
دكتر پرند ، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نشست خبري:
ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی با حضور آگاه و پویای اصحاب رسانه ممکن است

در راستاي توسعه مهارت آموزي در سطوح آموزش عالي صورت گرفت؛
تأسيس مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي فني و حرفه اي كشور

ثبت نام اینترنتي حدود 67 هزار نفر درنخستين آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت 

توزیع دفترچه هاي راهنماي ثبت نام اینترنتي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي ویژه سه ماهه سوم

بازدید همگاني هماهنگ كشوري از مراكز آموزش فني و حرفه اي 

خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
مهر سال 1390

در چهل و یکمين مسابقات جهاني مهارت - لندن2011 صورت گرفت:

ارتقاي 10 رتبه اي جمهوري اسالمي ایران در ميانگين نمرات شركت كنندگان

تيم ملي كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با 
شركت در چهل و يكمين دوره مسابقات جهاني مهارت در لندن 

با كسب يك مدال برنز و 5 ديپلم افتخار به كشور بازگشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور به نقل از سرپرست اين سازمان تيم مهارت آموختگان 
كشور توانستند در اين دوره از مسابقات مهارت با كسب رتبه 
سوم و مدال برنز رشته فناوري اطالعات – پشتيباني شبكه و 
5 ديپلم افتخار در رشته هاي جواهرسازي، جوشكاري، رباتيك، 
طراحي وب و فناوري اطالعات – كاربرد تجاري نرم افزارها با 
10 رتبه ارتقا درميانگين نمرات شركت كنندگان نسبت به دوره 

قبل مقام ششم جهاني را كسب نمايند.
دكتر پرند افزود: كشور ايران با 12 نفر رقابت كننده در 10 رشته 
كنترل صنعتي، مكاترونيك، فرز CNC، الكترونيك، جواهرسازي، 

پشتيباني   – جوشكاري، رباتيك، طراحي وب، فناوري اطالعات 
شبكه و فناوري اطالعات – كاربرد نرم افزار در چهل و يكمين 
دوره مسابقات جهاني مهارت كه سوم تا هشتم اكتبر در لندن 
باحضور 48 كشور جهان برگزار شد، شركت نمود كه با كسب 
515/63 امتياز توانست، رتبه جمهوري اسالمي ايران را 10 پله 

نسبت به چهلمين دوره كه در كانادا برگزار شد، ارتقا دهد.
وي گفت:  با وجود اينكه تيم مهارتي ايران براي شركت در 
10 رشته در اين مسابقات حضور پيدا كرده بود اما متأسفانه 
به دليل معاهدات تجاري تحريم، از شركت ايران در  دو رشته 
كنترل صنعتي و فرز CNC جلوگيري شد و در واقع تيم ايران 
با 10 نفر مسابقه دهنده موفق به كسب اين امتياز شد كه باالتر 
انگليس، كانادا، آلمان، فرانسه، سوئد و  از كشورهايي همچون 

مالزي قرار گرفت.
                                                     ادامه در صفحه 2
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گزارش نشست خبري سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

نشست  در طي يك  مورخ 1390/7/25  اي كشور،  و حرفه  فني  آموزش  پرند، سرپرست سازمان  دكتر 
خبري با  حضور حاجلو، معاون اداري و پشتيباني، دكترحبيبي ينگجه معاون آموزش، حسيني سرپرست 
معاونت پژوهش و برنامه ريزي و وزيري راد، مديركل دفتر رياست و روابط عمومي اين سازمان، جديدترين 

برنامه ها، فعاليت ها و دستاوردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را تشريح كرد .
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور طراحي و تدوين نظام آموزش مهارت و 
فناوري ، طراحي و تدوين نظام صالحيت حرفه اي كشور در راستاي تشكيل سازمان ملي مهارت و فناوري، 
تأسيس و راه اندازي مؤسسه آموزش عالي علمي ـ كاربردي فني و حرفه اي كشور، آموزش هاي بين سطوح 
از طريق تدوين پودمان هاي آموزشي، ارتقای 10 رتبه ای تيم اعزامی كارآموزان سازمان آموزش فنی وحرفه ای 
كشوردر چهل و يكمين دوره مسابقات جهانی مهارت، برگزاري سراسري و هماهنگ آزمون ادواري سنجش 
مهارت و تغيير شيوه هاي اجرای اين آزمون، ثبت نام اينترنتي كليه دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در 
اين  در  معاونانش  و  پرند  دكتر  دكتر  رؤوس مصاحبه خبري  استاد - شاگردي  آموزش  نوين  و طرح  كشور 

نشست رسانه اي بود. 

ادامه از صفحه 1
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص 
فرآيند انتخاب رقابت كنندگان براي حضور در مسابقات جهاني 
مهارت افزود: شركت كنندگان در چهل و يكمين دوره مسابقات 
جهاني مهارت از بين برگزيدگان دهمين و يازدهمين مسابقات 
ملي مهارت، پس از برگزاري اردوهاي متعدد آموزشي انتخاب 

شده اند.
جهاني  مسابقات  در  شركت  اهداف  درخصوص  پرند  دكتر 
مهارت  رقابت  جهت  بسترمناسب  ايجاد  داشت:  اظهار  مهارت 
آموختگان در عرصه هاي جهاني وآشنايی با تكنولوژی پيشرفته 
و جديد، تعميم تجربيات و استانداردهاي جهاني به بخش هاي 
جامعه،  و  جوانان  در  كار  ارزش  اعتالی  آموزشي،  و  پژوهشي 
فنی  تجربيات  و كسب  اطالعات  تبادل  امكان  و  فرصت  ايجاد 
وحرفه ای براي جوانان در سطح جهاني، ايجاد فرصت مناسب 
جهت شكوفايی و كشف استعدادهای حرفه ای جوانان، فراهم 
ساختن شرايط شركت حرفه آموختگان درصحنه رقابت های 
بين المللی و... از جمله اهداف شركت ايران در مسابقات جهاني 

مهارت است.

ارتقاي 10 رتبه اي جمهوري اسالمي ایران در ميانگين نمرات چهل و یکمين مسابقات جهاني مهارت -لندن2011

گفتنی است، مسابقات جهاني مهارت هر دو سال يكبار از 
كشورهاي  از  يكي  در   )WSI( مهارت  جهاني  سازمان  سوي 
فنی  آموزش  سازمان  و  گردد  مي  برگزار  سازمان  اين  عضو 
جهاني  سازمان  در  ايران  نماينده  عنوان  كشوربه  ای  وحرفه 
مهارت به طورساالنه مسابقات ملی مهارت را در ايران برگزارنموده 
و برگزيدگان آن را جهت شركت درمسابقات جهانی اعزام می نمايد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
به  مهارت  جهاني  مسابقات  دوره  يكمين  و  چهل  آوران  مدال 
اين شرح هستند: پويا پيرحسينلو از البرز، مدال برنز جهاني در 
رشته فناوري اطالعات، پشتيباني شبكه، مهرداد برزو از مركزي، 
مدال افتخار جواهرسازي، جواد مينا جويباري از مازندران، مدال 
افتخار جوشكاري، مجتبي كريمي از زنجان و محسن فالحي از 
تهران،  از  جد  موسوي  محمدرضا  رباتيك،  افتخار  مدال  ايالم 
مدال افتخار طراحي وب و سامان سلطاني از خوزستان، مدال 

افتخار فناوري اطالعات – كاربرد تجاري نرم افزارها.
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دكتر پرند،سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:
اصحاب  پویای  و  آگاه  حضور  با  آموزی  مهارت  فرهنگ  ارتقای  و  ترویج 

رسانه ممکن است

سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سخنانش را 
با تأكيد بر سياست هاي كلي اشتغال، ابالغ شده  از سوي مقام 
معظم رهبري در تاريخ 90/4/28 به ويژه بند هاي يك و دو آغاز 
نمود و گفت: تحقق برنامه ها و  فعاليت هاي سازمان آموزش 
فرهنگ  تقويت  و  ترويج  راستاي  در  اي كشور،   و حرفه  فني 
عنوان  به  داخلي  توليدات  از  استفاده  و  كارآفريني  توليد،  كار، 
ارزش اسالمي و ملي با بهره گيري از نظام آموزشي و تبليغي 
و  ماهر  متخصص،  انساني  نيروي  آموزش  و  يك(  )بند  كشور 
كارآمد متناسب با نيازهاي بازار كار )فعلي و آتي( و ارتقاي توان 
كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور) آموزش و پرورش، 
آموزش فني و حرفه اي و آموزش عالي ( و توأم كردن آموزش 
و مهارت و جلب  همكاري بنگاه هاي اقتصادي جهت استفاده از 
ظرفيت آن ها )بند دو( با حضور فعال و پوياي خبرنگاران ساعي 

و آگاه و ساير اصحاب رسانه ميسر مي شود.

