
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
بهمن و اسفند ماه  1390

با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت:

تجليل از 104برگزيده دوازدهمين مسابقات ملي مهارت
در مراسمي با حضور وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي از برگزيدگان دوازدهمين مسابقات ملي مهارت تجليل شد.

 به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در اين مراسم از 104 نفر از مدال آوران اين دوره از مسابقات 
ملي مهارت با اهداي لوح تقدير، تنديس و جايزه تقدير شد.

بنا بر همين گزارش در پايان دوازدهمين مسابقات ملي مهارت كه از 29بهمن تا دوم اسفند ماه برگزار شد، براساس نتايج اعالم 
شده از سوي كارشناسان داوري، 38 نفر مدال طال،30 نفر مدال نقره و 36 نفر مدال برنز آوردند كه از مجموع 104 نفر مدال آور؛ 

12 نفر زن و 92 نفر مرد بودند. همچنين 121 نفر موفق به كسب ديپلم افتخار اين دوره از مسابقات شدند.
گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي افزايد: پس از رتبه بندي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 
كشور در نتايج داوري دوازدهمين مسابقات ملي مهارت، براساس معدل امتيازات تيمي، استان زنجان رتبه نخست، استان اصفهان 

رتبه دوم و استان مازندران رتبه سوم را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، معاون وزيرتعاون،كار و رفاه اجتماعي و رييس اين سازمان 
گفت: در اين دوره از مسابقات تعداد 463 نفر شامل 409 نفر مرد و 54 نفر زن با يكديگر در 26 حرفه آموزشي در 3 حوزه در 

استان هاي البرز ، تهران و مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي به رقابت پرداختند.
حرفه هاي فناوري اتومبيل، فناوري اطالعات، صافكاري خودرو، آجرچيني، كاشيكاري ديوار و كف، فناوري طراحي گرافيك، 
مهندسي  طراحي  وب،  طراحي  سازي،  كابينت  گرمايشي،  و  كشي  لوله  تهويه،  و  برودتي  جوشكاري،  مكاترونيك،  الكترونيك، 
مكانيك، تأسيسات الكتريكي، طراحي فضاي سبز، اتصاالت چوبي و نجاري، ساخت و توليد تيمي، رباتيك، جواهرسازي، فناوري 
اطالعات مديريت شبكه، خياطي )فن آوري مد(، قنادي )شيريني پزي(، فرز CNCو تراش CNC حرفه هاي دوازدهمين دوره 

مسابقات ملي مهارت بودند.
ادامه در صفحه 2

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت :                                                                                                                            
افتتاح و بهره برداري از 20 پروژه عمرانيـ  آموزشي در دهه مبارك فجر

در راستاي تحقق عدالت اجتماعي صورت گرفت؛                                                                                                               
برگزاري نشست امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميته امداد امام خميني )ره(

امضاي تفاهم نامه همكاري آموزشي بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و اتحاديه كشوري صنف پوشاك 

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت توانير

در راستاي سياست هاي دولت در زمينه توسعه و تقويت همكاري هاي بين المللي صورت گرفت ؛                                                             
برگزاري نشست توسعه تعامالت كشور جمهوري اسالمي ايران و هند در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي 
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با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت:

تجليل از 104برگزيده دوازدهمين مسابقات ملي مهارت

ادامه از صفحه 1
در حاشيه برگزاري مراسم اختتاميه و تجليل از برگزيدگان 
مسابقات ملي مهارت دكتر كورش پرند، رييس سازمان آموزش 
از  دوره  اين  دستاوردهاي  درخصوص  كشور  اي  حرفه  و  فني 
مسابقات گفت: در اين دوره از مسابقات تالش شد، استانداردهاي 
تجهيز  مسابقات،  آمادگي  هاي  دوره  چون  مواردي  در  جهاني 
و  مسؤول  كارشناسان  انتخاب  مسابقات،  سايت  در  ها  كارگاه 
داوري، طراحي پروژه هاي مسابقات و سيستم ثبت امتيازات و 
داوري بيش از دوره هاي قبلي رعايت شود و به همين دليل سطح 

برگزاري مسابقات به سطح استانداردهاي جهاني نزديك شد.
شناسايي  مسابقات  اين  دستاوردهاي  ديگر  از  افزود:  وي 
استعدادهاي برتر و جوانان نخبه در حوزه آموزش هاي مهارتي است 
كه با حفظ، نگهداري و هدايت آنها به سمت اشتغال، كارآفريني و 

نوآوري مي توانيم شاهد تحولي بزرگ در اشتغال كشور باشيم.  
همچنين  گفت:  اجتماعي  رفاه  و  تعاون،كار  وزير  معاون 
اين دوره از مسابقات ملي مهارت با ايجاد فضايي براي بازديد 
كارشناسان  و  دانشجويان  آموزان،  دانش  ويژه  به  مردم  عموم 
عرصه توليد و صنعت در راستاي ترويج فرهنگ آموزش، كار و 
كارآفريني و اعتالي ارزش كار در جوانان و جامعه اقدام نمود. 

برگزيدگان  به  اعطايي  تسهيالت  درخصوص  پرند  دكتر 
تسهيالت  اعطاي  گفت:  مهارت  ملي  مسابقات  دوازدهمين 
اشتغال و ايجاد كسب و كار، استفاده از برگزيدگان به عنوان مربيان 
آموزشي، معرفي به بنياد ملي نخبگان و ساير حمايت هاي مادي 
و معنوي براي جذب، حفظ و نگهداري آنها به عنوان نخبگان 
مهارتي كشور از جمله تسهيالت اعطايي به برگزيدگان مسابقات 
ملي مهارت است. ضمن اينكه برگزيدگان پس از شركت در اردوي 

آمادگي براي شركت در مسابقات جهاني انتخاب مي شوند.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان داشت: 
هاي  نمايشگاه  مهارت  ملي  مسابقات  دوره  دوازدهمين  در 
دستاوردهاي آموزش فني و حرفه اي در  محل برگزاري مسابقات 
داير شده بود كه فضاي بسيار مناسبي را براي ترويج آموزش هاي 

فني و حرفه اي و آشنايي با اين آموزش ها فراهم نمود.
گفتني است سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوربه عنوان 
طورساالنه  به   )WSI(مهارت جهاني  درسازمان  ايران  نماينده 
مسابقات ملي مهارت را برگزارنموده و برگزيدگان آن را جهت 

شركت در مسابقات جهاني مهارت اعزام مي نمايد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در آيين اختتاميه دوازدهمين مسابقات ملي مهارت : 
حضور جوانان ايراني در جايگاه اول تا سوم مسابقات جهانی مهارت 2013 آلمان

مهارت سال  مسابقات جهانی  برگزاری  به  اشاره  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
در  سوم  تا  اول  رتبه  ايران، كسب  جوانان  آتی  برنامه  گفت:  آلمان  كشور  در   2013

مسابقات جهانی مهارت است. 
دكتر عبدالرضا شيخ االسالمی، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در آيين تجليل از 
برگزيدگان دوازدهمين مسابقات ملی مهارت كه در سالن 17 شهريور وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی برگزار شد، افزود: در دوره پيش مسابقات جهانی مهارت ) لندن 
2011(، جوانان كشورمان موفق به كسب رتبه ششم جهانی درميانگين نمرات شركت 

كنندگان شدند. 
وی اضافه كرد:  در دوره قبل در ظرف كمتر از 2 سال با يك جهش 10 پله ای از 

رتبه 16 به رتبه ششم رسيديم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بيان اينكه ايران مسير پيشرفت در رشته های 
نيز  ، اظهار داشت: در دو دوره پيش  را به سرعت طی كرده است  فنی و حرفه ای 

جوانان ايرانی با جهش 20 پله ای از رتبه 36 به رتبه 16 جهانی ارتقاء يافتند. 
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وی ادامه داد: جوانان اين مرز و بوم در عرصه آموزش هاي 
فنی و حرفه ای همچون  ساير عرصه ها مانند انرژی هسته ای،  
نانو تكنولوژی و هوافضا، توانسته اند جايگاه ارزشمندی در دنيا 

كسب كنند. 
به  نسبت  آيين،  اين  در  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
نياز  مورد  تجهيزات  تهيه  و  زمين  تأمين  تسهيالت،  پرداخت 
دوازدهمين  برگزيدگان  به  را   كارآفريني  و  اشتغال  جهت  در 
مسابقات ملی مهارت قول مساعد داد و گفت: در ايجاد اشتغال 

و كارآفرينی از هر لحاظ در كنار اين برگزيدگان هستيم. 
دوازدهمين  برگزيدگان  كرد:  تصريح  االسالمی  شيخ  دكتر 
بانكی كشور قرار  مسابقات ملی مهارت تحت حمايت سيستم 
تأمين زمين و  اين وزارتخانه درجهت اخذ وام و  می گيرند و 
تجهيزات برای ايجاد اشتغال و كارآفرينی توسط اين برگزيدگان 

همواره در كنار و حامی آنها خواهد بود. 
وی با بيان اينكه توسعه اقتصادی كشور از مسير آموزش های 
برای  معلومات  سری  يك  داشتن  افزود:  گذرد،  می  مهارتی 
پيشرفت كفايت نمی كند و با استقرار يك نظام جامع مهارتی 
حلقه  توان  می  دانشگاهی  و  علمی  نظام  موازات  به  كشور  در 

مفقوده نظام آموزشی كشور را تكميل كرد. 
دكتر شيخ االسالمي با تأكيد بر اينكه تبديل علم به مهارت و 
كار نياز به بسترسازی و عزم همگانی دولت و مردم دارد، اظهار 
داشت: نگاه دولت خوشبختانه به اين موضوع معطوف شده و 
بحث سازماندهی، هم افزايی و تجميع آموزش های مهارتی در 

حال پی گيری است.
وی با تأكيد بر ضرورت تغيير نگاه و رويكرد جوانان كشور 
افزود: تحصيل در رشته های نظری و كسب يك مدرك نبايد ما 
را قانع كند بلكه هدف اصلی بايد يادگيری فن و مهارتی باشد 

كه منجر به فعاليت اقتصادی شود. 
دكتر شيخ االسالمي در خصوص اهداف برگزاری مسابقات 
به مسابقات ملي  بايد ديدگاه ها نسبت  اظهار داشت:  مهارت، 
و  تمام ظرفيت ها  از  بتوان  تا  يابد  ارتقاء  و  تغيير كرده  مهارت 
استفاده  آن  ارتقاء  و  توسعه  برای  در كشور  موجود  بخش های 

كرد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بخش ديگری از سخنانش 
گفت: مسابقات ملی مهارت در حال حاضر فقط از طريق  سازمان 

كه  حالی  در  شود،  می  برگزار  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
صنايع و بنگاه های اقتصادی نيز بايد در اين زمينه فعال شوند. 

بعنوان  بنگاه ها حداكثر  و  اكنون صنايع  اظهار داشت:  وی 
اين كافی  اما  ايفا می كنند،  حامی مسابقات ملی مهارت نقش 
نيست و صنايع بزرگ كشور مانند صنايع خودرو سازی بايد در 
كنار فعاليت اقتصادی، درگير فعاليت آموزش فنی و حرفه ای شوند 
و مهارت آموزان خود را برای شركت در اين مسابقات آماده كنند. 
دكتر شيخ االسالمي در خاتمه بيان داشت: نگاه مسؤوالن 
و مردم بايد به اين سمت باشد كه بتوانيم علوم و فناوری های 
پيشرفته را به يك محصول تبديل كنيم تا منجر به ايجاد ثروت 

و فرصت های جديد شغلی شود.

از  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاونان  بازديد 
روند برگزاري دوازدهمين مسابقات ملي مهارت 

دوازدهمين  تبليغات  و  رساني  اطالع  كميته  گزارش  به 
مسابقات ملي مهارت در سومين روز برگزاري مسابقات، هيأتي 
متشكل از معاونان وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعي؛ دكتر پرند 
اي كشور،  آموزش فني و حرفه  و رييس سازمان  وزير  معاون 
اشتهاردي، معاون امور فرهنگي و اجتماعي، فروزان مهر معاون 
سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
حبيبي معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از روند 

برگزاري مسابقات در سالن هاي محل اجرا بازديد كردند. 
طبق اين گزارش هيأت مذكور از غرفه هاي نمايشگاه هاي 
برگزاري  هاي  سايت  جوار  در  شده  برپا  تخصصي  و  عمومي 
مسابقات نيز بازديد كرده و با مسؤوالن غرفه ها گفتگو كردند.

برگزاري نمايشگاه بزرگ دستاوردها و توانمندي هاي 
آموزش فني و حرفه اي در مركز تربيت مربي

نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي آموزش فني و حرفه اي 
همزمان با مرحله كشوري دوازدهمين مسابقات ملي مهارت 29 
بهمن تا 4 اسفند ماه در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني 

و حرفه اي در شهر كرج داير شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
آموزش  توانمندي هاي  و  نمايشگاه، دستاوردها  اين  در  كشور 
فني و حرفه اي كشور در بيش از 30 حرفه آموزشي در بخش هاي 
فني و صنعتي، خدماتي، كشاورزي و هنري در سه سالن و در 

قالب 38 غرفه ارائه  شد.
دستاوردهاي  و  ها  توانمندي  خدمات،  گزارش  برهمين  بنا 
رشته هايي همچون رباتيك، مكاترونيك، نانو تكنولوژي، برق و 
الكترونيك، اتومكانيك، صنايع دستي و هنري، كشاورزي و ... 

در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد.
آموزش  سازمان  هاي  توانمندي  و  دستاوردها  نمايشگاه  در 
فني و حرفه اي كشور دو بخش دولتي و  آموزشگاه هاي آزاد 
از بخش خصوصي و همچنين صنايع، مراكز  فني و حرفه اي 
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توليدي و اصناف شركت نموده اند كه بازديدكنندگان از نزديك 
با تجهيزات كارگاهي و همچنين دستاوردهاي حرفه هاي مختلف 

آموزش هاي فني و حرفه اي آشنا شدند.
در غرفه هاي نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور، اجراي آموزش هاي فني و حرفه اي 
از ويژگي هاي  به صورت عملي  با حضور كارآموزان و مربيان 

خاص اين نمايشگاه بود.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار كرد؛
تور رسانه ای بازديد از دوازدهمين مسابقات ملی مهارت

در ساعات آغازين دومين روز برگزاري دوازدهمين مسابقات 
ملي مهارت، سي ام بهمن ماه سال جاري، تور رسانه اي بازديد 
آموزش  از سوي سازمان  مهارت  ملي  دوازدهمين مسابقات  از 
فني و حرفه اي كشور در محل مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 

فني و حرفه اي برگزار شد.
ملي  مسابقات  دوازدهمين  رساني  اطالع  كميته  گزارش  به 
مهارت مستقر در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي 
اصحاب  گزارشگران  و  عكاسان  از خبرنگاران،  نفر  از 40  بيش 
رسانه از جمله باشگاه خبرنگاران جوان، راديو، خبرگزاري ها، 
روزنامه ها، هفته نامه ها  و...  از محل برگزاري اين مسابقات و 
همچنين نمايشگاه هاي تخصصي و عمومي برپا شده در جوار 

سايت هاي مسابقات بازديد كردند.
بنا بر اين گزارش در ادامه خبرنگاران طي نشستي با توكلي، 
رييس ستاد اجرايي مسابقات در جريان اهداف، چگونگي مراحل 

برگزاري، افق آينده مسابقات ملي مهارت قرار گرفتند.

از  بازديدكنندگان  براي  مهارتي  هاي  آموزش  ارائه 
دوازدهمين مسابقات ملي مهارت 

ملي  مسابقات  دوازدهمين  رساني  اطالع  كميته  گزارش  به 
مهارت مستقر در  اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان البرز، 
مديركل آموزش فني وحرفه اي اين استان بيان داشت: همزمان 
برپايي  طي  مهارت  ملي  مسابقات  دوازدهمين  برگزاري  با 
مركزشماره  در  مهارت  يك  ايراني  هر  محوريت  با  نمايشگاهي 
آموزش هاي  البرز،  اي  و حرفه  فني  آموزش  3 شهيد رهبري 

مهارتي به صورت فشرده به بازديدكنندگان ارائه شد.
هاي  آموزش  عالقمند  كنندگان  بازديد  افزود:  عزيزي  حسن 
مهارتي مورد عالقه خود را به مدت دو ساعت به صورت فشرده فرا 
گرفته و هم زمان از روند برگزاري دوازدهمين مسابقات ملي مهارت 

نيز بازديد كردند. 
وي افزود: در اين نمايشگاه در قالب 8 غرفه مهارت هايي نظير 
پرورش دهنده گل هاي آپارتماني، گياهان دارويي، ميكروكنترولر، 
تدوين گر صدا و صوت، مكاترونيك، تعميرلوازم خانگي و تست 
عنوان  با  هايي  جزوه  و  شد  داده  آموزش  عالقمندان  به  جوش 

گذري بر مهارت ارائه شد.
به  عالقمند  كه  فراگيراني  از  نام  ثبت  گفت:  پايان  در  وي 
تكميل دوره هاي آموزشي هستند، مشاوره و هدايت آموزشي و 

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت :
 افتتاح و بهره برداري از 20 پروژه عمراني ـ آموزشي 

در دهه مبارك فجر
همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر، 20 پروژه عمرانيـ  آموزشي 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افتتاح و به بهره برداري 

رسيد .
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، مدير امور عمراني اين سازمان با اعالم اين خبر گفت: 
اين پروژه هاي عمراني با هدف توسعه مهارت آموزي و بهبود 
و ارتقاي دسترسي كارجويان و شاغالن به آموزش هاي فني و 

حرفه اي در 19 استان كشور بهره برداري شده است.

ثبت نام از مهارت آموختگان به منظور حضور در مسابقات ملي 
مهارت مرحله شهرستاني سال آينده از ديگر اقداماتي بود كه 

درحاشيه برگزاي نمايشگاه مهارت صورت گرفت.

