
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
آبان سال 1390

دكتر پرند ، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: 

تصويب و ابالغ آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري كشور

آيين نامه›› نظام آموزش مهارت و فناوري« كشور به تصويب 
هيأت وزيران رسيد و ابالغ شد.

سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اعالم اين 
خبر گفت: در راستاي اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
و در اجراي ماده 21 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، به منظور 
ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي در امر سياستگذاري، هدايت، 
حمايت، اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش هاي مهارتي متناسب 
با نيازهاي شغلي، آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري پس 

از تصويب هيأت وزيران ابالغ شد.
دكتر كورش پرند افزود: اين نظام با اهداف تربيت و افزايش 
هاي  بخش  در  نياز  مورد  انسانی  نيروی  بخشي  اثر  و  كارايي 
مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس 
كار  بازار  نياز  و  بومي  ـ   ارزشي  فرهنگ  شغلي،  استانداردهاي 
داخلي و تقاضاي بازارهاي منطقه اي و بين المللي متناسب با 
نظام اشتغال كشور و اشاعه و نهادينه سازي فرهنگ كسب و 
كار مبتني بر استعداد، ذوق، دانش ، مهارت، فناوري، تخصص، 
توانايی و كارآفريني با رويكرد ارزش هاي اسالمي و اخالق حرفه ای 

طراحي شده است كه با تصويب هيأت وزيران و ابالغ آن توسط 
معاون اول رئيس جمهوري الزم االجرا شده است.

وي درخصوص مأموريت هاي نظام آموزش مهارت و فناوري 
گفت: توسعه كمي و كيفي آموزش هاي مهارت و فناوري مبتني 
بر پژوهش هاي كاربردي و آمايش سرزمين، طراحي و تدوين 
مدل ها و روش هاي انعطاف پذير در آموزش هاي مهارت و فناوري 
تقاضا محور، نيازسنجي مستمر آموزشي مبتني بر آمايش سرزمين 
و برنامه ريزي، سازماندهي و هدايت آموزش هاي مهارت و فناوري 
با توجه به نظام های آموزشی بين المللي، معرفي و هدايت فارغ 
التحصيالن نظام آموزش مهارت و فناوري به بازار كار، تأمين نياز 
عـالي  آموزش  سطـوح  باالترين  تـا  شغلي  هاي  حوزه  آموزشي 
مهارت و فناوري بر اساس تحوالت فناوري و فراهم كردن زمينه 
آموزش مادام العمر و فراهم نمودن امكان تجميع دوره هاي آموزش 
تكميلي بين سطوح تحصيلي و معادل سازی با دوره هاي رسمي از 

مأموريت هاي نظام آموزش مهارت و فناوري كشور است.
                                                    ادامه در صفحه 2

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مراسم تقدير از برگزيدگان مسابقات جهاني مهارت :

راه توسعه و پيشرفت كشور از گذرگاه توسعه منابع انساني

انعقاد تفاهم نامه بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت بهينه سازي مصرف سوخت

نخستين آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت با حدود 67 هزار نفر شركت كننده برگزار شد

كسب تنديس و لوح سپاس جشنواره روابط عمومي هاي  برتر در هفتمين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران

سازمان  نماز  اقامه  ستاد  دبيران  و  جماعات  ائمه  بسيج،  فرماندهان  همايش  سومين  برگزاری 

آموزش فنی و حرفه ای كشور در مشهد مقدس



13
90

ن  
آبا

  /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

2

ادامه از صفحه 1
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص 
گفت:  كشور  فناوري  و  مهارت  آموزش  نظام  استقرار  نحوه 
براساس آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري، سازمان ملي 
مهارت و فناوري مسؤول اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري 
اين نظام، يكپارچه سازي، هدايت و اعتالي آموزش هاي مهارتي 
و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري از طريق سه زير نظام 
احراز  اي و شرايط  فناوري، صالحيت حرفه  و  آموزش مهارت 

اشتغال مي باشد .  
دكتر كورش پرند با اشاره به اين مطلب كه در اين نظام، 
دولتي،  هاي  بخش  در  فناوري  و  مهارت  آموزش  هاي  دوره 
عمومي، تعاوني و خصوصي و در سطوح محلي، ملي، منطقه اي 
و  مهارت  هاي  آموزش  افزود:  گردد،  مي  برگزار  المللي  بين  و 
صنايع  انرژي،  معدن،  )نفت،  صنعت  هاي  حوزه  در  فناوري 
 ،)... و  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  پزشكي،  تكنولوژي  غذايي، 
كشاورزي )شيالت و آبزيان، منابع طبيعي، دامپروري، دامپزشكي، 
و  مديريت  اقتصاد،  )ورزش،  خدمات   ،)... و  باغباني  زراعت، 
تجارت، گردش گري، آموزش، نظامي و امنيتي و ...( و فرهنگ و 
هنر )امورفرهنگي، رسانه،  صنايع دستي، هنرهاي تجسمي، سينما، 

موسيقي، تاتر و ...( طراحي و اجرا می شود. 
وي گفت: اركان نظام آموزش مهارت و فناوري شامل نظام 
آموزش عالی مهارت و فناوری و  نظام آموزش فني و حرفه اي 

)دوره های تكميلی بين سطوح تحصيلی( است.
بيان  با  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  سرپرست 

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي:

 رشد چشم گير رتبه ايران در مسابقات جهانی مهارت
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، عبدالرضا شيخ االسالمي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
مراسم تجليل از برگزيدگان مسابقات جهاني مهارت )لندن 2011(، با بيان اينكه ايران توانسته است ظرف 5 الي 6 دوره رشد 

دكتر پرند ، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: 

تصويب و ابالغ آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري كشور

اين مطلب كه سطوح تحصيلي در هر دو نظام آموزش نظري 
و نظام آموزش مهارت و فناوري از نظر ارزش هم تراز بوده و 
نظام  دو  اين  در  تحصيلي  از سطوح  يك  هر  التحصيالن  فارغ 
در  پذيرش،  اختصاصي  و  عمومي  شرايط  اساس  بر  مي توانند 
سطوح باالتر در هر يك از دو نظام ادامه تحصيل دهند گفت: عناوين 
دوره هاي عالي مهارت و فناوري در اين نظام به ترتيب كارداني 
مهندسي  و  ارشد  فناوري  مهندسي  فناوري،  مهندسي  فني، 
كارداني،  سطوح  تراز  هم  ترتيب  به  كه  است،  خبره  فناوري 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در نظام آموزش نظري 
است. در حوزه هاي آموزشی با ماهيت غير فني عناوين كارداني 
و  ارشد  اي  اي، كارشناسي حرفه  اي، كارشناسي حرفه  حرفه 

كارشناسي حرفه اي خبره خواهد بود.
و  مهارت  آموزش  هاي  دوره  مجري  درخصوص  پرند  دكتر 
فناوري بيان داشت: دوره های آموزش عالی مهارت و فناوری در 
دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا 
خواهد شد و  مدارک تحصيلی اين دوره ها توسط وزارت علوم 
تحقيقات و فناوری و از طريق دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی 
و دانشگاه  فنی و حرفه ای صادر می شود. همچنين دوره های 
آموزش تكميلی بين سطوح تحصيلی در سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای و يا دانشگاه جامع علمی ـ كاربردی اجرا خواهد شد و  
گواهينامه های دوره های آموزش تكميلی بين سطوح تحصيلی 
كه در قالب پودمان ها يا بسته های آموزشی ارائه می شود، در 
هر سطحی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای و يا دانشگاه 

جامع علمی ـ كاربردی صادر می شود.

تقدير از برگزيدگان چهل و يکمين دوره مسابقات جهانی مهارت- لندن2011

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، مراسم تقدیر از برگزیدگان 
مسابقات جهانی مهارت )لندن -2011( با حضور دكتر شیخ االسالمی، وزیر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی و تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، روز چهارشنبه مورخ 90/8/4 در 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
تیم ملي مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور توانست در این دوره از مسابقات 
مهارت با كسب رتبه سوم و مدال برنز رشته فناوري اطالعات – پشتیباني شبكه و 5 دیپلم 
افتخار در رشته هاي جواهرسازي، جوشكاري، رباتیك، طراحي وب و فناوري اطالعات – كاربرد 
تجاري نرم افزارها با 10 رتبه ارتقا در میانگین نمرات شركت كنندگان نسبت به دوره قبل مقام 

ششم جهاني را كسب نماید.
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توانسته  ايران  گفت:  كند،  ايجاد  خود  رتبه ي  در  چشم گيري 
است طي چند دوره رتبه ي خود را از مقام 36 به رتبه ي ششم 

جهاني از ميان 48 كشور شركت كننده ارتقاء دهد. 
وي ادامه داد: كارشكني هاي كشور انگليس به منظور تضعيف 
روحيه ي تيم و همچنين مشكالت موجود در حين مسابقات، در 

نتيجه اي كه اين تيم كسب كرده، تاثير گذار بوده است. 
شيخ االسالمي در ادامه بيان كرد: اميدواريم ايران بتواند در 

دوره ي بعدي مسابقات رتبه ي اول تا سوم را كسب كند. 
اقدامات  اين  نقش  اجتماعي درباره   رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
بين المللي اظهار كرد: از اين طريق مي توان مهارت  آموزي را در 
كشور رواج و همچنين شأن و جايگاه جمهوري اسالمي ايران 

را ارتقا بخشيد. 
مسابقات جهاني حضور  در  كه  داد: همه كساني  ادامه  وي 
مي يابند، سفير و نمايندگان ايران هستند، لذا بايد با شايستگي 

وظيفه ي خود را انجام دهند. 

نيروي  توانمند سازي  و  تقويت  از  مهم تر  وظيفه اي  هيچ  دولت  مجموعه ي 

انساني ندارد

شيخ االسالمي با تأكيد بر اين كه از همان ابتدا در دولت دهم به 
امر مهارت آموزي توجه ويژه اي شده است، بيان كرد: اگر قرار است 
به مشكل بيكاري فائق شويم، قطعاً بايد به آموزش هاي مهارتي 
آموزش هاي  مسير  از  جز  پيشرفت  زيرا  كنيم،  ويژه اي  توجه 

مهارتي مقدور نمی باشد. 
بهبود  براي  اينكه  بيان  با  اجتماعي  رفاه  و  تعاون، كار  وزير 
مهارت  ملي  سازمان  ايجاد  دنبال  به  مهارت  و  آموزش  جايگاه 
بوده ايم، خاطرنشان كرد: اين سازمان اكنون تدوين و تأسيس 

شده است. 
وي گفت: مجموعه ي دولت هيچ وظيفه اي مهم تر از تقويت 
و توانمند سازي نيروي انساني ندارد، زيرا راه توسعه ي كشور از 
مسير تعالي نيروي كار است و هيچ كاري از اين مهمتر و فوري تر نداريم.

حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  در  اين كه  بيان  با  ايشان 
كشور، مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي كه بزرگترين مركز 
آموزش مهارتي علمي كاربردي كشور است، شكل گرفته، اظهار 
كرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ا ی كشور اكنون با63 مركز 
در 180 رشته و بيش از پنج هزار دانشجو از ساير مراكز علمي 

پيشروتر است. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: مهارت آموزی حداقل 
انتظاري است كه ما از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
است خواسته   مهارت  از  باالتري  كه سطح  و شايستگي  داريم 

واقعی ما از اين سازمان است. 

كشور  در  بيكاري  نرخ  باال بودن  عمده  داليل  درباره ي  وي 
بيان كرد: عدم مهارت كافي و برانگيخته  نشدن احساس حركت 
در بين جوانان ما يكي از مهم ترين داليل باال بودن نرخ بيكاري 

است. 
شيخ االسالمي افزود: از اين  رو كارآفريني بايد در كشور رونق 
از كارآفريني به معني دقيق خالقيت، تحول، نوآوري،  بگيرد و 

جسارت داشتن و فكر كردن در كشور حمايت شود. 
وي به استفاده از امكانات و تسهيالت صندوق مهر امام رضا )ع( 

اگر قرار باشد، در وزارتخانه جدید تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي مجموعه وظایف و مأموریت هایمان را در 
یك جمله  خالصه كنیم، عبارت است ازتوانمند سازي 
منابع انساني كما اینكه در وزارت كار و امور اجتماعي 
هم، عرض من همین بود. این باور من هست، راه توسعه 
كشور و راه پیشرفت، عزت و تعالي از گذرگاه توسعه 
منابع انساني مي گذرد و دراین زمینه باید اهتمام ویژه اي 

را به كار بندیم.

كه  است  انتظاري  حداقل  آموزي  مهارت 
از سازمان آموزش فني و حرفه اي وجود دارد،  
عنوان  تحت  آموزي  مهارت  از  باالتري  سطح 
›› شایستگي« در عملكرد سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور و در توسعه آموزش هاي مهارتي 

مد نظر است .
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از اين طريق بستر را  در تجاري سازي ايده ها خبر داد و گفت: 
براي شكوفايي  ايده ها و مهارت افراد در اختيارشان قرار مي دهيم. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان با تأكيد بر اين كه 
نيست،  جوابگو  اي  زمينه  هيچ  در  دولتي  مديريت  بر  اكتفا 
خاطرنشان كرد: با افزايش مشاركت بخش خصوصی به ويژه در 

زمينه كارآفرينی، ظرفيت ها شكوفا مي شود. 

دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور:

آموزش های مهارتی راهکار اساسی دستيابی به اشتغال

و  فني  آموزش  سازمان  سرپرست  پرند،  كورش  دكتر 
حرفه اي كشور، با بيان اين كه يكي از مباحث مهم و كليدي 
راهكارهاي  از  يكي  گفت:  است،  اشتغال  بحث  كشور  در 
ارائه  پايدار  و  مولد  اشتغال  ايجاد  براي  مهم  و  اساسي 

است.  مهارتي  آموزش هاي 
تالش  پايدار  اشتغال  براي  كشوري  اگر  داد:  ادامه  وي 
مي كند، يكي از شروط دستيابي به آن بحث  آموزش  است. 
زمينه  در  انقالب  معظم  رهبر  تـأكيدات  بيان  با  ايشان 
سوی  از  اشتغال  كلی  های  سياست  ابالغ  و  آموزی  مهارت 
از  باالدستي  اسناد  كرد:  خاطرنشان  رهبری،  معظم  مقام 
مؤيد  نيز  كشور  توسعه   پنجم  برنامه ي   21 ماده  جمله 

ضرورت توسعه آموزش های مهارتی در كشور است. 
درباره  كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  سرپرست 
كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  راهبردي  سند 
از  يكي  بين المللي  برنامه هاي  در  مؤثر  حضور  كرد:  تصريح 
است.  بين المللي  اين سازمان در عرصه ي  مؤثر  راهبردهاي 

اسالم  جهان  كشور هاي  نشست  سومين  به  پرند  دكتر 
و گفت:  كرد  اشاره  و حرفه اي  فني  آموزش هاي  در حوزه ي 
اسالمی  جمهوری  تعيين  نشست  اين  مصوبات  مهم ترين 
جهان  كشور هاي  در  مجازي  آموزش  متولي  عنوان  به  ايران 

بود.  اسالم 
دومين  از  همچنين  داد:  ادامه  خصوص  اين  در  وي 
تركيه  همراه  به  ايران  كه  بود  اين  نشست  اين  مصوبات  
شد.  اسالم  جهان  كشور هاي  مربيان  تربيت  و  تقويت  متولي 
از اين  رو تيم هاي منسجم به طراحي دوره هاي آموزشي اين 

هستند.  مشغول  مربيان 
بيان  كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  سرپرست 
بين المللي  كردن  راهبردي،  برنامه هاي  مهم ترين  از  يكي  كرد: 

استاندارد هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است. 
ملي  اين سازمان در سطح  فعاليت هاي  درباره   دكترپرند، 
اظهار كرد: يكي از چالش هاي اساسي در حوزه هاي مهارتي، 
اين رو  از  است.  بوده  مهارتي  آموزش هاي  در  راه  نقشه   نبود 
براي اولين بار طي يكسال گذشته اين نقشه طراحي و برنامه  

نظام  آموزش مهارت و فنآوري تدوين شده است. 
نظام  زير  سه  به  را  فنآوري  و  مهارت  آموزش  نظام  وي 
نظام  و  حرفه اي  صالحيت  نظام  فنآوري،  و  مهارت  آموزش 
احراز اشتغال تقسيم بندي كرد و گفت: دو نظام اول به طور 
كامل تدوين شده و در حال اجرا است و سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور اكنون در حال طراحي نظام احراز اشتغال است. 
بيان  با  كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان  سرپرست 
اين كه تغيير در الگوي آموزشي، شعار و راهبرد اين سازمان 
در  آمده  وجود  به  تغييرات  از  يكي  كرد:  خاطرنشان  است، 
نوين  آموزش  نظام  كشور،  حرفه اي  و  فني  آموزش  سازمان 
استاد و شاگردي است كه از فروردين  ماه امسال شروع شده 

و با قوت پيش مي رود. 
وي در اين باره ادامه داد: يكي  ديگر از تغييرات به وجود 
آموزشي  استاندارد هاي  در  تغيير  سازمان،  اين  در  آمده 
است. به گونه اي كه يكهزار استاندارد جديد در قالب پودمان 

و بسته هاي آموزشي در نظر گرفته شده است. 
و  كيفي سازي  به منظور  اين كه  بر  تأكيد  با  پرند  دكتر 
بهره مندي از فنآوري اطالعات سعي شده است در روش ها و 
فرآيند ها اصالح و بهبود به وجود آيد، گفت: به عنوان نمونه 
در  كرده ايم  سعي  اطالعات  فنآوري  از  بهره مندي  جهت  در 

كنيم.  ايجاد  تحولي  سازمان  آموزشي  سيستم 
وي در اين باره افزود: به منظور كيفي سازي و بهره گيري از 
مكانيزه شده،  و  الكترونيكي  به صورت  اطالعاتي  فنآوري هاي 
يافته است.  بهبود  آموزشي سازمان فني و حرفه اي  سيستم 
سازمان  راهبرد هاي  از  يكي  اين كه  بيان  پايان  در  وي 
اجتماعي  عدالت  تحقق  كشور  حرفه اي  و  فني  آموزش 
ارتقاء  راهبرد  اين  به  دستيابي  براي  كرد:  تصريح  است، 
كاهش  مهارتي،  آموزشي  حوزه   در  زنان  توانمندسازي  و 
نقاط محروم را سه سياست  به  و كمك  اجتماعي  آسيب هاي 

اصلي خود قرار داده ايم.
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با  مهارت  سنجش  سراسري  ادواري  آزمون  كتبي  مرحله 
ماه  آبان  بيستم  كننده،  شركت  نفر   659 و  هزار   66 حضور 

سالجاري به طور هماهنگ در سراسر كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
اين  اعالم  با  اين سازمان  پرند، سرپرست  كشور، دكتر كورش 
اين آزمون  از ميان شركت كنندگان مرحله كتبي  خبر گفت: 
23 هزار و 740 نفر به مرحله عملي راه يافته اند  كه از اين تعداد 

13 هزار و 701 نفر مرد و 10 هزار و 39 نفر زن مي باشند. 
دكتر پرند افزود: قبول شدگان در مرحله كتبي اين آزمون 
براي شركت در مرحله عملي مي بايست به همراه مدارک قيد 
شده در كارنامه و بر اساس جدول شماره 3 مندرج در دفترچه 
راهنماي ثبت نام به محل برگزاري آزمون خود مراجعه نمايند.