متوليان  همگرایی  راستای  در  فناوری  و  مهارت  جامع  نظام  تدوین 
مهارت آموزی دركشور صورت گرفته است

مديران،  از  تيمي  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  پرند  دكتر 
كارشناسان و مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 
دانشگاه علمي– كاربردي كشور تشكيل شده است تا انشاء ا...  
با تالش بي وقفه و شبانه روزي در جهت رفع معضل بيكاري 
و ايجاد اشتغال پايدار فعاليت هاي سازنده و پرثمري را شاهد 

باشيم. 
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيان كرد: 
سيستم  زير  سه  مهارتي،  آموزش  سيستم  در  حاضر  حال  در 
غير  اي  وحرفه  فني  آموزش  رسمي،  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
گيرد.  بر مي  در  را  بنگاهي  اي  و حرفه  فني  آموزش  و  رسمي 
ما  كشور  در  رسمي  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سيستم 
هنرستان هاي آموزش و پرورش و در سطح باال دانشگاه جامع 
علمي – كاربردي و دانشگاه فني و حرفه  اي را  شامل مي شود. 
متولي  اي،  و حرفه  فني  آموزش  پرند گفت: سازمان  دكتر 

دنيا  اكثر كشورهاي  و  ما  آموزش هاي  غير رسمي در كشور 
است كه در ايران تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  
فعاليت مي كند و در ساير كشور ها  تحت نظارت وزارت كار يا 

توسعه منابع انساني مي باشند. 
وي در ادامه اظهار داشت: در بخش آموزش هاي مهارتي غير 
رسمي، مأموريت سازمان آموزش فني و حرفه اي، آموزش افراد 
باالي 15 سال است  كه تعداد زيادي از مخاطبان را در بر مي گيرد 
و اين بيانگر جايگاه ويژه اين آموزش ها در كشور ايران و ساير 

كشورهاي دنيا است.
دكتر پرند در بيان تفاوت آموزش هاي رسمي وغير رسمي 
به اخذ مدرك مي شوند در  گفت: آموزش هاي رسمي منتج 
حاليكه آموزش هاي غير رسمي منجر به دريافت گواهي نامه 

هستند.
وي افزود: كوتاه مدت بودن ، پاسخگويي فوري به نياز بازار 
غير  هاي  آموزش  هاي  ويژگي  ديگر  از  پذيري  انعطاف  و  كار 

رسمي است.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه 
بيان كرد: در مسير  همگرايي سه مجموعه بزرگ مهارت آموزي؛ 
و  كاربردي   – علمي  جامع  دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
سازمان آموزش فني و حرفه اي در كشور، مشكل اصلي، فقدان 
نقشه راه نظام جامع  مهارتي در كشور بود كه در حال حاضر 
نظام جامع مهارت و فناوري طراحي شده است كه سه زير نظام 
آموزش مهارت و فناوري، نظام صالحيت حرفه اي و نظام احراز 

شرايط اشتغال را در بر مي گيرد. 
دكتر پرند در ادامه گفت: در حال حاضر نظام آموزش مهارت 
حال  در  اشتغال  احراز  نظام  و  است  شده  طراحي  فناوري  و 
طراحي است . همچنين نظام صالحيت حرفه اي به عنوان پل 
ارتباطي اين دو زير نظام طراحي شده است  و به زودي وارد بحث 
فرهنگ سازي و بستر سازي نظام صالحيت حرفه اي مي شويم.

اين نظام صالحيت حرفه اي، مدلي طراحي  وي گفت: در 
تجربه چندين ساله،  دانشگاهي،  آن مدرك  در  است كه  شده 
گواهي نامه ها و جوايز كسب شده سطح  افراد را مشخص مي كند 
كه  است  شده  مشخص  شغل  هر  احراز  نظام سطح  اين  در  و 
ارتقاي سطح  تجارب،  و كسب  مهارتي  هاي  دوره  گذراندن  با 

حاصل مي شود. 



13
90

ر  
مه

  /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

4

پودمان های  برگزاری  از طریق  بين سطوح تحصيلی  تکميلی  دوره های 
آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

فناوری  و  مهارت  آموزش  درنظام  داشت:  اظهار  پرند  دكتر 
به  باتوجه  تحصيلی  سطوح  بين  تكميلی  های  دوره  بحث  در 
سازمان  در  كه  توجهی  قابل  های  وظرفيت  تجهيزات  امكانات، 
آموزش فنی و حرفه ای كشور وجود دارد، اين سازمان می تواند 
به كمك آموزش های رسمی درآيد. بدين صورت كه دوره های 
سازمان  آموزشی  پودمان  چندين  كنار  در  دانشگاه  عمومی 
آموزش  فنی و حرفه ای كشور در نهايت می تواند منتج به اخذ 

مدرك فوق ديپلم يا ليسانس شود.
تغييرات  نيز  استانداردها  درحوزه  خبرداد:  ادامه  در  وی 
اساسی صورت گرفته است و سازمان در مسير ايجاد پودمان ها 

و بسته های آموزشی در حال حركت است.  
اشاره  با  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سرپرست سازمان 
به اين مطلب كه مشكل اصلي فارغ التحصيالن دانشگاهي در 
مقطع ليسانس عدم تناسب رشته هاي دانشگاهي با نياز بازار 
بر  كار  بازار  نياز  با  آموزش  نظام  تنگاتنگ  ارتباط  بر  است  كار 
اساس نياز سنجي هاي صورت گرفته تأكيد كرد و گفت: كيفي 
آموزش  سازمان  كار  اولويت  در  مهارتي  هاي  آموزش  ساختن 

فني و حرفه اي كشور است. 
 

مهارت  سنجش  های  آزمون  حوزه  در  بار  نخستين  برای  اساسی  گام   9
صورت گرفته است

دكتر پرند در خصوص بحث كيفی سازی از تغييرات اساسی 
در حوزه آزمون ها خبر داد و گفت : ارائه كارت اعتباری، توليد 
نام  ثبت  موفق  انجام  آزمون،  راهنمای  های  دفترچه  توزيع  و 
آزمون  آزمون، طرح سوال  اينترنتی، طراحی سيستم حفاظت 
كتبی به صورت هماهنگ كشوری در تعدادی از حرفه ها )با 
به صورت  تكثير سواالت  و  طراحان سوال در قرنطينه(، چاپ 
متمركز )درقرنطينه(، طراحی نرم افزارهای جديدی در  مرحله 
خواندن پاسخ ها و نمره دهی و اعالم نتايج آزمون ها از طريق 
سيستم پيام كوتاه  9 گام اساسی است كه برای نخستين بار در 

حوزه آزمون های سنجش مهارت صورت گرفته است.

بانک  بزرگترین  كشور؛  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  دی   9 پورتال 
اطالعاتی كارآموزان در سال 1390

وي با بيان اين كه تا كنون اطالعات 554 هزار  و 504 نفر 
های  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  دی   9 پورتال  در  كارآموز 
ثبت شده است، بيان كرد: بزرگترين بانك اطالعاتی كارآموزان 
با نام پورتال 9 دی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشورشكل 

گرفته است و اين در سيستم آموزشی كشور  بی نظير  است.
وی در اين باره توضيح داد: 30 فيلد اطالعاتی برای هر شخص 
دراين بانك اطالعاتی وجود دارد و موجب شده است كه اطالعات 

بسيار خوبی از كارآموزان خود در تمام كشور داشته باشيم.

 تأسيس موسسه آموزش عالی علمی – كاربردی فنی و حرفه  ای كشور 

داد:  ای كشور خبر  فنی وحرفه  آموزش  سرپرست سازمان 
مجوز تأسيس موسسه آموزش عالی  علمی – كاربردی كشور با 
نام مؤسسه آموزش عالي علمي - كاربردي مهارت اخذ شده است و 
مراكز آموزش علمی كاربردی تخصصی فنی و حرفه ای زير نظر اين 

موسسه فعاليت  خواهند كرد.

 حضور تيم ملي مهارت جمهوري اسالمي ایران در چهل و یکمين دوره 
مسابقات جهانی مهارت 

دكتر كورش پرند درباره سازمان جهاني مهارت گفت: اين 
سازمان، سازمانی غير انتفاعی است كه مدعی است؛ كليه ارگان ها 
و نهاد های متولی توسعه آموزش های فنی وحرفه ای كشورها را به 
عضويت می پذيرد و همچنين براين ادعا است كه با موضع گيری غير 
سياسی و بی طر فانه شرايط مناسب را برای همكاری های صنعتی 
در كسب استانداردهای عالی درآموزش های فنی و حرفه ای 
فراهم می آورد و اين سازمان از سال 1950 شروع به كار كرده 

وتجربيات برگزاري مسابقات جهانی را دارد.
وی ادامه داد: عضويت ايران در سازمان جهانی مهارت برای 
اولين بار در سال 1354 شكل گرفته بود و در سال 1379 ايران 
مجددا با تصويب مجلس شورای اسالمی به عضويت اين سازمان 
در آمده  است و تا كنون در مسابقات جهانی مهارت كه هر دو 

سال يكبارانجام می شود، حاضر شده است . 
دكتر پرند در خصوص چهل و يكمين دوره مسابقات جهانی 
به  اميد  آخر  لحظات  تا  داشت:  اظهار   )2011- )لندن  مهارت 
دريافت ويزا برای كارآموزان را از سوی كشور انگلستان نداشتيم 
كه با تالش وزارت امور خارجه و همكاري وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی موفق به اخذ ويزا برای كار آموزان شديم.
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ادامه داد: از 
51 كشور شركت كننده 48 كشور- در مسابقات حاضر  شدند 
رشته  برنز  ومدال  سوم  رتبه  كسب  به  موفق  ايران  كشور  كه 
فناوری اطالعات – پشتيبانی شبكه و همچنين 5 ديپلم افتخار 

در ديگر رشته ها شد.
دكتر پرند در ادامه از روسا و معاونان قبلی سازمان به ويژه 
ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  سابق  رييس  پورعباس  دكتر 
كشور در  دستيابی به موفقيت های مذكور تقدير و تشكر كرد.