ستاد  رييس  و  ريزي  برنامه  و  پژوهش  معاونت  سرپرست  توكلي، 
اجرايي دوازدهمين مسابقات ملي مهارت:

به دنبال برگزاري مسابقات منطقه اي مهارت هستيم
به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، روز پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه سال جاري، 
داوري  و  مسؤول  كارشناسان  با حضور  زمانبندي  برنامه  طبق 
اجتماعات  سالن  در  مهارت  ملي  مسابقات  دوره  دوازدهمين 

مركز تربيت مربي، جلسه توجيهي برگزار شد. 
در اين جلسه توكلي، سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
ژاله  اجرايي دوازدهمين مسابقات ملي مهارت،  و رييس ستاد 
المللي مهارت و كارشناسان  بين  عمراني مدير دفتر مسابقات 

مسؤول و داوري رشته هاي مهارتي حضور داشتند.
توكلي در سخنراني خود ضمن اشاره به حضور كارشناسان 
خبره و ارزياب در برگزاري اين مرحله از مسابقات اظهار داشت: 
فني  آموزش  سازمان  جديد  رويكردهاي  و  اهداف  به  توجه  با 
و حرفه اي كشور در آينده اي نزديك به دنبال برگزاري مسابقات 
مهارتي منطقه اي هستيم، به گونه اي كه با حضور كشورهاي اسالمي 
بتوانيم مسابقات را از حالت ملي به منطقه اي تبديل كرده و از داوران 

بين المللي در كنار كارشناسان خبره كشورمان بهره ببريم . 
تخصصي  و  مهارتي  علمي،  سطح  ارتقاء  به  ادامه  در  وي 
به  كارشناسان  كامل  تسلط  افزود:   و  كرد  تأكيد  كارشناسان 
سيستم ارزيابي CISجهت ثبت امتيازات و شناخت معيارهاي 
ارزيابي صحيح در هر رشته مهارتي از شروط الزم در اين مرحله 

از مسابقات مي باشد. 
رييس ستاد اجرايي مسابقات ملي مهارت تأكيد نمود: كارشناسان 
داوري بايد به طور شايسته اخالق حرفه اي را مد نظر داشته و با 

شجاعت و اعتماد به نفس قضاوت و داوري خود را اعالم نمايند. 
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سازمان  آموزشي  ـ  عمراني  پروژه  افزود:20  اميد  ناصري 
به مساحت 214  ، در زميني  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش 
زيربناي  مربع  متر   97 و  هزار   29 و  مربع  متر   189 و  هزار 
آموزشي و اداري  احداث شده است كه در ايام مبارك دهه فجر 

به بهره برداري رسيدند.
وي درخصوص ميزان اعتبار هزينه شده براي اين پروژه ها 
گفت: براي احداث اين پروژه ها 158 ميليارد و 314 ميليون 
اين  اينكه بخش عمده  به  توجه  با  كه  است  ريال هزينه شده 
اعتبارات از محل اعتبارات استاني بوده است، از مساعدت هاي 
استانداران محترم تقدير و تشكر مي نمايم و انتظار مي رود با 
عنايت خاص استانداران در تخصيص اعتبارات الزم و كافي به 
پروژه هاي مصوب سفر رياست جمهور، شاهد بهره برداري از 

ساير پروژه هاي مصوب سفر در آينده اي نزديك باشيم. 
ـ  عمراني  هاي  پروژه  اين  داشت:  بيان  عمراني  امور  مدير 

در راستاي تحقق عدالت اجتماعي صورت گرفت؛
برگزاري نشست امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميته امداد امام خميني )ره(

آموزشي بر اساس نياز شهرهاي مختلف كشور به آموزش هاي 
غربي،  آذربايجان  شرقي،  آذربايجان  هاي  استان  در  مهارتي 
سمنان،  خوزستان،  شمالي،  خراسان  رضوي،  خراسان  اردبيل، 

قم، كردستان، كرمان، گيالن و مركزي احداث شده اند. 
ناصري اميد اضافه كرد: 20 پروژه عمراني ـ آموزشي احداث 
شده توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور؛ 11 مركز 
آموزش فني و حرفه اي، 3 مركز ارتقاي مهارت در شهرك هاي 
پروژه طرح  صنعتي، يك مركز سنجش مهارت و همچنين 5 
كه  شود  مي  شامل  را  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراكز  توسعه 
تأمين اعتبار الزم براي تجهيز مراكز ياد شده از سوي سازمان 

آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفته است.
وي گفت: در سال جاري عمليات احداث و تجهيز 55 پروژه 
عمراني اتمام يافته كه 35پروژه در هفته دولت و 20 پروژه در 

ايام ا... دهه مبارك فجر به بهره برداري رسيده است.

اقشار  توانمندسازي  راستاي  در  و  اقتصادي  جهاد  سال  در 
آسيب پذير، در معرض آسيب، محروم و مستعد جامعه و در 
اجراي مفاد اسناد باالدستي جمهوري اسالمي ايران و با استفاده 
از توان و ظرفيت دو مجموعه سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور و كميته امداد امام خميني)ره( در ارائه آموزش هاي فني 
و حرفه اي جهت دستيابي مددجويان به مهارت مورد نياز بازار 
كار، ارتقاء توان مربيان و كارشناسان كميته امداد امام خميني )ره( و 
بهره مندي هر چه بيشتر آنان از فرصت هاي آموزشي و افزايش 
بين دو  نامه همكاري  تفاهم  به فرصت هاي شغلي،  دسترسي 

دستگاه منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون  پرند  دكتر  كشور، 
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص انعقاد 
تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و كميته امداد امام خميني )ره( بيان داشت: اين تفاهم نامه در 
زمينه هاي  برگزاري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي مورد 
نياز براي افراد تحت پوشش كميته با رعايت استانداردها و آيين نامه هاي 
آموزشي سازمان جهت دستيابي آنان  به مهارت هاي مورد نياز 

بازار كار از طريق همكاري و تعامل دو دستگاه منعقد شده و 
براي مدت 2 سال قابل اجراء است.

هاي  آموزش  ارائه  مذكور  نامه  تفاهم  اساس  بر  افزود:  وي 
دوره  نفر-  هزار  براي حداقل 60  كار  بازار  با  متناسب  مهارتي 
دوره  نفر-  هزار   100 حداقل  دبيرستاني،  آموزان  دانش  براي 
براي دوره  نفر- دوره  براي ساير مددجويان و حداقل40 هزار 
استاد- شاگردي نوين از سوي سازمان آموزش فني وحرفه اي 

كشور پيش بيني شده است. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، برنامه ريزي مناسب 
در  مستمر  همكاري  نامه،  تفاهم  مفاد  نمودن  اجرايي  جهت 
مورد  خدمات  براي  مجموعه  دو  اطالعاتي  هاي  پايگاه  اتصال 
نياز جامعه مخاطب، با تعيين نوع و سطح دسترسي اطالعات به 
صورت لحظه اي و دوره اي به منظور كمك به رهگيري مهارت 
)كميته  گيري  پي  مشترك  كميته هاي  تشكيل  آموختگان، 
راهبري ملي و كميته مشترك استاني( و هماهنگي در اجراي 
 اين تفاهم نامه در سطوح  ملي  و استاني با تشكيل جلسات 

مستمر را  از تعهدات مشترك دو دستگاه عنوان كرد.
وي در ادامه تعيين سهميه استاني اجراي تفاهم نامه، بررسي  
راه كارهاي استفاده از ظرفيت هاي قانوني، به ويژه برنامه پنجم 
پيشرفت  ميزان  ارزيابي  و  نظارت  و  سنواتي  بودجه  و  توسعه 
موضوعات  از  را  ها  استان  در  نامه  تفاهم  اجراي  موانع  رفع  و 

تشكيل جلسات مذكور بيان كرد.
دكتر كورش پرند اظهار داشت: برگزاري دوره هاي آموزشي 
پايان  و  ادواري  هاي  آزمون  برگزاري  امداد،  كميته  نياز  مورد 
دوره كار آموزان و صدور گواهينامه هاي مربوط براساس ضوابط 
به  آموزشي  استاندارد  كدهاي  ارائه  سازمان،  جاري  مقررات  و 
كميته براي استفاده از نظام مبادله اطالعات بين دو مجموعه 
و ارزيابي آموزش ها، تأمين مربيان مورد نياز كانون ها، اردوگاه ها 
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و  فني  آموزش  سازمان  بين  آموزشي  همكاري  نامه  تفاهم 
حرفه اي كشور و اتحاديه كشوري صنف  پوشاك  در راستاي 
پوشاك  صنعت  اندركاران  دست  آشنايي  و  وري  بهره  ارتقاي 

كشور با دانش و مهارت روز، به امضاء طرفين رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، دكتر كورش پرند، معاون وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي 
در نشست امضاي تفاهم نامه مذكور  بيان داشت: برنامه ريزي 
و اجراي دوره هاي آموزش مهارتي مورد نياز فراگيران اعم از 
ميليون   8 تقريبي  ميزان  به  شغلي  مهارت  ارتقاي  و  نوآموزي 
نفر- ساعت،  تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي شغلي، كتب 
هاي  اتحاديه  بين  ارتباط  ايجاد  و  آموزشي  درسي  جزوات  و 
پوشاك شهرستاني و ادارات كل آموزش فني و حرفه اي كشور 

از زمينه هاي همكاري دو دستگاه مي باشند. 
آموزشي  نامه  تفاهم  براساس  افزود:  پرند  كورش  دكتر 
مورد  هاي  دوره  جهت  كشور  سطح  در  ريزي  برنامه  مذكور، 

و خوابگاه ها  براي برگزاري آموزش ها به ويژه در روستاها  و 
مشاغل خانگي، برنامه ريزي ويژه براي تربيت مربيان خارج از 
كشور و ارتقاء سطح مهارت و دانش كارشناسان حوزه اشتغال 
و خودكفايي،  ارزيابي از امكانات كميته در سطح كشور براي 
استفاده بهينه از آنها با معرفي و همكاري كامل كميته،  اولويت 
ساكن  مددجويان  نياز  مورد  هاي  آموزش  برگزاري  به  دادن 
روستاها  با رويكرد  مشاغل خانگي،  استفاده حداكثري و بهينه 
برگزاري  براي  ها  اردوگاه  و  كانون ها  ها،  خوابگاه  امكانات  از 
ساير  متقاضيان  و  مخاطب  مددجويان  مهارتي  هاي  آموزش 
هاي   ارگان  به  آموخته  مهارت  مددجويان  معرفي  ها،  دستگاه 
متقاضي نيروي كار از تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور بر اساس تفاهم نامه مذكور است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، با بيان اين 
به  اين سازمان در حال حاضر  فعاليت هاي  تمامي  مطلب كه 
سازمان  پورتال  در  گفت:  شود،  مي  انجام  الكترونيكي  صورت 
آموزش فني وحرفه اي كشور بخشي در زمينه تفاهم نامه ها 
ايجاد شده است تا ميزان تحقق تعهدات سازمان از اين طريق 

رصد و رهگيري  شوند. 
اميد، معاون خودكفايي و اشتغال كميته امداد امام خميني )ره( 
در ابتدا از فرصت فراهم شده براي توسعه همكاري هاي بين دو 
دستگاه  و همكاري بسيار نزديك سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در حوزه اشتغال با كميته امداد امام خميني )ره( تقدير 
كرد و گفت: تفاهم نامه فعلي از جامعيت بسيار خوبي نسبت به 

تفاهم نامه هاي قبلي برخوردار است.
حمايت  تحت  هاي  خانواده  سازي  توانمند  داد:  ادامه  وي 
هاي  سال  از  كه  است  امداد  كميته  هاي  برنامه  مهمترين  از 
گذشته پيگيري شده و در سال جاري با جديت بيشتر پيگيري 

و مديريت مي شود.

امام خميني)ره(  امداد  كميته  اشتغال  و  معاون خودكفايي 
امام  امداد  كميته  در  در كشور  اشتغالي  بحث خود  داد:  ادامه 
استعدادهاي  شناسايي  مرحله   5 در  فرآيندي  طي  خميني 
ايجاد  براي  الزم  هاي  آموزش  حمايت،  تحت  هاي  خانواده 
اشتغال و ارائه تسهيالت پس از آموزش، نظارت بر طرح هاي 

اشتغال زا و كمك به امر بازاريابي  انجام مي شود.
عبدالوهاب، مشاور كميته امداد امام خميني )ره( از خدمات  
و همكاري هاي مستمر سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
توسعه  پنجم   برنامه  در  كه  آنجا  از  كرد:  بيان  و  نمود  تقدير 
به  كشور  جوان  جمعيت  هدايت  براي  بسياري  تأكيد  كشور 
سمت مهارت آموزي شده است، بايد تمامي حركت ها در سمت 
براي كارجويان  به اشتغال  و سوي آموزش مهارت هاي منتج 

انجام شود. 
عبدالوهاب افزود: انجام نياز سنجي آموزشي به منظور تعيين 
نياز، معرفي مددجويان  نوع و حجم دوره هاي آموزشي مورد 
آموزش ديده به ارگان هاي متقاضي نيروي كار،  پرداخت حق  
ثبت نام در دوره هاي آموزشي و حق شركت در آزمون طبق 
اعتبارات  تأمين  بودجه،  قانون  و مطابق  تعرفه مصوب سازمان 
مورد نياز براي دوره هايي كه در بخش خصوصي و يا دوره هايي 
كه به طور خاص براي مددجويان و مربيان برگزار مي گردد بر 
اساس قيمت تمام شده، تسهيل در ارائه امكانات قابل استفاده 
براي برگزاري دوره هاي مهارتي در 16 اردوگاه، 100 كانون و 
92خوابگاه دانش آموزي و دانشجويي، تعيين كشورهاي مدنظر 
براي آموزش مربيان و فراهم سازي زمينه هاي پژوهش و ارزيابي 
آموزش هاي مهارتي در بين جامعه مخاطب با هدف متناسب 
سازي آموزش ها با نياز بازار كار از تعهدات كميته امداد امام 

خميني )ره( در راستاي تفاهم نامه  است.

نياز، طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي، تهيه و تدوين كتب 
درسي و جزوات مورد نياز، تهيه، تدوين و بازبيني استانداردهاي 
آموزشي مورد نياز دوره ها،  برگزاري آزمون هاي پايان دوره ها 
و ارائه گواهينامه مهارتي و يا گواهينامه حضور در دوره، ارائه 
مجوز مراكز آموزشي جواركارگاهي و بين كارگاهي طبق ضوابط 
سازمان از تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.

نظر  مورد  اقتصادي  هاي  بنگاه  معرفي  گفت:  ادامه  در  وي 
اتحاديه به سازمان امور مالياتي جهت برخورداري از تشويقات 

امضاي تفاهم نامه همكاري آموزشي بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و اتحاديه كشوري صنف پوشاك 
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امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت توانير 

تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده طبق ضوابط،  
بهره گيري از مربيان صاحب تجربه اتحاديه در اجراي آزمون 
فراگيران و بيمه مسؤوليت مدني كليه كارآموزان معرفي شده 
تعهدات  ديگر  از  نامه مسؤوليت مدني سازمان  بيمه  با  مطابق 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
اين  در  اشتغال  قصد  كه  افرادي  و  شاغالن  كليه  الزام  كشور، 
صنعت را دارند به شركت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي 
از  فراگيران  به  گواهينامه  ارائه  خصوص  در  الزم  همكاري  و 
پوشاك  فروشندگان  و  كنندگان  توليد  اتحاديه صنف  تعهدات 

ايران در قالب تفاهم نامه مذكور است.
 دكتر پرند، رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
افراد آموزش  پايان هر دوره سه ماهه، ليست  تصريح كرد: در 
ديده با امضاي رييس اتحاديه شهرستاني و مدير كل استان به 
دفتر آموزش در صنايع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
ارسال مي شود و ليست هاي ارسالي حداكثر ظرف مدت يك 

ماه از ارائه به اتحاديه كشوري مي بايست پرداخت  شوند.
حضور  با  كارشناسي  كميته  تشكيل  گزارش،  اين  بر  بنا   
نمايندگان طرفين به منظور عملياتي نمودن، پيگيري و نظارت 

 به منظور گسترش همكاری های علمی وآموزشی مشترك، 
تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

و شركت توانير منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، دكتر كورش پرند، رييس اين سازمان با اعالم اين خبر 
گفت: تهيه و تدوين استانداردهای آموزشی بر اساس نيازسنجی 
روال  با  متناسب  توانير  شركت  توسط  آمده  عمل  به  آموزشی 
برگزاری نشست های علمی  نويسی جاری سازمان،  استاندارد 
دو  توافق  مورد  آموزشی  های  دوره  اجرای  مشترك،  آموزشی  و 
طرف و مصوب سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور متناسب با 
اولويت های اعالم شده به منظور رفع نيازهاي كاركنان شركت هاي 
پيمانكاري صنعت برق، فراهم سازي زمينه الزم جهت مبادله 
ادارات كل سازمان  بين  نامه  تفاهم  اين  نامه اي مشابه  تفاهم 
و شركت هاي زير مجموعه شركت به ويژه شركت هاي توزيع 

نيروي برق از زمينه هاي همكاري تفاهم نامه مذكور است.
مذكور  نامه  تفاهم  اساس  بر  داشت:  بيان  ادامه  در  وي 
و  تهيه  در  همكاری  كشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
مجوز  ارائه  برق،  صنعت  خاص  آموزشی  استانداردهای  تدوين 
از  استفاده  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای جوار كارگاهي و بين كارگاهی 
در شركت هاي زيرمجموعه توانير و نيز شركت ها و مؤسسات 
آموزشي وابسته به وزارت نيرو طبق ضوابط و مقررات سازمان 
از تأييد و  بر اساس استانداردهای آموزش، ثبت دوره ها پس 
استانداردهای  گواهينامه  صدور  سازمان،  پورتال  در  دهی  كد 

بر اين تفاهم نامه از ديگر موارد مندرج در تفاهم نامه همكاري 
اتحاديه صنف  و  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  بين 

توليد كنندگان و فروشندگان پوشاك است. 
اين گزارش افزود:  در صورت ضرورت در چارچوب اجراي 
اين تفاهم نامه، طرفين نسبت به تنظيم قراردادهاي في مابين 
اقدام خواهند نمود و  نشاني هاي مندرج در صدر اين تفاهم نامه، 
اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد و تغيير اقامتگاه مي بايست به 
صورت كتبي به طرف مقابل اطالع داده شود و در صورت اتمام 
مدت اعتبار و عدم تمديد تفاهم نامه، انجام كليه تعهدات ناتمام 

هريك از طرفين الزامي مي باشد.
ساير شرايط و مواردي كه در اين تفاهم نامه پيش بيني نگرديده 
است، تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به تفاهم نامه ها و 

قوانين جاريه مملكتي بوده و براي طرفين الزم االجرا خواهد بود.
بنا بر گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور منظور از فراگيران در تفاهم نامه مذكور، كليه كاركنان اعم 
از شاغالن و افرادي است كه قصد ورود به اين عرصه را دارند كه به 
تعداد تقريبي چهار صد هزار نفر از طرف اتحاديه به سازمان معرفي 
مي شوند و مربيان نيز، مربيان سازماني و يا كساني كه از طرف 

اتحاديه معرفي شده و به تأييد سازمان مي رسند، هستند.

