كاركنان اين دو دفتر از حوزه معاونت             
آموزش حضور داشتند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي          



 

 ٥ 

آمـوزش هـا نبايـد بـه لحـاظ          : كشور ضمن اعالم اين خبر افـزود      
جغرافيايي و يا گروه هاي هدف شهري، روسـتايي، شـاغلين و يـا              

  .دانشگاهيان تفكيك شوند
پرويز با انتقاد از ايجاد مديريت هاي متعدد در سازمان          امير محمد   
به جاي تعدد و تكثر مديريت ها بايد به مديريت هـا            : تصريح كرد 

عمق بخشيد تا يك فرد به جاي انجام يك وظيفه، چندين وظيفه            
  .را انجام دهد تا به فردي متخصص تبديل شود

ان سرپرست سازمان، حوزه آموزش را حوزه اصـلي و فعـال سـازم            
فعاليت حوزه هاي ديگر در كمك بـه انجـام          : معرفي كرد و افزود   

وظايف حوزه آموزش است كه البته نيازمند پاره اي بـازنگري هـا             
  .در شيوه ها و برنامه هاست

ابتـدا بايـد    : وي در خصوص ارتقاي آموزش هاي سـازمان گفـت         
مشاغل بـازار شناسـايي و اسـتانداردهاي شـغل تـدوين شـود تـا                

ندارد شغل و محتواي آموزشـي، اسـتاندارد آموزشـي          براساس استا 
  .تدوين شود

سرپرست سازمان ضـمن تاكيـد بـر تفكيـك واقعـي سـنجش از               
در ساختار جديد سازمان معاونتي با عنوان پژوهش،        : آموزش گفت 

استاندارد و سنجش صالحيت حرفه اي پيشنهاد شـده اسـت كـه             
ــراي  يجــاد ســنجش و تــدوين اســتاندارد اجايگــاه مــستقلي را ب

  .نمايد مي
وي اعتبار گواهينامه هاي مهارت و رضايت مشتريان را از عوامل           

با تفكيك سـنجش    : مهم ارزيابي عملكرد سازمان دانست و افزود      
از آزمون مي توان به شكل مناسب تري پاسخگوي نياز بازار كـار             

  .بود
امير محمد پرويز با اشاره به ضرورت ارتقاي بانك سواالت آزمون           

نك سواالت نيازمند بـازنگري و اصـالح اسـت چـرا كـه              با: گفت
بسياري از سواالت براساس اسـتانداردهاي قـديمي كـه از درجـه             

  .اعتبار ساقط شده اند طراحي مي شوند
 88وي در ادامه با تاكيد بر جديت در اجـراي برنامـه هـاي سـال              

با رفع موانعي كه در مـسير تحقـق برنامـه هـاي          : خاطرنشان كرد 
 دارد تالش مي كنيم در سال آتي اهداف سازمان را           سازمان وجود 

  .به نحو احسن محقق نماييم

  
  :سرپرست سازمان در جمع بسيجيان سازمان تاكيد كرد

  حركت در خط واليت براي تحقق آرمان هاي نظام مقدس اسالمي
  

امير محمد پرويز سرپرسـت سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي               
يان سازمان بر حركـت در خـط        كشور، در ديدار صميمانه با بسيج     

  .واليت براي تحقق آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي تاكيد كرد
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كـشور،            
بسيجيان سازمان ضمن تاكيد اين مطلب آمـادگي كامـل خـود را             

  .براي اجرايي شدن اهداف سازمان اعالم كردند
 پايگاه مقاومت بـسيج سـازمان       در اين نشست كه اعضاي شوراي     

آموزش فني و حرفه اي كشور حضور داشتند اميـر محمـد پرويـز              
سرپرست سازمان نگاه بسيجي داشتن در كـار را زمينـه موفقيـت             

بـسيج  : هاي انقالب اسالمي در تمامي عرصه ها دانست و افـزود          
حركت خود جوش مردمي است كه با حضورش در عرصـه هـاي             

  . كشور به ارمغان آورده استمختلف پيروزي را براي
نــي و حرفــه اي كــشور بــسيج را سرپرســت ســازمان آمــوزش ف

تـاكنون  ... بحمد ا : دار مقاومت در كشور معرفي كرد و گفت        طاليه

مردم آگاه و فهيم ايران اسالمي با تفكر بسيجي خود نقشه هـاي             
استكبار جهاني را خنثي كرده اند كه اين مهم سـايه رهنمودهـاي             

  . رهبري مستدام خواهد بودمقام معظم
وي جاري شدن فرهنگ ناب بسيجي را در بين همكاران نشان از            

رويكـرد بـسيج    : آگاهي كاركنان سازمان دانـست و تـصريح كـرد         
سازمان بايد عمق بخشي به فعاليت ها همراه با نگـاهي فرهنـگ             

  .ساز و برگرفته از تعاليم انسان ساز اسالم ناب محمدي باشد
ز با تاكيد بر اينكه بسيج عرصـه عمـل اسـت نـه              امير محمد پروي  