  CNC تحریم تيم اعزامی مهارت ایران در دو رشته كنترل صنعتی و فرز
دكتر پرند همچنين از تحريم تيم اعزامی ايران در دو رشته 
كنترل صنعتی و فرز CNC  درآخرين لحظه خبرداد و افزود: 
برای كسب تجربه درعرصه جهانی عالوه بر 10 تيم شركت كننده 
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كشورمان، 9 كارشناس را همراه داشتيم كه در بخش های پلی 
مكانيك ،تراش CNC  و ساخت و توليد تيمی اجازه حضور 3 

كارشناس ما را ندادند.
وي در اين  باره  گفت: مجوز حضور ايران در دو رشته مذكور 
توسط  شركت های  حامی اين  دوره از مسابقات جهانی  مهارت  
لغو شد و همچنين اجازه استفاده از نرم افزارهای متفاوت در 

حين انجام مسابقه به كارآموزان كشورمان داده نمی شد.

دكتر حبيبي ینگجه ، معاون آموزش سازمان :

با ایجاد نظام استاد ـ شاگردي هر كارگاه یک مركز آموزشي مي شود 
كه  باعث مي شود  در كشور  ـ شاگردي  استاد  اجراي طرح 
خالء مراكز آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور از بين رفته 

و هر كارگاه تبديل به يك مركز آموزشي شود. 
حبيبي  ينگجه، معاون آموزش سازمان از طراحي يك الگوي 
استاد ـ شاگردي در كشور  براي گسترش شيوه سنتي  جديد 
خبر داد و گفت: شيوه استاد و شاگردي باعث جبران كمبود  مراكز 

آموزش فني و حرفه اي در سراسر كشور مي شود. 
حبيبي با تاكيد بر اين كه در اين نظام افراد با خواست خود 
در محيط هاي كاري واقعي قرار مي گيرند، بيان كرد: البته در 
طول مدت آموزش نيز در ازاي كمك به استادان خود براي توليد 

محصول، پاداشي را براي افزايش خودباوري دريافت مي كنند. 
وي با بيان اين كه يكي از محورهاي كاري سازمان آموزش 
فني وحرفه اي اجراي طرح آينده پژوهشي در مورد مشاغل است، 
بيان كرد: بعضي از مشاغل به تاريخ پيوسته اند و در عين حال 
آينده  ما در طرح  به وجود مي آيند كه  يكسري مشاغل جديد 

پژوهشي مشاغل به دنبال شناسايي مشاغل جديد هستيم. 
حبيبي با تاكيد بر اين كه اولين استاندارد در سازمان آموزش 
از آن  اظهار كرد:   فني و حرفه اي در سال 1346 تدوين شد، 
موقع تا سال 1389 سه هزار استاندارد براي مشاغل متعدد در 

سازمان فني و حرفه اي تدوين شده است. 
معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در اين باره 
گفت: از سال 89 تاكنون نيز هزار و 358 استاندارد تدوين شده 

كه همگي آن ها با استانداردهاي جهاني همراه هستند. 

حسيني، سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزي سازمان:  

دوره های زمانی برگزاری آزمون ادواری سنجش مهارت
سيد محمد حسيني سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزي 
شركت  كساني  ادواري  آزمون هاي  در  اين كه  اعالم  با  سازمان 
مي كنند كه يا از قبل آموزش ديده اند و يا بدون آموزش داراي 
مهارت هستند، اعالم كرد: آزمون هاي ادواري چهار بار در سال 
دانش  كارو  هنرستان هاي  در  كه  كساني  و  شود  مي  برگزار 

هستند نيز مي توانند از آن استفاده كنند. 
وي در پايان گفت:  اين آزمون ها در ارديبهشت، مرداد،  آبان 

و بهمن ماه هر سال برگزار و ثبت نام آن نيز به صورت اينترنتي 
است. در نخستين آزمون ادواري سراسري كه آبان ماه سالجاري 

برگزار مي شود 66 هزار و 956نفر ثبت نام كردند. 

 حاجلو ،  معاون اداري و پشتيباني سازمان: 
براي  فني  وحرفه اي  آموزش  سازمان  بودجه  درصد  یک  اختصاص 

آماده سازي مسابقات بين المللي مهارت 

حرفه اي  فني  و  آموزش  سازمان  پشتيباني  و  اداري  معاون 
آماده سازي  براي  سازمان  اين  بودجه  درصد  يك  گفت:  كشور 

حضور در مسابقات بين المللي مهارت اختصاص مي يابد.
بعدي مسابقات  اينكه مرحله  بيان  با  محمد حسين حاجلو 
بين المللي مهارت دو سال آينده در كشور آلمان برگزار مي شود، 
براي آماده سازي  اين سازمان كه  از بودجه  گفت: يك درصد 
تيم هاي كشور در راستاي شركت در مسابقات بين المللي مهارت 

اختصاص مي يابد.
المللي  بين  مسابقات  به  كشور  از  افرادي  تنها  افزود:  وي 

مهارت اعزام مي شوند كه افراد ماهر و اثرگذار باشند.

پروژه هاي عمراني مصوب سازمان آموزش فني و حرفه اي  كشور
معاون اداري و پشتيباني سازمان بيان داشت: از سال 1384 
تاكنون 532 پروژه عمراني در راستاي توسعه اين سازمان در 
تعداد  اين  از  بخش هاي مختلف كشور مصوب شده است كه 
296 پروژه افتتاح شده، 157 پروژه در حال فعاليت و 70 پروژه 

غير فعال هستند.
حاجلو تصريح كرد: در حال حاضر كمتر از 20 درصد پروژه هاي 
عمراني مصوب شده سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور غير 
سازمان  به  دولت  سوي  از  بودجه  اختصاص  با  كه  است  فعال 

آموزش فني و حرفه اي كشور، اين پروژه ها نيز فعال مي شوند.

توجه ویژه به مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
وي با بيان اينكه تبديل وضعيت مربيان حق التدريسي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي نيازمند توجه ويژه است، گفت: دو سوم 
امنيت شغلي  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  پرسنل 

ندارند.
معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي  
تصريح كرد: اين سازمان 6 هزار مربي حق التدريسي دارد كه 
آموزش  مربيان در سازمان  اين  تبديل وضعيت  امكان  تاكنون 

فني و حرفه اي كشور محقق نشده است.
وي در ادامه تاكيد كرد : تبديل وضعيت استخدامي و ارتقاء 

دانش مربيان در اولويت برنامه هاي اين سازمان است.
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سراسري  ادواري  آزمون  نخستين  اینترنتي  نام  ثبت 
سنجش مهارت در كشور با حضور بيش از 66 هزار و 900 

شركت كننده صورت گرفت

در راستاي توسعه مهارت آموزي در سطوح آموزش عالي صورت گرفت؛

كاربردي  و  علمي  عالي  آموزش  مـؤسسه  تأسيس 
فني و حرفه اي كشور

مجوز تأسيس مؤسسه آموزش عالي علمي و كاربردي فني و 
حرفه اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صادر شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، دكتر پرند، سرپرست اين سازمان با اعالم اين خبر گفت: 
و  مهارت  ملي  نظام  در  اصلي  اهداف  از  يكي  اينكه  به  باتوجه 
به  محور  مهارت  هاي  آموزش  توسعه  كشور،  جديد  فناوري 
سطوح دانشگاهي و تربيت دانشجوي مهارتي مي باشد، سازمان 
مؤسسه  تأسيس  درخواست  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
وزارت  از  را  اي  حرفه  و  فني  كاربردي  و  علمي  عالي  آموزش 