با  استان  هر  آزمون  در  قبولی  از  فراگيران پس  برای  آموزشی 
اعتبار كشوري بصورت يكسان همكاری و ارائه مجوزهای الزم 
بين  و  ای جواركارگاهي  آموزش فنی و حرفه  ايجاد مراكز  در 
و  ضوابط  طبق  توانير  زيرمجموعه  هاي  شركت  در  كارگاهی 

مقررات سازمان را برعهده مي گيرد.
دكتر پرند افزود:  حضور نمايندگان شركت در كميته های 
استانداردهای  تصويب  و  تدوين  منظور  به  مرتبط  تخصصی 
و  شده  گذرانده  مهارتی  آموزشی  های  دوره  تأييد  آموزشی، 
تشويق  از  مندی  بهره  جهت  مالياتی  امور  سازمان  به  معرفی 
های منظور شده در تبصره 2 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش 
افزوده توسط ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای استان ها از 
ديگر تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  بر اساس 

تفاهم نامه مذكور است.
داد:   ادامه  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رييس 
انجام  مذكور،  نامه  تفاهم  اجراي  راستاي  در  توانير  شركت 
نيازسنجی آموزشی و غربالگری استانداردهای درخواست شده 
توسط حوزه ها و شركت های زير مجموعه در كليه استان ها 
قبل از ارسال به سازمان، تهيه و تدوين استانداردهای آموزشی 
با  توسط شركت  انجام شده  غربالگری  و  نيازسنجی  با  مطابق 
همكاری  و  هماهنگی  با  مربوط  های  مهارت  خبرگان  حضور 
امكانات  نمودن  فراهم   ، احتمالی  های  هزينه  تقبل  و  سازمان 
برگزاری  در  حضور  امكان  نياز،  مورد  آموزشی  تجهيزات  و 
نشست های علمی و تخصصی، معرفی كارآموزان شركت های 
از دوره های  پيمانكاری و شاغالن صنعت برق جهت استفاده 
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زير مجموعه  از طريق شركت هاي  ای  و حرفه  فنی  آموزشي 
اي  فني و حرفه  آموزش   مربيان سازمان  امكان حضور  توانير، 
را  نياز  حسب  بر  برق  صنعت  تخصصي  دوره هاي  در  كشور 

در راستاي سياست هاي دولت در زمينه توسعه و تقويت همكاري هاي بين المللي صورت گرفت ؛

برگزاري نشست توسعه تعامالت كشور جمهوري اسالمي ايران و هند در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي 

به منظور توسعه تعامالت در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي 
دو كشور جمهوري اسالمي ايران و هند، نشستي با حضور سري 
واتساوا، سفير كشور هندوستان در ايران و هيأت همراه و رييس 
معاونت  سرپرست  و  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
آموزش  اين سازمان در محل سازمان  ريزي  برنامه  و  پژوهش 

فني و حرفه اي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور، ضمن خوش آمدگويي و ابراز 
همراه  هيأت  و  هندوستان  كشور  سفير  حضور  از  خرسندي 
ايشان در ايران گفت: در حال حاضر از مهم ترين برنامه هاي 
نظام جمهوري اسالمي ايران اشتغال زايي و رفع معضل بيكاري 
در كشور است و در اين راستا برنامه ريزي مناسب و سرمايه گذاري 
بسيارخوبي در حوزه نظام مهارتي در كشور ايران صورت گرفته است. 
دكتر پرند در ادامه گفت: بنا بر اعتقاد مسؤوالن و صاحب نظران 
اشتغال  ايجاد  اصلي  شرايط  از  يكي  ايران  اسالمي  جمهوري 

پايدار و مولد، آموزش هاي فني و حرفه اي مي باشد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از طراحي و 
اجراي نظام جامع آموزش مهارت و فناوري از 2 سال پيش در 
فناوري  و  مهارت  جامع  نظام  تدوين  گفت:  و  داد  خبر  كشور 
منجر به انقالبي اساسي در نظام مهارتي كشور شده است و سه 
زير نظام آموزش مهارت و فناوري ، نظام صالحيت حرفه اي و 

نظام احراز اشتغال را در بر مي گيرد. 
ميليون  از 3  بيش  را  اين سازمان  آموزش هاي  پرند  دكتر 
آموزش  قبيل  از  مختلف  هاي  بخش  در  در سال،  آموزش  نفر 
در صنايع، دانشگاه ها،  پادگان ها، زندان ها، اصناف ، روستاها و ...  

اعالم كرد.
دكتر پرند از اهميت آموزش روستاييان در سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور خبر داد و گفت: در اين بخش سرمايه گذاري هاي 
اجراي طرح  از  اين زمينه  عظيمي صورت گرفته است كه در 
افراد  به  خوداشتغالي  تسهيالت  اختصاص  و  خانگي  مشاغل 
كشور  در  موفق  بسيار  هاي  طرح  از  يكي  عنوان  به  كارآفرين 

جمهوري اسالمي ايران مي توان نام برد. 
تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي  از مركز  وي 
سازمان بعنوان مركزي منحصر به فرد در منطقه كه به تربيت 

مربيان داخل و خارج كشور مي پردازد، نام برد. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: سومين نشست 
عضو  كشورهاي  اي  حرفه  آموزش  مشورتي  و  نظارتي  كميته 
سازمان همكاري اسالمي با ميزباني جمهوري اسالمي ايران در 

تابستان گذشته برگزار شد كه از مصوبات آن انتخاب جمهوري 
اسالمي ايران بعنوان متولي آموزش هاي مجازي و شبيه سازي 
شده و متولي تربيت مربي در بين كشورهاي جهان اسالم بود. 
ارتباط  به  اشاره  با  اجتماعي  رفاه  تعاون، كار و  معاون وزير 
و تعامل خوبي كه بين دو كشور ايران و هندوستان در زمينه 
دو  اين  داد:  ادامه  دارد،  وجود  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش 
موضوع مي تواند زمينه توسعه همكاري دو كشور را فراهم سازد. 
وي در اين خصوص افزود: ارتباط بسيار خوبي با كشور هند 
در زمينه كارآفريني و كسب و كار  وجود دارد كه ما عالقمند 
به توسعه اين آموزش ها و تبادل نيرو در زمينه تربيت مربي 

كارآفرين هستيم.
سه  همكاري  نامه  توافق  انعقاد  از  داشت:  بيان  پرند  دكتر 
جانبه بين كشور ايران، هندوستان و كشورهاي منطقه از جمله 

افغانستان، تاجيكستان و آذربايجان استقبال مي كنيم.  
دكتر پرند با بيان ضرورت و اهميت افزايش تعامالت و حضور 
راهبردهاي  از  يكي  بعنوان  المللي  بين  هاي  عرصه  در  مؤثر 
اصلي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ايران  افزود: 
جلب مشاركت همسايگان و تبادل تجربه هاي آنان در اجراي 
مسابقات مهارت از برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور در عرصه بين المللي است. 
وي در اين خصوص بيان داشت: به منظور افزايش قابليت 
فعال  و  اندازي  راه  برنامه  المللي  بين  هاي  عرصه  در  حضور 
سازي ميز كشورها در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در دستور كار قرار گرفته است و توكلي سرپرست معاونت پژوهش 
و برنامه ريزي اين سازمان نماينده جمهوري اسالمي ايران در 

ميز كشور هند مي باشد.
سري واتساوا، سفير كشور هندوستان در ايران، ضمن تشكر 
كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رييس  توضيحات  از 
حائز  كشورها  همه  در  اشتغال  و  كار  به  مربوط  مسائل  گفت: 
اهميت است و براي كشور هند نيز اين موضوع از اهميت بااليي 

بر خوردار است.
سري واتساوا،  اهميت مراحل رشد اقتصادي در زمينه كار آفريني 
و اشتغال در كشورها را مهم عنوان كرد و آن را با مدل توسعه كشور 

و بخش هاي خدمات، روستايي، شهري و ... مرتبط دانست. 
سفير كشور هند در ايران افزود: توسعه آموزش هاي مهارتي در 
كشور هندوستان نيز همانند ايران از مهم ترين برنامه هاي دولت 
است و در حال حاضر بسياري از مؤسسات بخش خصوصي در 
اين خصوص فعاليت مي كنند و بخشي از آن ها از دولت كمك هايي 

دريافت مي نمايند.

برعهده مي گيرد.
الزم به ذكر است، اين تفاهم نامه در 5 ماده و دو نسخه تنظيم 

شده و اعتبار آن  از تاريخ امضاء به مدت 5 سال می باشد.
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توسعه  مراكز  يكسري  نيز  هند  كشور  در  داد:  ادامه  وي 
آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش دولتي وجود دارد كه 

مكمل بخش خصوصي هستند. 
سري واتساوا گفت: آموزش هاي مهارتي در كشور هند در 
سطوح متفاوتي از صنايع روستايي تا پيشرفته ارائه مي شود و 
گستردگي اين موضوع تاحدي است كه همكاري تمام بخش ها 

را مي طلبد. 
سفير كشور هند اظهار داشت: برخي از شركت ها در بخش 
خصوصي در حوزه IT فعاليت هاي بسيار تأثيرگذاري را انجام 
داده اند كه دو مركز NIIT كه در تهران هم فعاليت مي كنند، 
 IT مؤسسات بسيار موفقي در ايجاد انقالب اطالعاتي در حوزه

هستند. 
وي ادامه داد: هر كدام از اين مؤسسات يك هزار تا 3 هزار 
شعبه را در برمي گيرند كه بسياري از اين شعبه ها در خارج از 
كشور هند مي باشند و البته در كشورهاي حوزه خليج فارس  و 

مصر حضور گسترده تري را دارند.
سري واتساوا با بيان اين كه در كشور هند توسعه كارآفريني 
از  است  برخوردار  آفريني  مهارت  به  نسبت  باالتري  اهميت  از 
اجراي يكسري برنامه هاي آموزشي از طرف دولت هند توسط 
ITECH براي تربيت افراد در دوره هاي 3 ماهه كوتاه مدت با 

صرف هزينه اين آموزش ها توسط دولت خبر داد.
سفير كشور هند در ادامه گفت: در اين زمينه 25 ظرفيت 
وجود دارد كه 13 ظرفيت آن پر شده است و عالقمند به حضور 

گسترده كشور ايران در اين برنامه ها هستيم.

وي افزود: ما ظرفيت هاي موجود را به وزارت خارجه اعالم 
مي كنيم و در صورت تمايل جمهوري اسالمي ايران، زمينه هاي 

همكاري خود را اعالم نمايد.
سري واتساوا در خصوص برقراري همكاري هاي سه جانبه 
بين جمهوري اسالمي ايران، هند و يكي از كشورهاي منطقه، 
افغاني  دانشجويان  به  تحصيلي  بورسيه  هزار  يك  اختصاص  از 
در سال خبر داد و گفت: ساالنه 3 هزار ويزاي دانشجويي براي 
دانشجوي  و 10 هزار  توسط هند صادر مي شود  ايران  كشور 
ايراني در اين كشور تحصيل مي كنند و ما عالقمند به توسعه 

اين روابط هستيم.
ICCA، 30 ظرفيت  از سوي  ادامه گفت: هرساله  در  وي 
بورسيه در تمامي رشته ها به جز رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي 
براي مقطع ليسانس تا فوق دكترا به كشور جمهوري اسالمي 
ايران تعلق مي گيرد و اين دوره ها بلند مدت 4 تا 5 ساله است. 
وي تصريح كرد: ثبت نام در اين زمينه هر سال در همين 
مقطع زماني صورت مي گيرد و مهلت درخواست امسال تا 8 

فوريه است كه جزئيات در وب سايت سفارت موجود است.
در خاتمه رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، ضمن 
ابراز اميدواري نسبت به توسعه تعامالت دو كشور در زمينه هاي 
مهارت آموزي گفت: براي عملياتي شدن برنامه ها و خواسته هاي 
دو كشور و توسعه ارتباط و تعامالت، جلسه اي با وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي برگزار خواهيم كرد و در بحث تحصيل دانشجويان 
نيز با قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري به رايزني مي پردازيم. 

آخرين آزمون ادواري متقاضيان سنجش مهارت و صالحيت 
سازمان  از سوي  به صورت سراسري  ماه  بهمن  اي 14  حرفه 

آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
سازمان  اين  ريزي  برنامه  و  پژوهش  معاونت  كشور، سرپرست 
با اعالم اين خبر گفت: اين آزمون كه در راستاي برنامه هاي 
عملياتي سال جهاد اقتصادي در سال جاري، براي نخستين بار 
اجرا شده است، روز جمعه 14  به صورت هماهنگ در كشور 
در  و 484 حرفه غيرهمسان  ماه در 39 حرفه همسان  بهمن 

450 حوزه امتحاني در كشور برگزار شد.
علي توكلي گلپايگاني در خصوص تعداد ثبت نام كنندگان 
در اين آزمون گفت: در نوبت دوم آزمون ادواري  سنجش مهارت 
در سال جاري 63 هزار و 720 نفر ثبت نام نموده اند كه از اين 
تعداد 47 هزار و 323 نفر مرد و 16هزار و 397 نفر زن بودند.

 وي با اشاره به اهداف برگزاري آزمون هاي سنجش مهارت 
و صالحيت حرفه اي به صورت سراسري گفت: طرح برگزاري 

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت؛
 برگزاري سراسري آخرين آزمون ادواري متقاضيان سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي در سال جاري

آزمون هاي سراسري سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي با اهداف 
اطالع رساني جامع و ايجاد وحدت رويه، ارتقاي كيفيت فرآيند 
سنجش و تعيين صالحيت حرفه اي نيروي كار، اعتبار بخشي به 
تجارب فني و حرفه اي افراد، بسترسازي تحقق دولت الكترونيك 

و توسعه و بهبود خدمت رساني به مخاطبان اجرايي شده است.
سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزي درخصوص شيوه 
ها  آزمون  اين  نام  ثبت  براي  داشت:  بيان  طرح  اين  اجراي 
دفترچه آزمون واحد طراحي شده است كه متقاضيان پس از 
اينترنتي  پايگاه  طريق  از  پستي  دفاتر  از  دفترچه  دريافت 
نام  ثبت  موردنظر  حرفه  در   http://advari.irantvto.ir

اند. نموده 
گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
افزود: نتايج آزمون مذكور، 25 بهمن ماه سال جاري از طريق پايگاه 
 http://advari.irantvto.irنشاني به  آزمون  اين  رساني  اطالع 
اعالم شد و شركت كنندگان در اين آزمون با ورود در سايت آزمون از 
طريق مشخصات فردي و يا شماره پرونده و شناسه پرداخت نسبت 
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به دريافت نتيجه آزمون كتبي خود اقدام نموده اند.
از  اعالم شده  نتايج  براساس   : بيان داشت  ادامه  در  توكلي 
سوي دفتر سنجش و ارزشيابي مهارت اين سازمان در آزمون 
تعداد52  مهارت  سنجش  ادواري  آزمون  از  مرحله  اين  كتبي 
هزار و 193 نفر پذيرفته شده اند كه 38 هزار و 612 نفر مرد 
و 13هزار و 581 نفر زن هستند كه پس از تشكيل پرونده در 

آزمون عملي شركت مي كنند.

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 × 25 درصد( + )نمره 

آزمون عملي × 75درصد ( مي باشد.

نشست هم انديشي مديران معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

نشست هم انديشي معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور با حضور مديران دو مجموعه برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
اين نشست با هدف تبادل نظر، انديشه و تجربيات بين معاونت 
سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و 

سازمان و هم افزايي بين بخشي برگزار گرديد .
بنا بر همين گزارش در اين نشست معاون وزير تعاون ، كار و 
رفاه اجتماعي ورئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورگفت: 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراي قابليت هاي بسيار بااليي 
براي خدمت به مردم است كه ضرورت دارد يك تعامل بين بخشي 
براي ايجاد هم افزايي براي دستيابي به اهداف در اين وزارتخانه 

صورت پذيرد.
دكتر كورش پرند افزود: در همين راستا به دنبال تدوين يك 
الگوي مناسب براي ارتباط و تعامل بين بخشي با دستگاه هاي 
اجرايي هستيم و اين نشست نيز در همين راستا تشكيل شده است.