مرز خودي و غيـر خـودي بـراي شـما بايـد واليـت               : حرف گفت 
مداري و صيانت و حفاظت از ارزش هاي نظام مقدس جمهـوري            

  .اسالمي و واليت فقيه باشد
بايـد تـالش كنـيم تفكـر و روحيـه           : وي در خاتمه تـصريح كـرد      

 .بسيجي در سازمان نهادينه شود
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  اردبيل
  
  
 

 

  در دانشگاههاي استان اردبيل  )ASD(افتتاح همزمان چهار مركز آموزش مهارتهاي پيشرفته 
  

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان            
جــوار   )ASD(مهارتهــاي پيــشرفته  اردبيــل ، مراكــز آمــوزش

ل ، خلخــال ، دانــشگاههاي آزاد اســالمي در شهرســتانهاي اردبيــ

پــارس آبــاد  و  پيــام نــور در اســتان اردبيــل  بــا حــضور معــاون 
مهارتهاي پيـشرفته سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كـشور ،                
ــي و     ــوزش فنــ ــل آمــ ــدير كــ ــل ،  مــ ــتاندار اردبيــ   اســ
حرفه اي اردبيل ، رياست دانشگاههاي آزاد اسـالمي و پيـام نـور              

  .افتتاح و به بهره برداري رسيد 

ش  مهندس ناصر شمس معاون مهارتهاي پيشرفته   طبق اين گزار  
سازمان آموزش فني و حرفه اي كـشور در مراسـم افتتـاح تعـداد               

 مركـز عنـوان كـرد و    103 در سطح كشور را   )ASD(مراكز   
هدف از ايجاد اين مراكز توجـه بـه كـارآفريني و آمـادگي              : گفت  

شــغلي فــارغ التحــصيالن دانــشگاهي و آمــوزش نــرم افزارهــاي 
صي است و از تأسيس مراكز آموزش مهارتهاي پيـشرفته در           تخص

هــدف از اجــراي ايــن طــرح ارائــه :  پادگانهــا خبــر داد و افــزود 
آموزشهاي  تخصصي به افراد وظيفه با مدارك كارشناسي و باالتر    

  به جهت آشنائي آنها با مهارتهاي پيشرفته مي باشد
افتتاح اين مراكـز     دكتر حقيقت پور استاندار اردبيل نيز  در مراسم          

كمبودهاي نظام آموزشي و مغاير بـودن سيـستم آمـوزش           : گفت  
كشور با بازار كار مهمترين مشكل اشتغال در كـشور مـي باشـد و        
ابراز اميدواري كرد كه با ايجاد مراكز جوار دانشگاهي ، مهارتهاي           
پيشرفته دانشجويان توسعه يابد و در ادامه افزود بايد در اين نـوع             

  .  قابليتها و ظرفيتهاي منطقه اي در نظر گرفته شودآموزشها

 
 

  اصفهان
     

  :مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
 ماهه با كسب مهارت و قابليت هاي مورد نياز پس از فراغت از آموزش به سرعت جذب بازار 18كارآموزان طرح 

  شوند كار مي
 

 

مركـز آمـوزش فنـي و       فاز بيست و هفتم رشته مكانيـك صـنايع          
  .اي شهيد بهشتي اصفهان افتتاح شد حرفه 

زارع مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان نيز پيرامون اهميت            
هاي   تعهد مربيان استان ، اهميت دوره     سطح دانش فني و عملي و     

   ماهه و لزوم متمايز بودن كارآموزان اين طرح به لحاظ اخالق 18

: ن صحبت كـرد و اظهـار داشـت          و منش نسبت به ساير كارآموزا     
  مقررات انضباطي و  قوانينرعايت موارد ايمني ، حفاظتي ، رعايت 

همچنــين اســتفاده از خــدمات مــشاوره اي از خــصوصيات مهــم 
  . باشد   ماهه مي18كارآموزان طرح 

  



 

 ٧ 

  
  
  

وي در ادامه به كارآموزان توصيه كرد فرصت را غنيمت شمرده و            
فاده را ببرنـد تـا از وقـت خـود كـه             از امكانات موجود نهايت اسـت     

. ارزشمندترين فرصت هر انسان اسـت كمـال اسـتفاده را نماينـد              
مدير كل در پايان اظهار اميدواري كرد كارآموزان ايـن بخـش بـا              
كسب مهارت و قابليت هاي مورد نياز بازار كار پـس از فراغـت از         

  . آموزش به سرعت جذب بازار كار شوند 
 
  

  
  
  
  

 از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان KABسارين  ، مربي كارآفريني به روش بازديد دكتر 
دكتر سارين مربي كارآفريني مركـز تربيـت مربـي كـرج از رونـد               

ني در اداره كــل آمــوزش فنــي و اجــراي آمــوزش هــاي كــارآفري
  . اي استان اصفهان بازديد كرد  حرفه

ي كرج با مهنـدس زارع     هندي مركز تربيت مرب   دكتر سارين مربي    
مدير كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان اصـفهان و معـاون                  
مهارتهاي پيـشرفته اداره كـل مالقـات و در خـصوص مـسائل و               