علوم،تحقيقات و فناوري نمود كه مجوز آن صادر شد.
مؤسسه  نام  با  عالي  آموزش  مؤسسه  اين  افزود:  پرند  دكتر 
مركز  تأسيس  مجوز  مهارت  كاربردي   - علمي  عالي  آموزش 
دانشگاهي در مقاطع مختلف در رشته هاي مهارتي را صادر مي 
كند و در حال حاضر نيز در راستاي اجراي ماده 21 قانون برنامه 
پنجم توسعه كشور درخصوص ايجاد نظام جامع آموزش مهارت 
مجوز ايجاد 63 مركز جامع علمي ـ كاربردي تخصصي فني و 

حرفه اي در تمام استان هاي كشور صادر شده است. 
وي بيان داشت: اين مراكز آموزش علميـ  كاربردي تخصصي 
در  دانشگاهي  هاي  آموزش  ارتقاي  هدف  با  اي  حرفه  و  فني 
سطوح مهارتي و پيوند آموزش هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار 
كار، در مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور ايجاد و راه اندازي 

شده و فعاليت خود را با پذيرش دانشجو آغاز نموده اند.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه 
افزود: مراكز آموزش علمي و كاربردي تخصصي فني و حرفه اي 
در مرحله نخست در دو مقطع كارداني و كارشناسي به تفكيك 
جنسيت، به دو صورت ترمي و پودماني  در رشته هايي همچون 
برق و الكترونيك، مكانيك خودرو، ماشين افزار، رايانه، شيالت، 
تأسيسات، جوشكاري، تكنولوژي كاربرد و نگهداري ماشين هاي 
زراعي و باغي،ابزار دقيق و... به تربيت دانشجوي مهارتي مي پردازند.

و  علمي  آموزش  مراكز  مدرسان  درخصوص  پرند  دكتر 
كاربردي تخصصي فني و حرفه اي گفت: در حال حاضر حدود 
550 مدرس در مراكز علمي كاربردي تخصصي فني و حرفه اي فعاليت 
واحدهاي  مهارتي  مربي  4هزار  از  بيش  آن  بر  عالوه  دارندكه 
تخصصي دانشجويان اين مراكز را در كارگاه هاي مجهز آموزش هاي 

مهارتي به صورت عملي تدريس مي كنند.

ادواري سراسري متقاضيان  نفر در آزمون  66 هزار و 956 
سنجش مهارت ثبت نام كردند. 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور دكتر پرند، سرپرست اين سازمان با اعالم اين خبر گفت: 
براي  اقتصادي،  جهاد  سال  عملياتي  هاي  برنامه  راستاي  در 
نخستين بار آزمون هاي ادواري متقاضيان سنجش مهارت به 
صورت هماهنگ و سراسري در كشور برگزار مي شود كه ثبت 
از دهم مهرماه  اين طرح  اينترنتي نخستين مرحله اجراي  نام 
اين  نام  ثبت  متقاضيان، مهلت  استقبال  به  باتوجه  و  آغاز شد 
آزمون ها كه تا بيستم مهرماه اعالم شده بود تا ساعت 24 روز 

جمعه 22 مهرماه سالجاري تمديد شد.
وي در اين خصوص افزود: 47 هزار و 631 نفر مرد و 19 
هزار و 325 نفر زن براي شركت در اين آزمون ها ثبت نام كرده اند 
كه حرفه هاي پر مخاطب مردان شامل تعميركار اتومبيل سواري 
درجه 2، برق كار صنعتي درجه 2، رايانه كار ICDL درجه 2، 
تعمير كار ماشين هاي الكتريكي درجه 2، برق كار ساختمان 
درجه 2، جوشكاري با فرآيند قوس الكتريكي E3 و حرفه هاي 
پرمخاطب زنان، شامل حرفه هاي رايانه كار ICDL درجه2، 
و  آرايش   ،2 درجه  كار  رايانه  دوز،  نازك   ،2 درجه  باف  قالي 

پيرايش زنانه، هنر در خانه و كاربر يارانه مي باشند.
وي افزود: نخستين مرحله از اين آزمون، در23 رشته و 496 
حرفه به صورت همسان و هماهنگ در 20 آبان ماه به صورت 

همزمان در سراسر كشور برگزار مي شود .
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص 
اهداف برگزاري آزمون هاي سراسري سنجش مهارت به صورت 
سنجش  سراسري  هاي  آزمون  برگزاري  طرح  گفت:  سراسري 
رويه،  وحدت  ايجاد  و  جامع  رساني  اطالع  اهداف  با  مهارت 
ارتقاي كيفيت فرآيند سنجش مهارت ، اعتبار بخشي به تجارب 
و  الكترونيك  دولت  تحقق  بسترسازي  افراد،  اي  حرفه  و  فني 
شود  مي  اجرايي  مخاطبان  به  رساني  خدمت  بهبود  و  توسعه 
كه برنامه ريزي الزم براي برگزاري آزمون ادواري هماهنگ در 
496 حرفه در 31 استان و 350 حوزه امتحاني انجام شده است.

براي  داشت:  بيان  طرح  اين  اجراي  شيوه  درخصوص  وي 
ثبت نام اين آزمون ها دفترچه آزمون واحد طراحي شده است 
كه متقاضيان پس از دريافت دفترچه و كارت اعتباري از مراكز 
آموزش فني و حرفه اي دولتي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 
آزاد از طريق پايگاه اطالع رساني http://advari.irantvto.ir در 

حرفه مورد نظر ثبت نام نموده اند.
ادواري  هاي  آزمون  اجراي  مراحل  به  اشاره  با  پرند  دكتر 
سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبي 
و عملي است كه متقاضيان بايستي پس از ثبت نام در آزمون 
درج  با  آزمون  نامي  ثبت  دفترچه  يك  شماره  براساس جدول 
را دريافت  به جلسه خود  و كد ملي كارت ورود  كد رهگيري 



13
90

ر  
مه

   /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

7

تقدیر قوه قضائيه از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

توزیع دفترچه هاي راهنماي ثبت نام اینترنتي دوره هاي 
آموزش فني و حرفه اي ویژه سه ماهه سوم سالجاري

نمايند. پس از آزمون كتبي و كسب نمره قبولي بر اساس برنامه 
زمانبندي مندرج در جدول شماره يك براي شركت در آزمون 

عملي به حوزه هاي تعيين شده مراجعه نمايند.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص 
داشت:  بيان  مهارت  سنجش  هاي  آزمون  در  قبولي  شرايط 
حدنصاب نمره قبولي در آزمون كتبي 50 از 100 و در آزمون 
دريافت  براي  نهايي  قبولي  كه شرط  است  از 100  عملي 70 
از   100 از   70 معدل  نمره  حداقل  كسب  مهارت  گواهينامه 
طريق فرمول: 70 ≥ )نمره آزمون كتبي × 25درصد( + )نمره 

آزمون عملي × 75درصد ( مي باشد.
ادواري  هاي  آزمون  نتايج  اعالم  نحوه  پيرامون  پرند  دكتر 
سراسري سنجش مهارت گفت: نتايج اين آزمون از طريق پايگاه 
اطالع رساني و ساير سامانه هاي اطالع رساني اعالم مي شود كه 
گواهينامه مهارت قبول شدگان نيز پس از طي مراحل قانوني 
صادر و مطابق برنامه اعالمي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 
استان ها توسط مركز تشكيل پرونده تحويل متقاضي مي شود.

وي افزود: ثبت نام اينترنتي مرحله دوم آزمون ادواري سراسري 
سنجش مهارت يكم تا دهم دي ماه سال جاري مي باشد و آزمون 
برگزار  امسال  ماه  بهمن  تاريخ چهاردهم  اين مرحله در  كتبي 

مي شود.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در خاتمه 
سنجش  سراسري  ادواري  آزمون  پاسخگويي  ستاد  تشكيل  از 
اين  در  شركت  متقاضيان  به  تلفني  پاسخگويي  براي  مهارت 

آزمون ها خبر داد.

قوه  اجتماعي  و  فرهنگي  هاي  پيشگيري  دفتر  كل  مدير 
قضائيه به خاطر طرح جامع و ارزشمند »توانمند سازي اقشار 
آسيب پذير از طريق آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي« از 

سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، تقدير كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور ، در اين تقدير نامه آمده است: بدين وسيله مراتب سپاس 
خود را به خاطر طرح جامع و ارزشمند »توانمند سازي اقشار 
آسيپ پذير از طريق آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي« با 
است،  اميد  دارد.  مي  اعالم  آسيب«  كاهش  راه  »نقشه  عنوان 
طرح مزبور منشاء و مبداء خدمات ارزنده در زمينه كاهش وقوع 

جرم و آسيب هاي اجتماعي گردد.
اين گزارش افزود: تفاهم نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي 
از  اشتغال  ابالغ سياست هاي  به  با توجه  قوه قضائيه  و  كشور 
سوي مقام معظم رهبري مبني بر هم افزايي و افزايش تعامالت 
و همكاري هاي دستگاه هاي اجرايي و سياستگزار در راستاي 
هاي  همكاري  انجام   براي  اقتصادي،  جهاد  سال  هاي  برنامه 

مشترك آموزشي صورت گرفته است.
اجراي دوره هاي آموزشي مهارتي و كارآفريني به ويژه براي 
گروه هاي آسيب ديده و يا در معرض آسيب از جمله: زندانيان، 
زنان سرپرست خانوار و كودكان خياباني و خانواده آنها، تهيه 
با  مرتبط  شايستگي  و  شغل  آموزش،  استانداردهاي  مجموعه 
موضوع، شناسايي و نيازسنجي آموزشي و شغلي آسيب ديدگان 
توليد  آنها،  هاي  خانواده  و  آسيب  درمعرض  افراد  و  اجتماعي 
سطح  ارتقاي  و  اشتغالزايي  زمينه  در  آموزشي  و  علمي  منابع 
با آموزش هاي  انجام پژوهش هاي كاربردي مرتبط  زندگي و 
مهارتي و آسيب هاي اجتماعي از زمينه هاي همكاري تفاهم 

نامه مذكور است.