وي تأكيد كرد: در حال حاضر تناسب بين آموزش هاي دانشگاهي 
و نياز بازار متعادل نيست و ضرورت دارد براساس نياز بازار كار برنامه 

ريزي الزم براي ايجاد اين تعادل صورت پذيرد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي اظهار داشت: با توجه به 
شرايط كنوني كشور نياز به شناسايي و طبقه بندي مشاغل براساس 
استعدادها و ظرفيته اي بومي و منطقه اي در كشور  داريم تا از اين 
طريق بتوانيم براي آموزش هاي مورد نياز حرفه هاي مختلف و 

دستيابي به اشتغال پايدار برنامه ريزي الزم انجام شود.
دكتر پرند در بخش ديگري از سخنان خود برتعامل و ارتباط 
موثر بين بخش هاي مختلف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با رسالت هاي اين وزارتخانه تاكيد 
نمود و اضافه كرد: براي ايجاد تعامل و ارتباط مؤثر بين بخشي و فرا 
دستگاهي كميته ها و كارگروه هاي تخصصي در سازمان آموزش 

فني و حرفه اي كشور در حال شكل گيري است.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در ادامه اين نشست معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي  با اشاره به تدوين سند راهبردي مهارت 

در سازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: تدوين سند راهبردي 
مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدام بسيار 
بديع و ارزشمندي است كه متناسب با اسناد باال دستي راهبرد، 
سياست ها، اهداف و برنامه هاي عملياتي را در حوزه آموزش هاي 

فني و حرفه اي صورت گرفته است.
ابالغ  به  توجه  با  داشت:  اظهار  فروزانمهر  حسين  محمد 
سياست هاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري)مدظله العالي(، 
موضوع اشتغال يك موضوع فرابخشي و فرادستگاهي و حتي فرا 
قوه اي است كه نياز به تعامل بين دستگاه هاي اجرايي، مراكز 

آموزشي و مراكز توليدي و صنعتي است.
 وي افزود: در حال حاضر در راستاي سامان بخشي به بازار كار و 
اشتغال كشور سامانه ملي بازار كار ايجاد شده است و بيش از 800 

مركز كاريابي به اين سامانه مجهز شده اند.
معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي با اشاره به اهميت توليدات داخلي در موضوع اشتغال گفت: 
در شرايط كنوني موضوع توليدات داخلي در دستيابي به اشتغال 
پايدار، موضوع بسيار موثري است و اين در شرايطي است كه پاشنه 
آشيل توليد در كشور،  بهره وري است و براي رسيدن به بهره وري 
بهترين مسير آموزش هاي فني و حرفه اي و استانداردسازي اين 

آموزش ها با سطح جهاني مي باشد .
در  كار  باالي  تقاضاي  به  توجه  با  همچنين  افزود:  فروزانمهر 
كشور، بنگاه هاي اقتصادي زودبازده يكي از راهكارهاي اجرايي براي 
پاسخگويي به اين تقاضاها  است كه در اين زمينه براي پايدار سازي 

اين بنگاه ها نيازمند آموزش هاي مهارتي هستيم.
گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و  اشتغال  توسعه  دفاتر  هاي  فعاليت  نشست  اين  در  افزايد:  مي 
و  كار  نيروي  هدايت  كارآفريني،  توسعه  كار،  بازار  سياستگزاري 
كاريابي ها، مركز آمار و اطالعات بازاركار و ستاد ساماندهي و حمايت 
از مشاغل خانگي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي توسط مديران 
دفاتر تشريح و در ادامه مديران دو مجموعه پيرامون مباحث كار 

بحث و تبادل نظر نمودند .
بنابرهمين گزارش نشست هم انديشي كارگروه هاي تخصصي 

براي ارتباط و تعامل دو مجموعه تشكيل شد.
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با  رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ديدار 
اعضاي هيأت مديره كانون بازنشستگان اين سازمان بر ضرورت 

تكريم و بهره گيري از تجارب بازنشستگان تأكيد نمود.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور دكتر كورش پرند گفت: بازنشستگان گنجينه ارزشمندي 
از تجربيات هستند كه بايد با يك برنامه ريزي منسجم از تجربه 

آنها در انجام امور استفاده نمود.
بازنشستگان،  كانون  بايد  منظور  اين  براي  افزود:  وي 
توانمندي هاي اين افراد را شناسايي و به سازمان معرفي نمايد 
برنامه ريزي الزم  بتوانيم  با تشكيل كارگروه هاي تخصصي  تا 
را براي بهره مندي از توانمندي ها و تجربيات اين افراد داشته 

باشيم.
معاون وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به برنامه هاي 
فرهنگي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور بيان داشت: در ذيل راهبرد جذب مربيان توانمند، 
ارتقاء و توانمندسازي منابع انساني سازمان، سياست ارتقاي سطح 
سالمت جسمي، روحي و فرهنگي كاركنان و خانواده هاي آنان 
تدوين گرديده كه در راستاي آن برنامه هايي طراحي شده كه در 

آن توجه به بازنشستگان نيز مدنظر بوده است. 
از  استفاده  جهت  ريزي  برنامه  افزود:  اضافه  پرند  دكتر 
بازنشستگان سازمان و  توانمندي هاي كارشناسي و تخصصي 

دكتر پرند، رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي در ديدار با بازنشستگان:

ضرورت استفاده از تجربيات بازنشستگان و قدرداني از آنها

هاي  برنامه  جمله  از  آنان  به  رفاهي  و  فرهنگي  خدمات  ارائه 
براي  سازمان  اين  فناوري  و  مهارت  راهبردي  سند  عملياتي 

بازنشستگان است.
وي با اشاره به ضرورت تعامل بيش از پيش با كانون بازنشستگان 
سازمان ادامه داد: از اعضاي كانون بازنشستگان سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور مي خواهيم كه برنامه هاي پيشنهادي خود را به 
سازمان ارائه دهند تا پس از بررسي بتوانيم برنامه ريزي الزم را 

براي اجرايي شدن آنها در سال آينده انجام دهيم.
بر  تأكيد  با  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  رييس سازمان 
در  گفت:  بازنشستگان  براي  پزشكي  خدمات  توسعه  ضرورت 
بتوانيم  تا  برنامه ها و راهكارهاي اجرايي هستيم  حال بررسي 
خدمات پزشكي بازنشستگان را توسعه دهيم و در همين راستا 
هم هماهنگي الزم براي ويزيت پزشكي بازنشستگان به صورت 
يك روز در هفته انجام شده است و اعضاي هيأت مديره كانون 

بازنشستگان بايد براي اجرايي شدن آن اقدام نمايند.
دكتر پرند بيان داشت: بايد با استفاده از تجربيات بازنشستگان 
و انجام نظرسنجي رضايت شغلي از كاركنان اقدامات پيشگيرانه 
براي جلوگيري از بروز مشكالت جسمي و روحي آنان انجام شود.

وي در پايان بر تعامل بازنشستگان سازمان آموزش فني و 
اين  برنامه هاي عملياتي  آنان در  و مشاركت  اي كشور  حرفه 

سازمان تأكيد نمود.

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت؛

تدوين دستورالعمل نظام نوين آموزش استاد - شاگردي

تحقق  منظور  به  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
آموزشگاه«  يك  كارگاه  »هر  و  مهارت«  يك  ايراني  »هر  شعار 
مهارت  توسعه  درجهت  بخش خصوصي  ظرفيت  از  استفاده  و 
استاد-  نظام  در  بازنگري  با  آموزشي  الگوهاي  توسعه  آموزي، 
روش  به  آموزش  دستورالعمل  تدوين  به  اقدام  قديم  شاگردي 

استاد- شاگردي نوين كرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، سيد علي موسوي قائم مقام معاونت آموزش اين سازمان 
با اعالم اين خبر گفت: با اجراي الگوي آموزشي نوين استاد – 
شاگردي كارآموز ضمن كسب مهارت و تجربه در محيط واقعي 

كسب و كار قرار مي گيرد. 
قائم مقام معاونت آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در ادامه افزود: الگوي آموزشي مذكور از الگوهاي جديد 
آموزشي در اين سازمان است كه در حال حاضر بيش از 2 هزار و 
384 دوره با حضور 12 هزار و 853 نفر در حال برگزاري مي باشد.
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انعقاد 2 تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي آذربايجان غربي و فرمانداري شهرستان هاي 

نقده و اشنويه

دو تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان و فرمانداري شهرستان هاي نقده و اشنويه منعقد شد.

به گزارش روابط عمومـي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
آذربايجان غربي، در تفاهم نامه همكاري با فرمانداري شهرستان 
نقده مقرر شد اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان 
غربي نسبت به تجهيز و ارتقاي كارگاه هاي آموزشي، شناسايي 
آموزش هاي منجر به ايجاد اشتغال، برنامه ريزي جهت توسعه 
آموزش هاي مهارتي در روستا ها و مناطق كمتر توسعه يافته و 
برگزاري سمينارها و آموزش هاي تخصصي اقدام الزم را بعمل 

كامپيوتري  سايت  خواهران،  واحد  ساختمان  افتتاح 
واحد برادران و امور اداري مركز هريس

به مناسبت ايام ا... دهه مبارك فجر، با حضور حجت االسالم 
هريس،  شهرستان  جمعه  امام  احمدي،  آقا  حاج  المسلمين  و 
شهرستاني،  مسؤوالن  ساير  و  شهرستان  فرماندار  پيغامي 
و  برادران  واحد  كامپيوتري  سايت  خواهران،  واحد  ساختمان 

امور اداري مركز هريس  افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان آذربايجان شرقي، در اين مراسم ابتدا محمدرضا شيرين 
آبادي سرپرست مركز، ضمن خير مقدم به ميهمانان و تبريك 
گزارش  )عج(  مهدي  حضرت  امامت  آغاز  و  فجر  دهه  ا...  ايام 
كامل و جامعي از فعاليت هاي مركز آموزش فني و حرفه اي 
هريس و دستاوردهاي آن در سال 90 و همچنين گزارشي از 
روند بازسازي و تعمير و تكميل ساختمان افتتاح شده را ارائه 
كرد و گفت: اين دستاوردها به بركت نظام جمهوري اسالمي ايران، 

واليت فقيه، خون شهدا و دولت خدمتگزار حاصل شده است.
درادامه، مسؤوالن از كارگاه هاي اين مركز بازديد كرده و از 

آذربايجان شرقي

آذربايجان غربي

بوشهر،  اردبيل،  گيالن،  مازندران،  هاي  استان  داد:  خبر  وي 
كردستان، چهارمحال و بختياري و آذربايجان غربي در اجراي نظام 

نوين آموزش استاد - شاگردي داراي باالترين عملكرد هستند.

نظام  ارتقاي  به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در راستاي 
آموزش مهارتي )رسمي و غير رسمي( و پيرو توافق صورت گرفته بين سازمان آموزش فني و 
حرفه  اي كشور با هيأت مديرۀ انجمن » پژوهش هاي آموزشي ايران«، يک شماره از فصلنامه 
علمي ـ پژوهشي » پژوهش در نظام هاي آموزشي« ويژه »مهارت آموزي« منتشر خواهد شد. 
از همه عالقمنداني كه در اين زمينه آمادگي ارائه مقاله دارند، دعوت مي شود، مقالۀ خود را مطابق 
 iera1378@yahoo.comالکترونيکي با محورها و ضوابط جاري تا 1391/2/30 به آدرس پست 

ارسال نمايند. 
الزم بذكر است،شيوه نامه نگارش و ارسال مقاله در قسمت اطالعيه هاي مهم  پايگاه اطالع 
رساني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به آدرس www.irantvto.ir قرار گرفته است.

»فراخوان مقاله براي ويژه نامه مهارت آموزي«

سيد علي موسوي در خاتمه اظهار داشت: پيش بيني مي شود 
بيش از يكصد هزار نفر مهارت هاي الزم را با اجراي اين الگوي 
آموزشي براي ورود به بازار كار تا پايان سال جاري كسب نمايند 

نزديك با توانمندي هاي مركز آشنا شدند.
زحمات  از  شهرستان  اين  فرماندار  و  جمعه  امام  پايان،  در 
سرپرست و كاركنان مركز آموزش فني وحرفه اي هريس تقدير كردند.
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البرز

اردبيل

نامه  توافق  اين  طبق  نيز  نقده  شهرستان  فرمانداري  و  آورده 
آموزشي در  واگذاري فضاي  ريزي جهت  برنامه  متعهد گرديد، 
روستا ها، حمايت از نظام استاد - شاگردي،حمايت از آموزش هاي 
تخصصي و مشاغل خانگي، تأمين اعتبارات از محل تملك دارايي 
فصل آموزش براي توسعه و بازسازي و ايجاد فضا هاي آموزشي 

مناسب اقدام نمايد.
بنا بر اين گزارش، بر اساس تفاهم نامه همكاري با شهرستان 
اشنويه اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان تجهيز و ارتقاي 
ايجاد  به  منجر  هاي  آموزش  شناسايي  آموزشي،  هاي  كارگاه 
در  مهارتي  هاي  آموزش  توسعه  جهت  ريزي  برنامه  اشتغال، 
يافته و برگزاري سمينارها و  روستا ها و مناطق كمتر توسعه 

آموزش هاي تخصصي را متعهد شد.
فرمانداري شهرستان اشنويه نيز طبق اين توافق نامه متعهد 
برنامه ريزي جهت واگذاري فضاي آموزشي در روستاها،  شد، 
هاي  آموزش  از  حمايت  شاگردي،  استاد-  نظام  از  حمايت 
تخصصي، تأمين اعتبارات احداث خوابگاه شبانه روزي 40 نفره 
و اختصاص و افزايش سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي 

در فصل آموزش هاي غير رسمي را فراهم نمايد.

فضاي  مربع  متر   500 و  هزار   6 از  بيش  برداري  بهره 
آموزشي و مهارتي در استان آذربايجان غربي

 بيش از 6 هزار متر مربع فضاي آموزشي و مهارتي در دهه 
مبارك فجر  در استان آذربايجان غربي به بهره برداري رسيد.

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي از 
افزايش فضاهاي آموزشي و كارگاه هاي تخصصي و مهارتي در 

استان خبر داد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  مديران  نشست  در  خانپور  رضا  حميد  غربي،  آذربايجان 
مسؤوالن ستادي اداره كل با مديركل دفتر فني سازمان آموزش 
مربع  متر   580 و  هزار   6 افزايش  از  كشور  اي  حرفه  و  فني 
جاري  سال  طول  در  تخصصي  هاي  كارگاه  و  آموزشي  فضاي 
در شهرستان هاي اشنويه، چالدران ، خوي و اروميه خبر داد و 
اعالم داشت: اين مراكز از مصوبات سفرهاي استاني هيأت دولت 
بوده كه با حمايت استاندار و سازمان و از محل اعتبارات استاني و 
ملي احداث و تجهيز شده اند و براي بهره برداري از اين پروژه ها 

بيش از 4 ميليارد تومان هزينه شده است.
خانپور از افتتاح سالن همايش هاي حماسه 9 دي با ظرفيت 
280 نفر و راه اندازي كارگاه هاي تخصصي فنآوري اطالعات ، 
بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي خورشيدي و پرورش زنبور 
عسل در مركز تخصصي دارالفنون اروميه ، خواستار توجه ويژه 

مسؤوالن استان به مهارت هاي منجر به ايجاد اشتغال شد.

بازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از 
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان البرز

دكتر كورش پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
رييس  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به همراه توكلي 
و  فني  آموزش  سازمان  پژوهش  معاونت  سرپرست  گلپايگاني، 
حرفه اي كشور و رييس مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني 
و حرفه اي سازمان از اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

و  فني  آموزش  ساعت  نفر-  هزار   16 حدود  اجراي 
حرفه اي در زندان خلخال

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
تاكنون 15 هزار و 868  ابتداي سال جاري  از  اردبيل،  استان 
جهت  زندانيان  توانمندسازي  منظور  به  آموزش  ساعت  نفر- 
اشتغال مفيد و مولد پس از آزادي و تأمين معاش و همچنين 
ارتكاب مجدد جرم در زندان خلخال اجرا شده  از  بازدارندگي 

است.
روشندهي رييس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان 
خلخال، ضمن اشاره به تأثير مثبت روحي، رواني و تربيتي اين 
سازنده  نقش  و  محكوميت  دوران  در  زندانيان  در  ها  آموزش 
آموزش هاي فني و حرفه اي در روحيه و خودباوري زندانيان 
رشته   7 در  همكاري  نامه  تفاهم  نيز  سال 1391  براي  گفت: 
آموزشي بين مركز آموزش فني و حرفه اي و اداره زندان خلخال 
در رشته هاي كارگر فضاي سبز ،كارگر عمومي بناي سفت كار 
درجه 3،كمك بناي سفت كار درجه 2،كمك آرماتور بند درجه 2، 
كارگر عمومي بتن ساز و بتن ريز درجه 3، كمك بتن ساز وبتن ريز 

درجه 2، زراعت كار درجه2 به امضاء رسيده است.
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البرز بازديد كردند.
از  بازديد  ضمن  همراه،  هيأت  و  پرند  دكتر  بازديد  اين  در 
ادارات و واحد هاي حوزه معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ريزي و 
معاونت اداري و پشتيباني اين اداره كل با كاركنان بخش هاي 

مختلف ديدار و گفتگو كرد.
در پايان اين بازديد كليه همكاران اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي استان البرز به همراه كاركنان حوزه معاونت پژوهش 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مركز تربيت مربي و 
پژوهش هاي فني و حرفه اي  با حضور در سالن اجتماعات اين 
مركز در نشستي كه به منظور تبيين سياست هاي سازمان و 
سند راهبردي مهارت و فنآوري و با حضور معاون وزير تعاون،كار 

و رفاه اجتماعي  تشكيل شد، شركت كردند.