 همزمـان بـا اجـراي       KABاهداف اجراي كـارآفريني بـه روش        
  .آموزش هاي مهارتي در استان به بحث و بررسي پرداختند 

 در  KABيني به روش    سپس از روند اجراي آموزش هاي كارآفر      
 بازديــد نمودنــد، مراكــز شــهيد رجــايي ، هتلــداري و گردشــگري

صميمانه با حضور مربيان كارآفريني وروساي       همچنين در نشستي  
مـوزش هـا را     تعدادي از مراكز استان اصـفهان اجـراي اينگونـه آ          

  .و تشريح نمود تحليل



 

 ٨

  تربيت مربي
  

  مربي   استاد دانشگاه ماستريخت هلند در مركز تربيت
 

 

مركز تربيت مربي و پژوهش هاي  به گزارش روابط عمومي      
 خانم ميريام ژاكلين گرترود فريجنز استاد دانشگاه و حرفه اي ، فني

ولين و كارشناسان مركز تربيت ديدار و گفتگو ئماستريخت هلند با مس
  . كرد

ر در       خانم ميريام فريجنز در ابتدا ضمن ابراز خرسندي از حضو
گيري  ش با نيازهاي كسب و كار و اندازهايران ، به چگونگي ارتباط آموز

امروزه تأكيد بيشتر بر آموزش نتيجه گرا و : نتايج اشاره نمود و گفت
  .  آموزش مرتبط با كسب و كار معطوف مي باشد

      در ادامه سواالتي در خصوص چگونگي اجراي آموزش  و سيستم 
ان مطرح گرديد و پاسخهاي الزم با توجه به ارزيابي توسط كارشناس

  .مدل رابينسون توسط خانم ميريام فريجنز ارائه شد
     الزم به ذكر است خانم ميريام فريجنز  روانشناسي تعليم و تربيت 

او روشهاي آموزش و . صنعتي را در دانشگاه تيلبورگ فرا گرفت
د مطالعه  كشور مختلف را مور20يادگيري استادان و دانشجويان 

وي بعنوان مدير برنامه و مدرس مدرسه مديريت . فرهنگي قرار داد
او گروههاي مديريت با فرهنگ هاي . ماستريخت به كار مشغول شد

از كشورهاي ويتنام ، كوبا ، غنا ، مصر ، هند ، ) چند فرهنگي ( متفاوت 
را مورد آموزش قرار داده است كه براي اجراي دوره آموزشي ... چين و

Training For Impact  )  ويژه مديران و ) آموزش اثر گذار
 آموزش ادارات سازمانها و صنايع استان همدان به ايران سفر لينمسئو

  .  كرده است

         

  
 
 

              چهار محال و بختياري                                                                    
  

    
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و بختيارياز نماينده مردم شهركرد بازديد   

  
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان            
چهارمحال و بختياري ، ترابي نماينده مردم شـهركرد در مجلـس            
شوراي اسالمي با حضور در اداره كل آمـوزش فنـي و حرفـه اي               

دار با مدير كل در جريان فعاليتهاي اين اداره كـل           استان ضمن دي  
   .قرار گرفت 

ترابي ضـمن بازديـد از واحـدهاي مختلـف اداره كـل در جريـان                
وي سـپس در نشـستي بـا        .فعاليت واحد هاي مختلف قرار گرفت       

حضور كاركنان اداره كل و مركزشهركرد ضمن تشكر از مدير كل           
كـرد فنـي و حرفـه اي        و مسئولين فني و حرفـه اي اسـتان ، عمل          

وي نيـاز اصـلي كـشور را در حـال           . استان را قابل قبول دانـست       
حاضر ارتقاء بهره وري نيروي انساني دانست و ارتقاي بهـره وري            

در جامعه را نيز در گرو افزايش مهارت وتربيت و آمـوزش نيـروي              
توسعه استان در گرو تعامل بين      : وي  افزود    . انساني ماهردانست   

 سازمانها و دسـتگاههاي اداري و اجرايـي مـي باشـد و              مسئولين  



 

 ٩ 

مسئولين استان بايد با برگزاري نشست ها، نيازهـاي اسـتان كـه              
اســت را  يكــي ازمهمتــرين آنهــا نيــروي انــساني مــاهرو توانمنــد

  .شناسايي و در راستاي برطرف نمودن آنها برنامه ريزي نمايند
رفـه اي اسـتان      دراين ديدار ، سعيدي  مدير كل آموزش فني و ح          

وري  تهاي فني و حرفه اي، ارتقاء بهره      ضمن بيان گزارشي از فعالي    
: را يكي از سياستهاي اصلي فني و حرفه اي كشور دانست وافزود           

اين اداره كل با كسب صددرصـدي شـاخص هـاي بهـره وري از               
  . پيشگامان اجراي اين استراتژي در كشور مي باشد

موزشهاي فني و حرفه اي در      وي سپس  راهكارهايي جهت ارتقا آ      
استان ارائه نمود و خواستار تعامل بيشتر نماينـدگان جهـت ايجـاد     