جهاد  سال  عملياتي  هاي  برنامه  راستاي  در  گفت:  وي 
متقاضيان  ادواري  هاي  آزمون  بار  نخستين  براي  اقتصادي، 
سنجش مهارت به صورت هماهنگ و سراسري در كشور برگزار 
طرح  اين  اجراي  مرحله  نخستين  كتبي  آزمون  كه  شود  مي 
روز جمعه مورخ 20 آبان ماه در 23 حرفه به صورت متمركز 
و496حرفه به صورت غير متمركز در 454 حوزه آزمون در 31 

استان كشور به صورت 4 گزينه اي برگزار شد. 
وي درخصوص شرايط قبولي در آزمون هاي سنجش مهارت 
بيان داشت: حدنصاب نمره قبولي در آزمون كتبي 50 از 100 
و در آزمون عملي 70 از 100 است كه شرط قبولي نهايي براي 
دريافت گواهينامه مهارت كسب حداقل نمره معدل 70 از 100 
از طريق فرمول70 ≥ )نمره آزمون كتبي × 25درصد( + )نمره 

آزمون عملي × 75درصد ( مي باشد.
دكتر پرند افزود: ثبت نام اينترنتي مرحله دوم آزمون ادواري 
سراسري سنجش مهارت يكم تا دهم دي ماه سال جاري مي باشد 
و آزمون كتبي اين مرحله در تاريخ چهاردهم بهمن ماه امسال 

برگزار مي شود.

با  مهارت  سنجش  سراسري  ادواري  آزمون  نخستين 
حدود 67 هزار نفر شركت كننده برگزار شد

در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط 
هفتمين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران كه هشتم و 
نهم آبان ماه سال جاري در مركز همايش های بين المللی صدا 
و سيما برگزارشد، با حضور مؤثر و مشاركت فعال خود، موفق به 
كسب تنديس و دو لوح سپاس  براي كسب رتبه برتر در حوزه 

از سوی روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور؛ 
كسب تنديس و لوح سپاس جشنواره روابط عمومي هاي 
برتر در هفتمين كنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران

خالقيت و نوآوری در جشنواره روابط عمومي برتر سال1390 شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، وحيد وزيري راد، مدير كل دفتر رياست و روابط عمومي 
با همكاری  موفقيت  اين  گفت:  اين خبر  اعالم  با  سازمان  اين 
سازمان  استاني  و  ستادي  همكاران  تمامی  ارزشمند  تالش  و 
آموزش فني و حرفه اي  در سراسر كشور به دست آمده  است.

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش 
كشور می افزايد: از مهر ماه سال 1389 تا كنون اين سازمان 
موفق به كسب چهار تنديس طاليی و لوح تقدير از هفدهمين 
تعاون،  وزارت  با  )مشترک  مطبوعات  المللی  بين  جشنواره 
روابط  المللی  بين  سمپوزيوم  ششمين  اجتماعی(،  رفاه  و  كار 
پيشرفت  ايرانی  اسالمی  الگوی  بررسی  ملی  همايش  عمومی، 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  با  )مشترک  روابط عمومی  در حوزه 
بانوی بصير و معرفی زنان  اجتماعی( همايش پنج هزار نفری 
نخبه، نمايشگاه بين المللی صنايع دستی و هفتمين كنفرانس 

بين المللی روابط عمومی ايران گرديده است.
روابط  المللی  بين  كنفرانس  هفتمين  است،  ذكر  شايان 
عمومی ايران با موضوع مسيريابی روابط رسانه ای، دگرگونی، 
چالش و تأثير، هفتم و هشتم آبان ماه جاري با حضور بيش از 

700 شركت كننده برگزار شد.
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سخنراني دكتر پرند ، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
از فرصتی كه فراهم شده است تا در اين گردهمايی، دو روز 

در خدمت شما باشم، بسيار خوشحال هستم.
راهبردي  سند  پردازم،  مي  آن  به  امروز  كه  مهمي  بحث 
مهارت و فناوري است كه نقشه كاري سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای كشور را مشخص مي كند. 

سند راهبردي بعنوان نقشه راه واحد  برنامه هاي اجرايي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور

به  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  راهبردي  سند 
شكل يك كتاب كامل تدوين شده است كه از اسناد باالدستي 
شروع و وارد بحث راهبردها، سياست ها و برنامه هاي عملياتي 
مي شود. در اين سند، نقشه راه ستاد و حوزه صف) استان ها( 
كاماًل مشخص شده است و هريك از شما در بخش هايی كه 

متولی هستيد، بايد پاسخگو باشيد.
توانمندسازي اقشار آسيب ديده و در معرض آسيب، انسجام 
در طراحي و برنامه ريزي امور آموزشي و حضور مؤثر در عرصه هاي 
مهارت،  جهانی  مسابقات  در  كشور  جايگاه  بهبود  المللي،  بين 
كردن  منطبق  مهارتي،  هاي  آموزش  در  مستمر  سنجي  نياز 
آموزش ها با نياز بازاركار، سوق دادن آموزش های مهارتی به 
انساني، منابع مالي،  پايدار، منابع  ايجاد اشتغال مولد و  سمت 
عدالت آموزشي، مشاركت ذينفعان،  همه و همه در اين سند 

راهبردي ديده شده است.

وجود اسناد باالدستي بسيار خوب در زمينه توسعه مهارت آموزي در كشور 
رهبري  معظم  مقام  بيانات  باالدستي  اسناد  اين  از  يكي 
)مدظله العالي( در زمينه مهارت آموزي است كه مي فرمايند: 
» اين هنرستان هاي فني و صنعتي، اين دانشگاه هاي علمي- 
كاربردي، اين فني و حرفه اي ها ، آموزشكده هاي فني و حرفه اي 
اينها بايد توسعه پيدا كنند. ما به علم احتياج داريم اما به پنجه 

گردهمايی مديران كل ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

  به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،گردهمایي مدیران كل ستادي 
و اجرایي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با حضور سرپرست، معاونان و مدیران كل ستادي 
و استاني این سازمان،چهارم و پنجم  آبان ماه سالجاري در مركز تربیت مربي و پژوهش هاي فني و 

حرفه اي برگزار شد.
در این نشست دو روزه دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به تشریح راهبردها، 
سیاست ها و برنامه هاي عملیاتي سند راهبردي این سازمان پرداخت و در ادامه  حاجلو معاون اداری و 
پشتیبانی، حبیبی ینگجه معاون آموزش و حسینی سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و مدیران كل 
حوزه ها به تشریح برنامه ها و سیاست هاي حوزه تحت تصدي خود پرداختند و نقش هر استان در نقشه 

جامع تدوین شده را مشخص نمودند .
گزیده سخنراني دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه آمده است.

كارآمد هم احتياج داريم .«
سياست هاي كلي اشتغال كه در 13 بند از سوي مقام معظم 
رهبري ابالغ شده است؛ پنج بند اول به حوزه مهارت آموزي 
برنامه پنجم توسعه كشور و  قانون  مرتبط مي شود، ماده 21 
نقشه جامع علمي كشور، همه اسناد باال دستي بسيار خوبي در 

زمينه توسعه مهارت آموزي مي باشند.

هشت راهبرد سند راهبردي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور
المللي:  بین  هاي  عرصه  در  مؤثر  حضور  اول؛  راهبرد 
در  و  است  برخوردار  ای  ويژه  اهميت  از  المللي  بين  ارتباطات 
سازمان آموزش فني و حرفه اي بايد روابط و تعامالت بين المللي را 

در ستاد و استان ها توسعه دهيم . 
راهبرد دوم؛ طراحي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري: 
اين راهبرد در سطح ملي مطرح مي شود. نظام مهارت و فناوري 
كه شامل سه زير نظام آموزش مهارت و فناوري، نظام صالحيت 
حرفه اي و نظام احراز اشتغال است كه دو نظام نخست تدوين 
و طراحي شده و بايد عملياتي شوند. نظام احراز اشتغال هم در 

حال تدوين است . 
راهبرد سوم؛ توسعه و ارتقاء آموزش هاي مهارتي: اين راهبرد 
شامل ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي سازمان و استفاده 

از الگوهاي مختلف آموزشي است. 
راهبرد چهارم؛ تحقق عدالت اجتماعي: در زمينه تحقق عدالت 
مهارتی،  های  آموزش  طريق  از  زنان  توانمندسازی  اجتماعي 
توانمند سازی آسيب ديدگان اجتماعی از طريق آموزش های 
مهارتی كه در اين زمينه قراردادي بين سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور با قوه قضائيه منعقد شده است و اشاعه آموزش های 
فنی و حرفه ای در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته از برنامه هاي 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.
راهبرد پنجم ؛ توسعه مشاركت ذینفعان: اين راهبرد به منظور 
غير  بخش  حضور  گسترش  جهت  مناسب  بستر  سازي  فراهم 



13
90

ن  
آبا

   /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

7

دولتي مبني بر خصوصي سازي و واگذاري مديريت به بخش 
تعاوني است. دقت كنيد! واگذاري مديريت به بخش تعاوني از 
ما  دارند.  وجود  سيستم  درخود  كه  ذينفعان  و  مربيان  طريق 
نمي خواهيم مراكز آموزشي را واگذار كنيم بلكه مي خواهيم 

مديريت مراكز را واگذار كنيم. 
راهبرد ششم؛ اصالح و بهبود روش ها و فرآیندها: اين راهبرد را با 
دو هدف كيفي سازي و تحقق دولت الكترونيك محقق مي سازيم.     
راهبرد هفتم؛ ارتقاء و توانمندسازي منابع انساني سازمان: در 
توسعه منابع انساني بايد روش هاي جديد را به كار بگيريم، هرم 
جمعيتي سازمان آموزش فني و حرفه اي نشان مي دهد كه در 
منابع انساني دچار مشكالت اساسي هستيم. كه به سال هاي خيلي 
قبل بر مي گردد و توقع هم نداريم كه خيلي سريع اين مشكل حل 
شود، به هرصورت بايستي با برنامه ريزي دقيق و عميق طي يك 

پروسه مناسب در توسعه منابع انساني موفق باشيم.
راهبرد هشتم؛ توسعه و بهبود بهره وري منابع مالي سازمان: 
در اين بخش معاونت اداري و پشتيباني نقش اساسي دارد. به 
اين سمت حركت كرده ايم كه بتوانيم منابع مالي جديدي را 
جذب كنيم و به حمدا... در حوزه ستادي، بسيار موفق بوده ايم، 
در حوزه صف )استانها( هم بايد اين اتفاق بيفتد و اين يكي از 
معيارهاي اساسي ما براي ارزيابي عملكرد مديران كل استاني، 

معاون آموزشي و معاون اداري و پشتيباني است. 
بعد از راهبردها، سياست ها مطرح می شوند. سعي كرديم 
روشمان همان روشي باشد كه در منشور كاري وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي آمده است. 25 سياست تاكنون شناسايي 
شده و احتماالً اين سياست ها افزايش مي يابند. بيش از 170 
برنامه عملياتي مشخص شده است كه متولي و مشاركت كننده 

در هر برنامه عملياتي تعيين مي شود. 

 انجام سفرهاي استاني در راستاي توسعه تعامالت سازنده 
ريزی  برنامه  و  باشند  آماده و عالقمند  استان هايي كه  در 
مناسبی ارائه دهند، حضور مي يابيم و اين قول را مي دهم كه 
يك  حد  در  اينكه  نه  گيرد،  انجام  هم  اساسي  تحول  و  تغيير 
بازديد باشد. با مسؤوالن و مقامات ارشد استاني از جمله ائمه 
...ديدار، گفتگو و تعامل  جمعه، نمايندگان مجلس، استاندار و 

سازنده خواهيم داشت. 
تأكيد بر برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در عرصه بين المللي

حضور موثر در عرصه هاي بين المللي: اين راهبرد 3 سياست 
اوليه و حدود 24  برنامه عملياتي را در بر مي گيرد.

1- افزایش قابلیت حضور در عرصه هاي بین المللي: 
مغتنم شمردن فرصت های حضور در عرصه های بین المللی 

سومين نشست كميته نظارتي و مشورتي آموزش حرفه اي 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي بسيار مثمر ثمر بود و 
ما به اين نتيجه رسيديم كه بايد از فرصت هاي مناسبي كه در 

سطح بين المللي در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي وجود 
دارد، نهايت استفاده را ببريم و ظرفيت ها و توانمندي هايمان 

را در عرصه هاي بين المللي توسعه دهيم.
توزیع بسته هاي آموزشي و فرهنگي درحوزه بین المللي

دارد؛  وجود  المللي  بين  هاي  زمينه  كه  ديگري  فرصت 
مخصوصاً استان هاي مرز نشين بايد به آن توجه كنند، كشورهايي 
كه از لحاظ فرهنگي و از لحاظ زباني با ما نزديك هستند مثل 
كشورهای عراق، افغانستان و تاجيكستان بايد اين فرصت ها را 
با اين كشورها  از دست ندهيم و تعامل و همكاري هايمان را 
توسعه دهيم . توزيع بسته هاي آموزشي و فرهنگي در بين اين 

كشور ها بسيار تأثير گذار است.
ارائه آموزش هاي مهارتي از طریق ایران در كشورهای جهان اسالم   

دو مصوبه از مصوبات سومين نشست كميته نظارتي و مشورتي 
آموزش حرفه اي كشورهاي عضو سازمان همكاري اسالمي)مك( 
بر عهده سازمان آموزش فني و حرفه اي ايران قرار گرفت. يكي 
از مصوبات انتخاب سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور بعنوان 
متولی آموزش های مجازي در بين كشورهاي جهان اسالم است. 

مصوبه ديگر انتخاب سازمان آموزش فنی  و حرفه ای كشور 
از متوليان تربيت مربی در بين كشورهاي جهان  بعنوان يكي 

اسالم است. 
2- ارتقاء جایگاه  كشور در مسابقات بین المللي مهارت:

با حضور در چهل و يكمين مسابقات جهاني مهارت اقدامي 
هيچ  اگر  يعني  ماست.  افتخار  اين  داديم؛  انجام  تحريمي  ضد 
امتيازي هم نمي گرفتيم، اين خودش براي ما ارزش داشت. در 
عرصه رقابت هاي بين المللي دقت كنيد، سياست ما اين است 
كه تحريم را بشكنيم. به شكل هاي مختلفي بايد اين كار انجام 
شود، نبوغ و ظرافت ما است كه اين فرصت ها را براي كشور 

جمهوري اسالمي ايران فراهم مي كند.
بايد با  استفاده از تجربه هاي ارزشمندي كه با  حضور در 
مسابقات جهاني كسب كرده ايم، ارتقاي جايگاه كشور در مراحل 

بعدي اين مسابقات را شاهد باشيم. 
3- اعتبار بخشي به گواهینامه هاي سازمان در سطح بین المللي :

بايد به سمتي حركت كنيم تا گواهينامه هاي ما در سطح 
و  ها  رايزني  حال  در  زمينه  اين  در  شوند.  صادر  المللي  بين 
تعامالتي هستيم تا استانداردهاي آموزشي ما به زبان انگليسي 
بتواند،  گذراند  مي  را  مهارتي  دوره  كه  فردي  تا  ترجمه شوند 

گواهينامه بين المللي هم دريافت نمايد.