صنعت  دربخش  مهارت  گواهينامه  هزار  يكصد  از  بيش 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  توسط  ساختمان 

استان اصفهان صادر شده است

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان از صدور 
صنعت  هاي  حرفه  در  مهارت  گواهينامه   432 و  109هزار 

ساختمان در سطح استان اصفهان خبر داد.
وي در ادامه افزود: شاغلين صنعت ساختمان يكي از مهم ترين 
مخاطبان آموزش هاي فني و حرفه اي هستند كه در اين حوزه 
تاكنون 12 هزار و 585 نفر- دوره در رشته و پايه هاي مختلف، 
آموزش برگزار شده و براي تعداد 109 هزار و 432 نفر از قبول 
شدگان در آزمون هاي كتبي و عملي كارت پروانه مهارت صادر 

شده است. 
زارع با اشاره به اينكه اين طرح آموزشي از سال 1386 با پنج 
رشته اجرا شده و اكنون در 15 رشته زيربنايي فعال مي باشد،  
گفت: برگزاري آزمون هاي صنايع ساختمان از سال 1387 آغاز 
ها  آزمون  اين  در  نفر  و513  هزار  تعداد 213  تاكنون  و  شده 

اصفهان

حضور يافته اند.
وي از جمله رشته هاي آموزشي جديد اين صنعت كه در 
مركز آموزش صنعت ساختمان اصفهان ارائه مي شود را آموزش 
با  انرژي  مصرف  سازي  بهينه  ساخته،  پيش  هاي  ساختمان 
آموزش نصب پنجره هاي دوجداره، چگونگي ايجاد سازه هاي 
فلزي سبك و مقاوم نام برد و اظهار داشت: شاغلين اين صنعت 
در  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراكز  به  مراجعه  با  توانند  مي 
از طريق  يا  و  آموزشي  دوره  در  نام  ثبت  به  نسبت  شهرستان 
دفاتر پستي سراسر استان و دريافت دفترچه رشته ها در آزمون 

تعيين سطح شركت نموده و پروانه مهارت دريافت نمايند. 

بيش از 3 هزار نفر براي اشتغال در پارس جنوبي آموزش هاي 
فني و حرفه اي را در استان بوشهر فرا مي گيرند

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر از آموزش 
بيش از 3 هزار نفر در حرفه جوشكاري براي اشتغال درمنطقه 

ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي در سال آينده خبر داد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان بوشهر، حسين خمسه در نشست معاونان، رؤساي مراكز 
و كارشناسان آموزش اداره كل و مراكز آموزشي استان كه به 

اجراي بيش از 340 هزار نفر- ساعت آموزش روستايي و 
عشايري در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم 

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
و  فني  آموزش  مراكز  از  بازديد  نژادي ضمن  مراد  ايالم،  استان 
حرفه اي آموزش روستايي و عشايري استان در مصاحبه اي با صدا 
و سيماي استان، آموزش در روستاها و عشاير استان را عملكردي 
مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: اين آموزش ها مي تواند سهم 
عمده اي در باال بردن سطح علمي اين قشر از جامعه داشته باشد و 

همچنين باعث رونق بازار كار  در اين مناطق مي شود. 
مراد نژادي در ادامه گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون در 
8 شهرستان و در 40 رشته مختلف يك هزار و 50  نفر- دوره 
معادل 340 هزار نفر - ساعت آموزش در اين استان اجرا شده 

است.

ايالم

بوشهر
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خراسان رضوي

تهران

  چهارمحال و بختياري
منظور پيش بيني تعهدات آموزشي سه ماهه نخست سال 1391 
تشكيل شده بود، ضمن بيان موفقيت هاي به دست آمده سال 
جاري در آموزش نيروهاي بومي جهت اشتغال در منطقه ويژه 
انرژي پارس جنوبي در راستاي تحقق مصوبه دولت  اقتصادي 
بومي در منطقه  نيروهاي  اشتغال 50 درصد  به منظور  محترم 
اقتصادي انرژي پارس جنوبي گفت: تفاهم نامه اداره كل و منطقه 
ويژه پارس جنوبي از  سال جاري به مرحله عملياتي درآمده و 
تاكنون در حرفه هاي مختلف از قبيل آرماتوربند، داربست بند، 
ديده  آموزش  كارآموزان  و...  صنعتي  كشي  لوله  صنعتي،  برق 
ويژه  منطقه  درخواست  همكاري طبق  بعدي  مرحله  در  و  اند 
و  هزار  كه 3  است  مقرر شده  پارس جنوبي   انرژي  اقتصادي 
100 نفر در حرفه جوشكاري آموزش هاي مهارتي الزم را در 

سال آينده فرا گيرند.

از  4 كارگاه جديد مهارتي در  افتتاح و بهره برداري 
مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 2 مشهد و سالن 

اجتماعات باقرالعلوم )ع(

4 كارگاه جديد مهارتي در مركز آموزش فني و حرفه اي 
شماره 2 شهيد نعمتي مشهد با حضور معاون اداري و پشتيباني 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افتتاح و به بهره برداري 

رسيد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اداره كل آموزش 
حضور  با  همزمان  رضوي،  خراسان  استان  اي  حرفه  و  فني 
وليخاني معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  در  آموزشي  كارگاه   4 كشور، 

شماره 2 شهيد نعمتي مشهد افتتاح و به بهره برداري رسيد.

درقـالب  آمـوزش  نفر-ساعت  هزار   340 از  بيش  ارائه 
آموزش هاي روستايي و عشايري دراستان چهارمحال و بختياري 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
نفر-ساعت  از 340 هزار  ، بيش  بختياري  و  استان چهارمحال 
دراين  جاري  سال  ماهه   10 در  عشايري  و  روستايي  آموزش 

استان ارائه شد.
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل  سعيدي،  نورا... 
چهارمحال و بختياري با اشاره به اينكه  در10 ماهه  سال جاري 
342 هزار و 187 نفر- ساعت آموزش روستايي و عشايري ارائه شده 
و تعدادي نيز در حال اجرا مي باشد، افزود: حدود 80 درصد شركت 

كنندگان در دوره ها موفق به كسب نمره قبولي شده اند.
وي افزود: اين آموزش ها در قالب 135 دوره و در رشته هاي 
صنايع  كشاورزي،  و  غذايي  صنايع  خدماتي،  فني،  مختلف 
دستي و ... در بخش هاي مراكز ثابت و سيار، خريد خدمات، جوار 
روستايي، واگذاري مديريت كارگاه هاي روستايي و ... براي خواهران 
آموزشي،  برادران برگزار مي شود و جهت برگزاري دوره هاي  و 
بسيج  قبيل  از  مختلف  هاي  سازمان  با  همكاري  قراردادهاي 
مجري  هاي  شركت  و  جايكا  شركت  امداد،  كميته  سازندگي، 

آموزش منعقد شده است.

بازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از روند 
برگزاري آزمون سراسري سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي 

اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون  پرند  دكتر كورش 
و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و نيك آيين، 
رييس حراست اين سازمان با حضور در مركز شماره 5 سنجش 
ادواري  سراسري  آزمون  دومين  اجراي  روند  از  تهران  استان 

سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان تهران، شكري معاون اداري و پشتيباني، بختياري مدير 
اين  ابتداي  در  تهران  استان  آزمون  مالوني مسؤول  و  حراست 
بازديد گزارشات مبسوطي از مراحل و روند اجراي اين آزمون ها 
در استان تهران را ارائه كردند و رييس سازمان و هيأت همراه از 

نزديك در جريان برگزاري اين آزمون قرار گرفتند.
الزم به توضيح است دومين آزمون سراسري ادواري سنجش 
مهارت و صالحيت حرفه اي در سال جاري روز جمعه 14 بهمن 
ماه در 11 مركز استان تهران با حضور 9 هزار و 440 نفر برگزار شد.
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دوجداره  هاي  پنجره  و  درب  توليد  هاي  كارگاه  شامل  كه 
تأسيسات  و   CNG گازسوز  موتورهاي  تعمير   ،)UPVC(

)تبريد( و تأسيسات )تجهيزات گرمايشي( بودند.
اين گزارش همچنين از افتتاح سالن اجتماعات باقرالعلوم )ع( 
مركز آموزش مهارت هاي پيشرفته ارم مشهد همزمان با ميالد 
باسعادت حضرت رسول اكرم)ص( و امام جعفرصادق)ع( خبر داد.

 بنا بر اين گزارش اين سالن در طبقه سوم اين مركز آموزشي 
با صرف  گنجايش260  و  مترمربع   306 ابعاد  به  فضايي  در  و 
هزينه اي در حدود 900 ميليون ريال به اتمام و بهره برداري رسيد.

ا... نجفي  افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي آيت 
در شهرستان فاروج 

همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر مركز آموزش فني و حرفه اي 
آيت ا... نجفي شهرستان فاروج افتتاح و به بهره برداري رسيد. 

اي  و حرفه  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
حضور  با  كه  مركز  اين  افتتاح  مراسم  طي  شمالي،  خراسان 
شهرستان  و  استان  اجرايي  هاي  دستگاه  مديران  و  استاندار 
فاروج برگزار شد، استاندار خراسان شمالي با اعالم اين مطلب 
كه مراكز آموزش فني و حرفه اي از نظر سخت افزاري، عمراني 
و تجهيزاتي در استان اشباع شده است گفت: خوشبختانه استان 
خراسان شمالي در وضعيت كنوني از نظر عمراني و تجهيزات 
آموزش هاي فني و حرفه اي اشباع شده است و آنچه مهم است 
بهره برداري از اين امكانات و فضاهاست و بهره برداري از اين 

امكانات بر عهده مردم به خصوص جوانان است. 
مديركل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي نيز طي 
اين مراسم با بر شمردن اجراي3 فاز پيش بيني شده در طرح 
جامع مركز آموزش فني و حرفه اي  آيت ا... نجفي شهرستان 
فاروج  گفت : فاز اول اين پروژه شامل ساختمان اداري و كارگاه هاي 
آموزشي ، فاز دوم شامل خوابگاه شبانه روزي ، مجتمع فرهنگي و 

فاز سوم شامل كارگاه هاي رشته هاي سنگين  خواهد بود. 
آن  افتتاح  شاهد  امروز  كه  اي  پروژه  گفت:  بابايان  حسين 
واقع  و در  استان  به  رياست جمهور  پروژه هاي سفر  از  بوديم 
نهمين مركز فعال فني و حرفه اي استان خواهد بود و در ايام 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  دهمين  افتتاح  شاهد  نيز  آتي 
دي   9 خواهران  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  يعني  استان 

جاجرم خواهيم بود. 
و  هزار   7 مساحت  با  فاروج  گفت: شهرستان  ادامه  در  وي 
102 متر مربع و يك هزار و 57 متر زيربنا و با اعتباري بالغ بر 
550 ميليون تومان جهت ساخت و 200  ميليون تومان جهت 

تجهيز از ابتداي سال 91 آماده پذيرش كارآموز است .   
گفت:  شمالي  خراسان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل 

امضاي تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي خراسان رضوي و شهرداري مشهد

به منظور همكاري و تعامالت بيشتر تفاهم نامه اي بين اداره 
كل آموزش فني و حرفه اي خراسان رضوي و شهرداري مشهد 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان خراسان رضوي، دومين نشست مديران شهرداري مشهد 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر مشهد و اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي خراسان رضوي با حضور پژمان شهردار مشهد مقدس 

برگزار شد.
هاي  زمينه  و  تعامالت  خصوص  در  طرفين  جلسه  اين  در 
به  اي  و حرفه  فني  آموزش  و  بين شهرداري  ما  في  همكاري 

بحث و گفتگو پرداختند و تفاهم نامه اي را به امضاء رساندند.
بر اساس يكي از بندهاي اين تفاهم نامه مقرر شد شهرداري 
در خصوص عدم دريافت وجوه بهره برداري موقت از آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي مساعدت الزم را مبذول دارد و در ازاي 
آن از خدمات آموزشي بخش خصوصي فني و حرفه اي استفاده 

نمايد.
همچنين به منظور تدوين يك آيين نامه مشترك در اين جلسه 
مقرر شد كميته اي متشكل از كارشناسان شهرداري و اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي و كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي تشكيل و حداكثر تا مدت يك ماه پس از امضاء 

اين تفاهم نامه، تدوين آيين نامه اجرايي كامل شود.

خراسان شمالي
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اين مركز با دارا بودن 3 كارگاه حرفه هاي نقشه كشي، نقشه برداري، 
طراحي معماري داخلي، كارگاه  برق شامل حرفه هاي برق ساختمان، 
برق صنعتي درجه 1و 2 ، تعمير موبايل و كارگاه مكانيك شامل 
تعمير  تعمير موتورسيكلت و  وتيلر،  تراكتور  تعمير  حرفه هاي 
خواهد  مهارتي  هاي  آموزش  ارائه  به  سواري  هاي  اتومبيل 

پرداخت. 
مردم  اعظم  قشر  اينكه  به  توجه  با  داشت:  اذعان  بابايان 
اجراي  راستاي  در  دهند  مي  تشكيل  روستاييان  را  شهرستان 
عدالت، ايجاد خوابگاه شبانه روزي جهت استفاده روستاييان از 

امكانات فني و حرفه اي در دستور كار ما قرار دارد.

معاون اداري -  پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
از مراكز آموزش فني و حرفه اي بجنورد بازديد كرد

اژدر وليخاني، معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور با حضور در استان خراسان شمالي از مراكز 

آموزش فني و حرفه اي شهرستان بجنورد بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
و  فني  آموزش  مراكز  از  بازديد  در  وليخاني  شمالي،  خراسان 
لحاظ  از  را  مراكز  هاي  كارگاه  بجنورد،  شهرستان  اي  حرفه 
رشته هاي آموزشي، تجهيزات، دانش مهارتي و تبديل دانش به 
پروژه هاي عملي كارآموزي توسط مربيان مثبت و فراتر از حد انتظار 

بيان كرد.
معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور طي بازديد از كارگاه هاي مركز برادران و مركز تخصصي 
برق، الكترونيك و رايانه شهرستان بجنورد با كارآموزان و مربيان 

كارگاه ها ديدار و گفتگو كرد.
شايان ذكر است، معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش 
استان خراسان  به  اي كشور همچنين طي سفر  و حرفه  فني 
شمالي با حضور در كليه واحدهاي ستادي اداره كل با كاركنان 

نيز ديدار نمود.
بنا بر اين گزارش معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش 
فني و حـرفه اي كشور و هيأت همـراه در سـفر يك روزه خود 
تصويري  و  صوتي  مكـالمه  سـرويس  از  همچـنين  استان،  به 
و  فني  آموزش  كل  اداره   )Video and voice over ip(
از طريق اين سيستم  بازديد كرد و  حرفه اي خراسان شمالي 
برقرار  شيروان  مركز  رييس  با  تصويري  و  صوتي  زنده  ارتباط 

نمود.

مدير كل آموزش فني و حرفه اي خراسان شمالي هدف از 
راه اندازي سيستم را گسترش فناوري روز و كاهش هزينه ها عنوان 
كرد و افزود: سيستم فوق با توجه به متصل بودن كليه مراكز 
بصورت  و  مخابراتي  بستر  روي  بر   ، كل  اداره  به  استان  تابعه 
PTP راه اندازي شده است كه توسط آن كليه مراكز با يكديگر  
و اداره كل، امكان مكالمه صوتي و تصويري بصورت همزمان را 

خواهند داشت.
حسين بابايان  امكان ويدئو كنفرانس را از ديگر قابليت هاي 

اين سيستم عنوان كرد.

ارائه بيش از 38 هزار نفر- ساعت آموزش در بخش 
آموزش ضمن كار و اصناف در اداره كل آموزش فني 

وحرفه اي استان خراسان جنوبي

ای  و حرفه  فنی  آموزش  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل  نشست  در  جنوبی،  خراسان 
خراسان جنوبی در جمع رؤسای اتحاديه های شهرستان بيرجند، بر 
راه های گسترش همكاری ها، بخصوص در بخش نظام استاد- 

شاگردی تأكيد شد. 
در اين نشست، خوش آيند مديركل آموزش فنی و حرفه ای 
استان خراسان جنوبي، ضمن تبريك فرا رسيدن دهه مبارك 
فجر و پيروزی انقالب اسالمی ايران نقش اصناف و اتحاديه ها 

را در پيروزی انقالب اسالمی بی بديل عنوان كرد.
نحوه  به  ادامه  استان در  ای  آموزش فنی و حرفه  مديركل 
ثبت نام و معرفی هنرآموزان به كارگاه های صنوف اشاره نمود 
و  معرفی  ها،  كارگاه  از شناسايی  اول پس  مرحله  در  افزود:  و 
پذيرش هنرآموز و انجام قرارداد آموزش استاد – شاگردی قابل 

انجام می باشد.
خوش آيند عملكرد آموزشی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
و  كرد  را مطرح  اصناف  و  كار  آموزش ضمن  بخش  در  استان 
افزود: تاكنون از 37 هزار و60 نفر- ساعت تعهد اداره كل در 
نفر- ساعت  و 6  اصناف، 38 هزار  و  كار  آموزش ضمن  بخش 

آموزش محقق شده است.
وی تعداد دوره های اجرا شده برای اصناف را 586 نفر- دوره 
اعالم كرد و گفت: از اين تعداد، 558 نفر- دوره مربوط برای اتحاديه 
نانوايان و 28 نفر- دوره برای اتحاديه حمل و نقل اجرا شده است.

مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبي از 
همكاری های اصناف و اتحاديه ها با آموزش فنی و حرفه ای 
استان در اجرای دوره و برگزاری آزمون تشكر و قدردانی كرد و 
افزود: آموزش فنی و حرفه ای بر اساس رسالت خود در جهت 
افراد، بخصوص نيروی انسانی  ارتقاء و رشد مهارت و تخصص 

خراسان جنوبي 
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مورد نياز بازار كار و اصناف گام های بلندی برداشته است كه 
اين نشان از اهميت ارتباط و همكاری های بين آموزش فنی و 

حرفه ای و اصناف دارد.
جديد  سياست  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در بحث اشتغال را ايجاد 
احيای  افزود:  و  عنوان كرد  استاد-شاگردی  نظام  اندازی  راه  و 
نظام استاد - شاگردی با رويكردی جديد، كسب مهارت های شغلی 
مورد نياز در محيط كارگاهی زنده، اشتغال پايدار با انعطاف پذيری 
نظام  اين  اهداف  جمله  از  اقتصادی  های  بنگاه  با حضور  الزم 

آموزشی می باشد.
وی افزود: در اين نظام كارگاه های صنوف با رعايت شرايط 
و ضوابطی كه به تاييد نماينده آموزش فنی و حرفه ای و رييس 
آموزشی  كارگاه  عنوان  به  رسد،  می  مربوطه  يا صنف  اتحاديه 
بر  عالوه  ها  كارگاه  اين  در  حضور  ضمن  هنرآموز  و  تعيين 
آموزش و ارتقاء مهارت، با نحوه اداره كسب و كار و لزوم تسلط 

كافی به كارهای عملی و اجرايی آشنا می شود.
رؤسای اتحاديه ها نيز در اين نشست خواستار رفع موانع و 
اجرايی شدن هرچه سريعتر طرح نظام استاد- شاگردی شدند.