ساختارهاي الزم توسعه اسـتان گرديـد ، وي آمـوزش مهارتهـاي             
پيشرفته فني و حرفه اي جهت دانشجويان و فارغ التحـصيالن را            

  .گامي بلند در جهت توانمند سازي نيروي انساني استان دانست 
ادامه با بيان گزارشي از فعاليتهاي صـورت گرفتـه توسـط            وي در   

مركز ، تعامل بيشتر صنعت و دانشگاهها با فني و حرفـه اي را  از                
جهت تامين  : راهكارهاي ارتقا مهارت در استان دانست، وي افزود       

ــساني مــاهر  ــاز ســنجي هــاي الزم در نيــاز نيــروي ان اســتان ني
ورت گرفتـه و    صـ .. هاي صـنعت ، كـشاورزي ، خـدمات و            بخش

  .برنامه آموزشي نيز در اين قالب تدوين گرديده است

  
  

  

 فارسانكز آموزش فني و حرفه اي ااز مرفرماندار و دانشگاهيان بازديد 
  

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
ز چهارمحال و بختياري ،  فرماندار فارسان در ديدار با رئيس و كاركنان مرك

آموزش فني و حرفه اي فارسان از تالشهاي صورت گرفته توسط فني و 
  . حرفه اي اين شهرستان تقدير و تشكر نمود
بيان رويكرد آموزشهاي فني و در اين ديدار محمدي رئيس مركز با 

با توجه به اينكه شهرستان فارسان : اي در شهرستان فارسان افزود  حرفه
آموزشها نيز با همين . كشور مي باشديكي از قطبهاي شيالت وكشاورزي 

رويكرد تدوين گرديده  و همچنين بدليل وجود چندين دانشگاه در اين 
شهرستان توجه ويژه اي نيز به آموزش مهارتهاي پيشرفته هاي در اين 

  .شهرستان شده است 
 برخورداري از مهارت منطبق با نياز بازار كار ضروري ترين عامل :وي افزود

 در جامعه و باالرفتن نرخ اشتغال هدفمند بخصوص در كاهش بيكاري
  .باشد  ميان قشر جوان مي

جعفري فرماندار فارسان نيز ضمن تقدير و تشكر از مسئولين و كاركنان 
مركز فارسان ، حضور فني و حرفه اي را در عرصه هاي مختلف صنعت، 

  آموزش كارگران پروژه هاي ساختماني ، كارورزي دانشجويان، آموزش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
كارآفريني، آموزش در بخش پتروشيمي، آموزش روستائي ،آموزش در 

را نشان از تالش هاي بي دريغ كاركنان اين سازمان ... زندان و پادگان و 
  .در راستاي تجهيز آحاد جامعه با دانش فني روز آمد  و كارآمد دانست 

:   افزود   با مهارت فني   جعفري ضمن تأكيد بر تفاوت تحصيالت آكادميك        
امروز جوانان ما نيازمند فراگيري مهارت هستند زيرا جوانان مـاهر ضـمن             
ايجاد اشتغال براي خود و ديگران مي توانند كارآفرين نيز باشند ، تا بتوان              
ضمن تغييررويكرد جوانان نسبت به كار ، آنها را جهت راه اندازي كسب و              

  به جاي جستجوي كار در . كار خارج از حدود اداري و دولتي توانمندنمود 
محيط اداري ، كار را در بازوان ، فكر و انديشه و مهارت و تخصص خـود                 
جستجو خواهند كرد و به دنبال آن قطعاً معضل بيكاري جوانان در كـشور              

  .حل خواهد شد 
. 
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 خراسان رضوي

  
  

  ) ASD(افتتاح پنجمين مركز آموزش مهارتهاي پيشرفته جوار دانشگاهي 
 

ش روابط عمومي اداره كل آمـوزش فنـي و حرفـه اي             به گزار 
خراسان رضوي، پنجمين مركز آموزش مهارتهاي پيـشرفته جـوار          

 در ايـن اسـتان و اولـين مركـز شهرسـتاني             (ASD)دانشگاهي  
همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنابـاد راه            

  .اندازي شد
ر، شـهردار، رئـيس     مراسم افتتاحيه اين مركز با حضور فرمانـدا       

يت علمي دانشگاههاي   ئشوراي شهر، رياست ومعاونين و اعضاء ه      
سئولين اداره كــل آمــوزش فنــي آزاد و پيــام نــور و همچنــين مــ

اي استان خراسان رضوي در دانشگاه آزاد اسـالمي گنابـاد            وحرفه
  .برگزار گرديد

اكبري مقدم معاونت مهارتهاي پيشرفته اداره كل آموزش فني         
 خراسان رضـوي، ايجـاد مراكـز جـوار دانـشگاهي را از      وحرفه اي 

جمله سياستها و استراتژي ايـن سـازمان در سـالجاري دانـست و              
ــوژي جديــد در گــرو داشــتن نيروهــاي  : گفــت پيــشرفت وتكنول

تحصيلكرده ماهر فني، متخـصص و كـارآفرين اسـت و هـدف از              
ايجاد اين مكان را نيز كسب مهارتهاي فني، تخصـصي و حـضور             