به منظور ثبت نام اينترنتي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي، 
دفترچه هاي راهنماي ثبت نام، ويژه سه ماهه سوم سالجاري به 
تفكيك استاني تهيه شده و در اختيار متقاضيان هر استان قرار گرفته 

است.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، اين اقدام در راستاي توسعه دولت الكترونيك و تسهيل 
توانند  مي  متقاضيان  و  است  گرفته  صورت  رجوع  ارباب  امور 
با دريافت دفترچه ثبت نام و كارت اعتباري از مراكز آموزش 
فني و حرفه اي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد از طريق 
پايگاه ثبت نام اينترنتي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
ثبت  نظر  مورد  دوره  در   http://reg.irantvto.ir آدرس  به 

نام كنند. 
در  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كارآموزان  تمامي  رهگيري 
كشور، تشكيل بانك جامع اطالعات افراد مهارت ديده و هدايت 
آموزش  هاي  دوره  كيفيت  ارتقاي  و  كار  بازار  سمت  به  آنان 
مهارتي كشور از طريق نظارت جامع بر اجراي دوره ها، از جمله 
در  مهارتي  َآموش  هاي  دوره  اينترنتي  نام  ثبت  دستاوردهاي 

كشور است. 

هاي  دوره  اينترنتي  نام  ثبت  اول  مرحله  است،  ذكر  شايان 
آموزش فني و حرفه اي در سه ماهه دوم سال صورت گرفته بود.

آذربایجان غربي

مسؤوالن  ویژه  آموزشی  تخصصی  سمينار  نخستين 
در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  آموزش 

اروميه برگزار شد

نخستين سمينار تخصصی آموزشی ويژه مسؤوالن و رابطان 
آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، در مركزتخصصی 
آموزش فنی و حرفه ای دارالفنون شهرستان اروميه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربايجان غربی ، اين سمينار آموزشی دو روزه در زمينه های 
و  ها  روش  دولت،  كارمندان  آموزش  جديد  نظام  با  آشنايی 
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اصفهان

اردبيل

در شش ماهه نخست سال جاری تعداد 40هزار و 786 نفر 
در آزمون های سنجش مهارت استان اردبيل شركت كرده اند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اردبيل، ازاين تعداد 15 هزار و 229 نفر زن و 25 هزار و 

557 نفر مرد می باشند.
متقاضيان  اين  از  درصد   78 حدود  در  افزود:  گزارش  اين 

موفق به اخذ گواهينامه مهارت شده اند.
آموختگان  مهارت  مذكور،  های  آزمون  است،  ذكر  شايان 
مراكز ثابت دولتی، آموزشگاه های فني و حرفه اي آزاد،كارگاه 
ها،تيم  پادگان  ها،  ندامتگاه  كارگاهی،  واگذار شده، جوار  های 
صنعت  دانشگاه،  ادواری،جوار  روستايی،  مناطق  سيار،  های 

ساختمان، تفاهم نامه ها و گروه كار دانش را شامل می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان اصفهان، طي يكسال گذشته تعداد 66 نفر در مهارت های 
مدارات  طراح   ، رباتيك  افزار  جمله سخت  از  رباتيك  مختلف 
گواهينامه  كسب  به  موفق   ... و  رباتيك  مباني   ، الكترونيك 

مهارت شده اند .   
بنا بر اين گزارش، رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد 
افتتاح و بهره برداري كارگاه هاي  با اشاره به  بهشتي اصفهان 
رباتيك و مگاترونيك در آبان ماه سال 1389، گفت: طي يكسال 
گذشته تعداد 12 دوره آموزشي به ميزان 17 هزار و 810 نفر- 
ساعت در كارگاه رباتيك براي متقاضيان اجرا شده و تعداد 66 
نفر در آزمون هاي كتبي و عملي قبول شده و گواهينامه مهارت 

دريافت كرده اند. 
وي افزود: در كارگاه مگاترونيك نيز به دليل طوالني بودن 
ساعت اجراي استاندارد كه 820 ساعت است، تاكنون يك دوره 
برگزار شده است و از هفته دوم مهرماه در حال انجام مقدمات 
اجراي دوره دوم هستيم و متقاضيان مي توانند برای ثبت نام و 
كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای اصفهان به آدرس www.etvto.ir بخش ثبت 

نام الكترونيكي در مراكز ثابت مراجعه كنند.

نفر ساعت آموزش هاي  و 700 هزار  از 29 هزار  بيش  ارائه 
مهارتي براي دانشجویان و فارغ التحصيالن دانشگاهی در 

مركز خواهران خميني شهر اصفهان

برگزاری بيش از 17 هزار نفر- ساعت آموزش مهارت هاي 
رباتيک در اداره كل استان اصفهان 

سنجش مهارت بيش از چهل هزار نفر از متقاضيان طی 
شش ماهه اول سال جاری در استان اردبيل

ابزارهای سنجش برنامه های آموزشی، ايزو 10015براي ارتقای 
سطح علمی و كاربردی رابطان آموزشی استان ها توسط معاونت 
توسعه مديريت و نظارت راهبردی رياست جمهوری به صورت 
متمركز در اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان 

غربی برگزار شد.
گفتنی است، در اين دوره آموزشی 50 نفر از رابطان آموزشی 

استان های كشور و ستادی سازمان حضور داشتند.

طي شش ماهه اول سال جاري در مركز آموزش فني و حرفه اي 
خواهران خميني شهر اصفهان 29 هزار و 794 نفر-ساعت آموزش 

دانشگاهی  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان  ويژه  مهارتي  هاي 
براي  مهارتي  هاي  آموزش  نيز  نفر-ساعت  و 898  هزار  و 75 

كارجويان شهري خواهر اجرا شده است . 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  عمومی  روابط 
اصفهان با اعالم اين خبر افزود: كارآموزان اين مركز ضمن فراگيري 
آموزش هاي فني و حرفه اي طبق استاندارد در محيط هاي كاري 
نيز آموزش ديده و عملكرد كارآموزي اين مركز در محيط كار 
نيز چهارهزار و 360 نفر ساعت بوده كه بعنوان مثال كارآموزان 
كارگاه خياطي پس از فراگيري آموزش هاي الزم در مركز، به 
كارگاه هاي خياطي در حال كار و كسب درآمد در سطح شهر 

مراجعه و مهارت خود را تكميل كرده اند.  
وي در ادامه از حضور 17 نفر اساتيد درون سازماني و برون سازماني 
در مركز خواهران خمينی شهر برای برگزاري دوره هاي مهارتي در 

رشته هايي مانند نقاشي ، حسابداري ، رودوز سنتي و ... خبر داد.
كارآموزان  بازديد  مورد  برگزاري 18  گزارش همچنين  اين 
از كارگاه هاي توليدي از جمله خياطي، كاشيكاري، قاليبافي و 
... و برگزاری نمايشگاه هاي مربوطه برای آشنايي كارآموزان با 
محيط هاي شغلي را از ديگر فعاليت هاي اين مركز طي شش 

ماهه اول سال جاري عنوان كرد . 



13
90

ر  
مه

   /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

9

ایالم

ثبت اختراع مربي مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد 
موسویان كاشان در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

استاندار ایالم :

 تحقق شعارهر كارگاه یک آموزشگاه ضروری است

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
ايالم، مجتبی اعاليی استاندار ايالم ، در بازديد از كارگاه های 
آموزش فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: توسعه و تجهيز 

كارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در ايالم ضروری است. 
وی با تاكيد بر تحقق شعار هر كارگاه يك آموزشگاه گفت: 
تجهيز كارگاه های آموزش فنی و حرفه ای می تواند كارآموزان 
را با تجربيات درحوزه های مختلف توليدی و اقتصادی آشنا كند. 
استاندار ايالم در ادامه گفت:ايجاد اشتغال پايدار از ضروريات و 
نيازهای اساسی استان ايالم است كه اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 

استان در اين راستا بايد از همه توان خود بهره بگيرد.
اعاليی در خاتمه اظهار داشت: در جهت ايجاد اشتغال پايدار و 
مولد در استان ايالم برنامه هايی تدوين شده است كه در طی سال 

اجرايی می شوند.

استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  عمومي  روابط  گزارش  به 
نقشه كشي ساختمان  ا... سقائي، مربي رشته  اصفهان، حجت 
مركز آموزش فني و حرفه اي شهيد موسويان كاشان اختراع 
تنظيم  قابليت  با  صنعتي  زن  گرد  »دستگاه  عنوان  با  را  خود 
فاصله محور دوران« در سازمان ثبت اسناد و امالك كشور به 

شماره 55724 ، به ثبت رساند. 

بوشهر

استان  در  نفت  صنعت  ویژه  هاي  رشته  در  9هزارنفر 
بوشهر آموزش مي بينند 

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر بيان كرد: در 
سالجاری 9 هزار نفر در مراكز آموزش فني و حرفه اين استان 
در رشته هاي مرتبط با صنعت نفت و پتروشيمي، آموزش ها و 

مهارت هاي الزم را فرا مي گيرند. 

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر، خمسه با اعالم اين مطلب تصريح كرد: در يك 
برنامه زمانبندي شده از 12 شهريور تا 29 اسفند ماه سالجاري 
مراكز آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر، آموزش هاي مرتبط 
با صنعت نفت و پتروشيمي را برای پنج هزار نفر ارايه مي دهند 
كه با افزودن يك شيفت به كالس ها و دوره هاي آموزشي مذكور 
چهار هزار نفر ديگر نيز از اين  آموزش ها بهره مند خواهند شد. 

خمسه يادآورشد: از13مركز ثابت آموزش فني و حرفه اي 
در سطح استان، پنج مركز در شهرستان بوشهر و هشت مركز 

درساير شهرستان ها فعال هستند. 
بندر  امام حسن،  بخش  در  نيز  سيار  مركز  افزود:چهار  وي 
دير، شهر شبانكاره و شهرجم مسووليت آموزش به متقاضيان 

را برعهده دارند. 
از  نيز  ساختمان  صنعت  بخش  در  گفت:  ادامه  در  خمسه 
از  نفر  هزار  در مجموع حدود 30  پايان سال 89  تا  سال 78 
صالحيت  تعيين  بوشهر  استان  در  ساختمان  صنعت  شاغالن 

شده و آموزش هاي الزم را دريافت كردند.

چهارمحال و بختياري

برگزاري آزمون سنجش مهارت بيش از 18 هزارنفر از 
متقاضيان گواهينامه مهارت در چهارمحال وبختياري

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
برای  مهارت  سنجش  آزمون   ، بختياري  و  چهارمحال  استان 
18هزار و481 نفر از متقاضيان دريافت گواهينامه مهارت در  

6 ماهه اول سالجاري در اين استان برگزار شد.
بنا بر اين گزارش، اين آزمون ها در تمامي شهرستان ها و 
شهرهاي استان در دو مرحله آزمون كتبي و عملي براي 11هزار 

و 167نفر زن و 7 هزار و 314 نفر مرد برگزار شده است.
شايان ذكر است، شركت كنندگان اين آزمون ها را مهارت 
آموختگان مراكز آموزش فنی و حرفه ای ثابت و سيار دولتی، 
زندان و پادگان و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، صنايع 

و اصناف و ساير متقاضيان دريافت گواهينامه مهارت هستند.

به منظور دریافت تسهيالت كارآفریني صورت گرفت:

معرفی بيش از 700 نفر از متقاضيان طرح مشاغل خانگی در 
استان چهارمحال و بختياري 

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
طرح  متقاضيان  از  نفر   721، بختياری  و  چهارمحال  استان 
مشاغل خانگی براي دريافت تسهيالت به مراجع ذيربط معرفی شدند. 
بنا بر همين گزارش، با توجه به اختصاص منابع مالی الزم 
در اين خصوص و استقبال باالی متقاضيان از اين طرح، ترتيبی 
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انعقاد قرارداد همکاری آموزشی بين آژانس همکاري هاي 
بين المللي ژاپن و اداره كل استان چهارمحال و بختياری

فعاليت بيش از 70 كارگاه آموزشی در قالب نظام نوین 
آموزش استاد شاگردی در استان چهارمحال و بختياری

نظام  قالب  در  آموزشی  كارگاه  از 70  بيش  در حال حاضر 
نوين آموزش استاد شاگردی در رشته های مورد نياز بازار كار 

استان چهار محال و بختياری فعال هستند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان چهار محال و بختياری ، سعيدی مدير كل اين مجموعه 
با اعالم اين مطلب افزود: احيای اين نظام با هدف ايجاد رابطه 
های  هزينه  كاهش  آموزشی،  مراكز  و  ها  كارگاه  بين  نزديك 
با  پايدار  و  اشتغال سريع  آموزشی، كسب مهارت های شغلی، 
در  اقتصادی  های  بنگاه  بودن  دخيل  و  الزم  پذيری  انعطاف 
و  است  گرفته  صورت  كار  بازار  نياز  مورد  ماهر  نيروی  تربيت 
كارآموز با حضور در كارگاه فعال اقتصادی، ضمن كسب تجربه 
با  تعامل  نحوه  با  اقتصادی  و  توليدی  مختلف  های  حوزه  در 

مشتری نيز آشنا می شود.
وی در ادامه بر تعامل سازنده واحدهای صنفی و صنعتی در 
اجرای اين طرح تاكيد كرد و گفت:كارگران فعال هرصنف می توانند 
برای تكميل آموزش های مهارتی دراين نظام ثبت نام و عالوه 
بر دريافت گواهينامه مهارت ، مراحل ارتقای شغلی خود را نيز 

طی كنند.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
، قرارداد همكاری آموزشی بين  استان چهارمحال و بختياری 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختياری 
مديريت  پروژه  اجراي  مسؤوليت  كه  ژاپن  جايكاي  شركت  و 
مشاركتي جنگل و مرتع در استان را بر عهده دارد، منعقد شد.

چهار  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل  سعيدی، 
محال و بختياري با بيان اين خبر گفت: اين قرارداد همكاری 
سازی  توانمند  و  ای  حرفه  های  صالحيت  ارتقاء  راستای  در 

روستائيان در جهت ايجاد كسب و كار منعقد شده است. 
ارشد  مشاور   )Seiichi Mishima( ميشيما  ايچی  سه 
شركت جايكا نيز ضمن تبريك كسب رتبه ششم المپياد جهانی 
 )2011 )لندن  كنندگان  شركت  نمرات  ميانگين  در  مهارت 
توسط تيم اعزامی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور ، 
با بيان اينكه اين شركت در حال حاضر در قالب پروژه مديريت 
مشاركتی جنگل و مراتع در شهرستان كوهرنگ طرح ظرفيت 
از محيط زيست را  باال بردن سطح زندگی وحفاظت  سازی و 
درمنطقه بازفت در دست اجرا دارد، افزود: با استفاده از ظرفيت 
سازی  توانمند  ضمن  توان  می  مهارتی  های  آموزش  باالی 
و  كرد  جلوگيری  زيست  محيط  تخريب  از  روستائيان  مهارتی 

زمان  سريعترين  در  متقاضيان  معرفی  فرآيند  كه  شده  اتخاذ 
ممكن صورت گيرد.

اين گزارش افزود:در اين راستا تاكنون 721 پرونده، معرفی 
نامه دريافت كرده اند كه  از اين تعداد حدود 300 پرونده تاييديه 
الزم را دريافت و جهت اخذ تسهيالت به بانك عامل ارسال شده اند. 
بنا بر اين اين گزارش، متقاضيان مشاغل خانگی می توانند، 
با مراجعه به دستگاه های اجرايی صادر كننده مجوز مرتبط با 
حرفه مورد تقاضا از جمله ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای، 
وزارت بازرگانی، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان ميراث فرهنگي 
و سازمان صنايع دستی و گردشگری نسبت به ثبت نام خود به 
سه صورت مستقل، پشتيبان و خوشه ای اقدام كرده و تسهيالت 

مورد نياز را دريافت كنند.
اين گزارش افزود: متقاضيان می توانند با مراجعه به پايگاه 
اطالع رساني اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال 
و بختياري به آدرس www.ctvto.ir و ورود به بخش مشاغل 

خانگی، اطالعات الزم در اين خصوص را كسب كنند.