بهره برداري از مركز آموزش فني و حرفه اي اروندكنار

همزمان با سي و سومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب 
اسالمي ايران، مركز آموزش فني وحرفه اي اروندكنار با حضور 
مشاور ويژه استاندار، مديركل آموزش فني وحرفه اي، اروندكنار، 
جمعي از نمايندگان مجلس، امام جمعه و ديگر مسؤوالن محلي 

استان خوزستان افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
مركز  افتتاح  حاشيه  در  كل  اداره  اين  مديركل  خوزستان، 
آموزش فني و حرفه اي اروندكنار گفت :در دولت هاي هشتم 
و نهم بيشترين اعتبارات به توسعه آموزش هاي فني وحرفه اي 

اختصاص داده شده است.
رحمن قالوند افزود: اين مركز در زميني با عرصه 5 هزار و 
120 مترمربع و اعيان يك هزار و 412متر احداث شده است.  

قالوند ادامه داد: محوطه سازي، فضاي سبز،كارگاه ها، امور 
از مشخصات  بهداشتي  و سرويس  برق  نگهباني، پست  اداري، 

فني ساختمان اين مركز مي باشد.
ظرفيت  به  خوزستان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل   
آموزشي مركز اشاره نمود و تصريح كرد: در اين مركز 5 كارگاه 
آموزشي با ظرفيت 16 نفر در هر شيفت با آموزش حرفه هاي 
خياطي، حصيربافي ،معرق كار با ساقه گندم ويژه خواهران و 2 
حرفه ملوان عمومي كشتي هاي زير500 تن و موتوريست لنج 

مخصوص برادران آموزش اجرا مي شود.

رايگان  جوانان  به  شده  ارائه  هاي  آموزش  كرد:  تأكيد  وي 
بوده و فرصت مناسبي براي فراهم كردن زمينه اشتغال جوانان 

منطقه است.
شايان ذكر است، اين مركز چهارمين مركز آموزش فني و 

حرفه اي درشهرستان آبادان است.

مركز ارتقاي مهارت نيروي كار شهرك صنعتي دامغان 
به بهره برداري رسيد

دامغان  صنعتي  شهرك  كار  نيروي  مهارت  ارتقاي  مركز 
مورد  سمنان  استاندار  حضور  با  فجر  مبارك  دهه  با  همزمان 

بهره مندي بيش از 3 هزار و 500 روستايي از آموزش هاي 
مهارتي در استان زنجان

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان زنجان، از ابتداي امسال 3 هزار و 569 نفر از روستاييان 
استان زنحان معادل 506 هزار و 43 نفر- ساعت از آموزش هاي 

مهارتي بهره مند شدند.
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  صيادي  قاسم 
در  اشتغال  افزايش  هدف  با  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  زنجان 
در  شاغالن  افزايش  و  روستاييان  مهارت  ارتقاي  و  روستاها 
روستاها و توليدات كشاورزي و توسعه آموزش هاي مهارتي و 
تشويق روستاييان فاقد مهارت جهت اشتغال و كارآفريني در مناطق 
روستايي، از ابتداي سال جاري تعداد 3 هزار و 569 نفر معادل 506 
هزار و 43 نفر- ساعت در 92 روستا در سطح استان و در 106 
كارگاه آموزشي در حرفه هاي مختلف آموزشي در پايگاه هاي آموزش 

روستايي مراكز آموزشي تابعه استان زنجان شركت كرده اند.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان با اشاره به كسب 
رتبه برتر كشوري در توسعه آموزش هاي روستايي با رشد 300 
درصدي در سطح استان بر اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي 
در روستا ها تأكيد كرد و افزود: آموزش فني و حرفه اي بايد به 
توسعه آموزش هاي روستايي بپردازد و برنامه ريزي ها و اقدامات 

مورد  نياز را در اين راستا انجام بدهد.

خوزستان

زنجان

سمنان
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بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان سمنان، اين طرح با حضور عباس رهي استاندار سمنان، 
ملك محمدي نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسالمي، 
محمودي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان و 

جمعي ديگر از مسؤوالن استان به بهره برداري رسيد.
مديركل  محمودي  ابراهيم  پروژه  اين  افتتاح  مراسم  در 
آموزش فني و حرفه اي استان سمنان ، ضمن عرض خير مقدم 
و تبريك فرا رسيدن سي و سومين سالگرد پيروزي شكوهمند 
انقالب اسالمي ايران، به ارائه گزارش عملكرد اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي استان سمنان پرداخت و گفت: دور اول، دوم 
و سوم سفر رياست جمهور به استان سمنان، بركات فراواني را 
مركز  پروژه  افتتاح  است،  داشته  همراه  به  كل  اداره  اين  براي 
راستاي  در  مؤثر  گامي  دامغان  صنعتي  شهرك  مهارت  ارتقاء 
و  است  دامغان  شهرستان  كار  نيروي  مهارت  سطح  ارتقاي 

خواهان همكاري و همفكري بيشتر مسؤوالن شهرستان شد. 
در ادامه مراسم استاندار سمنان با ابراز خرسندي از راه اندازي 
اين مركز ابراز اميدواري كرد كه مديران و كارفرمايان و شاغالن 
به عمل  پروژه  اين  از  را  برداري الزم  بهره  در شهرك صنعتي 

آورند. 
مردم  نماينده  محمدي  ملك  المسلمين  و  االسالم   حجت 
دامغان در مجلس شوراي اسالمي نيز ضمن تبريك دهه مبارك 
فجر، ساخت و تجهيز اين پروژه را بسيار ارزشمند خواند و ابراز 
اميدواري كرد تا با افزايش سطح مهارت در جامعه و به خصوص  

شهرستان دامغان، معضل بيكاري مرتفع شود. 
شهرك  كار  نيروي  مهارت  ارتقاي  مركز  است،  ذكر  شايان 
صنعتي دامغان در زميني به مساحت يك هزار و 500 متر مربع 
با يك هزار و 295 متر مربع محوطه اجرا شده است و اين طرح 
و  بتن  و  كارگاه سنگين شامل مكانيك خاك، خاك  داراي 2 
آزمايشگاه  مواد غذايي و بسته بندي مواد غذايي و يك كارگاه 
باشد و كالس هاي  الكترونيك مي  و   PLC برق  نيمه سنگين 
آموزشي تئوري، سالن اجتماعات، فضاي اداري، نمازخانه، سالن 
پذيرش و نگهبان، انبار، موتورخانه و سرايداري از ديگر بخش هاي 

اين پروژه به شمار مي آيد.  
پروژه مركز ارتقاء مهارت نيروي كار شهرك صنعتي دامغان  
با اعتبار عمراني 500 ميليون تومان از محل اعتبارات دور اول 
سفر رياست جمهوري به استان سمنان و اعتبار تجهيزاتي بالغ 
بر 241 ميليون تومان از محل اعتبارات سازمان آموزش فني و 

حرفه اي كشور به اجرا در آمده است. 
شايان ذكر است كه اين مركز ظرفيت حداقل 36 و حداكثر 

75 مهارت آموز را در هر شيفت آموزشي دارا مي باشد.

افتتاح 2 مركز آموزش فني و حرفه اي در استان فارس

اي  و حرفه  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  فني  آموزش  مراكز  فجر  مبارك  دهه  با  همزمان  فارس، 
زمانيان  حضور  با  ريز   ني  و  خنج  هاي  شهرستان  اي  حرفه 
آموزش  كل  مدير  مبرايي  فارس،  استانداري  معاونان  نافيان  و 
فني و حرفه اي فارس، فرمانداران شهرستان هاي ياد شده، و 
جمع كثيري از مسؤوالن استان و شهرستان افتتاح و مورد بهره 

برداري قرار گرفت. 
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس با اعالم اين 
سومين  و  در سي  توانستيم  الهي  فضل  به  داشت:  اظهار  خبر 
سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي با افتتاح اين دو مركز 
آموزش فني و حرفه اي، گامي ارزنده در كمك به افزايش سطح 

مهارت و دانايي جوانان استان فارس برداريم.
مراكز  تعداد  مركز،  دو  اين  افتتاح  با  گفت:  ادامه  در  وي 

های  رشته  ايجاد  براي  ريزي  برنامه  نشست  برگزاري 
ويژه مددجويان  و كاربردی  مهارتی  جديد آموزشی، 

زندان های استان سيستان و بلوچستان

محمد جهانتيغی، مدير كل آموزش فنی و حرفه ای سيستان 
و بلوچستان در نشست مشترك با مدير كل زندان های استان 
گفت: ارتقای فعاليت های آموزش فنی و حرفه ای در زندان ها با 
راه اندازی و ايجاد رشته های جديد اولويت و هدف اصلی است.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
سيستان و بلوچستان، عليرضا بابايی، مدير كل زندان های استان 
نيز در اين جلسه با تأكيد بر توسعه و گسترش رشته های فنی و 
حرفه ای در جهت اشتغال زايی مددجويان در زندان ها تصريح 
كرد: بهره گيری و استفاده از مربيان مجرب و كارآمد در مراكز 
آموزشی رشته های فنی و حرفه ای در زندان ها و توسعه و 
گسترش رشته های فنی و مهارتی با به كارگيری دانش به ويژه 
در كانون اصالح و تربيت، تأثير بسزايی در پويايی و خالقيت 
مددجويان و گسترش اشتغالزايی در زندان ها و فراهم سازی 

بستر بازگشت سالم مددجويان را به جامعه خواهد داشت.
شايان ذكر است در اين جلسه در خصوص برنامه ريزی و 
برنامه های آموزشی پيشنهادی در سال 1391  سياستگذاری 

بحث و تبادل نظر شد. 

سيستان و بلوچستان

فارس
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هاي  كارگاه  تعداد  و  رسيد  به عدد 46  استان  آموزشي سطح 
آموزشي از 214 به 223 كارگاه آموزشي افزايش يافت.

به  را  خنج  و  ريز  ني  مراكز  ساالنه  آموزشي  تعهد  مبرايي 
سنجي  نياز  اگر  افزود:  و  كرد  اعالم  نفر   230 و   360 ترتيب 
واقعي مشاغل ، مشاوره و رهگيري اشتغال و تعامل بين صنعت 
به خوبي صورت  اين شهرستان ها  و آموزش هاي مهارتي در 
پذيرد، پس از يك سال 590 شغل در اين شهرستان ها ايجاد 

مي شود. 
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس با بيان اين 
مطلب كه رشته هاي ارائه شده در اين مراكز از طريق نيازسنجي 
طراحي شده است اضافه كرد: رشته هاي مكاترونيك، فناوري 
اطالعات، اتومكانيك، برق صنعتي، جوشكاري، صنعت ساختمان 

و لوله كشي در اين مراكز آموزش داده مي شود.
الزم به ذكر است، مراسم افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي 
شهرستان خنج صبح روز دوشنبه، 17 بهمن ماه سال جاری و 
مراسم افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي ني ريز بعد از ظهر 

همان روز برگزار شد.

گردهمايي مسؤوالن آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي 
استان قم با حضور رييس مجلس شوراي اسالمي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان قم، گردهمايي انجمن هاي صنفي كارفرمايان آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي استان قم، عصر روز دوشنبه، اول اسفند ماه 
با حضور رييس مجلس شوراي اسالمي، معاون وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و جمع گسترده ي مديران و مؤسسان و مربيان آموزشگاه هاي 

آزاد فني و حرفه اي در استان قم برگزار شد.
در اين مراسم كه دكتر علي الريجاني رييس مجلس شوراي 
اسالمي و نماينده مردم قم و همچنين دكتر پرند معاون وزير 
و  فني  آموزش  سازمان  رييس  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون، 
حرفه اي كشور به عنوان سخنران به ايراد سخن پرداختند و 

چالش هاي پيش روي بخش خصوصي مطرح شد.
دكتر پرند در اين گردهمايي با اشاره به اينكه آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي بازوي پرتوان سازمان در بحث آموزش هاي 
مهارتي هستند، اظهار داشت: براي رسيدن به اشتغال پايدار و 
رفع بيكاري در هركشوري شرط الزم و اساسي اجراي آموزش 

كل  اداره  در  فناوري  و  مهارت  آموزش  نظام  تبيين 
آموزش فني و حرفه اي قزوين

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان قزوين، يك دوره كارگاه آموزشي براي تبيين آيين نامه 
امور  مديركل  حضور  با  فناوري  و  مهارت  آموزش  نظام  جديد 
اداري و منابع انساني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در 
مركز برادران شماره يك البرز قزوين براي كليه مراكز استاني 

برگزار شد. 
وي در تحليل محورهاي آيين نامه جديد به تشريح موضوعاتي از 
قبيل اهداف آموزش در نظام جديد، اصول مبتني بر اهداف، مرجع 
تدوين شيوه ها و استانداردهاي آموزش جديد براي دانشگاه جامع 
علمي-كاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي، حضور در محيط كار 
واقعي و شبيه سازي شده در سطوح تحصيلي بعد از ديپلم، آمايش 
سرزمين به معناي بهره گيري از ظرفيت هاي بخش هاي مختلف با 
رويكرد تقاضا محوري و نوآوري و تنوع روش هاي اجرا و تامين نياز 
آموزشي حوزه هاي شغلي تا باالترين سطوح و تا مادام العمر، محيط 
كار واقعي و شبيه سازي شده، آموزش هاي تكميلي بين سطوح 
تحصيلي و معادل سازي با دوره هاي رسمي، ايجاد دوره هاي مقطع 
دار در حوزه فني)كاردان فني، مهندسي فناوري، مهندسي فناوري 
ارشد و مهندسي فناوري خبره( ، ايجاد دوره هاي مقطع دار در حوزه 
حرفه اي )كاردان حرفه اي، كارشناس حرفه اي، كارشناس حرفه اي 

ارشد و كارشناس حرفه اي خبره( و ... پرداخت.

قم

قزوين

برگزاري كارگاه آموزشي مذكور رضايت  اين گزارش  بر  بنا 
شركت كنندگان را به همراه داشت. 

مركز آموزش فنی وحرفه ا ی نبوت دراستان قم افتتاح شد

همزمان با سی و سومين سالگرد پيروزی انقالب شكوهمند 
اسالمی ايران و در آستانه سالروز ورود حضرت معصومه )س( 
به شهر مقدس قم مركز آموزش فنی وحرفه ای نبوت با حضور 
استاندار ونماينده مردم قم در مجلس شورای اسالمی و جمعي 

از مديران افتتاح شد .
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
مراسم  در  پور  موسی  المسلمين  و  االسالم  حجت  قم،  استان 
افتتاح اين مركز كه از مصوبات سفر رياست جمهوری به استان قم 
می باشد با اشاره به اهميت ونقش آموزش های فنی و حرفه ای،  
نيروی انسانی ماهر و آموزش ديده را محور پيشرفت و توسعه 
پايدار عنوان و تصريح كرد: رسيدن به رشد وتوسعه و عمران 

و آبادانی بدون نيروی انسانی آموزش ديده امكان پذير نيست.
ای  وحرفه  فنی  های  آموزش  گفت:  ادامه  در  قم  استاندار 
منجر به كار آفرينی شده و شخص مهارت آموز می تواند منشاء 

ايجاد شغل برای افراد ديگر باشد .
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مهارتي و آموزش هاي فني و حرفه اي است.
وي افزود: از دو سال قبل گروهي منسجم در سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور و وزارت علوم و دانشگاه جامع علمي-

كاربردي به تدوين نقشه راه و نظام جامع در حوزه آموزش هاي 
مهارتي پرداخته اند.

آموزشگاه هاي  به مشكالت پيش روي  اشاره  با  پرند  دكتر 
آزاد فني و حرفه اي اظهار داشت: يكي از مشكالت اساسي اين 
بخش عدم پوشش بيمه تأمين اجتماعي كاركنان آموزشگاه هاي 

آزاد فني و حرفه اي است. 
ايشان ضرورت حمايت بيمه اي از اين قشر را مورد تأكيد 
تا  گرفت  خواهيم  كار  به  را  خود  توان  تمام  افزود:  و  داد  قرار 
بتوانيم اين مهم را اجرايي كرده و اميدواريم كه مجلس شوراي 

اسالمي نيز حمايت الزم را داشته باشد.
براي پرداخت تسهيالت  انجام شده  از مذاكرات  دكتر پرند 
به آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي خبر داد و خاطر نشان 
كرد: در خصوص پرداخت تسهيالت با صندوق مهر امام رضا )ع( 
مذاكراتي انجام شده و قرار شده كه وامي در اختيار آموزشگاه هاي 

آزاد فني و حرفه اي قرار گيرد.
 وي افزود : مشكل اساسي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي 
تعدادي از دستگاه هايي هستند كه جايگاه آموزش مهارتي غير 
رسمي نداشته و يا در رشته هاي غير مرتبط فعاليت مي كنند.