تر فارغ التحصيالن در عرصـه هـاي صـنعتي، اقتـصادي و             فعال  
اي  ي و ارتقاء صالحيتهاي حرفه    اجتماعي كشور و افزايش توانمند    

آنان و در نهايت تربيت نيروي ماهر موردنياز كشور در عرصه كـار        
  . و سازندگي بيان كرد 
اين مركز توسـط اداره كـل آمـوزش فنـي           : وي در ادامه افزود   

وي با همكاري دانشگاه آزاد اسالمي گناباد       وحرفه اي خراسان رض   

شـي تجهيـز شـده اسـت و دانـشجويان           در قالب دو كارگـاه آموز     
توانند در طول سال در زمينه آموزش نرم افزارهاي تخصـصي،           مي

  . كارآفريني و مديريتي آموزش هاي مورد نياز را فراگيرند

سپس دكتر زارع رئيس دانـشگاه آزاد اسـالمي گنابـاد ضـمن             
 و تـشكر از مجموعـه آموزشـهاي فنـي وحرفـه اي عالمـه             تقدير

بهلول گناباد و ضروري دانستن راه اندازي چنين مجموعـه هـايي            
 نفـر دانـشجو در مجموعـه        000/10اعالم نمود باتوجه به وجـود       

دانشگاههاي شهرستان، ايـن واحـد دانـشگاهي آمـادگي الزم در            
هـاي  خصوص تأمين فضاي آموزشي موردنياز جهت توسعه رشته         

مهارتي و حتي ايجاد دهكده مهارت و همچنين تأمين بخـشي از            
  .تجهيزات موردنياز در اين شهرستان را دارد

 
 

 راه اندازي آموزش هاي نوين و كاربردي در پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد خراسان رضوي
 

عمــومي اداره كــل آمــوزش فنــي و بــه گــزارش روابــط 
 كـاربردي نيـروي     اي خراسان رضوي، بزودي آمـوزش      حرفه

كار پااليشگاه گاز شرق كشور توسط اداره كل آموزش فنـي           
  .و حرفه اي استان خراسان رضوي آغاز خواهدشد

مهندس لطيفي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان          
آموزش : در بازديد از پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد گفت        
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فني و حرفه اي با رسالت آمـوزش مهـارت و ارتقـاء سـطح               
و . باشد ش بهره وري و تقاضامحوري ميمهارت به دنبال افزاي 

تمام همت خود را در جهت تربيت نيروي كار ماهر بـه كـار              
: ايشان با توجه به آموزش هاي تخصصي گفت       . خواهدگرفت

ما آموزش را براي پااليشگاه راه انـدازي خـواهيم كـرد و بـا               
هيز توجه به نياز اين بخش كارگاه هاي مركز سرخس را تج          

  .مي نماييم
اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسـان       : لطيفي افزود 

رضوي قادر است با اختصاص سهميه اسـتفاده از خوابگـاه و    
   سازدامكانات شبانه روزي كار آموزش اين بخش را فراهم

تقاضاي دولت و مردم اين شهرسـتان محـروم         : وي گفت 
مرزي اين اسـت كـه در ايـن بخـش از نيـروي كـار بـومي                  

لذا براي استفاده از اين مهم بايد امر آموزش         . استفاده كنند 
  .محقق گردد

در خاتمه مقرر شد اسـتاندارد مربوطـه تهيـه و تـصويب             
  .شود تا هر چه سريع تر اجرايي شود

 

  
  خراسان جنوبي

  
  

    هندوستانEDI در خراسان جنوبي با همكاري موسسه KABاولين سمينار بين المللي آموزش كار آفريني 
  

 با همكاري KABاولين سمينار بين المللي آموزش كار آفريني 
 هندوستان در اداره كل آموزش فني و حرفه اي EDIموسسه 

  .خراسان جنوبي برگزار گرديد 
در اين سمينار كه با حضور روساي مراكز آموزش عالي و معاونين 
آموزشي و پژوهشي استان و همچنين تعدادي از مديران و 

تگاههاي اجرايي و پژوهشگران و محققين استان معاونين دس
 EDI آقاي دكتر سونيل شوكال مدرس موسسه .برگزار شد

هندوستان با معرفي اين موسسه و چگونگي همكاري آن با 
 به بيان عملكرد آموزشي موسسه ILOسازمان بين المللي كار 

در كشورهاي خاورميانه و آسياي شرقي اشاره نمود و با عنوان 
لب كه با بومي سازي اين دوره هاي آموزشي در اين مط

كشورهاي مختلف و چگونگي تغيير نگرش و ايجاد خالقيت در 
توان به دنبال زمينه هاي كسب و كار و اشتغال  فراگيران مي
از نگاه كارجويانه به نگاه كارآفرينانه ، مي توان : باشند گفت 

راد را د و اشتغال افبسترهاي مناسبي جهت كسب وكارهاي جدي
  .فراهم نمود 

وي ابراز اميدواري نمود كه با آموزش اين دوره ها در ايران بتوان 
  . زمينه هاي خالقيت و بسترهاي كسب و كار را افزايش داد 