طراحي پودمان هاي تكمیلي بین سطوح با اعتبار بین المللي 
درصدديم تا پودمان هاي تكميلي بين سطوح طوري طراحي 
را  مهارتي  آموزشي  پودمان  چند  ايران  در  كه  فردي  تا  شوند 
تحصيالت  براي  آن  از  كشورها  ساير  در  بتواند  است،  گذرانده 

عالي خود استفاده كند.
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طراحی و تدوين نظام آموزش  مهارت و فناوری
قانون  برنامه چهارم و ماده 21  قانون  در راستاي ماده 55 
و  مهارت  ملي  سازمان  تشكيل  و  كشور  توسعه  پنجم  برنامه 
امر  در  سازي  يكپارچه  و  هماهنگي  ايجاد  منظور  به  فناوري، 
بر  نظارت  و  بخشي  اعتبار  حمايت،  هدايت،  سياستگذاري، 
عنوان يك  به  نيازهاي شغلي  با  متناسب  مهارتي  آموزش هاي 
به صورت  آموزشي  سطوح  تمامي  در  مستقل  آموزشي  نظام 
رسمي و تكميلي بين سطوح تحصيلي و با ظرفيتي همسنگ با 
آموزش هاي نظري » نظام آموزش  مهارت و فناوري« بعنوان 
يك نظام آموزشي مستقل در تمامي سطوح آموزشي به صورت 
رسمي و تكميلي بين سطوح تحصيلي و با ظرفيتي همسنگ 
از خبرگان، طراحي و  با حضور جمعي  آموزش هاي نظري  با 

تدوين شده است. 

اركان نظام آموزش مهارت و فناوري
ارزيابی مهارت و فناوري، شورای  تشكيل شورای نظارت و 
برنامه ريزی درسی و آموزشی مهارت و فناوري و شورای گسترش 
آموزش های مهارت و فناوري بعنوان اركان نظام آموزش مهارت 
و فناوري از برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.

ساماندهي استانداردها و منابع آموزشي 
ساماندهي  مهارتی،  های  آموزش  ارتقای  توسعه  زمينه  در 
استانداردها و منابع آموزشی سازمان در حال انجام هست كه بايد 
تغييرات اساسی ايجاد شود. بايد در اين بخش سرمايه گذاری كنيم، 
روش هايمان را عوض كنيم و از تكنيك ها و روش های مختلف 

استفاده كنيم.

منابع  و  استانداردها  با  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مربيان  دانش  تطبيق 
آموزشي سازمان

اگر سازمان آموزش فنی و حرفه ای بخواهد پويا و چابك 
عمل كند، بايد دانش مربيان به سرعت با  استانداردها و منابع آموزشي 
سازمان منطبق بشود؛ يعنی مربيان سازمان، آموزش هاي جديد را فرا 

بگيرند و سريع با استانداردها و منابع آموزشي مطابق شوند. 

به كارگيري الگوهای آموزشي جديد
از آنجا كه الگوي آموزشي فعلي پاسخگوي مخاطبان وسيع 
آموزش هاي مهارتي نمي باشد، بايد از طريق نظام هاي آموزشي 
نوين از جمله نظام آموزش نوين استاد شاگردی، نظام آموزش 
مجازی و الگوهاي آموزشي ديگری كه وجود دارد، همه صنوف 

و مخاطبان را در كشور پوشش دهيم.
 

توسعه مشاوره آموزشی و شغلی
در بخش مشاوره آموزشي و شغلي بايد دقت و توجه زيادي 

صورت گيرد، چراكه اگر آموزش هاي مهارتي مبتنی بر نياز بازار 
كار و يا براساس عالقه يا استعدادهاي افراد نباشد، متضرر مي شويم 

و آموزش ها منتهي به اشتغال نمی شود. 

توسعه مشاركت ذينفعان
سياست هاي اين بخش مشخص شده است و شامل فراهم 
سازی بستر مناسب جهت گسترش حضور بخش غيردولتی و 
عمومی  و  دولتی  دولتی،  نيمه  های  بخش  با  مشاركت  توسعه 
ايجاد  و  انسانی  نيروی  و اصالح هرم  برای سبك سازی  است. 
انگيزه در مربيان و كاركنان سازمان، واگذاری مديريت به بخش 
تشكيل  است.  نظر  مد  آموزشی  تعاونی  نوع  از  هم  آن  تعاون 
تعاوني آموزشگاه های فني و حرفه اي آزاد نيز در زمينه توسعه 

مشاركت ذينفعان مد نظر است.

اصالح و بهبود روش ها و فرآيندها
يكی از برنامه هايی كه در يك سال گذشته پيگيری شده و 
به حمدا... موفق هم بوده است،  بحث تغيير سيستم آموزشی با 
استفاده از رويكرد الكترونيكی است، تهيه و توزيع دفترچه هاي 
راهنماي ثبت نام اينترنتي دوره هاي آموزشي به تفكيك 31 
استان صورت گرفته است و راه اندازي خط فيبر نوري و تحول 
سيستم اتوماسيون اداري سازمان در آينده نزديك از برنامه هاي 

مهم در راستاي رويكرد الكترونيكي سازمان است.
با ورود اطالعات620 هزار كارآموز در پورتال 9 دي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور اين پورتال بعنوان بزرگترين بانك 
اطالعاتي كشور است و اگر اطالعات آن به اطالعات نظام بازار 
كار وصل شود انقالبي بزرگ ايجاد مي كند، بند چهارم فرمايشات 
مقام معظم رهبري؛ ايجاد نظام جامع اطالعات بازاركار است كه 
بايد مديريت شود تا اين نظام جامع اطالعات بازار كار به نظام 

اطالعات جامع كارآموزان كشور وصل شود.

اصالح و بهبود فرآيند آزمون هاي سنجش مهارت
در خصوص بحث كيفی سازی از تغييرات اساسی در حوزه 
های  دفترچه  توزيع  و  توليد  اعتباری،  كارت  ارائه  ها  آزمون 
راهنمای آزمون، انجام موفق ثبت نام اينترنتی، طراحی سيستم 
به صورت هماهنگ  حفاظت آزمون، طرح سؤال آزمون كتبی 
كشوری در تعدادی از حرفه ها با طراحان سوال در قرنطينه، 
درقرنطينه، طراحی  متمركز  به صورت  تكثير سؤاالت  و  چاپ 
نرم افزارهای جديدی در مرحله خواندن پاسخ ها و نمره دهی و 
اعالم نتايج آزمون ها از طريق سيستم پيام كوتاه، 9 گام اساسی 
است كه برای نخستين بار در حوزه آزمون های سنجش مهارت 

صورت گرفته است.
توسعه تعامالت سازنده و اثر بخش

شوراي  مجلس  محترم  نمايندگان  و  استانداران  با  تعامل 
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اسالمي و ديگر مسؤوالن استاني بايد توسعه يابد. اين تعامالت 
براي  را  محترم  نمايندگان  توجه  كه  باشد  اي  گونه  به  بايد 
توسعه مهارت آموزي در كشور جلب كند. اطالع رساني دقيق 
از فعاليت ها و عملكرد مجموعه مهارت آموزي به  و به موقع 
نمايندگان  بعنوان  اسالمي  شوراي  مجلس  محترم  نمايندگان 

مردم امري ضروري است.

پاسخگويي در سريع ترين زمان  به ارباب رجوع 
زمان  و  ها  فرصت  محدوديت  به  توجه  با  كه  ديگر  مطلب 
و  پذيرا  كه  است  اين  دهيم  قرار  توجه  مورد  بايد  عمرمان 

مقام  يك  بعنوان  باشيم.  وقت  اسرع  در  مراجعان  پاسخگوي 
مسؤول از فرصتي كه در پيش روي ما قرار داده شده در زمينه 

حل مشكالت مردم نهايت تالش خود را به كار بنديم.

تخصص،  براساس  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  انتصابات 
تجربيات و توانمندي هاي علمي و عملي 

و  تجربيات  تخصص،  اساس  بر  بايد  سازمان  در  انتصابات 
توانمندي هاي علمي و عملي افراد و تا حد ممكن از نيروهاي 

درون سازماني صورت بگيرد. 

با رويکرد بهينه سازي مصرف انرژي از طريق آموزش هاي مهارتي صورت گرفت :

انعقاد تفاهم نامه همکاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت بهينه سازي مصرف سوخت

فني  آموزش  سازمان  بين  مشترک  همكاري  نامه  تفاهم 
در  سوخت  مصرف  سازي  بهينه  شركت  و  كشور  اي  حرفه  و 
در  العالي(  رهبري)مدظله  معظم  مقام  منويات  تحقق  راستاي 
الگوي مصرف و اجرايي شدن  قالب سياست هاي كلي اصالح 
ماده 65 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب مجلس شوراي 
اسالمي، يكشنبه مورخ 90/8/30 در محل سازمان آموزش فني و 

حرفه اي كشور منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، سرپرست اين سازمان با اعالم اين خبر گفت: در تفاهم 
نامه مذكور بر محور های توسعه مفاهيم بهينه سازي انرژي در سطح 
ملي، بسترسازي برای زمينه هاي اشتغال و افزايش مهارت نيروی 
كار شاغل در كشور با آموزش هاي مهارتي در زمينه بهينه سازي 
انرژي و توسعه و رشد صنايع مرتبط با بهينه سازي انرژي در 
كشور، كمك به توسعه قانون هدفمند نمودن يارانه ها و كاهش 
هزينه هاي انرژي، برنامه ريزی و اجرای كارگاه های آموزشی 
جهت تسريع در انتقال و توسعه كمی و كيفی دانش جديد در 
زمينه حرفه های جديد و استفاده از توانمندی های طرفين به 
منظور توسعه نرم افزاری موضوع و همچنين امكانات الزم برای 
سازماندهی بستر جهت بسط مهارت های جديد در اين زمينه 

از طريق آموزش تأكيد شده است.
براساس اين تفاهم نامه آموزش هاي مهارتي براي 30هزار نفر 
از شاغالن و كارجويان در حرفه هاي سيستم هاي خورشيدي، 
برودتي،  و  حرارتي  نوين  هاي  سيستم  دوجداره،  هاي  پنجره 
سيستم هاي كنترل هوشمند، مميزي انرژي و عايق كاري اجرا مي شود .

دكتر پرند افزود: آموزش مربيان واجد شرايط معرفی شده 
ملي  در سطح  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  توسط سازمان 
به تناسب شهرهاي پايلوت و ساير مراكز، همكاری با سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور در تدوين كتب، جزوات، فايل هاي 

وابسته،  های  شركت  توسط  آموزشي  هاي  فيلم  و  الكترونيكي 
كارآموزان  آموزش  سرانه  از  اعم  آموزشی  پرداخت هزينه های 
و مربيان، هزينه خريد تجهيزات و ابزار مصرفی، هزينه تدوين 
نامه،  تفاهم  اين  مشمول  های  حرفه  آموزشی  استانداردهای 
تجهيز كارگاه هاي تخصصي در مراكز فني و حرفه اي منتخب به 
تعداد مورد نياز و با تأييد طرفين، همكاری و هماهنگی با سازمان 
)ستاد و ادارات كل استان ها( در تمام مراحل تجهيز كارگاه ها 
از تعهدات شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي اجراي 

اين تفاهم نامه است.
وي در ادامه بيان داشت: تدوين استانداردهاي آموزشي هر 
دوره به تفكيك ساعات آموزشي، شرايط متقاضيان،استانداردهاي 
با  آموزشي  كمك  و  آموزشي  امكانات  كارگاه،  هر  تجهيزات 
های  شركت  و  سوخت  مصرف  سازی  بهينه  شركت  همكاری 
اساس  بر  آموزشی  های  دوره  اجرای  و  ريزی  برنامه  وابسته، 
آزمون  برگزاری  ارائه شده،  مهارت  آموزش  استاندارد  محتوای 
صدور  مربيان(،  و  كارآموزان  )خاص  آموزشی  دوره  پايان 
گواهينامه مهارت برای مهارت آموختگانی كه در آزمون پايانی 
موفق به كسب حد نصاب نمره قبولی می شوند،  معرفی مربيان 
نمودن  فراهم  آموزشی،  دوره  در  حضور  جهت  شرايط  واجد 
بيمه  و  نياز  مورد  ايمنی  رعايت  با  استاندارد  آموزشی  فضای 
در  سازمان  كارآموزان  و  مربيان  كليه  مدنی  مسؤوليت  نمودن 
و  فني  آموزش  تعهدات سازمان  از  آموزش  برابر حوادث حين 

حرفه اي كشور است.

دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:

ارائه الگوي مديريت انرژي از طريق ايران در كشورهاي جهان اسالم
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با بيان اين كه 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي آموزش  هاي 
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مجازي در كشورهاي جهان اسالم تعيين شده است، افزود: اين 
را  الگويي  انرژي  دارد كه در مبحث مديريت  توانمندي وجود 
اجرا  بين كشورهاي منطقه  آموزش هاي مجازي در  از طريق 
نماييم و در زمينه فرهنگ سازي اصالح الگوي مصرف نيز مؤثر 

واقع شود.

كاظمي، مدير عامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت:

ظرفيت  مناسب سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي بهينه 
سازي مصرف انرژي

مصرف  سازي  بهينه  شركت  عامل  مدير  كاظمي،  عباس 
آموزش  سازمان  با  نامه  تفاهم  انعقاد  در خصوص  نيز  سوخت 
فني و حرفه اي كشور گفت: در راستاي اجراي ماده 65 قانون 
اصالح الگوي مصرف، تدوين نظام نامه اي براي استفاده از ظرفيت 
مجموعه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورضروري است و 
اميدواريم طي برنامه پنجم و ششم توسعه كشور به كمك اين 

سازمان 2 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود.
انرژي هاي   از تجديدپذيرها، توسعه  بر توسعه استفاده  وي 
با توجه به  كارآمد و ارتقاي كارآئي انرژي تأكيد كرد و گفت: 
سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر برون سپاري و 
كاهش تصدي هاي دولتي نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور و شركت بهينه سازي مصرف سوخت برجسته تر مي شود. 
كاظمي افزود: وجود سيستم كارآمدي براي آموزش تكنسين 
و كارگران ماهر  در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در كشور 
كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  در  كه  است  ضروري 

ظرفيت هاي الزم را براي اجراي اين امر  وجود دارد.

حبيبي ينگجه، معاون آموزش سازمان:

تربيت نيروی ماهر در زمينه اصالح الگوی مصرف انرژی در كنار 
ارتقای فرهنگ مصرف انرژی

در  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  آموزش  معاون 
سازمان  بين  مشترک  همكاري  نامه  تفاهم  امضاي  نشست 
آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت بهينه سازي مصرف 

الگوی  بيان كرد: تربيت نيروی ماهر در زمينه اصالح  سوخت 
مصرف انرژی بايد در كنار ارتقای فرهنگ مصرف انرژی انجام 

شود تا بتوان در نهايت به الگويی مناسب رسيد. 
فني  آموزش  سازمان  افزود:  ادامه  در  ينگجه  حبيبی  عزيز 
و حرفه اي كشور با 650 مركز آموزش فني و حرفه اي ثابت 
دولتي و بيش از 15 هزار آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد، در 
اصالح  زمينه  در  رهبري  معظم  مقام  منويات  تحقق  راستاي 
الگوي مصرف مي تواند، آموزش هاي مهارتي را در زمينه بهينه 

سازي مصرف انرژي ارائه دهد.
معاون آموزش سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بيان 
حوزه  سه  در   انرژي  سازي  بهينه  اهميت  به  توجه  با  داشت: 
صنعت، ساختمان و حمل و نقل ،  انعقاد تفاهم نامه در بخش 
صنعت و حمل و نقل با شركت بهينه سازي مصرف سوخت نيز 

ضروري است. 
برای  مناسبی  الگوی  به  اينكه  براي  شد:  نشان  خاطر  وی 
مصرف انرژی در كشور برسيم، بايد در اين جهت تالش بيشتری 
انجام شود تا با عجين كردن آموزش و فرهنگ در راستاي توسعه 
قانون  هدفمند نمودن يارانه ها و كاهش هزينه هاي انرژي گام 

برداريم. 
استاندارد  تدوين  نامه،  تفاهم  طرفين  گزارش،  اين  بر  بنا 
مهارت آموزشی خاص مربيان آموزشي، استاندارد مهارتی خاص 
كارآموزان )كارگران(، محتوای آموزشی و طرح درس خاص مربيان 
و كارآموزان در حرفه های مد نظر را شروع و آماده بهره برداری 
در كارگاه های مرتبط مي نمايند. استانداردهای مذكور پس از 
تدوين و اجرای آزمايشی توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور اعتبار بخشی شده و كد بين المللی دريافت خواهند نمود. 
شايان ذكر است، پيش از اين نيز تفاهم نامه همكاري اوليه اي 
به صورت پايلوت  بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
بهينه سازي  زمينه  در  بهينه سازي مصرف سوخت  و شركت 
مصرف انرژي براي آموزش 500 نفر در بخش صنعت ساختمان  
صورت گرفته بود كه منتج به اشتغال تمامي مهارت آموزان  شد.
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سومين همايش فرماندهان بسيج، ائمه جماعات و دبيران 
ستاد اقامه نماز سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

دبيران  و  ائمه جماعات  بسيج،  فرماندهان  همايش  سومين 
سراسر  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  ادارات  نماز  اقامه  ستاد 
و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست  پرند  دكتر  حضور  با  كشور 