دكتر پرند يادآور شد : اين دستگاه ها نبايد به صورت موازي 
در اين رشته  فعاليت داشته باشند و بايد پيگيري الزم انجام شده 
و قوانين به نحوي اجرا و تدوين شود كه دستگاه هايي كه متولي 
اين آموزش هاي مهارتي نيستند از موازي كاري خودداري كنند. 
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از تدوين سند 
و  داد  خبر  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  راهبردي 
صورت  به  سياست   27 و  راهبرد   8 با  سند  اين  كرد:  تصريح 

عملياتي  طراحي شده است.
براي  مناسبي  بستر  سند  اين  در  داشت:  اظهار  پرند  دكتر 

حضور بخش غير دولتي و تعاوني فراهم شده است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به فعال شدن 
هيأت نظارت مركزي در سازمان اشاره و اظهار داشت: در اين 
مورد  اي  حرفه  و  فني  آزاد  هاي  آموزشگاه  مشكالت  هيأت 

بررسي قرار مي گيرد. 

دكتر علي الريجاني در گردهمايي مسؤوالن آموزشگاه هاي آزاد فني 
و حرفه اي  استان قم:

توسعه كشور  اي در  و حرفه  فني  نقش آموزش هاي 
بي بديل است

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان قم، دكتر علي الريجاني عصر روز دوشنبه، اول اسفند ماه 
در گردهمايي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان قم 

حضور يافت.
وي يكي از مسائل مهم براي توسعه كشور را توجه به آموزش هاي 
ما در زمينه  انقالب،  از  و گفت: پس  اي دانست  فني و حرفه 
توسعه دانشگاه ها موفق بوده ايم و آباداني و توسعه در بخش هاي 
مختلف فني و اقتصادي در كشور با موفقيت دنبال شده است و 

اين يكي از افتخارات انقالب اسالمي است.
بايد  اي  حرفه  و  فني  آزاد  هاي  آموزش  اينكه  بيان  با  وي 
جايگاه اصلي خود را پيدا كنند، افزود: بسياري از افرادي كه از 
دانشگاه ها فارغ التحصيل مي شوند امكان ورود به بازار كار را 
ندارند و برخي مايل هستند كه سريعتر به كار مشغول شوند و 
آموزش هاي فني و حرفه اي اين مسير را كوتاه تر كرده است.

دكتر الريجاني با اشاره به توجه كشور هاي توسعه يافته به 
مقوله آموزش هاي فني و حرفه اي گفت: آموزش هاي فني و 
حرفه اي مي تواند منجر به توسعه گسترده در سطح كشور شود. 
نهادهاي  از  مهارتي  هاي  آموزش  اجراي  در  هرچه  افزود:  وي 
مردمي مثل آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي بهره گرفته شود، 
كار سريع تر دنبال شده و اميدوارم كه اين مسير با جديت دنبال شود.

رييس مجلس شوراي اسالمي و نماينده مردم قم در خصوص 
پوشش تأمين اجتماعي مؤسسان و مديران آموزشگاه ها گفت: 
اين سخن حرف حقي است و ما نيز آن را قبول داريم و اگر 
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي پيشنهادي را مطرح كند آن 

را دنبال خواهيم كرد.
دكتر الريجاني درباره محل استقرار آموزشگاه هاي آزاد فني 
رسيده  تصويب  به  هشتم  مجلس  در  قانوني  افزود:  حرفه اي  و 
است و شرايطي براي اشتغال خانگي مهيا شده است و پيگيري  
خواهيم كردكه به وسيله اين قانون از آموزشگاه هاي آزاد فني و 

حرفه اي حمايت الزم صورت گيرد.
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كردستان

اي در شهرستان  و حرفه  فني  افتتاح 2 مركز آموزش 
دهگالن و  شهر موچش

وحدت،  هفته  و  فجر  مبارك  دهه  گراميداشت  ميمنت  به 
و  دهگالن  شهرستان  دي   9 اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز 
شهر موچش با حضور استاندار كردستان و تني چند از مديران 
دستگاه هاي اجرايي، ائمه جمعه و جماعات، بخشدار، فرماندار، رؤسا 
و مديران ادارات و سازمان ها و نهادهاي دهگالن، به بهره برداري 

رسيدند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
مركز  افتتاح  مراسم  در  كردستان  استاندار  كردستان،  استان 
مصوبات سفر  از  كه  اي 9 دي دهگالن  و حرفه  فني  آموزش 
بيان  با  بود  كردستان  استان  به  دولت  هيأت  و  رييس جمهور 
توسعه  اصلي  عوامل  از  متخصص  انساني  نيروي  تربيت  اينكه 
اميدواريم  داشت:  اظهار  است  كشور  هر  اجتماعي  و  اقتصادي 
بهره برداري از اين مركز،  تحول در بخش هاي توليدي، صنعتي 

و كشاورزي منطقه دهگالن را به همراه داشته باشد.
مدير كل آموزش  فني و حرفه اي استان كردستان در مراسم 
سومين  و  سي  تبريك  ضمن  دهگالن،  آموزشي  مركز  افتتاح 
سالروز پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي  و هفته وحدت گفت: 
با  دهگالن  شهرستان  دي   9 اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز 
اداره  تالش  و  متبوع  سازمان  و  استان  مسؤوالن  هاي  حمايت 
كل مسكن و شهرسازي استان به عنوان مجري طرح با اعتباري 
بالغ بر 17 هزار و 971 ميليون ريال احداث شده و عالوه بر دارا 
بودن مجموعه امور اداري با 6 كارگاه آموزشي در رشته هاي 
تاسيسات الكتريكي، رايانه، اتومكانيك، برق صنعتي، جوشكاري 
و صنايع ساختمان با اعتباري بالغ بر 3 هزار و 700 ميليون ريال 
با بهترين و پيشرفته ترين امكانات و تجهيزات روز راه اندازي شده 

است.
بنا بر اين گزارش مركز آموزش فني و حرفه اي موچش در 
زميني با مساحت يك هزار و 540 متر مربع با زير بناي 338 
متر مربع كه احداث آن جز ء صندوق  فرصت هاي شغلي مي باشد 

با همت و تالش فراوان همكاران اين اداره كل و مركز كامياران 
براي ارائه آموزش هاي مهارتي به جوانان عزيز اين منطقه در 

دهه مبارك فجر افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
سيد جميل احمدي افزود: جهت تعمير و باز سازي اين مركز 
مبلغ520 ميليون ريال و بابت تجهيزات كارگاهي و آموزشي آن 
نيز  مبلغ 440 ميليون ريال  و جمعاً مبلغ 960 ميليون ريال  

هزينه شده است.
اي شهر  و حرفه  فني  آموزش  مركز  كرد:  نشان  وي خاطر 
موچش داراي دو كارگاه آموزشي اتومكانيك و فناوري اطالعات، 
ارائه آموزش هاي  كالس هاي تئوري و مجموعه اداري بر اي 

فني و حرفه اي و مهارتي در منطقه راه اندازي شده است.
با داشتن فضاهاي مناسب، دو كارگاه  وي افزود: اين مركز 
آموزشي اتومكانيك و فناوري اطالعات ، كالس هاي تئوري و 

اتاق هاي مربي و  ساختمان سرايداري به بهره برداري رسيد.
احمدي افزود: استان كردستان هم اكنون از 18 مركز مهارت 
آموزش ثابت برخوردار است و اين مراكز به تربيت نيروي انساني 

ماهر و متخصص مشغول فعاليت هستند.
و  فني  آموزش  مركز  نزديك  آينده  در  ا...  انشاء  گفت:  وي 
استان  اين  استاندار  توسط  نيز  آباد  سرو  شهرستان  اي  حرفه 
مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت تا مردم عزيز آن منطقه از 

مزاياي آموزش هاي فني و حرفه اي بهره مند شوند.

افتتاح 4 مركز آموزش فني و حرفه اي استان كرمان 
در دهه مبارك فجر

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان از افتتاح 4 
مركز آموزش فني و حرفه اي در كرمان و سيرجان و شهرستان 

انار در دهه مبارك فجر خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
آموزشي  هاي  پروژه  اين  گفت:  نژاد  ابراهيمي  مهدي  كرمان، 
شامل مركز آموزش فني و حرفه اي شهرك هاي صنعتي شماره 

1 و 2 و شهرك صنعتي سيرجان و شهرستان انار است.
صنعتي  شهرك  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  گفت:  وي 
ظرفيت  با  و  ريال  ميليون   70 و  هزار   5 اعتبار  با  سيرجان، 
با 2 هزار و 500 مترمربع عرصه و  آموزشي 910 نفر - دوره 
اعتبار 5000  با  اعيان، مركز شهرك صنعتي شماره 1 كرمان 
و  هزار   2 و  آموزشي  ظرفيت  دوره  نفر-  و 820  ريال  ميليون 
700 متر مربع عرصه و اعيان و مركز شهرك صنعتي شماره 2 
با اعتبار 5 هزار و 100ميليون ريال و 350 نفر دوره و 3 هزار و 

كرمان
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200 مترمربع در دهه مبارك فجر افتتاح شد.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمان افزود: مركز 
آموزش فني و حرفه اي شهرستان انار با 2 رشته تأسيسات و 
برق ساختمان در ساختماني به مساحت 4 هزار مترمربع افتتاح 
بافي و صنايع  شد و به تمامي مراجعان طرح هاي بيمه قالي 
اين شهرستان  آزاد  هاي  آموزشگاه  و  مراجعان صنفي  دستي، 

خدمات ارائه مي شود.
ابراهيمي نژاد افزود: اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
جوار  روستايي،  سيار،  مركز  ها  ده  ثابت،  مركز   21 با  كرمان 
در  آزاد بخش خصوصي  آموزشگاه  از 600  بيش  و  دانشگاهي 
سراسر استان به ارائه انواع آموزش هاي مهارتي در بخش هاي 
صنعت، خدمات، بازرگاني و كشاورزي پرداخته و آماده پذيرايي 

از كليه متقاضيان است.

راه اندازي بيش از 10 كارگاه جديد مهارت آموزي در 
مراكز آموزش فني وحرفه اي استان كرمانشاه

از  بيش  فجر  مبارك  دهه  ا...  ايام  فرارسيدن  با  همزمان 
10كارگاه جديد مهارت آموزي در مراكز آموزش فني وحرفه اي 
روانسر، گيالنغرب، شماره 3 خواهران كرمانشاه،ثالث باباجاني، 
سرپل ذهاب، جوانرود و شماره 2 كرمانشاه با حضور فرمانداران 
به  و  افتتاح  و شهرستاني  استاني  و مسؤوالن  مقامات  و ساير 

بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
كرمانشاه اين كارگاه ها شامل كارگاه رويه كوب مبل و طراحي دوخت 
در مركز آموزش فني و حرفه اي روانسر، كارگاه هاي تأسيسات 
آموزش  مركز  قارچ  پرورش  و  صنعتي  برق  برودتي،  حرارتي- 
جوشكاري  كارگاه  گيالنغرب،  شهرستان  اين  اي  حرفه  و  فني 
اي  حرفه  و  فني  خواهران  سه  شماره  مركز  در  بانوان  ويژه 
و  فني  آموزش  مركز  ازگله  بخش  رايانه  كارگاه  كرمانشاه، 
چوب  صنايع  هاي  باباجاني،كارگاه  ثالث  شهرستان  اي  حرفه 
اين شهرستان  اي  فني وحرفه  آموزش  نو مركز  انرژي هاي  و 
كالشي  بخش  شروينه  روستاي  خياطي  كارگاه  ذهاب،  سرپل 
مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان جوانرود و كارگاه هاي 
صافكاري و نقاشي خودرو در مركز آموزش فني و حرفه اي شماره 

2 مي باشند.
در  باباجاني  ثالث  شهرستان  فرماندار  گزارش  اين  بر  بنا 
باباجاني  ثالث  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كارگاه  افتتاح  مراسم 
مذكورضمن قدرداني از تعامل اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كرمانشاه با فرمانداران استان گفت: مهارت آموزي نياز 

كرمانشاه

امروز جوانان است و مي بايستي با ايجاد رغبت و تمايل درجوانان 
آنان را در مسير فراگيري آموزش هاي فني وحرفه اي قرار دهيم.

كارگاه  افتتاح  مراسم  در  گيالنغرب  شهرستان  فرماندار 
آموزش فني و حرفه اي گيالنغرب با تأكيد بر نقش چشمگير 
شهرستان  جوانان،  اشتغال  در  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش 
امروزه گسترش آموزش هاي فني و مهارتي در توسعه  گفت: 

اقتصادي كشور ضروري است.
همچنين در مراسم افتتاح كارگاه هاي مركز آموزش فني و 
حرفه اي سرپل ذهاب فرماندار اين شهرستان با تأكيد بر توسعه 
و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي عدم مهارت را عامل 

اصلي بيكاري جوانان دانست.
بنا بر اين گزارش، فرماندار شهرستان جوانرود با مثبت ارزيابي 
نمودن اقدامات بعمل آمده از سوي مركز آموزش فني و حرفه اي 
استان  ارزنده مجموعه فني وحرفه اي  از تالش هاي  شهرستان 

تقدير و قدرداني نمود.
فرمانداري كرمانشاه در  امور عمراني  و  ريزي  برنامه  معاون 
مراسم افتتاح كارگاه آموزش فني و حرفه اي شماره 2 كرمانشاه 
با اشاره به اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي در دنياي امروز، 
عقب  باعث  مهارتي  و  فني  هاي  آموزش  به  توجه  عدم  گفت: 

ماندگي و توسعه نيافتگي كشورها خواهد شد. 

كل  اداره  بين  فقر،  كاهش  سند  نامه  تفاهم  انعقاد 
آموزش فني و حرفه اي كهگيلويه و بوير احمد و كميته 

امداد امام خميني )ره( 

اقشار  از  حمايت  استان،  سطح  در  فقر  كاهش  راستاي  در 
محروم، توانمند سازي و خود كفايي آنان  و بر اساس اصل سوم 
ماده 95 برنامه چهارم توسعه اقتصادي و فرهنگي سند چشم 
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، تفاهم نامه اي بين اداره 
كميته  و  بويراحمد  و  كهگيلويه  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل 
امداد امام خميني )ره( استان كهگيلويه و بويراحمد منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
كهگيلويه و بويراحمد، آقايي مدير اين اداره كل در اين خصوص 
گفت: اين توافقنامه در  جهت اختصاص سهميه آموزش رايگان 
به مدد جويان تحت حمايت و همچنين تأمين مربي، برگزاري 
روزي  شبانه  هاي  خوابگاه  از  مندي  بهره  و  سيار  هاي  دوره 

خواهد بود.
حق  پرداخت  از   مددجويان  بخشودگي  داشت:  اظهار  وي 
در  همكاري  نيز  و  اي  حرفه  و  فني  گواهينامه  صدور  آزمون، 

كهگيلويه و بوير احمد
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امكانات فني خوابگاه ها به منظور حرفه آموزي دانش  تجهيز 
آموزان مددجو از ديگر مفاد اين تفاهم نامه است.

شهرستان  در  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  افتتاح 
گاليكش استان گلستان

و  فني  آموزش  مركز  فجر  مبارك  دهه  ا...  ايام  با  همزمان 
حرفه اي در شهرستان گاليكش افتتاح شد.

امضاي تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي گيالن و اداره كل زندان هاي استان 

تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
گيالن با اداره كل زندان هاي استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
در  تدريس  جهت  الشرايط  واجد  مربی  تأمين  گيالن،  استان 
كارگاه های آموزشی مستقر در ندامتگاه ها، تأمين ابزار و مواد 
به  دوره  پايان  آزمون  برگزاری  تاريخ  اعالم  آموزشی،  مصرفی 
با  مطابق  مددجويان  از  آزمون  اخذ  و  آزمونگر  اعزام  و  زندان 
تاريخ اعالم شده، صدور گواهينامه مهارت حداكثر يك ماه پس 
پايان دوره برای مددجويانی كه حد نصاب  از برگزاری آزمون 
نمره را كسب نموده اند، ارائه مشاوره كارشناسی به مسؤوالن 
و  فعلی  آموزشی  فضاهای  بهسازی  خصوص  در  ها  ندامتگاه 
تجهيز آنها و ايجاد فضاهای آموزشی جديد با تجهيزاتی مطابق 
استاندارد، بخشي از  تعهدات اداره كل آموزش فني و حرفه اي  

استان گيالن براساس تفاهم نامه مذكور است. 
رفع  و  آموزشی  مناسب  فضای  تأمين  گزارش،  اين  بر  بنا 
كارشناسی  نظرات  مطابق  آموزشی  فضای  بهسازی  و  نواقص 
و  ايمنی  تامين ملزومات  و  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
آموزشی  های  كارگاه  تجهيز  گرمايش،  و  وسرمايش  بهداشتی 
ندامتگاه ها مطابق با استاندارد های مهارت آموزشی حرفه های 
از جمله  مربيان سازمان  و ذهاب  اياب  نظرتأمين وسيله  مورد 

تعهدات اداره كل زندان هاي استان گيالن است.
شايان ذكر است، اين تفاهم نامه از آغاز برنامه های آموزشی 

سال1391 تا پايان اسفند ماه همان سال معتبرخواهد بود.

   گيالن

گلستان

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
استان گلستان ، طي مراسمي با حضور فرماندار شهرستان گاليكش، 
اعضاي شوراي شهر و ديگر مسؤوالن محلي مركز آموزش فني و 

حرفه اي شهرستان گاليكش فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد.
اي  وحرفه  فني  آموزش  مركز  سرپرست  مراسم  اين  در 
شهرستان مينودشت و مسؤول راه اندازي مركز گاليكش گفت : مركز 
آموزش فني و حرفه اي گاليكش در 4 رشته آموزشي شامل پرورش 
قارچ ، پرورش گياهان آپارتماني و طراحي و معماري ويژه بانوان و تعمير 

لوازم خانگي ويژه آقايان فعاليت خود را آغاز كرده است .
سرپرست مركز آموزش فني و  حرفه اي شهرستان مينودشت 
افزود : اقدامات الزم براي جذب مربيان مجرب انجام شده است 
و خواستار كمك بيشتر نهادهاي دولتي و ارگان هاي شهرستان 
در خصوص اطالع رساني براي جذب كارآموز و نهادينه شدن 

شعار هر ايراني، يك مهارت شد.
از نقش  با تقدير  نيز  صباغيان فرماندار شهرستان گاليكش 
اداره كل آموزش فني و  حرفه اي استان در افتتاح اين مركز 
آموزشي بر همكاري هرچه بيشتر مسؤوالن شهرستاني در انجام 

فعاليت هاي آموزشي و رضايتمندي مردم منطقه تأكيد كرد.