در پايان لطيفي مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي 
ضمن تشكر از مسئولين مركز آموزش عالي و مديران 

ت كننده به بيان عملكرد اين اداره كل دستگاههاي اجرايي شرك
در زمينه  آموزش هاي پايه و پيشرفته و آموزش دوره هاي 

KAB به عنوان استان برتر كشور در اين زمينه پرداخت و اعالم 
نمود با توجه به برنامه ريزي تعهدات اين اداره كل جهت سال 
آينده دريافت نيازسنجي آموزشي از سوي دانشگاهها ، صنايع، 
صنوف و دستگاههاي اجرايي استان كمك مناسبي در ارتقاء و 

  .كيفي نمودن آموزشها و ايجاد بستر اشتغال در استان خواهد بود 
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  خراسان شمالي

  
   بهزيستي استانباخراسان شمالي آموزش فني و حرفه اي انعقاد تفاهم نامه آموزشي 

  

  
مـوزش فنـي و     تفاهم نامه همكاري آموزشي فيمابين اداره كـل آ        

حرفه اي خراسـان شـمالي و اداره كـل بهزيـستي اسـتان منعقـد                
  . گرديد 

به گزارش روابـط عمـومي اداره كـل آمـوزش فنـي و حرفـه اي                 
خراسان شمالي در راستاي كيفيت بخـشي سـطح دانـش فنـي و              
حرفه اي جامعه و ايجاد همـسويي و ارتقـاء توانمنـديهاي فنـي و               

ير جامعـه بـويژه ممـدجويان       حرفه اي اقشار محروم و آسـيب پـذ        
تحــت پوشــش بهزيــستي و بهــره منــدي هرچــه بيــشتر آنــان از 
فرصتهاي آموزشي و افزايش دسترسي به فرصتهاي شغلي موجود         

  . اين تفاهم نامه فيمابين اين دو دستگاه منعقد شد 
طي اين تفاهم نامه اداره كل آموزش فنـي و حرفـه اي خراسـان               

 و ارائه خـدمات آموزشـي بـه         شمالي متعهد شد نسبت به پذيرش     
كليه معرفي شدگان واجد شرايط بهزيستي ، تهيـه اسـتانداردهاي           

آموزشي جديد بر اسـاس نيازسـنجي هـاي بهزيـستي ، برگـزاري       
آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه ، فراهم نمودن تسهيالت به           
منظــور تحــت پوشــش قــرار دادن معلــولين تحــت پوشــش اداره 

يس آموزشــگاه هــاي آزاد فنــي و وز تاسـ بهزيـستي ، صــدور مجــ 
اي بــراي معرفــي شــدگان بهزيــستي و بــازآموزي مربيــان  حرفــه

آموزشـگاههاي آزاد تحـت پوشـش بهزيـستي اقـدام و اداره كــل      
بهزيستي نيز متعهد شد نسبت بـه شناسـايي ، ترغيـب و معرفـي               
مددجويان نيازمند فراگيري مهارتهاي فني و حرفه اي بـه مراكـز            

 حرفه اي ، همكاري جهت تـامين رايگـان فـضاي            آموزش فني و  
آموزشي مناسب جهت ارائـه خـدمات آموزشـي در مجتمـع هـاي              
روستايي و مناطق فاقـد مراكـز فنـي و حرفـه اي ، نيـاز سـنجي                  
آموزشي مددجويان و اقشارآسيب پـذير ، تبليـغ و اطـالع رسـاني              

 .   ظرفيت هاي آموزشي اجراي تفاهم نامه اقدام نمايد 

  
انخوزست  

 
 

  بادانشگاه شهيدچمران اهوازمنعقدشدASD قراردادهمكاري ايجادمركز
  

  

: معاون آموزش مهارتهاي پيشرفته فني وحرفه اي خوزستان گفت        
در راستاي تحقق سياستهاي سازمان مبني بر آموزش دانشجويان         
و فارغ التحصيالن دانشگاهي  وحصول اهداف اوليه برون سپاري          

وحرفـه اي خوزسـتان و دانـشگاه شـهيد          و تقاضا محوري ، فنـي       
قـرارداد  ASDچمران در خصوص ايجـاد مركـز جـوار دانـشگاهي         

  .همكاري آموزشي منعقد نمودند
براسـاس ايـن قـرارداد همكـاري فـضاي         : مهدي آموزگـار افـزود    

آموزشي را دانشگاه در اختيار فني و حرفه اي قـرار داده تـا مركـز               
ازي توسط فني وحرفه اي     جوار دانشگاهي پس از تجهيز و راه اند       

به دانشجويان و فـارغ التحـصيالن بـصورت رايگـان مهارتهـاي             
آموزگار در خصوص ديگر بندهاي اين قـرارداد     . پيشرفته ارائه دهد  

رفـه اي خوزسـتان متعهـد شـد تـا           فني وح : آموزشي تصريح كرد  
هـاي تخصــصي مهــارتي و مهارتهــاي پيــشرفته مــورد نيــاز   دوره