موجبات ايجاد اشتغال پايدار و توسعه در روستاها را فراهم كرد.
آموزش  كل  مدير  بين  كه  آموزشی  قرارداد  اين  موجب  به 
دفتر  محل  در  جايكا  ارشد  مشاور  و  استان  ای  حرفه  و  فنی 
مديركل امضا شد، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان دوره 
براي زنان روستايی شهرستان  های آموزشی فنی و حرفه ای 
با استاندارد های آموزشی سازمان آموزش  كوهرنگ را مطابق 

فنی وحرفه ای كشور برگزار مي نمايد.
اجرای  برای  الشرايط  تأمين مربی واجد  افزود:  اين گزارش 
دوره های آموزشی، تهيه مواد مصرفی مورد نياز، تجهيز كارگاه 
آموزش عملی و نظري و نظارت بر حسن اجرای دوره آموزشی 
نيز به عهده اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال 

و بختياري بعنوان مجري قرارداد است.
هزينه  مربي،  التدريس  پرداخت حق  گزارش،  بر همين  بنا 
مواد مصرفي و تجهيز كارگاه  از تعهدات جايكا بعنوان كارفرماي 

اين قرارداد آموزشي است. 
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تخصيص 20 ميليارد ریال از محل اعتبارات استانی به توسعه و تجهيز 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در سالجاري

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی،20 ميليارد ريال اعتبار از محل 
منابع استانی به امر توسعه و تجهيز مراكز آموزش فنی و حرفه ای 

خراسان رضوی در سال 1390 اختصاص يافت.
خوابنما، مديركل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در 
اين باره گفت: امروز صنعت و بازار كار نياز به تكنولوژی جديد 
مهارتی،  بخش  خصوص  به  آموزشی  مراكز  در  بايد  و  داشته 
تجهيزات به روز باشد تا كارآموزان پس از آموزش های الزم به 
سهولت وارد بازار كار شوند و نياز بازار و صنعت را برآورده سازند.

شايان ذكر است، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مهارت  ثابت دولتی رسالت  فعال  با 48 مركز  خراسان رضوی 

آموزی استان را برعهده دارد.

خراسان رضوي

تشکيل نخستين كميسيون مهارت در استانداری خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی، كميسيون مهارت با هدف جذب 
اعتبارات احداث، تكميل، تجهيز و بهسازی مراكز آموزشی فنی 
و حرفه ای از محل اعتبارات استانی در مهرماه سال جاری برای 
اولين بار در استان خراسان رضوی تشكيل شد و رياست آن به 

مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان واگذار شد.
اين گزارش افزود: اين كميسيون در نظر دارد برنامه پنج ساله 
توسعه، تكميل و تجهيز مراكز آموزش فنی و  حرفه ای استان 
را بر اساس برنامه پنجساله توسعه كشور تهيه و پس از تصويب 

در كارگروه مربوطه اجرايی سازد.
به 300  نزديك  برنامه  اين  تنظيم  با  بر همين گزارش،  بنا 
ميليارد ريال اعتبار از محل منابع استانی در اين بخش هزينه 

خواهدشد.

معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور :
آموزش های مهارتی زمينه ساز ایجاد اشتغال پایدار

حاجلو، معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كاربردی  و  علمی  دانشگاه  رييس  معارفه  مراسم  در  كشور 
ايجاد  زمينه ساز  آموزش های مهارتی   : خراسان شمالی گفت 
اشتغال پايدار در  كشور است و با وجود ظرفيت ها و بسترهای 
انتظار  دارد،  وجود  شمالی  خراسان  استان  در  كه  مناسبی 

خراسان شمالي

فناوری  و  مهارت  جامع  نظام  تحقق  در  استان  اين  رود،  می 
كشور پيشگام باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
توديع  و  رييس جديد  رضايی  معارفه  مراسم  خراسان شمالی، 
پيله ور رييس سابق دانشگاه علمی و كاربردی خراسان شمالی 
با حضور معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش  مسووالن  اسالمی،  شورای  مجلس  نمايندگان  كشور، 
فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی و كاربردی استان برگزار شد .

حاجلو در اين مراسم گفت: در حال حاضر تدوين طرح نظام 
جامع مهارت و فناوری در كشور در مراحل نهايی می باشد و به 

زودی ابالغ می شود.
وی خاطرنشان كرد : نظام جامع مهارت و فناوری دارای سه 
زير نظام آموزش مهارت و فناوری ، نظام احراز شرايط اشتغال 

و نظام صالحيت حرفه ای می باشد .
كشور،  در  پايدار  اشتغال  ايجاد  برای   : كرد  تاكيد  حاجلو 
تلفيق آموزش های مهارتی و آموزش های نظری ضروری است.

معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور با تأكيد بر پيگيری مديران كل آموزش فنی و حرفه ای 
استخدامی  وضعيت  تبديل  برای  كاربردی  و  علمی  دانشگاه  و 
پيمانی و رسمی گفت: در صورت  به  التدريس  از حق  مربيان 
اصلی  مهارتی در مسير  آموزش های  ، حركت  امر  اين  تحقق 

خود ميسر می شود.

معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تأكيد كرد:

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در سياست های كلی اشتغال 

حاجلو معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور در بازديد از مراكز آموزشی بجنورد بر توسعه آموزش های 
فنی و حرفه ای در راستای تحقق منويات مقام معظم رهبری 

در سياست های كلی اشتغال تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان شمالی،حاجلو در بازديد از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 
شهرستان بجنورد، جايگاه كارگاه های آموزشی اين مركز را به 
از وجود تجهيزات پيشرفته  اعم  لحاظ دانش و تكنولوژی روز 
فيزيكی و مربيان مجرب و ممتاز مطلوب و حائز اهميت عنوان كرد.

وی گفت: با توجه به توانمندی مركز تخصصی بجنورد در 
ساخت ميز پيشرفته آموزشی plc ، ابزار دقيق ، كاليبراسيون و 
پنوماتيك، بايد شرايطی فراهم شود تا ساخته ها و نوآوری های 
مراكز به صورت تجاری به توليد برسد و حداقل برای نيازهای 
تجهيزاتی مراكز آموزش فنی و حرفه ای در سطح ادارات كل 

آموزش فنی و حرفه ای كشور مورد استفاده قرار گيرد. 
وی در ادامه با اشاره به منويات مقام معظم رهبری درخصوص 

توجه به توليدات داخلی بر پيگيری اين امر تاكيد نمود.
معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
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آموزش  ساعت  نفر  هزار  و 800  از7ميليون  بيش  ارائه 
توسط آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد خوزستان

گفت:  خوزستان  استان  حرفه اي  و  فني  آموزش  مديركل 
تعداد آموزش  ديدگان آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد استان 
در شش ماهه نخست سالجاری، در مجموع 7 ميليون و 874 

هزار و 418 نفر - ساعت بوده است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
خوزستان، رحمن قالوند با بيان اينكه در حال حاضر 35 رشته 
آموزشي فعال توسط آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان 
ارائه می شود، اظهارداشت: ميزان تعهد آموزش آموزشگاه هاي 
فنی و حرفه ای آزاد خوزستان در سال جاری 15 ميليون نفر 

ساعت است. 
اتوماتيك،  رشته هاي  حاضر  حال  در  كرد:  خاطرنشان  وی 
الكترونيك، امور اداري، امور مالي و بازرگاني، برق، بهداشت و 
ايمني، تأسيسات، خدمات آموزشي، صنايع جوشكاري، صنايع 
چاپ، صنايع دستي )بافت(، صنايع دستی و هنري)چوب، فلز 
و سفال(، صنايع دستي و هنري )طال و جواهرسازي(، صنايع 
فلزي،  غذايي،صنايع  صنايع  شيميايي،  هنري،صنايع  و  دستي 
صنايع نساجي، طراحي و دوخت در آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای 

آزاد استان ارائه مي شود. 
در  شده  ارائه  رشته هاي  ديگر  كرد:از  بيان  ادامه  در  قالوند 
اطالعات،  فناوري  عمران،  رشته  به  مي توان  آموزشگاه ها  اين 
كشاورزي)امور باغي و زراعي(، كشاورزي) امور دامي و آبزيان(، 
كنترل و ابزار دقيق، گردشگري، متالورژي و مديريت و صنايع، 
مراقبت زيبايي، مكانيك، هتلداري، هنرهاي تجسمي، هنرهاي 

تزئيني، هنرهاي نمايشي، صنايع دريايي اشاره كرد. 
اينكه  بيان  با  خوزستان  حرفه اي  و  فني  آموزش  كل  مدير 
در حال حاضر 851 آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در سطح 

خوزستان

كشور  طی بازديد از كارگاه های مركز برادران و مركز تخصصی 
برق، الكترونيك و رايانه شهرستان بجنورد با كارآموزان و مربيان 

كارگاه ها ديدار و گفتگو كرد. 
حاجلو در گفتگو با كارآموزان و مربيان مراكز بجنورد اذعان 
كارآموزان  درصد   80 از  بيش  كه  است  افتخار  باعث  داشت: 
مراكز بجنورد دانشجو و يا فارغ التحصيل مقاطع كارشناسی و 

كارشناسی ارشد دانشگاه می باشند.
اين گزارش افزود: معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای كشور از ساختمان اداری مراكز مذكور و سالن 

اجتماعات مهارت نيز بازديد به عمل آورد .