حرفه ای كشور به مدت سه روز در مشهد مقدس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل اداره كل آموزش 
همايش  اين  در  پرند  دكتر  رضوی،  خراسان  ای  حرفه  و  فنی 
ضمن تأكيد بر فعاليت های فرهنگی در سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور از ايجاد مراكز توسعه مهارت های فرهنگی در 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای خبر داد.
در  فرهنگی  های  مهارت  توسعه  مراكز  ايجاد  از  هدف  وي 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای را كه با توجه به ظرفيت های 
هر استان انجام مي شود، دستيابی و نيل به اهداف كالن فرهنگی 
و مهارتی، انجام فعاليت های فرهنگی و تبليغی و گسترش فرهنگ 
اسالمی، ارتقاء سطح كيفی منابع انسانی در مسير توسعه همه 
زمينه  ايجاد  و همچنين  و عدالت محور  جانبه حكومت دينی 
و  ها  سازمان  در  واليتی  و  نخبه  نيروهای  برای جذب  مناسب 

دستگاه های اجرايی برشمرد.
اشاره  با  ای كشور  و حرفه  فنی  آموزش  سرپرست سازمان 
به  در سازمان  فرهنگی  مديريت  آموزش  استاندارد  به طراحی 
فرماندهان  تمامی  از  و  كرد  اشاره  اين طرح  از جزئيات  برخی 
بسيج و امامان جماعات مراكز آموزشی خواست تا با جديت وارد 
ميدان شوند و با حضور خود در طراحی استاندارد شغل آموزش 

مديريت فرهنگی گام های مؤثری را بردارند.
انسانی  نيروهای  ارتقاء توانمندسازی  به  با اشاره  دكتر پرند 
روحی   ، جسمی  سالمت  سطح  ارتقاء  داشت:  عنوان  سازمان 
و فرهنگی كاركنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در 
اولويت كاری ما قرار دارد و در اين خصوص به دنبال برنامه ريزی 

و سرمايه گذاری الزم می باشيم.
دكتر پرند تصويب آيين نامه اجرايی نظام آموزش مهارت و 
فناوری را بعنوان مهم ترين رويداد آبان ماه سالجاری عنوان كرد 
و افزود: با تالش مقام عالی وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی 
اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران رسيد و به ارگان های 

مرتبط نيز ارسال شده است. 
های  كارگاه  روزه  همايش سه  اين  افزود: طي  گزارش  اين 
تخصصی فرماندهان بسيج و همچنين جلسات تخصصی دبيران 
تمامی  با حضور  متناوب  طور  به  ها  استان  نماز  اقامه  و  ستاد 
آموزشي  هاي  كارگاه  اين  در  و  شد  تشكيل  كنندگان  شركت 
حجت االسالم و المسلمين دكتر كاظمی با موضوع عرفان های 
با  صادقی  حاج  دكتر  المسلمين  و  االسالم  حجت  نوظهور، 
موضوع واليت فقيه و دكتر تشكری با موضوع جريان شناسی و 
حجت االسالم دكتر نخاولی با موضوع پاسخ به شبهات به ايراد 

سخنرانی پرداختند.
و  فنی  آموزش  سازمان  بسيج  فرمانده  وند،  نجف  سرهنگ 
حرفه ای كشور با اشاره به اهداف برگزاری همايش بسيج و ائمه 
جماعات و دبيران ستاد اقامه نماز استان ها عنوان داشت: بسيج 

و ائمه جماعات دو جزء تفكيك ناپذير از يكديگر می باشند.
وي هدف كلی از برگزاری اين همايش سه روزه را تعامل، 
جماعات  ائمه  و  بسيج  بين  بيشتر  هرچه  نزديكی  و  همكاری 
عنوان داشت و گفت: هر چه قدر اين تعامل و همكاری افزايش 

يابد به همان نسبت ما به اهداف خود نزديك تر مي شويم.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  االسالمی  شيخ  دكتر  ابالغ  با  كشور، 
اجتماعی  دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

كشور به عنوان عضو شورای تحول اداری منصوب شد.
شماره  نامه  تصويب  براساس  است:  آمده  حكم  اين  در 
در  و  اداری  عالی  شورای   1377/4/23 مورخ   1/12/5958
راستای تحقق اهداف و سياست های اجرايی برنامه های تحول 
اداری به موجب اين حكم به عنوان عضو شورای تحول اداری 

منصوب می شويد.
اميد است با برنامه ريزی منسجم و استفاده از ظرفيت های 
هدف  با  مصوبات  پيگيری  و  سياستگذاری  به  نسبت  موجود 

ارتقاء بهره وری دستگاه منشاء خدمات ارزنده باشيد.

با ابالغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی صورت گرفت؛
و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست  پرند،  دكتر  عضويت 

حرفه ای كشور در شورای تحول اداری
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سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درنشست 
بر  آزاد  هيأت نظارت مركزي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 
ها  آموزشگاه  اين  براي  سنجي  اعتبار  الگوي  تدوين  ضرورت 

تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
دكتر كورش پرند گفت: در راستاي ارتقاء كيفيت آموزش هاي 
اعتبار سنجي  الگوي  ها،  آموزش  اين  بخشي  اعتبار  و  مهارتي 
مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور در بخش دولتي در حال 
تدوين است و در همين زمينه  الزم است كانون انجمن هاي 
نيز پيشنهاد خود  آزاد  صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 
را براي تدوين الگوي اعتبار سنجي اين آموزشگاه ها ارائه نمايد تا 
پس از بررسي هاي كارشناسي توسط نخبگان اعتبار سنجي و 
اين  بتوانيم  قبلي  الگوي  و ضعف  قوت  نقاط  بررسي  همچنين 

برنامه را اجرايي نماييم.
مراكز  سنجي  اعتبار  موفق  اجراي  براي  داشت:  اظهار  وي 
آموزشي در دو بخش دولتي و خصوصي در نظر داريم همايش 
علمي تخصصي اعتبار سنجي مراكز آموزشي را برگزار نماييم تا 
بتوانيم براساس نتايج پژوهش هاي صورت گرفته نتايج بهتري 

را از اجراي طرح به دست آوريم.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به موضوع تخلفات آموزشي 

گفت: ما معتقديم درخصوص تخلفات آموزشي در آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد در كنار تدوين آيين نامه و ضوابط اجرايي 
نحوه برخورد با اين تخلفات بايد يك كار پژوهشي براي آسيب 
شناسي تخلفات صورت پذيرد تا بتوانيم منشأ تخلفات را شناسايي 

و براي حل و رفع آنها راهكار مناسب ارائه كنيم.
اين گزارش مي افزايد: در اين نشست رييس كانون  انجمن هاي 
با اشاره به  صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد كشور 
برگزاري متمركز آزمون هاي ادواري سنجش مهارت در كشور 
گفت: برگزاري سراسري آزمون هاي ادواري سنجش مهارت گام 
بسيار مثبتي بود كه مي تواند بسياري از مشكالت آموزشگاه هاي 

فني و حرفه اي آزاد را حل كند.
مرتضي بديعي افزود: با اجراي متمركز اين آزمون ها از بروز 
بسياري از تخلفات توسط مراكز آموزشي غير مجاز پيشگيري 
شد و پيشنهاد مي شود در گام بعدي شرايط و ضوابط شركت 

در آزمون هاي ادواري نيز بازنگري و تدوين مجدد شود.
 به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
ارائه گزارش درخصوص آموزشگاه هاي فني و حرفه اي  كشور، 
آزاد غير فعال و بررسي نحوه تعيين تكليف آنها و بحث و بررسي 
پيرامون حداكثر زمان مجاز براي پذيرش كارآموز پس از شروع 
دوره از موضوعات نشست هيأت نظارت مركزي آموزشگاه هاي 

فني و حرفه اي آزاد بود.

برگزاری نخستين كارگاه آموزش توجيهي كاهش آسيب هاي اجتماعي در حوزه آموزش های مهارتی

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 
نخستين كارگاه آموزش توجيهي كاهش آسيب هاي اجتماعي 
ويژه كارشناسان ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای كشور در 

دفتر كاهش آسيب هاي اجتماعي سازمان برگزار شد .
اين گزارش هدف از برگزاری اين دوره را  توسعه آموزش هاي 
در  يا  و  پذير  آسيب  اقشار  جهت  اي  حرفه  و  فني  مهارتي 

افراد در  ارتقاء سطح دانش، مهارت و آگاهي  معرض آسيب، 
مسائل  خصوص  در  اجتماعي  ديده  آسيب  و  آسيب  معرض 
هاي  مهارت  نيز  و  ها  و حرفه  مشاغل  به  مربوط  و مشكالت 
به  ذيربط  هاي  دستگاه  ساير  با  هماهنگي  اي،  حرفه  و  فني 
منظور فراهم سازي زمينه هاي حمايتي افراد آسيب ديده و 
انتظارات  به  پاسخگويي  اجتماعي،  هاي  آسيب  معرض  در  يا 

دكتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:
ضرورت تدوين الگوي اعتبار سنجي براي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد
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با  پيشرفته،  هاي  مهارت  آموزش  انديشي  هم  نشست 
امور مهارت هاي  و كارشناسان دفتر  مشاركت و حضور مديران 
 14 مسؤول  كارشناسان  و  آموزشي  معاونان  و  پيشرفته 
محل  در  پيشرفته  هاي  مهارت  آموزشي  محوريت  با  استان 

برگزارشد. سازمان  ستاد 
به گزارش دفتر امور مهارت هاي پيشرفته سازمان آموزش 
برنامه هاي مطرح شده  و  فني و حرفه اي كشور، موضوعات 
و  ها  چالش  شناسايي  منظور  به  كه  يكروزه  نشست  اين  در 
برگزار  توانمندي ها  و  از ظرفيت ها  برداري  بهره  و  مشكالت 
 ،)ASD (شد، شامل آموزش در مراكز ثابت و جوار دانشگاهي
و  تشكيل  مديريت،  و  كار  و  كسب  كارآفريني،  آموزش های 
فعاليت كارگروه هاي فني تخصصي، وضعيت آموزش مهارت هاي 
وضعيت  آزاد،  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزشگاه  در  پيشرفته 
نيروي انساني مهارت هاي پيشرفته در استان ها، نظام كارورزي، 
نامه  شيوه   5 نويس  پيش  خصوص  در  نظر  اعالم  و  بررسي 

تهيه شده از طرف دفتر امور مهارت هاي پيشرفته بود.
طبق اين گزارش در اين نشست بر ارائه برنامه هاي دفتر 
تأكيد  ها  استان  با  نظر  تبادل  و  آتي  و سال  در سال جاري 
پيشنهادات  و  نظرات  استاني  كل  ادارات  مقررشد،  و  شد 
مكتوب خود را در خصوص شيوه نامه ها و ديگر موضوعات طرح 

شده به دفتر امور مهارت هاي پيشرفته سازمان اعالم كنند.

برگزاري نشست هم انديشي آموزش مهارت هاي پيشرفته

غرفه آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی به 
عنوان غرفه نمونه و برتر در نمايشگاه جلوه خدمت

مخازن  سطح  مانيتورينگ  و  كنترل  سيستم  ساخت 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  كارشناس  توسط 

آذربايجان شرقی

آذربايجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  غرفه 
عنوان  با  دهم  و  نهم  دولت  دستاوردهای  نمايشگاه  در  شرقی 
جلوه خدمت بين 125 دستگاه اجرايی به عنوان غرفه نمونه و 

برتر شناخته شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
مراكز  فعال  شركت  با  كل  اداره  اين  شرقي،  آذربايجان  استان 
يك، دو، مركز خواهران تبريز و مشاغل خانگی حضور پررنگ و 

فعالی در اين نمايشگاه داشت. 
لوح  اهدای  با  شرقی،  آذربايجان  استاندار  بيگی،  رضا  علی 
سپاس از همكاران مجموعه آموزش فنی و حرفه ای اين استان 

تشكر و قدردانی كرد.

طريق  از  آب  مخازن  سطح  مانيتورينگ  و  كنترل  سيستم 
خط تلفن ثابت و موبايل توسط مهدی وكالتی، كارشناس اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی طراحي و 

ساخته شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
اين طرح كنترل سطح آب  از  آذربايجان شرقی، هدف  استان 

مخازن به صورت خودكار و بدون نياز به نيروي انساني است.
هاي  روش  توسط  توان  مي  را  كار  اين  گزارش،  اين  بر  بنا 
از  استفاده  تكنولوژي  و جديدترين  داد  انجام  مختلف  كنترلي 
سيستمSMS تلفن همراه است كه به سادگي و باهزينه خيلي 
كم و استفاده آسان و قابل دسترسي در هر نقطه از كشور امكان 

كنترل و اطالع رساني وجود دارد.
در اين پروژه سعي شده با استفاده از سوئيچ هاي سطح و 
از  مندي  بهره  امكان  مخابراتي،  ارتباطات  و  كنترلي  تجهيزات 

اين سيستم فراهم آيد.
فاضالب،  و  آب  شركت  كنترلی،  سيستم  اين  هدف  بازار 

شركت نفت گاز و پتروشيمی و صنايع مختلف می باشد.
ثبت  كل  اداره  در   59541 پروانه  شماره  به  سيستم  اين 

شركت ها و مالكيت صنعتی به ثبت رسيده است.

آذربايجان شرقي
مد نظر و مرتبط اسناد باال دستي و سند جامع، آسيب هاي 
پيشگيري  سازمان،  موجود  امكانات  كارگيري  به  با  اجتماعي 
و  اي  هاي حرفه  مهارت  فقدان  و  بيكاري  از  ناشي  از جرايم 
هاي  آسيب  معرض  در  افراد  توانمندسازي  طريق  از  شغلي 
اجتماعي با ارائه و اجراي آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي، 
كاهش عوامل ايجاد آسيب هاي اجتماعي ناشي از بيكاري و 
فقدان مهارت هاي حرفه اي و شغلي از طريق ارائه و اجراي 
آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي جهت افراد آسيب ديده 

اجتماعي عنوان كرد.
بنا بر همين گزارش در اين كارگاه بسته آموزشي فرهنگي 
بروشور،  قالب  در  اجتماعي  هاي  آسيب  كاهش  خصوص  در 
مختلف  هاي  روش  آموزش،  فرآيند  اجرايي،  هاي  چارت  فلو 
آموزشي و نحوه تعامل با مخاطبان و دستگاه هاي دست اندر 
شركت  اختيار  در  اجتماعي  هاي  آسيب  كاهش  امر  در  كار 

كنندگان قرار گرفت.
چهار  براي  و  روز  چهار  در  كارگاه  اين  است  ذكر  شايان 
گروه مختلف كارشناسان اعزامي از ادارات كل آموزش فنی و 

حرفه ای كشور برگزار شده است .
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آذربايجان غربي

نماينده مردم مياندوآب ، شاهين دژ و تکاب در  مجلس شورای اسالمی:

آموزش های فنی و حرفه ای كارآيی و توانمندی نيروی 
انسانی را افزايش می دهد

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
مدير  با  ديدار  در  زاده  عيسی  مهدی  غربی،  آذربايجان  استان 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان غربی با  اشاره به 
نقش مؤثر آموزش های مهارتی در كاهش نرخ بيكاری و ايجاد 
زمينه های اشتغال پايدار در جامعه گفت: آموزش هاي فني و 
حرفه اي فرد را براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده و 

كارآيي و توانايي وی را در انجام كارها افزايش می دهد.
توسعه مشاغل  و  بر حمايت  تأكيد  با  ادامه  در  زاده  عيسی 
خانگی تصريح كرد: مشاغل خانگی فرصتی است كه می توان با 
كمترين هزينه، شغل پايدار و ثابت ايجاد كرد و برای فعال شدن 

آن بايد مسؤوالن نهايت تالش خود را به كار گيرند.
نايب رئيس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی در 
بخش ديگری از سخنانش ضمن تقدير از برنامه ها و عملكرد 
آموزش فنی و حرفه ای استان آمادگی خود را برای جلب حمايت 
كميسيون اجتماعی از برنامه های حوزه آموزش فنی و حرفه ای 

اعالم داشت.
در اين نشست حميد رضا خانپور، مدير كل آموزش فني و 
حرفه اي آذربايجان غربي ضمن ارائه گزارشی از وضعيت مراكز 
آموزشی و برنامه های جديد سازمان، توسعه و ترويج مشاغل خانگی 
و صنايع دستی ، ساماندهی و آموزش كارگران صنعت ساختمان 
در 16 حرفه مهارتی ، تجهيز و به روز رسانی كارگاه های آموزشی، 
اجرای طرح آموزش نوين استاد شاگردی، اتمام پروژه های نيمه 
تمام استان و ترويج فرهنگ كار و مهارت آموزی در بين جوانان را 
از مهمترين برنامه های سال جهاد اقتصادی اداره كل آموزش فنی 

و حرفه ای اين استان عنوان كرد.

چهار مركز تخصصی آموزش فني و حرفه اي امسال در 
استان آذربايجان غربي افتتاح مي شود

مدير كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي با تأكيد 
فجر  دهه  تا  اي گفت:  و حرفه  فني  آموزشي  مراكز  توسعه  بر 

در  حرفه اي  و  فني  آموزش  تخصصی  مركز  چهار  سالجاري 
آذربايجان غربي افتتاح و آغاز به كار مي كنند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربايجان غربی، حميد رضا خانپور بيان كرد: اين مراكز شامل 
شهرستان  حرفه اي  و  فني  آموزشی  های  كارگاه  و  ساختمان 
ارتقای  اي  حرفه  و  فني  آموزشي  مراكز  و  اشنويه،  و  چالدران 
مهارت نيروی كار شهرک هاي صنعتي خوي و اروميه مي باشد.