ختلف براساس دستورالعمل خريد خدمات     دانشگاه در رشته هاي م    
ــدوين و   ــا ت آموزشــي ســازمان و براســاس اســتانداردهاي آن و ب
تصويب استانداردهاي جديد آموزشي برحسب تقاضـاي آموزشـي          

: وي ادامه داد  .دانشگاه شهيد چمران بصورت رايگان برگزار نمائيد      
براساس اين قرارداد دانشگاه شهيد چمران ليست كارآموزان ثبـت          

مي را براساس مقررات خود تائيـد و بـه مجـري دوره هـا ارائـه                 نا
برگـزاري آزمـون و صـدور       : مهـدي آموزگـار گفـت     . خواهد كـرد  

گواهينامه مهارت شركت كنندگان در دوره تـابع قـوانين سـازمان            
ت نام هـر دوره     آموزش فني وحرفه اي كشور بوده كه در زمان ثب         

  .هد رسيدها به اطالع دانشجويان خوا توسط مجري دوره
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  راه اندازي سه مركز جديد جوار دانشگاهي در خوزستان
  

  

مديركل آموزش فني وحرفه اي خوزستان  ازراه اندازي سه مركـز       
  . در دانشگاههاي خوزستان خبر دادASDجديد جوار دانشگاهي 

: رحمن قالوند مدير كل آموزش فني و حرفه اي خوزستان  گفـت      
 در دانشگاههاي شهيد    ASDسه مركز   بنا بر قراردادهاي منعقده     

چمران اهواز، دانـشگاه آزاد خرمـشهر و دانـشگاه آزاد دزفـول راه              
قالوند اعتبار راه اندازي و تجهيز ايـن مراكـز را           . اندازي مي شوند  

 ميليون تومان اعالم و ادامه داد به منظور استفاده از ظرفيـت       100
ون اساسـي    قان 44بخش غيردولتي و در راستاي سياستهاي اصل        

تمام يا بخشي از دوره ها در قالب خريد خدمات آموزشـي توسـط              
  . آموزشگاههاي تحت پوشش اجرا خواهد نمود

در اين مركـز آموزشـهاي كـارآفريني، آمـادگي          : وي اظهار داشت  
شغلي، نرم افزارهـاي تخصـصي و مهارتهـاي پيـشرفته غيرفنـي             

نـشگاهي  آموزش ارائه مي شود و زمان آموزشهاي مراكز جـوار دا          

 ساعت مي باشـد و دانـشجويان        240 ساعت و حداكثر     30حداقل  
بابت آموزش هزينه پرداخت نمي كنند و كليه آموزشـها بـصورت             

مديركل آمـوزش فنـي وحرفـه اي خوزسـتان          . رايگان خواهد بود  
اين مراكز با هدف ارائه آموزشـهاي كـارآفريني بـه منظـور             : افزود

ال پذيري دانشجويان، افـزايش    افزايش نگاه آخر نياز و بهبود اشتغ      
مهارت و توانمندي دانشجويان جهت انجام كار گروهي، خالقيت          
، نوآوري و بهره وري همچنـين ارائـه نـرم افزارهـاي تخصـصي               
براساس آخرين دستاوردهاي فنـاوري روز دنيـا و نيـاز بـازار كـار               
داخلي و بين المللي به منظور تربيت نيروي كار ماهر و متخصص            

 نفرسـاعت   3280گفتني است تـاكنون     .  ايجاد مي شوند   در جامعه 
  . آموزش در دانشگاههاي استان ارائه شده است

 
 

 سمنان

 
  مركزخواهران شاهرود رتبه اول در اصالح الگوي مصرف را كسب كرد

  
مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران شاهرود حائز رتبـه اول در        

  . زمينه اصالح الگوي مصرف گرديد
 مـصرف اداره كـل آمـوزش فنـي و           تـه اصـالح الگـوي     دبير كمي 

اي استان سمنان در گفتگو با روابط عمومي بـا اعـالم ايـن               حرفه
مـل آمـده ، مركـز آمـوزش فنـي و            در ارزيـابي بـه ع     : خبر افزود   

 امتياز موفـق بـه كـسب        480اي خواهران شاهرود با كسب       حرفه
رزيابي بـر   وي با بيان اينكه اين ا     . رتبه اول در سطح استان گرديد     

اساس ميزان فعاليتهاي مراكـزدر زمينـه اصـالح الگـوي مـصرف             

 125مراكز خواهران دامغـان بـا       : انجام گرديده است ، اضافه كرد     
 امتياز به ترتيـب رتبـه هـاي         110امتياز و مركز براردان سمنان با       

شـايان ذكـر اسـت كميتـه اصـالح          . دوم و سوم را كسب نمودنـد      
 و بـا فرمـايش مقـام معظـم          1388الگوي مصرف از ابتداي سال      

رهبري مبني بر نامگذاري اين سال با نام سال حركت بـه سـوي              
اصالح الگوي مصرف فعاليت خود را در سطح استان سمنان آغـاز         

  . كرده است

  
  
  
  
  



 

 ١٤

  
  :ي برون سپاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور انجام شد تژدر راستاي استرا