در   ASDاي حرفه  و  فني  آموزش  مركز  اندازي  راه 
جوار دانشگاه آيت ا... بروجردي 

مركز آموزش فني و حرفه اي ASD در جوار دانشگاه آيت ا... 
بروجردي شهرستان بروجرد راه اندازي مي شود. 

اي  و حرفه  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
دانشجويان  مهارت  سطح  ارتقاء  راستاي  در  لرستان،  استان 
در  نفر- ساعت  هزار  معادل 140  نفر  و 100  هزار  تعداد يك 
مراكز آموزش فني و حرفه اي ASD جوار دانشگاه آزاد و پيام 
نور شهرستان بروجرد موفق به گذراندن دوره هاي آموزشي و 

دريافت گواهينامه مهارت شدند.
فني  آموزش  مركز  نزديك  اي  آينده  در  اين گزارش  بر  بنا 
ا... بروجردي شهرستان  و حرفه اي ASD جوار دانشگاه آيت 

بروجرد راه اندازي مي شود.

لرستان
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مركز  در  خواهران  ويژه  جديد  رشته  سه  اندازي  راه 
ICT بندرعباس

كافي  فضاي  داشتن  با  بندرعباس  اطالعات  فناوري  مركز 
اقدام به راه اندازي و تجهيز سه كارگاه كرد.

مورد  خمين  شهرستان  در  بافي  قالي  آموزش  كارگاه 
افتتاح و بهره برداري قرار گرفت

كارگاه آموزش قالي بافي در شهرستان خمين در ايام ا... دهه 
مبارك فجر مورد افتتاح و بهره برداري قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استاندار،  با حضور  آموزشي كه  اين كارگاه  استان مركزي، در 
اسالمي،  شوراي  مجلس  در  خمين  نماينده  خمين،  فرماندار 
مديران كل آموزش فني و حرفه اي و سازمان صنعت و معدن و 

تجارت  و جمعي از مديران شهرستاني افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان مركزي، تعداد 120  نفر از كارآموزان رشته قالي بافي 

حضور مركز آموزش فنی و حرفه ای 22 بهمن ساری 
كارآفرينی  توسعه  و  اشتغال  ملی  نمايشگاه  اولين  در 

استان مازندران

اولين  در  ساری  بهمن   22 ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز 
مازندران  استان  كارآفرينی  توسعه  و  اشتغال  ملی  نمايشگاه 

شركت نمود.
بنا به گزارش روابط عمومی مركز آموزش فنی و حرفه ای 22 
بهمن ساری با توجه به برگزاری اولين نمايشگاه ملی اشتغال 
صنعتی  دانشگاه  در  مازندران  استان  كارآفرينی  توسعه  و 
اين  در  مركز  اين  بابل  شهرستان  مصلی  محل  در  نوشيروانی 

نمايشگاه شركت نمود.
و  كارآفرينان  فن  اساتيد  از  با حضور جمعی  نمايشگاه  اين 
مولدان كسب وكار با هدف معرفی كلينيك اشتغال، كار آفرينی 

و مشاغل خانگی و بومی نمايشگاهی برگزارشد. 
الزم به ذكر است، در اين نمايشگاه كه مركز آموزش عالی 
علمی - كاربردی 22 بهمن  )شرفدار كال( غرفه ای با حضور 
ابزار دقيق را به خود اختصاص داد و  الكترونيك و  تيم رشته 
در ايام بر پايی نمايشگاه به دليل عملياتی بودن سيستم های 
مستقر غرفه مذكور جزء غرفه های پر بيننده و برجسته بود و 
قابل توجه اينكه اغلب بازديدكنند گان از قشر صنعت كاران و 

دانشجويان فنی بودند.

هرمزگان

مركزي

مازندران
تحت آموزش قرار مي گيرند.

براساس اين طرح، فراگيران پس از طي دوره آموزش قالي بافي 
و پس از عقد قرارداد با شركت مذكور تحت پوشش بيمه قرار 
گرفته و محصوالت بافته شده نيز از طريق شركت معين ابريشم 

به بازار عرضه مي گردد.
افتتاح  اين  حاشيه  در  مركزي  استاندار  گزارش  اين  بر  بنا 
امر  در  تواند  مي  اينكه  طرح ضمن  اين  اجراي  داشت:  عنوان 
آموزش بانوان در خصوص فعاليت در بخش مشاغل خانگي موثر 
اشتغال  ايجاد  نوعي  به  و  فراگيران  روحيه  تقويت  باعث  باشد 

پايدار  و افزايش صادرات فرش نيز مي گردد .
به  فضايي  داراي  آموزشي  كارگاه  اين  است  ذكر  شايان 
مساحت 240 متر مربع و 38 دار قالي بوده و كارآموزان در پايان 

دوره آموزشي موفق به دريافت گواهينامه مهارت خواهند شد .

علمي-  مركز  و  هتلداري  آموزش  مجموعه  افتتاح 
كاربردي آموزش فني و حرفه اي قشم 

مجموعه آموزش هتلداري و مركز علمي- كاربردي آموزش فني 
و حرفه اي قشم در دهه فجرانقالب اسالمي 1390 افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان هرمزگان، اين مجموعه با حضور امام جمعه ، فرماندار ، 
مسؤوالن منطقه آزاد، فرماندهان سپاه و بسيج و ديگر مسؤوالن 

آن شهرستان افتتاح شد.
بنا بر اين گزارش، اين مجموعه با زيربناي 300 متر مربع در 
دو طبقه و 4 واحد آموزشي كارگاهي و صرف اعتباري  بالغ بر 
يك هزار و 200ميليون ريال از محل اعتبارات اداره كل آموزش 

فني و حرفه اي استان به بهره برداري رسيد.
ناصري، رييس مركز شهيد همت قشم بااعالم اين خبر گفت: 
عمليات عمراني اين مجموعه از ابتداي ارديبهشت ماه امسال آغاز 
شد و در نيمه دوم سال جاري تجهيز و آماده سازي آن پايان پذيرفت.

رييس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان قشم افزود: 
خانه داري هتل، اتاق داري هتل، كارمند پذيره و ميزآراي هتل 
4 حرفه آموزشي اين مركز با طول هر دوره به ترتيب،320،250،  

325  و80  ساعت است.



13
90 

ند
سف

 و ا
من

/به
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

26

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
هرمزگان، كارگاه عكاسي و تصويربرداري با صرف اعتباري بالغ 
بر 150 ميليون، كيف دور چرمي 50 ميليون و صدف ساز 100 
ميليون ريال تجهيز شده اند و پيش بيني مي شود اين كارگاه ها تا 

پايان سال به بهره برداري برسند. 
سيده اسماء كريمي رييس مركز فناوري اطالعات بندرعباس 
گفت: در سال جاري بيش از يكصد هزار نفر- ساعت در 9 حرفه 
آموزش در اين مركز اجرا شده است و براي سه ماهه اول سال 

آينده نيز14 رشته آموزشي پيش بيني شده است. 
كار  تعمير  اي،  رسانه  چند  كننده  توليد  افزود:  كريمي 
تكنسين  صفحات،  مقدماتي  طراحي  شخصي،  رايانه  عمومي 
 ،LINUX عمومي شبكه هاي كامپيوتري، امنيت سيستم هاي
عكاسي ديجيتال، صدف ساز ،كيف دوز چرمي، رايانه كار تدوين 
فيلم و صدا ssp ، كارور corel draw ، تكنسين تجهيزات شبكه 
 Draem و  امنيت شبكه، تصويربرداري   ،ccna هاي كوچك 
آينده  سال  نخست  ماهه  سه  آموزشي  هاي  رشته   weaver
رايگان  به طور  اين مركز  تمامي آموزش ها در  و  بود  خواهند 

براي عموم برگزار مي شوند.

ارائه بيش از 240 هزار نفر- ساعت آموزش های فنی 
و حرفه ای ويژه زندانيان استان همدان

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان همدان، بيش از 240 هزار نفر- ساعت آموزش های فنی 

و حرفه ای ويژه زندانيان اين استان ارائه شده است.
مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اعالم اين 
خبر گفت: آموزش به زندانيان به صورت كارشناسی شده انجام 
می گيرد و طبق نياز جامعه آموزش هاي ويژه برای زندانيان 

اختصاص می يابد.
به  آموزش  اهداف  از  يكی  داد:  ادامه  باقری  مهدی  سيد 
زندانيان ايجاد انگيزه و اميد در بين زندانيان است كه به هنگام 
آزاد شدن مشغول به كار با استفاده از مهارتی كه فراگرفتند شوند.

وی با اشاره به اينكه تا كنون 242 هزار و 512 نفر- ساعت آموزش 
به زندانيان ارائه شده است، اظهار داشت: بيشترين ميزان آموزش و 

تعهد را مركز آموزش فني و حرفه اي  همدان اجرا كرده است.
مديركل آموزش فنی و حرفه ای همدان برخی رشته های 
اين  برای  تاكنون  جاری  سال  ابتدای  از  شده  ارائه  آموزشی 
ارتقاي  و  كار  مونتاژ  شخصی،  رايانه  عمومی  كارور  را  بخش 
پرورش   ،Visal Basic نويس  برنامه  شخصی،  كامپيوترهای 
دهنده زنبور عسل، كشتكار گلخانه خاكی، سازنده تار، سرويس 
و نگهداری خودرو، جوشكاری با فرآيند قوس الكتريكی دستی

E3 و E6 و معرق كار اعالم كرد.

همدان

افتتاح طرح هاي عمراني- آموزشي مركز تربيت مربي 
و پژوهش هاي فني و حرفه اي

همزمان با گراميداشت ايام ا... مبارك دهه فجرسالن اجتماعات 
بصيرت، دو سالن ورزشي ويژه خواهران و برادران ، فضاي آموزشي 
دپارتمان طراحي دوخت، باز سازي و نوسازي چهار خوابگاه 300 
نفره، دپارتمان رشته گرافيك و نقشه كشي ، دو آزمايشگاه، البراتور 
زبان و كارگاه صنايع ساختمان كه از جمله طرح هاي عمراني و 
مهارتي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي است 
توسط دكتر پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي در حاشيه مراسم مذكور نشست معاون وزير 
و  فني  آموزش  سازمان  رييس  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون، 
حرفه اي كشور با مربيان، مدرسان، كارشناسان و كاركنان در 

اين مركز برگزار شد.
دكتر پرند معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور در اين نشست به بيان دستاوردهاي 

اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  احداث  زني  كلنگ 
خواهران بافق

و  سي  رسيدن  فرا  و  اسالمي  انقالب  فجر  دهه  با  همزمان 
زني  كلنگ  مراسم  اسالمي،  انقالب  پيروزي  سالروز  سومين 
احداث مركز فني وحرفه اي خواهران بافق با حضور مدير كل 
امام  و  استاندار  عمراني  معاون  يزد،  اي  حرفه  و  فني  آموزش 

جمعه و فرماندار بافق برگزار شد.
بنا برگزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
يزد، رييس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بافق تعداد 
كارآموزان خواهر، اين مركز را به طور متوسط 350 نفر- دوره 
كارآموزان  استقبال  به  توجه  با  افزود:  و  كرد  عنوان  سال  در 

خواهر احداث مركزي براي اين مجموعه احساس مي شد.
كاظم ناظمي اضافه كرد: در حال حاضر تمامي رشته هاي خياطي 
و دوخت و كليه رشته هاي هنر به هنرجويان آموزش داده مي شود 
و رشته هاي GPS، سوخت نگار، رشته هاي زير مجموعه آشپزي 
و شيريني پزي در سال آينده به اين كارآموزان ارائه مي شوند.

مركز تربيت مربي

يزد
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نشست مدير عامل شركت K  ZK كشور آلمان با مسؤوالن 
مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي

به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
مركز  المللي  بين  هاي  راستاي همكاري  در  اي،  و حرفه  فني 
تربيت مربي با كشور هاي توسعه يافته و صنعتي، نشستي در 
روز چهارشنبه، دهم اسفند ماه سال جاري با حضور مدير عامل 
مركز  رياست  كنفرانس  سالن  در  آلمان  شركتKZKكشور 

برگزار شد.
تربيت  مركز  رييس  گلپايگاني  توكلي  علي  نشست  اين  در 
شركتKZKكشور  عامل  مدير  اورينگ  ميشائيل  با  مربي 
آلمان، مبرايي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس، 
از مهندسين شركت KZK و خانم فرحيان رييس  كشاورزي 
و  معدن  صنعت،  سازمان  فناوري  و  پژوهش  و  آموزش  اداره 

تجارت استان فارس به بحث و گفتگو پرداختند.
توكلي ضمن خير مقدم و خوش آمد گويي به حاضران به 
معرفي فعاليت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 
مركز تربيت مربي پرداخت و در خصوص زمينه هاي همكاري 

مشترك با شركتKZK مواردي را بيان كرد.
عامل شركت مدير  اورينگ  ميشائيل  نشست  اين  ادامه  در 

KZK كشور آلمان ضمن تقدير و تشكر زمينه هاي همكاري 
را وسيع و مثبت ارزيابي كرده و براي مقدمات انجام پروژه هاي 
مشترك اعالم آمادگي كرد تا دوره هاي ويژه مورد نياز مربيان 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور توسط كارشناسان ارشد 

آلماني در مركز تربيت مربي و كشور آلمان برگزار نمايند.
در خاتمه از دپارتمان هاي تأسيسات، CNC، درودگري و 

فناوري آموزشي اين مركز بازديد صورت گرفت.

مركز  بين  پژوهشي  و  آموزشي  هاي  همكاري  نشست 
با  و حرفه اي كشور  فني  پژوهش هاي  و  تربيت مربي 

آموزش فني و حرفه اي كشور عمان

به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني وحرفه اي، به منظور بستر سازي الزم براي همكاري هاي 
محمد  فقير  بن  حاجي  حضور  با  نشستي  مهارتي  و  آموزشي 
البلوشي مدير آموزش فني و حرفه اي و علي بن سالم بن عديم 
كشور  انساني  نيروي  و  كار  وزارت  حقوقي  اداره  مدير  العيائي 
مسابقات  دفتر  مدير  و  مربي  تربيت  مركز  مسؤوالن  و  عمان 

مهارت در مركز تربيت مربي برگزار شد.

نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در طي 33 سال و نقش نيروي 
انساني به عنوان ركن اصلي نظام آموزش مهارتي كشور اشاره نمود و 

خواستار حفظ جايگاه و منزلت مربيان و كارشناسان شد.
ايشان همچنين به برنامه ها و طرح هاي حوزه منابع انساني 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اشاره داشت كه ادامه تحصيل 
مربيان ساعات كار، تبديل وضعيت مربيان حق التدريس طراحي 
دوره هاي بين سطوح و نظام صالحيت حرفه اي مهمترين برنامه 

و طرح هاي اعالم شده از سوي ايشان بود.
دكترپرند گفت: ايران كشوري داراي توانمندي ها و نعمت هاي 
بسياري مانند منابع و ذخاير، توان فكري و اعتقادات مذهبي 
در  اكنون  كه  اساسي  ريزي  برنامه  يك  با  تواند  مي  كه  است 

دست اجرا است حرف اول را در منطقه بزند. 
مشتركات  داشتن  با  آسيا  و  منطقه  كشورهاي  افزود:  وي 
زباني و ديني فرصت طاليي را براي ايران فراهم كرده اند تا با 
استفاده از آن بتوان عالوه بر توسعه فعاليت هاي مهارتي زمينه 

اشتغال و اقتصاد پايدار تر را فراهم كرد.
در اين مراسم علي توكلي گلپايگاني رييس مركز تربيت مربي 
و پژوهش هاي فني و حرفه اي ضمن تبريك ايام مبارك دهه 
فجر و ذكر بيانات مقام معظم رهبري )مدظله العالي( خواستار 
مشاركت همه مربيان در اجراي مؤثر برنامه هاي تربيت مربي 
شد و به تالش هاي صورت گرفته در زمينه بهبود فضاي مركز 

جهت ارائه خدمات كيفي به مربيان اشاره كرد.
شايان ذكر است دكتر پرند و هيأت همراه قبل از اين نشست 
و  كشور  اي  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  پژوهش  معاونت  از 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي البرز بازديد كرد.

در اين نشست معاون آموزش مركز فعاليت هاي مركز تربيت 
مربي را تشريح و درخصوص نحوه همكاري هاي مد نظر با مشاركت 
دو  هر  توافق  مورد  كه  را  همكاري  هاي  برنامه  جلسه  اعضاي 
كشور قرار گرفت شامل: آموزش مربيان فني و حرفه اي كشور 
عمان توسط مركز تربيت مربي به صورت اعزام مربي، آموزش 
مديران و كارشناسان آموزش كشور عمان، تهيه و تدوين منابع 
نيازسنجي  اساس  بر  آموزشي  هاي  دوره  نظر  مورد  آموزشي 
و  برگزاري  زمينه  در  با مشاركت دوكشور، همكاري دو كشور 

حضور در مسابقات مهارتي اعالم نمود.
نامه  تفاهم  انعقاد  منظور  به  شد  مقرر  گزارش  اين  بر  بنا 
مقامات  با  نهايي  توافق  از  پس  كننده  بازديد  هيأت  همكاري، 

ارشد كشور عمان نتيجه را اعالم نمايند.
انجام  آموزشي  فضاهاي  از  بازديدي  نشست  اين  ادامه  در 
امكانات  و  تجهيزات  بازديد كنندگان  نظر هيأت،  بر  بنا  و  شد 
از  يكي  كه  شدند  اين  خواستار  و  دانسته  مناسب  را  آموزشي 
مراكز آموزشي مد نظر براي ارتقاء سطح علمي و مهارتي مربيان 

كشور عمان در آينده مركز تربيت مربي باشد.
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