وي هزينه اجرا و تجهيز اين طرح ها را بالغ بر 35 ميليارد 
ريال اعالم كرد و اظهار داشت: با بهره برداري از چهار مركز ياد 
به 21 مركز  استان  تعداد مراكز آموزش فني و حرفه اي  شده 

تخصصی افزايش خواهد يافت.
خانپور تصريح كرد: ساالنه بيش از 40 هزار نفر كارآموز در 
های   مهارت  غربي  آذربايجان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراكز 
فنی و تخصصی را فرا می گيرند. شايان ذكر است، مركز آموزش 
رشته هاي  در  برداري  بهره  از  پس  چالدران  اي  حرفه  و  فني 
تأسيسات حرارتي، اتومكانيك، فن آوري اطالعات، كسب و كار 
و كارآفريني و طراحي و دوخت لباس، آموزش هاي الزم را به 

كارآموزان ارائه خواهد كرد.

راه اندازی دوره آموزشی نصاب و تعميركار آسانسور 
برای اولين بار در استان اردبيل

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اردبيل، اولين دوره آموزشی نصاب و تعميركار آسانسور 

در استان اردبيل در مركز تخصصی اردبيل راه اندازی شد.
بنا بر اين گزارش در استان اردبيل، روند رو به رشد افزايش 
های  ساخت  زير  نمودن  فراهم  لزوم  و  نشين  شهر  جمعيت 
مناسب برای اسكان آن گسترش روز افزون ساخت ساختمان های 
بلند را به دنبال داشته است و دوره آموزشی نصاب و تعميركار 
آسانسور در همين راستا و بر اساس نياز بازار كار در اين مركز 

راه اندازی شده است.
الزم به ذكر است، مدت زمان برگزاری اين دوره 720 ساعت 
می باشد و با 16 نفر ظرفيت در محل مركز تخصصی اردبيل 

برگزار می شود.

اردبيل
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از  پس  اصفهان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره 
در  كاربردي  علمي  آموزش  مجري  مركز  سه  مجوز  دريافت 
را  دانشجويان  نام  ثبت  و  پذيرش  كاشان  و  اصفهان  شهرهاي 

برگزار كرد . 

كل  اداره  پودماني  هاي  رشته  نام  ثبت  دوره  اولين 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد 

از  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  نماينده  بازديد 
مراكز آموزش فني و حرفه اي استان ايالم 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان ايالم، جلسه ای با حضور مديركل آموزش فنی و حرفه ای 
استان ايالم و نماينده سازمان ملل در امور پناهندگان، نماينده 
كميسارياي سازمان ملل، رئيس دفتر اتباع و مهاجران خارجي 
استانداري ايالم، معاونين و كارشناسان اداره كل آموزش فني و 

حرفه اي استان درسالن جلسات اداره كل برگزار شد. 
در اين جلسه مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم 
درباره توان آموزشي اين اداره كل به صورت مبسوط گزارشي 
را ارائه و آمادگي اين اداره كل را جهت آموزش به پناهندگان 

مقيم در استان اعالم كرد.
 نماينده سازمان ملل در امور پناهندگان ضمن ابراز رضايت 
از تجهيزات و توان بالقوه آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي 
برگزاري  خواستار  آموزشي  نامه  تفاهم  چارچوب  در  استان 

آموزش جهت پناهندگان در استان ايالم شد.
هاي  كارگاه  از  مدير كل  مدعوين همراه  ديدار  اين  ادامه  در 
آموزشي مركز خواهران و برادران شهرستان ايالم بازديد نمودند.

نماينده كميساريای سازمان ملل در امور پناهندگان ضمن 
ابراز خرسندي، مراكز آموزشي اين شهرستان را  از نظر تجهيزات 

و فضاي آموزشي مناسب دانست. 

ايالم

اصفهان

امور  مدير  اميد،  ناصري  و  پشتيباني  اداري  معاون  حاجلو، 
عمراني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از غرفه اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان در چهارمين نمايشگاه 
تخصصي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي آموزشگاه هاي علمي 

كاربردي و تجهيزات آموزشي بازديد كردند.
مسؤوالن  ريزي،  برنامه  و  پژوهش  معاون  آموزش،  معاون 
آموزش، سنجش و ارزشيابي مهارت، فناوري آموزشي و حراست 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  غرفه  در  اداره كل كه  اين 
استان حضور داشتند، توضيحاتي در خصوص برگزاري دوره هاي 
در  پيشرفته  و  نوين  هاي  آموزش  ارائه  مدت،  كوتاه  آموزشي 
مراكز از جمله رباتيك، مكاترونيك ، چگونگي برگزاري دوره هاي 
آموزش مجازي ، مشاوره و هدايت شغلي ارائه كردند و دفترچه هاي 
ثبت نام آموزش های فنی و حرفه ای استان در محل نمايشگاه 

بين بازديد كنندگان توزيع شد. 
حاجلو، معاون اداري پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي 
كشور ضمن قدرداني از فعاليت هاي صورت گرفته اظهار داشت: 
صدور دفترچه هاي ثبت نام سازمان به صورت سه ماهه تحولي 
بزرگ مي باشد كه هم اكنون با توزيع اين دفترچه در غرفه اداره 
كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان اين مهم به طور كامل 

اطالع رساني مي شود. 
مراكز  در  نوين  آموزشي  تجهيزات  وجود  به  همچنين  وي 
آموزش فني و حرفه اي اشاره نمود و بيان داشت: مراكز دانشگاه هاي 
علمي كاربردي با وجود اساتيد مجرب و نيروي انساني كارآمد 
در كنار مراكز مجهز آموزش فني و حرفه اي مجموعه كاملي را 
تشكيل مي دهند كه با همكاري يكديگر به امر مهم مهارت آموزي 

در كشور می پردازند. 

غرفه اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
در نمايشگاه تخصصي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 

آموزشگاه هاي علمي كاربردي و تجهيزات آموزشي

اين  در  اصفهان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير 
خصوص گفت: اولين دوره ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي 
، نساجي ،  الكترونيك ، ريخته گري  پودماني رشته هاي برق 
از  مكانيكي  تعميرات  و  خودرو  نگهداري  تعمير  ابزار،  ماشين 
هفدهم تا نوزدهم آبان ماه سال جاري در مركز آموزش علمي 
و كاربردي تخصصي فني و حرفه اي استان اصفهان انجام شد و 

شروع دوره ها نيز بيست و يكم همين ماه مي باشد.
وي با اشاره به قبولي تعداد چهارصد و بيست نفر از متقاضيان 
شركت در اين دوره ها اظهار داشت : ثبت نام مقدماتي و تكميل 
الكترونيك ،  انجام شده و استقبال در رشته هاي برق  پرونده 
تعميرات مكانيكي ، ماشين ابزار و تعمير و نگهداري خودرو در 

شهر اصفهان بسيار خوب بوده است. 
همچنين مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از 
افتتاح رسمي مراكز علمي و كاربردي تخصصی فنی و حرفه ای  
اين استان در آينده نزديك با حضور مقامات استاني خبر داد. 
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در  كشوری   4 منطقه  كارگروه  جلسه  اولين  برگزاری 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان البرز كارگروه منطقه 4 كشوری آموزش فنی و حرفه ای 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای  كشور  طی جلسه ای در 
برآوردی  تدوين  های  شاخص  تعيين  بررسی  به  البرز  استان 

تعهدات آموزشی سال پرداخت .
و  فنی  آموزش  كل  مديران  حضور  با  كه  جلسه  اين  در 
معاونين  زنجان،  تهران، سمنان،  البرز،  استان های  ای  حرفه 
و  قزوين  البرز،  های  استان  ريزی  برنامه  و  پژوهش  آموزش، 
رؤسای ادارات سنجش و ارزشيابی مهارت استان های زنجان 
 ، جلسه  اعضای  ميان  نظر  تبادل  طی  شد،  برگزار  البرز  و 
موضوع شاخص های تدوين تعهدات آموزشی در سال آينده  

مورد بررسی قرار گرفت.
بنا بر اين گزارش در اين جلسه محمود محمدحسن مديركل 
تدوين  پيشنهادی  ارائه جدول  البرز،  ای  آموزش فنی و حرفه 
مساحت  و  جمعيت  اساس  بر  آموزشی  تعهدات  های  شاخصه 
استان و تعيين ضريب هر يك از بخش های آموزشی در تدوين 

اين شاخصه ها را  به عنوان يك  راهكار مطرح كرد .
عبادي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان تهران در 
ادامه انعطاف، انطباق و سيال بودن طرح ها و برنامه ها و تأمين 

نيروي انسانی، فناوری و مالی را الزم دانست. 
محمودی، مديركل آموزش فنی و حرفه ای سمنان نيز در 
جمع اعضای كارگروه منطقه 4 كشوری ،لحاظ شدن جمعيت 
را  استان  هر  مراكز  و  شهرها  تعداد  و  مهاجران  بيكار،  فعال، 

در برآورد شاخصه های تعهدات آموزشی الزام آور دانست .
زنجان،  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل  صيادی 
اشتغال،  سند  دولتی،  غير  بخش  های  ظرفيت  نمودن  لحاظ 
استان  هر  در  سواد  نرخ  و  اقتصادی  وضعيت  ها،  نامه  تفاهم 
بر  ارزيابی نمود و  اين شاخصه ها مهم  را در راستای تدوين 

استفاده از تجربيات ساير استان ها تأكيد كرد.
در ادامه نشست كارگروه منطقه 4 كشوری آموزش فنی و 
حرفه ای ، كارشناسان و مسؤوالن حاضر در اين نشست لحاظ 
نمودن برنامه های بلند مدت، توجه به توان و وضعيت های استانی، 
تقاضامحوری نياز سنجی های الزم  از بازار كار و برخی موارد 
تطابق  و  مربيان  ها،تعداد  استان  بودن  پذير  مهاجر  همچون 

تعداد مراكز با جمعيت هر استان را مورد توجه قرار دادند.

البرز

علمی  آموزش  مراكز  در  شدگان  پذيرفته  نام  ثبت 
كاربردی تخصصي فنی و حرفه ای بوشهر

نام  از ثبت  بوشهر  خمسه، مديركل آموزش فنی و حرفه ای 
پذيرفته شدگان مراكز علمی كاربردی تخصصي فنی و حرفه ای استان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
تأسيس  به  توجه  با  گفت:  باره  اين  در  خمسه  بوشهر،  استان 
و  فنی  آموزش  سازمان  كاربردی  علمی  عالی  آموزش  مؤسسه 
حرفه ای كشور در سال جاری در استان بوشهر نيز با تعامل با 
دانشگاه جامع علمی كاربردی دو مركز آموزش علمی كاربردی 
تخصصي فنی و حرفه ای را در شهرستان های بوشهر و كنگان 
راه اندازی نموده ايم كه بر اساس اعالم پذيرفته شدگان از سوی 
سازمان سنجش كشور، ثبت نام داوطلبان از هفدهم تا نوزدهم 

آبان ماه سالجاري انجام شد.
ها  دانشگاه  اين  سالجاري  ماه  بهمن  تا  اينكه  بيان  با  وي 
مركز  در  داشت:  اظهار  يابند  مي  توسعه  استان  سطح  در 
علمی كاربردی تخصصی فنی و حرفه ای  بوشهر رشته هاي 
جوشكاري، ابزار دقيق و ماشين ابزار و در مركز كنگان نيز رشته هاي 
جوشكاري، ابزار دقيق و اتومكانيك داير شده است كه در مقطع 
و  گرفته  صورت  دانشجو  پذيرش  پودمانی  صورت  به  كاردانی 
فارغ التحصيالن مدرک رسمی دانشگاهی دريافت خواهندكرد.

بوشهر

مديركل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر از فعاليت بيش از 
360 كارگاه استاد شاگردی در اين استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر، حسين خمسه با اعالم اين مطلب افزود: در روش 
در  تجربه  كسب  ضمن  كارآموز  استادشاگردي  نوين  آموزش 
مشتری  با  برخورد  نحوه  با  اقتصادی  و  توليدی  مختلف  حوزه 

آشنايی پيدا می كند.
خمسه با بيان اينكه در راستای اجرای نظام مند طرح آموزش 
نوين استاد شاگردی در تيرماه سالجاری تفاهم نامه ای فی ما بين 
اتحاديه اصناف و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای منعقد شده 
تعامل سازنده  با  كارگاه  در حال حاضر 366  كرد:  خاطرنشان 
شاگردی  استاد  نظام  درچارچوب  صنعتی  و  صنفی  واحدهای 

فعاليت می كنند.
وي كارگاه هايی كه در قالب نظام آموزش نوين استاد شاگردی 
درودگری،خدمات  فلز،  مكانيك،  های  كارگاه  را  هستند  فعال 
رايانه، الكترونيك، عكاسی و چاپخانه، بلوک و موزائيك، قنادی، 

نظام  قالب  در  آموزشی  كارگاه   360 از  بيش  فعاليت 
نوين آموزش استاد شاگردی در استان بوشهر
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معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور:
الزمه  اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  ويژه  حمايت 
آموزش  سازمان  مربيان  استخدامی  وضعيت  ارتقای 

فنی و حرفه ای كشور

خراسان رضوي

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی، حاجلو معاون اداری و پشتيبانی 

حضور معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور در جمع كاركنان آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان رضوی
معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، ضمن قدردانی از تالش همكاران آموزش فنی و حرفه ای 
و  فنی  های  آموزش  جايگاه  ارتقای  به  نسبت  رضوی  خراسان 

حرفه ای در اين استان ابراز اميدواری كرد.
كارآموزان  و  كارشناسان  موفق  حضور  به  اشاره  با  حاجلو 
كسب  و   )2011 )لندن-  مهارت  جهانی  مسابقات  در  ايرانی 
افتخارات در اين مسابقات اظهار داشت: با توجه به تحريم تيم 
مسابقات  اين  در  ما  كشور  نمايندگان  سياسی  حيث  از  ايران 

مقتدرانه حضور يافتند.
وی در ادامه گفت: ارتقاء سطح علمی كاركنان و مربيان اين 
سازمان در سراسر كشور در دستور كار قرار گرفته است كه از 
مربيان آموزشی و كاركنانی كه در رشته های فنی بتوانند ادامه 

تحصيل بدهند حمايت مالی صورت می گيرد. 
استان  در  موجود  های  ظرفيت  و  توان  به  اشاره  با  ايشان 
خراسان رضوی در خصوص تبديل وضعيت نيروهای حق التدريس 
و قراردادی در استان اظهار اميدواری كرد كه با رايزنی های در حال 

انجام،  مقدمات تبديل وضعيت اين كاركنان فراهم شود.
دی   9 رسانی  اطالع  پايگاه  اندازی  راه  به  اشاره  با  حاجلو 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در دهه فجر سال گذشته 
اظهار اميدواری كرد كه در ايام پر افتخار دهه فجر سالجاری 
شاهد دستاوردي جديد باشيم و شاهد باشيم كه تمامی برنامه های 
اداری و آموزشی سراسر كشور به صورت لينك با يكديگر در 

ارتباط باشند.
وی در ادامه گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 
هماهنگ كننده ، سياست گذار و هدايت كننده تمامي آموزش های 
مهارتی است و تمامی دستگاه هايی كه در كشور رسالت مهارت 
آموزی را برعهده دارند ضروری است، با هماهنگی اين سازمان 

نسبت به اجرای آموزش های مهارتی اقدام نمايند.
حاجلو بازديدهای گروهی و كارشناسانه كارشناسان و مسؤوالن 
سازمان از مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان ها را از ديگر 
برنامه های سازمان آموزش فنی و حرفه ای عنوان كرد كه به زودی 

عملياتی خواهدشد.

خياطی، آرايش و پيراش زنانه و مردانه، فرش دستباف، طال و 
جواهر، نانوايی، مسكن و عمران اعالم  كرد و افزود: با اين روش 

2 هزار و 75 نفر دوره آموزش نيز برگزار شده است.
برای  توانند  فعال هرصنف می  نمود: كارگران  خمسه عنوان 
تكميل آموزش های مهارتی دراين نظام ثبت نام و عالوه بر دريافت 

گواهينامه مهارت ، مراحل ارتقای شغلی خود را نيز طي كنند.