  از كارگاههاي مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران سمنان به بخش خصوصي%75ي واگذار
 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان            
ش فنـي و    در راستاي استراتژي برونسپاري سازمان آموز     سمنان ،   

 درصد از كارگاههاي مركـز آمـوزش فنـي و           75حرفه اي كشور ،     
مرضـيه  . حرفه اي خواهران سمنان به بخش خصوصي واگذار شد        

ميرزايي رييس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران سمنان در           
فتگو با روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفـه اي اسـتان              گ

 44در راستاي سياسـتهاي اصـل       : سمنان با اعالم اين خبر افزود       
قانون اساسي و بر مبناي اسـتراتژيهاي سـازمان آمـوزش فنـي و              

 درصد از كارگاههاي فعال ايـن مركـز شـامل           75حرفه اي كشور    

 الكترونيك و گرافيك    گرافيك رايانه ،  طراحي  تعمير تلفن همراه ،     
وي با تاكيد بر ايـن مطلـب        . دستي به بخش خصوصي واگذار شد     

 كـارآموزان جهـت شـركت در دوره هـاي آموزشـي             كه اسـتقبال  
: كارگاههاي واگذار شـده بـسيار باالسـت خـاطر نـشان سـاخت               

دانشجويان ، فارغ التحصيالن دانشگاهها و شـاغلين در صـنايع و            
صــنوف از اولويتهــاي ايــن مركــز جهــت شــركت در دوره هــاي 

  .آموزشي به شمار ميروند 
 

  
 

كرمان
  

 

ASD در شهرستان سيرجان افتتاح اولين مركز جوار دانشگاهي   
ني و حرفه اي استان     به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش ف       

ــه اي و      ــي و حرف ــهاي فن ــعه آموزش ــتاي توس ــان، در راس كرم
برخورداري فارغ التحصيالن دانشگاهي از ايـن آموزشـها ، اولـين            
ــيرجان در    ــشگاه آزاد اســالمي در شهرســتان س ــوار دان ــز ج مرك
مهارتهاي پيشرفته با حضور امام جمعه محترم موقت شهرسـتان،          

 حيدري نسب، معـاون محتـرم       حضرت حجت االسالم والمسلمين   
ــدي،   ــتان مهنـــدس توحيـ ــژه شهرسـ ــدار ويـ ــتاندار، فرمانـ   اسـ
جمالي مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي اسـتان، آقاجـاني            
رياست محترم دانشگاه آزاد اسالمي، شـهردار محتـرم و اعـضاي            
مجترم شـوراي شـهر شهرسـتان و مـسئولين ادارات و نهادهـا و               

حرفه اي شهرستان سيرجان افتتـاح      كاركنان مركز آموزش فني و      
و مورد بهره برداري قرار گرفت، الزم به ذكر است كه اين مركـز              

  .هفتمين مركز جوار دانشگاهي در استان مي باشد
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 يزد                                                                             

 
 تجليل استاندار يزد از برگزيدگان دهمين دوره مسابقات ملي مهارت استان

 
 اي اسـتان    به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه        

يزد طي مراسمي در سالن حميديا استانداري با حـضور فـالح زاده    
ــان،   ــي  حوان ــازمان مل ــتاندارورئيس س ــشاور اس استاندار،اژدرپورم
اكبرنژاد مدير كل استان ،  مـدير حراسـت و جمعـي از مـسئولين                

 نفر از برگزيـدگان مرحلـه كـشوري         14واحدها و روساي مراكز،       
مهارت از اسـتاندار يـزد لـوح سـپاس          دهمين دوره مسابقات ملي     

  .دريافت كردند
 دانـش  : افزودادامه زاده در  محمد رضا فالح"،بنابرهمين گزارش

محوري، علم آموزي و رابطـه بـين آن دو را از عوامـل توسـعه و                 
  اخـالق حرفـه اي    بر رعايـت  فالح زاده  .دانست  علم پيشرفت

كـار و  : گفت اراستاند. وحدت كاري در هر جايگاهي تاكيد كرد و
هـاي فـردي و اجتمـاعي بايـد همـراه بـا             تالش در تمامي زمينـه    

وي با اشـاره بـه اهميـت كـار و      .اخالص باشد دلسوزي، تعهد و
 افـزايش اشـتغال    :در كاهش نرخ بيكاري در جامعه گفت تالش

تكنولوژي مي تواند عاملي مـوثر   پايدار و توسعه روز افزون علم و
 .ر باشددر كنترل و كاهش اين ام

در ابتداي اين نشست صميمي  اكبرنـژاد مـديركل اسـتان ضـمن      
ارائه گزارشي از عملكرد اداره كل آموزش فني وحرفه اي در سال            

يكي از مهمترين عواملي كه موجب ايجاد انگيـزه در          : جاري گفت 
 برگـزاري همـين مـسابقات       .جوانان براي كسب مهارت مي شود     

ز كسب مقام در كـشور بـه   ملي مهارت است كه عالقمندان پس ا   
  .شوند اردوي مسابقات جهاني دعوت مي

  