چهارمحال و بختياري

قالب  در  آموزش  ساعت  نفر  هزار   52 از  بيش  اجرای 
مشاركت در مديريت كارگاه های آموزش فنی و حرفه ای 

در استان چهارمحال و بختياری
به گزارش روابط عمومی، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان چهارمحال و بختياری، در هشت ماهه سالجاری52 هزار 
و 74 نفرساعت آموزش فنی و حرفه ای توسط بخش خصوصی در 

قالب مشاركت در مديريت كارگاه های آموزشی اجرا شده است.
عليرضا كريمزاده، معاون آموزش و پژوهش فنی و حرفه ای 
افزود:  مطلب  اين  بيان  ضمن  بختياری  و  چهارمحال  استان 
قانون  اصل 44  اجراي  و  دولت  تصديگری  كاهش  راستاي  در 
اساسی در هشت ماهه سالجاری حدود 30 دوره آموزشی در 
برخی از شهرها از جمله فارسان ، بروجن ، سورشجان ، اردل  
و نقنه در رشته هايی از قبيل طراحی نقوش گلدوزی با رايانه ، 
روبان دوز، كارور چاپ مهر قلمكار، تكه دوزی با چرم ، پرورش 
قارچ دكمه ای و صدفی ، نقاشی روی شيشه برای اجرا به بخش 

خصوصی واگذار شده است.
وی افزود: مشاركت در مديريت كارگاه هاي آموزشی مذكور 
سابقه  و  هستند  آموزشي  مجوز  داراي  كه  شركت  هايي  به 
است  واگذار شده  دارند،  زمينه  اين  در  تجربي  و  مثبت عملی 
و نظارت هاي الزم به منظور حفظ و ارتقاي كيفيت آموزشي بر 

اجراي اين آموزش ها صورت مي گيرد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با قاضی زاده، نماينده 
مردم مشهد و كالت در مجلس شورای اسالمی ديدار كرد. 

در اين ديدار در خصوص برنامه های سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور بحث و گفتگو شد و معاون اداری و پشتيبانی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور از نماينده مردم مشهد 
براي جلب حمايت  و كالت در مجلس شورای اسالمی تالش 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در خصوص تبديل وضعيت 
كاركنان و مربيان حق التدريس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور را در راستاي افزايش بهره وري منابع انساني خواستار شد.
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وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: در نيروی انسانی بايد  
تحول ايجاد شود و منشاء اين تحول مسؤوالن هستند. 

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان جنوبی، در جريان چهارمين سفر رياست جمهور و هيئت 
دولت به خراسان جنوبی، مديران كل دستگاه های اجرايی استان 
با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در محل اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ديدار كردند.
در  اين ديدار شيخ االسالمی وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
با اشاره به ظرفيت های باالی استان خراسان جنوبی افزود: با 
دارای  استان  اين  جنوبی،  خراسان  استان  بودن  نوپا  به  توجه 
نيروی انسانی فعال و پرتوانی است و بايد تالش شود به متوسط 

كشوری و باالتر از آن برسد. 
معظم  رهبر  سوی  از  سالجاری  نامگذاری  به  اشاره  با  وی 
انقالب به نام سال جهاد اقتصادی، به لزوم حركت جهاد گونه 
را  راه  هدف  با  بايد  گفت:  و  كرد  اشاره  كارها   در  مسؤوالن 
و  همراه  بايد  مسؤوالن  رفت.  پيش  انگيزه  با  و  كرد  مشخص 
همگام باشند و كارها را با هم به پيش ببرند تا مشكالت سريعتر 

برطرف شود.
رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  خاتمه،  در  شود  می  نشان  خاطر 
اجتماعی و مديران كل دستگاه های اجرايی استان از نمايشگاه 
مراكز  آموزشی  های  كارگاه  های  فعاليت  و  دستاوردها  دائمی 
آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي در محل روابط 

عمومی اداره كل، بازديد كردند.

خراسان جنوبي

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی:
مسؤوالن ، منشاء تحول در نيروی انسانی هستند

11هزار و300 نفرساعت آموزش اخالق حرفه ای و مهارت های 

خوزستان

اجرای بيش از 11هزار نفر ساعت آموزش برای مربيان 
آموزش فنی و حرفه ای خوزستان

زندگی برای مربيان رسمی و حق التدريس مراكز آموزش فنی 
و حرفه ای خوزستان اجرا شد.

استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  عمومی  روابط   
خوزستان با اعالم اين خبر گفت: دوره آموزشی اخالق حرفه ای 
و مهارت های زندگی در دو سطح 1و2 شامل اخالق اسالمی، 
انس با قرآن، اصول و مبانی اعتقادی، فقه و زندگی هستند كه 

مربيان الزام به شركت در آن را دارند.
با  آموزشی  همكاری  ادامه  راستای  در  افزود:  گزارش  اين 
مركز تربيت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای در سالجاري 
برنامه ريزی شده است، تا مربيان دوره روش های نوين تدريس، 
اخالق حرفه ای و مهارت های زندگی سطح 1و2 شركت كنند. 
به همين منظور 154 نفر از مربيان رسمی و حق التدريس 
فنی و حرفه ای خوزستان در دوره های مصوب، شركت كرده اند و 

برای آنان گواهی نامه صادر شده است.
شايان ذكر است، مربيان پس از پايان دوره، ملزم به انتقال 

آموزش ها به كارآموزان در كارگاه های آموزشی هستند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
تخصصي  كاربردی  علمی  آموزش  مركز  دومين  زنجان،  استان 
در  زنجان  استاندار  حضور  با  زنجان  استان  ای  حرفه  و  فنی 

شهرستان طارم افتتاح شد.
زنجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدير  صيادی 
در مراسم افتتاح اين مركز با اشاره به اينكه اين مركز ظرفيت 
پذيرش 70 دانشجو را دارد، اظهاركرد: دو رشته در اين دانشگاه 
انديشيده  با تدابيري كه  تدريس خواهد شد و در حال حاضر 
شده است، پذيرش دانشجو در  رشته های  جوشكاری و تعمير 

و نگهداری خودرو صورت گرفته است.
وي گفت: در راستای توسعه آموزش های مهارتی و پيوند 
آموزش های مهارتی با بازار كار مجوز تأسيس 3 مركز آموزش 
علمی كاربردی تخصصي فنی و حرفه ای در استان زنجان اخذ 
شده است كه در هفته مهارت و با حضور استاندار زنجان اولين 
مركز آموزش علمی كاربردی شهيد مفتح زنجان در رشته هاي 

زنجان

طي مراسمي با حضور استاندار زنجان 
دومين مركز آموزش علمی كاربردی تخصصي فنی و 

حرفه ای استان زنجان در شهرستان طارم افتتاح شد
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كسب مقام دوم كشور در زمينه آموزش نانوايان توسط 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با همكاری 
اداره كل غله استان ، موفق به كسب رتبه دوم كشور در زمينه 

آموزش نانوايان شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
بازرگانی  تخصصی  مادر  شركت  اعالم  بر  بنا  و  سمنان  استان 
دولتی ايران، استان سمنان موفق به كسب رتبه دوم كشور در 

زمينه آموزش به نانوايان شد.
شايان ذكر است، طرح آموزش نانوايان و ارتقاء مهارت آنان 
ديماه سال  اول  از  و  ها  يارانه  هدفمندی  اجرای طرح  از  پس 
1389 توسط اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 
و با همكاری اداره كل غله آغاز شده است كه نتايج حاصله نيز 

مربوط به ديماه 1389 تا پايان خرداد 1390می باشد.  

همزمان با شروع برنامه بازديد همگاني هماهنگ كشوري از 
مراكز آموزش فني و حرفه اي، زنگ نمادين بازديد همگانی با 
حضور معاون استاندار سمنان و جمعی از مسؤوالن استان، در 
مركز آموزش فنی و حرفه ای شماره يك سمنان به صدا در آمد.

  ابراهيم محمودی، مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان 
جوانان  تشويق  و  ترغيب  را  اين طرح  اجرای  از  سمنان هدف 
به يادگيری آموزش های مهارتی و نيز ترويج و نهادينه كردن 
تمام  ساخت:  خاطرنشان  و  كرد  بيان  آموزی  مهارت  فرهنگ 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای اين استان آماده پذيرايی از بازديد 
كنندگان اعم از مديران صنايع و كارخانجات، اساتيد دانشگاه ها، 
دانش آموزان، دانشجويان، فارغ التحصيالن دانشگاهی، كاركنان 

اصناف و صنايع، كارجويان و عموم مردم می باشند. 
در اين مراسم يزدان عرب حسن آبادی، معاون پشتيبانی و توسعه 
منابع انسانی استانداری سمنان ضمن ابراز رضايت از آموزش های 

مهارتی، بر لزوم ارائه آموزش های مورد نياز بازار كار تأكيد كرد. 
در ادامه اين مراسم ، مسؤوالن از كارگاه های مركز آموزش 

فنی و حرفه ای شماره يك سمنان بازديد به عمل آوردند. 
و  فنی  آموزش  مراكز  از  همگانی  بازديد  است،  ذكر  شايان 
حرفه ای از 28 آبان لغايت 3 آذر سالجاري هماهنگ با سراسر 

كشور، در استان سمنان اجرا شد.

سمنان

به صدا در آمدن زنگ نمادين بازديد همگانی در مركز 
آموزش فنی و حرفه ا ی شماره يك سمنان 

پله   و  آسانسور  تعمير  و  نصب  ابزار،  ماشين  الكترونيك،  برق 
برقی وتعميرات مكانيكی افتتاح شد و امروز شاهد افتتاح مركز 
آموزش علمی كاربردی تخصصي فني و حرفه اي شهيد مطهری 

طارم هستيم.
مهمترين  امروز  اينكه  بيان  با  زنجان  استاندار  نژاد،  رئوفی 
اولويت در بحث اشتغال بحث حرفه آموزی است و بنا بر فرمايش 
مقام معظم رهبری كه فرموده اند: »كشور به موازات نياز به علم 
به پنجه های كار آمد هم نياز دارد« افزود : استفاده از فرصت ها و 

ظرفيت ها برای ايجاد اشتغال ، نيازمند حرفه آموزی است.
در ادامه محمد فتحی، رئيس دانشگاه جامع علمی كاربردی 
توسعه  توسعه هر كشوری  : شاخص های  زنجان گفت  استان 
آموزش های مهارتی است كه در سال های اخير شاهد رشد 
اظهار  و  هستيم  كشور  در  مراكز  اين  كيفی  و  كمی  توسعه  و 
اميدواری كرد كه در آينده نزديك شاهد رشد كيفی مراكز نيز 

در تمامی ابعاد آن باشيم.

شهروند  آموزش  الكترونيك،  دولت  تحقق  راستاي  در 
الكترونيك در شهر سلطانيه به عنوان شهر الكترونيكی استان با 

همكاری آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان  اطالعات  و  فناوری  تصميم كميته  زنجان، طبق  استان 
شهر سلطانيه به عنوان شهر الكترونيك انتخاب شده و اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي زنجان متعهد به ارائه آموزش های الزم 

براي 2 هزار نفر در اين خصوص مي باشد.
 قاسم صيادی، مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان با 
بيان اين مطلب گفت: با تالش بخشداری سلطانيه و همكاران 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان، آموزش های 
ابتدای آذر ماه سالجاری در  از  الكترونيك  اينترنتی و شهروند 
شهر  اجرايی  های  دستگاه  طرف  از  شده  ارائه  مناسب  فضای 

سلطانيه آغاز مي شود.
اينكه  بيان  با  زنجان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدير 
تجهيزات مورد نياز جهت ارائه آموزش ها با 60 دستگاه رايانه 
آماده شده است و ساير تجهيزات و ملزومات آموزشی در حال 
برای شركت در  افزود: شهروندان سلطانيه  آماده سازی است، 
اين دوره ها و كسب اطالعات بيشتر می توانند به بخشداری 
سلطانيه مراجعه و در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اقدام كنند.

با همکاری آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:
آموزش شهروند الکترونيك در شهر سلطانيه به عنوان 

شهر الکترونيکی
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پروانه فعاليت مشاغل  از يك هزار و 300  صدور بيش 
خانگي در مركز خواهران زاهدان

تاكنون تعداد يك هزار و 327 نفر در مركزآموزش فنی و 
برای دريافت  حرفه ای  شماره 3 خواهران شهرستان زاهدان 

تسهيالت مشاغل خانگی ثبت نام كرده اند .
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش  فنی و حرفه ای 
استان سيستان و بلوچستان، خليقی مهر، رئيس مركز خوهران 
مجوز  شروع صدور  ابتدای  از  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  زاهدان 
فعاليت در مشاغل خانگی تاكنون پس از بررسی مدارک ارائه 
شده ، توسط اين مركز برای تعداد 327 نفر پروانه فعاليت در 

مشاغل خانگی صادر شده است .
وی با اشاره به مشكل بيكاری جوانان گفت: ايجاد اشتغال و 
حل مسأله  بيكاری جوانان با توسعه فرهنگ كار و كارآفرينی 

امكان پذير است.

سيستان و بلوچستان

كل  اداره  در  ارزشيابی  آموزشی  كارگاه  برگزاری 
آموزش فنی و حرفه ای سيستان و بلوچستان 

تحقق  ميزان  و  ها  فعاليت  پيشرفت  ميزان  بررسی  هدف  با 
اهداف آموزشی در مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان سيستان 
و بلوچستان، كارگاه آموزشی ارزشيابی با حضور معاون آموزش 
و پژوهش، مسؤول آموزش، كارشناسان حوزه آموزش اداره كل 
و كارشناسان هدايت و مشاوره شغلی مراكز استان در اداره كل 

آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش  فنی و حرفه ای 
استان سيستان و بلوچستان، در اين كارگاه آموزشی ميزان تحقق 
اهداف مراكز، ميزان موفقيت، نواقص و كمبود دوره ها و اقدام در 
جهت رفع آن ها، توجيه داليل وجودی واحد آموزش و نقش و 
اهميت آن در تحقق اهداف و رسالت های سازمان و ارزشيابی از 
دوره های برگزار شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به منظور 
باال بردن كيفيت آموزش در مراكز آموزش فنی و حرفه ای اين 

استان تصميمات الزم گرفته شد .
بر اساس اين گزارش در اين جلسه معاون آموزش و پژوهش 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سيستان و بلوچستان در 
خصوص چگونگی اجرای دستورالعمل های ارزشيابی و تأثير آن 

بر كاهش هزينه های مراكز مطالبی را بيان داشت و بر ضرورت 
آموزش كارآموزان متناسب با بازار كار تأكيد كرد .

حاجلو ، معاون اداری و پشتيبانی سازمان:
برگزاری موفق آزمون های ادواری هماهنگ در سطح كشور

و  فنی  آموزش  سازمان  پشتيبانی  و  اداری  معاون  حاجلو، 
فارس  استان  اداری  شورای  اعضای  جمع  در  كشور  ای  حرفه 
گفت: برگزاری موفق و با درايت آزمون های ادواری هماهنگ 
به عنوان يك عملكرد مثبت در كارنامه سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای كشور ثبت شد.
آموزش  مجموعه  به  بزرگ  موفقيت  اين  تبريك  وی ضمن 
اجرای  را در راستای  اين طرح  اجرای  فنی و حرفه ای كشور 
افزاری در سطح كالن  و تحقق شعار دولت  برنامه ريزی نرم 

الكترونيك برشمرد.
معاون سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ضمن اشاره 
به تأسيس 63 مركز آموزش علمی كاربردی تخصصی فنی و 
حرفه ای در سطح كشور اذعان داشت: اجرای اين طرح شروع 
يك تحول اساسی در سازمان بوده است و تمامی مراكز آموزش 
فنی و حرفه ای سطح كشور ظرفيت الزم را برای ايجاد مراكز 

علمی كاربردی دارند.
داد:  ادامه  سازمانی  اعتبارات  بودن  محدود  به  اشاره  با  وی 
اعتبارت سازمانی به رشته های جديدی كه بر اساس نيازسنجی 

واقعی طراحی شوند، اختصاص خواهد يافت.
حاجلو در پايان بر ارتقاء تحصيلی تمامی كاركنان سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای كشور تأكيد كرد.
الزم به ذكر است شورای اداری استان فارس به منظور بررسی 
سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان، اجرای طرح نظام آموزش 
نوين استاد شاگردی، اجرای طرح نظام مشاغل خانگی و طرح 

تشكيل تعاونی آموزشی )واگذاری مديريت مراكز( برگزار شد.

فارس
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به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كردستان، 6پروژه احداث مراكز آموزش فني و حرفه اي 
مصوبات دور اول سفر رئيس جمهور و هيأت دولت در استان 

كردستان در حال انجام است.
كل  مدير  همراه  به  سنندج  فرماندار  گزارش  همين  بر  بنا 
آموزش فني و حرفه اي استان كردستان از پروژه های اداره كل 
آموزش فنی وحرفه ای شهر سنندج بازديد نمود و از نزديك 
روند پيشرفت فيزيكي اين پروژه هاي را مورد بررسي قرار داد.

با  سنندج  شهرستان  فرماندار  اصل،  ميرزايي  بازيد  اين  در 
اشاره به اهميت مراكز آموزش فنی وحرفه ای در اشتغالزايی و 
توانمند سازی نيروی انسانی، خواستار تسريع در جذب اعتبارات 

و در اتمام اين پروژه ها شد. 
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان در بازديد از دو 
پروژه مهم مركز سنجش و ارزشيابي مهارت و مركز دو منظوره اين 
اداره كل در شهر سنندج گفت : پروژه مركز دو منظوره آموزش فنی 
و حرفه ای سنندج كه از مصوبات سفر هيئت دولت به استان  
است  در زمينی به مساحت 3 هزار و135 مترمربع احداث می شود 
و در حال حاضر باصرف 10 ميليارد و700 ميليون ريال اعتبار 

دارای25 درصد پيشرفت فيزيكی است. 
 20 از  بيش  طرح  اين  اتمام  برای  گفت:  ادامه  در  احمدي 
مسؤوالن  است  الزم  كه  است  نياز  مورد  اعتبار  ريال  ميليارد 
حمايت كنند تا اعتبار اين پروژه ها تخصيص يابد و هرچه زودتر 

به مرحله بهره برداري برسد.

اجراي 6 پروژه احداث مراكز آموزش فني و حرفه اي 
از مصوبات دور اول سفر رياست جمهوري و هيأت دولت 

در استان كردستان

اداره  غرفه  از  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  بازديد 
نمايشگاه  در  قم  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل 

سالنمای خدمت

علی الريجانی، رئيس مجلس شورای اسالمی، از غرفه اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان قم در نمايشگاه سالنمای 

خدمت بازديد كرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
و  اسالمی  شورای  مجلس  رئيس  الريجانی،  علی  قم،  استان 
حجت االسالم و المسلمين موسی پور استاندار قم با حضور در 
غرفه اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ازدستاوردها 

و توانمندی هاي اين اداره كل  بازديد كردند. 
و  فني  آموزش  كل  اداره  سرپرست  عطارنيا  بازديد  اين  در 
اداره  اين  انجام شده توسط  اقدامات  از  حرفه اي قم، گزارشی 
كل و همچنين رويكردها و  برنامه های جديد سازمان متبوع 

در خصوص مهارت آموزی به جوانان را ارائه كرد. 
الريجانی پس از بازديد از دستاوردها و توانمندی های ارائه 
شده در غرفه اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان قم ضمن 
قدردانی از اقدامات صورت گرفته بر توسعه آموزش های فنی و 

حرفه ای در اين استان تأكيد كرد.
اين گزارش افزود: نمايشگاه »سالنمای خدمت« كه همزمان 
با گراميداشت سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان قم و با هدف 
دائمی  محل  در  اين سفر پر خير و بركت  بررسی دستاوردهای 

نمايشگاه های استان قم برگزار شد.

قم

كردستان

و  فني  آموزشي  كل  اداره  همکاري  نامه  تفاهم  انعقاد 
اقدامات  و  ها  زندان  كل  اداره  با  كردستان  اي  حرفه 

امنيتي و تربيتي اين استان

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
كردستان، به منظور فراهم نمودن زمينه هاي بهره مندي خانواده هاي 
زندانيان از مزاياي آموزش هاي فني و حرفه اي برای ايجاد خود 
اشتغالي و افزايش توان اقتصادي، تفاهم نامه همكاري آموزشي 
اداره كل  و  كردستان  اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  بين 

زندان ها و اقدامات امنيتي و تربيتي اين استان منعقد شد.

اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  احمدي،  جميل  سيد 
كردستان با اعالم اين خبر گفت: مقرر شده است، اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي كردستان نسبت به بيمه كردن كار آموزان معرفي 
اساس ضوابط  بر  آموزش  برابر حوادث در طول دوره  در  شده 
گواهينامه  و صدور  آزمون  برگزاري  سازمان،  جاري  مقررات  و 
مهارت براي قبول شدگاني كه حد نصاب نمره قبولي را كسب 

نمايند ، تأمين ابزار آموزشي و مربي مورد نياز اقدام كند.
اسد ا... گرجي زاده، مدير كل زندان هاي استان كردستان  
نيز در اين باره گفت : بر اساس تفاهم نامه منعقد شده،  اطالع 
افراد  بين خانواده هاي زندانيان، شناسايي  رساني همگاني در 
داوطلب واجد شرايط بر اساس استعداد و عاليق فردي با توجه 
به  آموز  كار  عنوان  به  متقاضيان  معرفي  كارآموز،  تقاضاي  به 
آموزش فني و حرفه اي و بازديد با هماهنگي آموزش فني و 
حرفه اي از كارگاه هاي آموزشي برعهده اداره كل زندان های 

استان می باشد.
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 پروژه ديگري كه مورد بازديد قرار گرفت، مركز سنجش و 
ارزشيابي مهارت است. اين طرح در زمينی به مساحت 5 هزار 

و800 متر مربع و در 5 طبقه احداث می شود.
احمدي خاطر نشان كرد: اين طرح در حال حاضر باصرف 
مقام  سفر  اعتبارات  محل  از  ريال  ميليون  و370  ميليارد   14
با پيشرفت فيزيكی 30 درصد دردست اقدام  معظم رهبری و 
از 40 ميليارد  اين طرح بيش  اجرای  برای  اوليه  برآورد  است. 

ريال مي باشد.
وي تصريح كرد: اميد است با تالش مضاعف دستگاه مجري 
و حمايت مسؤوالن براي تأمين اعتبارات به موقع،  اين پروژه ها 
هر چه زودتر به اتمام برسند و مورد بهره برداري قرار گيرند تا 
مردم منطقه از آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي بيش از 

پيش بهره مند شوند.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان به نقش و 
اهميت و تأثير گذاري پروژه هاي  بخش  آموزش هاي  فني و 
حرفه اي  استان اشاره كرد و گفت: با توجه به مصوبات دور اول 
سفر رئيس جمهور و هيأت دولت به استان كردستان، 6 پروژه 
احداث مراكز آموزش فني و حرفه اي در شهرستان هاي مختلف 
و  كامياران  پروژه(، سقز، دهگالن،  از جمله سنندج)دو  استان 

سرو آباد در حال انجام مي باشند.
سيد جميل احمدي گفت: تجهيزات آموزشي دو پروژه مركز 
و دهگالن  آباد  هاي سرو  اي شهرستان  و حرفه  فني  آموزش 
خريداري شده است و انشاء ا... در آينده نزديك  افتتاح و مورد 
بهره برداري قرار خواهند گرفت تا مردم منطقه بويژه جوانان  از 
مزاياي آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي بهره مند شوند.

برگزاري اولين دوره مهارت آموزی نانوايان در شهرستان 
رفسنجان 

با  رفسنجان  شهرستان  نانوايان  آموزی  مهارت  دوره  اولين 
با همكاری  اين شهرستان  نانوايان  از  نفر  يكصد  حضور حدود 
مركز آموزش فنی و حرفه ای رفسنجان و اتحاديه صنف نانوايان 

فنی و حرفه ای آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  مركز  رئيس  كرمان، جعفری،  استان 
شهرستان رفسنجان هدف از برگزاری اين دوره را به روز كردن 
بهينه  و  مصرف  الگوی  اصالح  نانوايان،  فنی  و  علمی  اطالعات 
سازی نان های سنتی، آشنايی نانوايان با سياست های جديد دولت 
در حوزه آرد و نان و همچنين تقويت دانش نانوايان و اصالح 

كرمان

روش ها و آموخته های غلط آنان  در پخت نان دانست.
وی افزود: در پايان دوره، موضوع مهم بهداشت نانوايی ها كه با 
سالمت جامعه در ارتباط است مورد بحث و بررسی قرار خواهد 
نانوايی  در چند  روز  دو  نيز طی  نانوايان  عملی  دوره  و  گرفت 
مختلف شهر به اجرا گذاشته مي شود و پس از برگزاری آزمون 

به قبول شدگان گواهينامه اعطاء خواهد شد.

تسهيالت بانکی به مهارت آموزان فنی و حرفه ای در 
جيرفت پرداخت می شود

فنی  های  آموزش  مؤثر  نقش  به  اشاره  با  جيرفت  فرماندار 
برای  بانكی  تسهيالت  اشتغالزايی گفت:  زمينه  در  ای  و حرفه 

حمايت از مهارت آموزان پرداخت می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمان، ابراهيم غنچه پور در بازديد از مركز آموزش فنی 
توانند  می  هنرجويان  و  كارآموزان  گفت:  جيرفت  ای  حرفه  و 
با مراجعه به اداره كار و صندوق مهر امام رضا )ع(، تسهيالت 
كار  و  ايجاد كسب  برای  را  ريال  ميليون  تا سقف 150  بانكی 

دريافت كنند. 
وی افزود: در حال حاضر 16 رشته فنی و حرفه ای در اين 
شهرستان به كارآموزان فنی و حرفه ای آموزش داده می شود. 
فرماندار جيرفت اظهار داشت: در شش ماه نخست سالجاری 
دريافت  به  موفق  جيرفت  شهرستان  در  نفر   800 از  بيش 

گواهينامه مهارت شده اند. 
اكثريت  موجود  آمارهای  اساس  بر  داشت:  بيان  پور،  غنچه 
آموزش  ايجاد شغل  برای  كه  ای  و حرفه  فنی  آموزان  مهارت 

ديده اند، جذب بازار كار شده اند. 
وی با تأكيد به راه اندازی مراكز آموزش فنی و حرفه ای جوار 
دانشگاه در استان كرمان بيان داشت: اين مراكز نيز بايد در جوار 
دانشگاه های شهرستان راه اندازی شود تا دانشجويان همراه با 

تحصيل مهارت های الزم را در رشته تحصيلی خود فراگيرند.

 برگزاري كارگاه آموزشي انرژي هاي نو و خورشيدي 
توسط اداره كل آموزش فني و حرفه اي كرمانشاه

براي  كرمانشاه  استان  حرفه  اي  و  فني  آموزش  كل  اداره 
اولين بار دركشور با هدف آموزش مهارت هاي نوين در راستاي 
اشتغالزايي جوانان كرمانشاهي اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي 

كرمانشاه
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به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
كهگيلويه و بويراحمد، از ابتدای  راه اندازی آموزش های فنی 
فقره  يكصد  و  هزار   142 تاكنون  استان  اين  در  ای  حرفه  و 
گواهينامه مهارت درجه 1 و 2 برای متقاضيان صادر شده است. 
و  كهگيلويه  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدير  آقايی 
بويراحمد با بيان اين مطلب افزود: ارائه مطلوب آموزش های فنی 
و حرفه ای و تنوع رشته های مهارتی در اين استان باعث شده 
است، متقاضيان آموزش های مهارتی روز به روز افزايش يابند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
از80 مربی  تاكنون  بيش  بويراحمد در سالجاری  و  كهگيلويه 
آموزشگاه های فني و  حرفه اي آزاد اين استان در سه كارگاه 

آموزشی دوره روش های فنون تدريس شركت كرده اند .
با  عنايتی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزی اداره كل 
اعالم اين مطلب گفت: برگزاری اين دوره ها تا پايان سالجاري 
ادامه خواهد داشت و تمامي مربيان می بايست براي ثبت نام 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراكز  به  مذكور  دوره  در  شركت  و 

شهرستان ها مراجعه كنند.
وی در پايان گفت: آزمون مهارتی اين دوره در اداره سنجش  

ابتدای  از  مهارت  گواهينامه  140هزار  از  بيش  صدور 
استان  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  تأسيس 

كهگيلويه و بويراحمد

در راستاي ارتقاي مربيان آموزش فني و حرفه اي؛ 
مربيان  برای  تدريس  فنون  آموزش  دوره  برگزاری 
آموزشگاه های فني و حرفه اي آزاد استان كهگيلويه 

و بويراحمد

كهگيلويه و بوير احمد

انرژي هاي نو و خورشيدي كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كرمانشاه در اين كارگاه آموزشي كارآموزان و عالقمندان 
با آموزش و نحوه به كارگيري انرژي  هاي نو و خورشيدي در 
مصارف صنعتي، خانگي، اداري، كشاورزي، چراغ هاي پارک ها، 
رانندگي،  نوردهي راهنمايي و  مصارف راهداري، سيستم هاي 
به  و  سوالرها  توان  براساس  ها  باطري  انواع  شناخت  ها،  بزرگراه 
كارگيري آنها در سيستم نيروگاهي، شناخت انواع توربين هاي بادي 
و بكارگيري آنها در سيستم نيروگاهي، شناخت نيروگاه هاي كوچك 
در  برق  موردنياز  انرژي  تأمين  كردن  هوشمند  جهت  بزرگ  و 
مصارف مختلف، شناخت موقعيت جغرافيايي براي به كارگيري 
انواع نيروگاه هاي خورشيدي براساس دما ومدت زمان و... آشنا 

شدند.
محيط  با  انرژي  منابع   اين  سازگاري  است:  ذكر  شايان 
زيست ازجمله مزاياي آنها است و به كارگيري انرژي هاي نو 
و تجديدپذير عالوه بر كاهش انتشار گازهاي آالينده و رايگان 
مصرف  در  صرفه جويي  و  كاهش  آن،  ناپذيري  پايان  و  بودن 

انرژي را به همراه دارد.  
مدت  به  كه  آموزشي  دوره  اين  طول  در  افزود:  گزارش  اين 
172ساعت است كارآموزان به صورت نظری و عملي، مفاهيم مختلفي 
ماشين هاي  اندازي  راه  براي  فتوولتائيك  از قبيل به كارگيري 
خورشيدي، قايق هاي مسافرتي و بالگردها، شناخت و بكارگيري 
انواع آبگرمكن هاي خورشيدي، شناخت و به كارگيري انواع سوالرها 
فرا  را  مختلف  كاربردهاي  براي  شده  ايجاد  توان  براساس 

مي گيرند. 

فرماندار گيالنغرب:
محروم  مناطق  توسعه  منظور  به  آموزشي  نيازسنجي 

ضروري است
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كرمانشاه، فرماندار گيالنغرب گفت: نيازسنجي آموزشي 

به منظور توسعه مناطق محروم ضروري است.
مديركل  با  ديدار  در  گيالنغرب  فرماندار  رستمي،  اردشير 
آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه ضمن قدرداني از تالش 
مجموعه آموزشي فني و حرفه اي اين استان گفت: مي بايستي 

جامعه را نسبت به اهميت آموزش هاي مهارتي آگاه كرد.

در  بيكاري  باالي  نرخ  به  باتوجه  افزود:  فراماندار گيالنغرب 
بيكاري  عمده  داليل  جمله  از  مهارت  فقدان  شهرستان،  اين 
جوانان اين شهرستان است از اين رو توسعه آموزش هاي فني 
ارتقاء سطح  و  و متخصص  ماهر  نيروهاي  تربيت  و  و حرفه اي 
مهارتي جوانان در شهرستان گيالنغرب توجه و تالش بسياري 

را مي طلبد.
همه  هاي  حمايت  به  نسبت  پايان  در  گيالنغرب،  فرماندار 
در  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش  فراگيرشدن  براي  جانبه 

شهرستان گيالنغرب قول مساعد داد. 
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   گيالن

تقويم دوره هاي آموزش مشاغل خانگي  تهيه دفترچه 
براي اولين بار توسط اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

گيالن

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
گيالن، به منظور اطالع رساني از دوره هاي مهارتي قابل ارائه در 
مراكز دولتي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  در خصوص 
طرح مشاغل خانگي، اداره كل آموزش فني و حرفه اي گيالن 
براي اولين بار در كشور نسبت به تدوين و انتشار تقويم دوره هاي 

آموزش مشاغل خانگي اقدام نمود.
بنا بر اين گزارش، رسول شمشادي، مدير كل آموزش فني 
و حرفه اي گيالن در اين خصوص اظهار داشت:در اين دفترچه 
موارد مهمي همچون تعاريف و اصطالحات، شرايط قبولي مهارت 
آموز در آزمون و ارزشيابي، مزاياي دريافت گواهينامه مهارت مشاغل 
خانگي، ظرفيت قانوني در توسعه مشاغل خانگي، گروه هاي هدف 
به  پاسخ  اشتغال خانگي، رشته هاي آموزشي مشاغل خانگي، 
سؤاالت متداول اشتغال خانگي، سايت هاي مرتبط و مهم تر از 
همه مراحل انجام فرايند اجرايي و آموزشي، در بحث مشاغل 
خانگي روستايي با استانداردهاي آموزشي، نحوه اطالع رساني و 

ثبت نام كارآموزان و ... درج شده است.
وي افزود: در اين دفترچه به موارد ديگري از قبيل معرفي به 
صندوق مهر امام رضا)ع( و بانك هاي عامل پرداخته شده است 
و دوره هاي آموزشي مشاغل خانگي مصوب وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعي در سال 1390 آمده است.
آموزشي  های  دوره  اطالعات  كرد:  خاطرنشان  شمشادي 
آموزشي،  نوبت   ، كارگاه  نام   ، دوره  كد  قبيل  از  دولتي  مراكز 

ظرفيت، تاريخ و پايان دوره در اين دفترچه درج شده است.
مديركل آموزش فني و حرفه اي گيالن ابراز داشت: اسامي 
آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد مرتبط به تفكيك شهرستان ها 
، شماره تماس و حرفه هاي  آموزشگاه ها، رشته  نام  براساس 
آموزش مشاغل خانگي در آموزشگاه هاي شهرستان ذيربط از 

ديگر اطالعات اين دفترچه است.
استاندار،  اختيار  در  مذكور  دفترچه  است،  ذكر  به  الزم 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
گيالن ، هادي بابايي ليفشاگردي از كارآموزان كارگاه تراشكاري 
مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان صومعه سرا با طراحي 
ليزري موفق به دريافت جايزه  و ساخت هم خط كننده هاي 

ثبوتي انجمن نجوم ايران شد.
ساخت  »ثبوتی«  جايزه  داوران،  هيئت  است،  ذكر  شايان 
ادوات نجومی را به دليل باال بودن كيفيت رصد و طراحی ظريف 
طراحی های  و  فنی  گزارش  ارسال  همچنين  و  آن  مناسب  و 
مكانيكی حائز شرايط عمومی به هادی، بابايی ليف شاگردي به 

عنوان برنده اين جايزه در سال 1390 اهدا كرد.

دريافت جايزه ثبوتي انجمن نجوم ايران توسط كارآموز 
آموزش فني و حرفه اي گيالن

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
استان لرستان، علی فروزش، مدير كل آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش  كل  ادارات  تعهدات  تحقق  راستای  در  گفت:  استان 
فنی و حرفه ای در زمينه آموزش نيروهای مسلح، تفاهم نامه 
اشتر  مالك  پادگان  فرماندهی  و  كل  اداره  اين  بين  همكاری 

استان منعقد شد.
آموزشی  های  كارگاه  تفاهمنامه  اين  در  افزود:  ادامه  در  وی 
جوشكاری برق ،كار آفرينی و رايانه توسط آموزش فنی و حرفه ای 
لرستان تجهيز می شود و پادگان مالك اشتر موظف به تأمين 
استانداردهای  با  مطابق  آموزشی  های  كارگاه  مناسب  فضای 

آموزشی می باشد.

و  فنی  آموزش  كل  اداره  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
حرفه ای لرستان و فرماندهی پادگان مالك اشتر لرستان 

لرستان

فرمانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و اعضاء كارگروه 
اشتغال قرار گرفته است. 

توسط  ها  استان  ساير  در  مذكور  اقدام  افزود:  گزارش  اين 
ادارات كل آموزش فني و حرفه اي اجرا خواهد شد.

و ارزشيابی استان برگزار و نتيجه براي صدور گواهينامه نهايی 
ارسال  اي  و حرفه  فني  پژوهش هاي  و  تربيت مربی  به مركز 

خواهد شد.
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برگزاري گردهمايی مديران كل سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای منطقه 5كشوري به ميزبانی استان مازندران

مازندران

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
مازندران، گردهمايی مديران كل سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
منطقه 5كشوري به ميزبانی استان مازندران و با حضور استان های 
و  گلستان  جنوبی،  خراسان  شمالی،  رضوی،خراسان  خراسان 

مازندران در ساری برگزار شد . 
شريعت نژاد مديركل آموزش فنی و حرفه ای مازندران هدف 
از برگزاری اين گردهمايی را افزايش قدرت مالی و روش های 
ارتقای منزلت سازمانی نيروهای فنی و حرفه ای دانست و افزود: 
برای تقويت  بخش دولتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

بخش خصوصی اين سازمان گام بر می دارد.
بيان  مازندران  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير 
از  آموختگان پس  دانش  درصد  موجود 30  آمار  داشت: طبق 
اخذ گواهينامه مهارت فني و حرفه اي جذب بازار كار مي شوند. 
وي با اشاره به اينكه آموزش های فنی و حرفه ای هم  برای 
شاغالن و هم برای كارجويان می باشد، يادآور شد: بخش اعظمی 
از اين مخاطبان در بخش دولتی آموزش می بينند و اين آموزش ها 

رايگان است.
و  فنی  آموزش  كل  اداره  عملكرد  گزارش  در خصوص  وی 
از  بيش  مازندران  در  قبل  سال  در  گفت:  مازندران  ای  حرفه 
يكصد هزار نفر به صورت دوره اي آموزش فني و حرفه اي را 

زير نظر مربيان مجرب در مراكز دولتي فرا گرفتند. 
مديركل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با اشاره به اينكه 
در حال حاضر 130 رشته در مراكز آموزش فني و حرفه اي 
مازندران فعال است، اظهار داشت: جوشكاري، تراش، فلزكاري، 
و  گرمايشي  تأسيسات  سازي،  كابينت  درودگري،  اتومكانيك، 
سرمايشي، صنايع، ساختمان، علوم كشاورزي، برق، الكترونيك 
و رايانه از جمله شاخص ترين رشته هاي فني و حرفه اي است. 
وي بيان داشت: در حال حاضر 17 مركز آموزش فني و حرفه اي 
دولتي در استان فعال است كه به زودي با افتتاح مراكز آموزش 
فني و حرفه اي در شهرهاي كالردشت و سلمانشهر اين رقم به 

19 مركز افزايش مي يابد. 
به واگذاري  از سخنان خود  نژاد در بخش ديگری  شريعت 
مديريت مراكز آموزش فني و حرفه اي به بخش خصوصي اشاره 
شهرستان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  اخيراً  گفت:  و  كرد 

نماينده مردم شهرستان ساری در مجلس شورای اسالمی:
حمايت از آموزش های فنی و حرفه ای الزمه اشتغالزايی 

در كشور

در  ساری  شهرستان  مردم  نماينده  شجاعی،  رمضان  سيد 
مجلس شورای اسالمی گفت: تخصيص بودجه بيشتر به آموزش های 
فنی و حرفه ای برای به روز رسانی تجهيزات و امكانات كارگاه ها 
و ارائه آموزش های مهارتی منطبق با نياز بازار كار در راستای 

اشتغالزايی ضروری است. 
الزم به ذكر است، به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای استان مازندران، سيد رمضان شجاعی، نماينده 
اسالمی و عبدالرضا  در مجلس شورای  مردم شهرستان ساری 
شريعت نژاد مديركل آموزش فنی و حرفه ای مازندران به همراه 
مسؤوالن ستادی اداره كل از مجتمع آموزشی ديباگران ساری 

به مدت 3 ساعت بازديد كردند.
نمايندگان  كردن  همراه  و  همكاری  اعالم  ضمن  شجاعی 
ديگر مجلس جهت پشتيبانی و حمايت از آموزش های فنی و 
حرفه ای اظهار داشت: بايد نگرش جامعه نسبت به آموزش های 
فنی و حرفه ای تغيير يابد تا اين آموزش ها بتواند در كشور 
توسعه يابد و جوانان بيش از پيش به اين آموزش ها روی آورند.

نماينده مردم ساری ضمن بازديد از نحوه آموزش در كارگاه ها 
با  رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای از نزديك آشنا شد.

بندپي بابل به بخش خصوصي واگذار شده است. 
وی اظهار داشت: مديريت مراكز آموزش فني و حرفه اي به 
افراد حقوقي داراي پيشينه خوب و مدارک آموزش فني و حرفه اي 

و نيز صالحيت الزم را داشته باشند واگذار مي شود. 
مديركل آموزش فنی و حرفه ای مازندران درباره كارگاه هاي 
آموزش فني و حرفه اي بيان داشت: كارگاه هاي آموزش فني 
و  است  برخوردار  مناسبي  تجهيزات  از  مازندران  اي  حرفه  و 
مازندران يكي از پنج استان برتر كشور از لحاظ كميت و كيفيت 

تجهيزات آموزشي فنی و حرفه ای است . 



13
90

ن  
آبا

  /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

26

همراه  به  اسالمی  شورای  مجلس  در  شازند  مردم  نماينده 
مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان و هيأت همراه از مراكز 

آموزش فنی و حرفه ای شازند و آستانه بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
طول  به  ساعت   3 از  بيش  كه  بازديد  اين  در  مركزی،  استان 
انجاميد مراكز آموزشی دو منظوره برادران و خواهران شازند و 
مركز تخصصی صنايع جوش شهدای آستانه مورد بازديد قرار 

گرفتند.
احمدی بيغش پس از اين بازديد عنوان داشت: به جرات می توان 
گفت مراكز آموزش فنی و حرفه ای گذرگاه واقعی ورود به بازار 

كار هستند . 
وی با بيان اينكه توسعه مراكز آموزشی با ايجاد انگيزه، جوانان 
را نسبت به فراگيری آموزش های مهارتی تشويق می كند گفت: 
آموزش های فنی و حرفه ای به دليل اشتغالزايی باعث كاهش 

ناهنجاری های اجتماعی حاصل از عدم اشتغالزايی می شود.
نجفی زاده مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان مركزی 
نيز در جريان اين بازديد عنوان داشت: مراكز آموزشی مستقر 
در شهرستان شازند توانسته است، بخش عمده ای از نياز صنايع 
اين شهرستان را در بخش پااليشگاه و پتروشيمی برآورده سازد.

شايان ذكر است، به دليل كيفيت باالی آموزش های ارائه 
نماينده  با مساعدت  آموزشی شهرستان شازند  مراكز  در  شده 
مردم شازند، كارآموزان مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 
اين شهرستان تسهيالت 10 ميليون ريالی دريافت خواهند كرد.

برای اولين بار در سطح كشور كارگاه آموزشی فرآوری سنگ 
در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محالت راه اندازی 

می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مركزی، رئيس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان محالت 

اولين كارگاه آموزشی فرآوری سنگ ايران در استان 
مركزی راه اندازی می شود

تفاهم نامه همکاری بين اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
و آزمايشگاه فنی و مکانيك خاک استان همدان امضا شد

همدان

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
كل  اداره  بين  آموزشی  همكاری  نامه  تفاهم  همدان،  استان 
خاک  مكانيك  و  فنی  آزمايشگاه  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

استان همدان منعقد شد.
همدان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل  باقری 
و  كيفی  كنترل  خدمات  ارائه  هدف  با  نامه  تفاهم  اين  گفت: 
آموزش های مهارتی موردنياز به شاغالن بخش صنعت بتن و 

آسفالت امضاء شد.
وي اظهار داشت: به موجب اين تفاهم نامه مقرر شده است 
جهت  را  آموزشی  های  دوره  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
مهندسين، تكنيسين ها و كارگران اين بخش ارائه و پس از برگزاری 
گواهينامه  آزمون  در  شدگان  قبول  برای  دوره،  پايان  آزمون 

مهارت صادر نمايد.
مدير كل آموزش فنی و حرفه ای همدان اضافه كرد: از ديگر 
دوجانبه  همكاری  نامه،  تفاهم  اين  در  توجه  مورد  موضوعات 
برای تدوين و تصويب استانداردهای آموزشی مورنياز شاغلين 
بخش صنعت بتن و آسفالت و كنترل كيفی خاک،آسفالت، بتن 

با اعالم اين خبر گفت: با توجه به وجود معادن و كارخانجات 
بزرگ سنگبری در شهرستان محالت و ضرورت آموزش كارگران 
در جهت افزايش كيفيت سنگ های استخراجی از معادن، اين 

كارگاه راه اندازی می شود.
فضای  مربع  متر  از 450  بيش  با  مذكور  كارگاه  وی گفت: 
آموزشی و با اعتباری بالغ بر يك ميليارد و 300ميليون ريال با 
بهترين امكانات و تجهيزات روز مورد بهره برداری و در اختيار 

عالقمندان به آموزش قرار می گيرد.

احمدی بيغش، نماينده مردم شازند در مجلس شورای اسالمی: 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای گذرگاه واقعی ورود به 

بازار كار

مركزي
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به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان يزد، مركزآموزش علمی – كاربردی فنی وحرفه ای آيت 
ا... خامنه ای در دو رشته تعمير و نگهداری خودرو و تعميرات 

مكانيكی آغاز به كار كرد.
الزم به ذكر است ، 13 نفر در رشته تعمير و نگهداری خودرو 
و 21 نفر در رشته تعميرات مكانيكی ثبت نام قطعی شده اند. 

كاربردی تخصصي  شايان ذكر است، مركز آموزش علمی– 
فنی و حرفه ای آيت ا... خامنه ای مجهز به كارگاه های آموزشی 
و تجهيزات مهارتی مطابق با تكنولوژی روز است و دوره ها به 

صورت پودمانی براي برادران در اين مركز برگزار می شود.
و  فنی  -كاربردی  علمی  آموزش  مراكز  گزارش،  اين  بر  بنا 
سطوح  در  دانشگاهی  های  آموزش  ارتقای  هدف  با  ای  حرفه 
مهارتی و پيوند آموزش های دانشگاهی با نيازهای بازار كار ، در 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای در راستای اجرای ماده 21 قانون 
برنامه پنجم توسعه كشور و مأموريت های سازمان ملی مهارت 
و فناوری در خصوص ايجاد نظام جامع آموزش مهارت ، ايجاد 

و راه اندازی شده است .

آغاز به كار مركز آموزش علمی – كاربردی تخصصي 
فنی و حرفه اي آيت ا... خامنه اي  يزد

ارائه مشاوره شغلی براي بيش از 3 هزار كارآموز فنی 
و حرفه ای استان يزد

يزد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان يزد ، 3 هزار و250 كارآموز در استان يزد مشاوره شغلی 

شدند.

مركز تربيت مربي

از  بروندي  كشور  جمهور  رئيس  ارشد  مشاور  بازديد 
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي

به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي ، مشاور ارشد رئيس جمهور كشور بروندي و 
همراهان در راستاي تفاهم نامه همكاري بين دولت جمهوري 
اسالمي ايران و دولت بروندي در خصوص آموزش هاي فني و 
حرفه اي از مركز تربيت مربي و پژوهش های فنی و حرفه ای 

بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي بازديد علی توكلی گلپايگانی، رئيس مركز تربيت 
و  ها  ظرفيت  بيان  به  مركز  اين  هاي  فعاليت  معرفي  با  مربي 
محورهاي همكاري پرداخت تا در راستاي تفاهم نامه هاي موجود 

همكاري هاي مثمر ثمري انجام شود . 
اين گزارش افزود: در ادامه مشاور ارشد رئيس جمهور كشور 
بروندي هدف از بازديد را آشنايي بيشتر با مراكز آموزشي فني و 
حرفه اي ايران به ويژه مركز تربيت مربي و استفاده از تجارب 
ايران در زمينه ارتقاء مهارت مربيان آموزش هاي فني و حرفه اي 

در حوزه مهارتی عنوان كرد.
وي با توجه به وضعيت جغرافيايي كشور بروندي، بيشترين 
باغداري،  از جمله   كشاورزي  بخش  هاي  آموزش  به  را  توجه 
پرورش گل، گياهان دارويي و گلخانه اي، توليد بذر، بهره وری 

خاک و ماشين آالت كشاورزي معطوف داشت.

بنا بر اين گزارش، مشاوره شغلی – آموزشی به منظور ارائه 
مشاوره در انتخاب دوره آموزشي با توجه به توانمندی افرادی 

است كه به مراكز آموزش فني و حرفه اي مراجعه می كنند.
اين گزارش افزود: افرادی كه برای مشاوره مراجعه می كنند، 
دارای كد رهگيری می باشند و يك سال پس از پايان دوره با 
اين افراد در خصوص پيگيري وضعيت اشتغالشان تماس گرفته 

می شود.
شايان ذكر است، در حال حاضر در مركز شماره يك و شماره 
سه خواهران يزد و مراكز تفت، ابركوه، مهريز، ميبد، اردكان و 
طبس مشاوره شغلی – آموزشی ويژه كارآموزان انجام می گيرد.

و جوش می باشد.
های  رشته  موردنياز  مدرس  تأمين  كرد:  نشان  خاطر  وی 
تخصصی و كنترل كيفی پروژه های عمرانی اين اداره كل قبل 
كنترل  های  آزمايش  كليه  و  احداث شامل شناسايی خاک  از 
مكانيك  و  فنی  آزمايشگاه  تعهدات  جمله  از  اجرا  حين  كيفی 

خاک می باشد.
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شوراي سیاست گذاري و تحریریه: محمد حسین حاجلو، وحید وزیري راد، 
محبوبه رنجبر

دبیر تحریریه: وحید وزیري راد 
دبیر هماهنگي: ربابه بهرامي هیدجي

امور اجرایي: فاطمه دقیقي روحي، سهرانگل اصالنپور، مهدي كاردان
امور هنري: پگاه گودرزي

ویراستار: ربابه بهرامي هیدجي 
عكس: هادي رجبي ، مهدي كاردان، محمود فیروزبخت

امور پشتیباني: شكرا... جمالي 
چاپ و صحافي : علي اكبر علیمرادیان، منوچهرآقائي، محمد كریمي، 
مصطفي سرگلزایي، محمدرضا باقرزاده ، محمدحسیني پور، محمد حسین 

حاتم،  زین العابدین رنگرز
ناشر: چاپخانه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

با مشاركت مسؤوالن روابط عمومي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 

پايگاه اطالع رساني ادارات كل آموزش فني و حرفه اي كشور

آذربايجان شرقي
http: //eatvto.ir/farsi

آذربايجان غربي
www.tvto-ag.ir

اردبيل
www.artvto.ir

اصفهان
www.etvto.ir

كرج
www.karajtvto.ir 

ايالم
www.ilamtvto.ir

بوشهر
www.b-tvto.ir

تهران
www.tehrantvto.ir

چهارمحال و بختياري
www.chtvto.ir

خراسان رضوي
www.khorasan-tvto.ir

خراسان شمالي
www.nkhtvto.ir

خراسان جنوبي
www.sktvto.ir

خوزستان
www.khztvto.com

زنجان
www.zntvto.ir

سمنان
www.semnantvto.ir

سيستان و بلوچستان
www.sbtvto.ir

فارس
www.farstvto.ir

قزوين
 www.ghazvintvto.ir

قم
 www.qomportaltvto.ir

كردستان
www.kurdtvto.ir 

كرمان
www.tvto.kr.ir 

كرمانشاه
http://kr.irantvto.ir 

كهكيلويه و بويراحمد
 www.kb-tvto.ir

گيالن
www.guilantvto.ir 

گلستان
 www.golestantvto.ir

لرستان
www.lorestantvto.ir 

مازندران
 www.mazandarantvto.ir

مركزي
www.markazitvto.ir 

هرمزگان
www.hormoztvto.ir 

همدان
www.hamedantvto.ir 

يزد
www.yazdtvto.ir 

مركز تربيت مربي
www.tvto-itc.ir 
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