آموزشگاه   716 تعداد  اين  از  كرد:  تصريح  دارد،  وجود  استان 
شامل 466 آموزشگاه خواهران، 120 آموزشگاه برادران و 130 
آموزشگاه دو منظوره بامجوز رسمی به ارائه آموزش مهارتی در 

استان می پردازند.
ای  حرفه  و  فنی  تعداد135آموزشگاه  كرد:  خاطرنشان  وی 

آزاد استان در مرخصی بوده و فعاليت آموزشی ندارند.

باحضور فرماندار ماهشهر و هيات همراه در راستای اجرای 
طرح نظام استاد شاگردی سه كارگاه آموزشی در حرفه های صنايع 

دستی،  صنايع غذايی و تاسيسات در بندر ماهشهر افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
و  افتتاح  درمراسم  ماهشهر  فرماندار  حياتی  خوزستان،  استان 
بازديد ازاين سه طرح، برحمايت از اجرای طرح استاد شاگردی 
تاكيد كرد و گفت: مهارت آموزی در كارگاه های استاد شاگردی 

اقدامی مناسب در زمينه رفع معضل بيكاری است.
باره  اين  در  خوزستان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدير 
گفت: از ابتدای اجرای طرح نظام استاد شاگردی در سالجاري 
شاگردی  و  استاد  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز   95 تاكنون 

دراستان راه اندازی شده و فعاليت آموزشی دارند.
رحمن قالوند افزود: درپنج ماه گذشته، 89 هزار و693نفر-

زيرمجموعه  از  آموزشی  حرفه  يكصد  قالب  در  آموزش  ساعت 
رشته های فناوری اطالعات، صنايع چوب، صنايع دستی،مراقبت 
صنعت  عمران،  مكانيك،  تصويربرداری،  و  عكاسی  زيبايی، 
كشاورزی،  اتومكانيك،تأسيسات،  آموزشی،  ساختمان، خدمات 
صنايع جوشكاری، برق و صنايع غذايی مطابق استانداردآموزشی 

ارائه شده است.
وی تصريح كرد: افراد پس از طی مراحل شاگردی در كارگاه های 
كوچك و كسب مهارت های الزم به مرحله ای می رسند كه 
توانايی انجام كار را خواهند داشت و برای خود شغل فراهم می نمايند 

و حتی می توانند، سبب اشتغال ديگران شوند.
ارتقای  به  نياز  صورت  در  افراد  اين  افزود:  قالوند  رحمن   
و  به مراكز آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند  مهارت 
افرادی كه دارای مهارت كافی باشند برای شركت در آزمون و 
دريافت گواهی نامه مهارت به واحد سنجش و ارزشيابی معرفی 

می شوند.

در راستای اجرای طرح نظام استاد  شاگردی؛
3 كارگاه آموزشی فنی و حرفه ای درماهشهر افتتاح شد
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به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
مهارت  فرهنگ  سازی  نهادينه  راستای  در  خوزستان  استان 
های  دوره  ساختمانی  كارگران  مهارت  سطح  ارتقاء  و  آموزی 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  مراكز  در  آموزشی صنعت ساختمان 

استان خوزستان برگزار می شود.
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  آموزشی  و  فنی  معاون 
تقويت  منظور  به  داشت:  اظهار  مطلب  اين  اعالم  با  خوزستان 
مهارت عملی كارگران بخش صنعت ساختمان تمامی شاغالن 
در اين بخش كه متقاضی استفاده ازمزايای بيمه تامين اجتماعی 
باشند، ملزم به طی دوره های تخصصی مطابق با حرفه مورد 

اشتغال هستند.
فضای  از  بخشی  اختصاص  گفت:  هزاروندی  ماليی  شهرام 
صنعت  خاص  های  دوره  اجرای  برای  ثابت  مراكز  آموزشی 
در  ها  شيوه  ساير  و   17 ماده  قراردادهای  قالب  در  ساختمان 
همين راستا بوده است به طوريكه تعهد سال 1390 اداره كل 
آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در اين بخش بالغ بر 480 
هزار نفر- ساعت می باشد كه طی هماهنگی و برنامه ريزی های 
تاكنون  سالجاری  در  ها  دوره  اين  برگزاری  جهت  شده  انجام 
200 هزار نفر- ساعت آموزش در قالب 36 حرفه اجرايی شده 

است.
ارتقاي  به  عالقمند  كه  ساختمانی  كارگران  داد:  ادامه  وی 
دانش فنی و مهارت خود هستند، می توانند به مراكز آموزش 
فنی و حرفه ای سطح استان مراجعه كنند و از مزايای آموزش های 

مهارتی بهره مند شوند.
ماليي هزار وندي در خاتمه گفت: شركت كنندگان در دوره های 
مزبور با موفقيت در آزمون و اخذ پروانه ساختمان، می توانند از 

مزايای بيمه تامين اجتماعی بهره مند شوند.
شايان ذكر است، دوره های ويژه آموزش صنعت ساختمان، 

كوتاه مدت بوده و حداكثر يك ماهه می باشند.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه كارگران ساختمانی 
در استان خوزستان

های  زندان  در  مهارتی  رشته   20 از  بيش  آموزش 
سيستان و بلوچستان 

تاكنون بيش از 20 رشته آموزش فنی و حرفه ای در زندان های 
سيستان و بلوچستان آموزش داده شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سيستان و بلوچستان، محمد جهانتيغی مدير كل اين 

سيستان و بلوچستان

مجموعه، در نشست مديران آموزش فنی و حرفه ای و زندان 
های سيستان و بلوچستان اظهار داشت: با نگرش و رسالت جهادی، 
زمينه توسعه و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای منطبق با 

استانداردهای روز در زندان ها ايجاد می شود . 
با  زندان  از  آزادی  از  پس  مددجويان  كرد:  بيان  جهانتيغی 
توانند،  می  فنی  های  مهارت  و  عملی  های  آموزش  فراگيری 
معيشت خانواده خويش را با راه اندازی كسب و شغل آبرومند 

تأمين كنند.
زمينه  در  نيز  بلوچستان  و  سيستان  های  زندان  كل  مدير 
ها  زندان  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراكز  توسعه  و  ايجاد 
نقش كليدی  ای در جامعه،  و حرفه  فنی  آموزش های  گفت: 
و كاربردی داشته و ارائه اين آموزش ها مبين و نشانگر تلفيق 

علم و عمل است .
در نشست مسؤوالن آموزش فنی و حرفه ای و زندان هاي 
سيستان و بلوچستان، كيفی سازی آموزش ها مورد تأكيد قرار 
گرفت و مقرر شد با هدف تسريع، توسعه و گسترش آموزش های 
فنی و حرفه ای در زندان های استان، كارگروه و ستاد اجرايی 
متشكل از كارشناسان اشتغال آموزی دو اداره كل تشكيل شود 

 .

سنجش  های  آزمون  در  نفر  هزار   65 از  بيش  حضور 
مهارت در فارس 

 مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس خبر داد: 
تعداد شركت كنندگان در آزمون های سنجش مهارت استان 
فارس در شش ماهه نخست سالجاری به بيش از 65 هزار نفر 

رسيد.
آزمون  چهارمين  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  مبرايی  مرتضی 
تمامی شهرستان های  به صورت همزمان در  مهارت  سنجش 
سالجاری  در  نفر  هزار   25 از  بيش  حضور  با  و  فارس  استان 

برگزار شد. 

فارس
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دومين مركز آموزش علمی - كاربردی تخصصی فنی و 
حرفه ای استان قم درشهر پردیسان راه اندازی می شود

قم

عطارنيا، سرپرست اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
كاربردی   - علمی  آموزش  مركز  دومين  اندازی  راه  از  قم، 

تخصصی فنی و حرفه ای استان قم در سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان قم، عطارنيا با اعالم اين خبر گفت: در حال حاضر، اخذ 
فنی  كاربردی تخصصی  علمی  آموزش  مركز  اندازی  راه  مجوز 
شهر  در  )ع(  رضا  امام  االحداث  جديد  مركز  در  ای  حرفه  و 

پرديسان در دست اقدام است.
فناوری،  و  مهارت  ملی  نظام  تحقق  راستای  در  افزود:  وي 
علمی-كاربردی  اولين مجموعه  عنوان  به  و  بار  نخستين  برای 
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در استان قم مركز 
آموزش علمی – كاربردی تخصصی فنی و حرفه ای امام خمينی 
با  اول  مرحله  در  و  است  شده  اندازی  راه  رشته  سه  در  )ره(، 
پذيرش 50 دانشجو در رشته های صنايع خودرو و ماشين ابزار، 
فعاليت آموزشی خود را شروع كرده است كه تا پايان سال به 

حدود 600 دانشجو ارتقاء می يابد.

وی با بيان اين مطلب كه استان فارس از لحاظ تعداد شركت 
كنندگان در اين آزمون ها جزء سه استان نخست كشور است، 
پنجشنبه 31  روز  از ساعت 8 صبح  كه  آزمون  اين  در  افزود: 
شهريور ماه  آغاز و تا ساعت 18 بعد از ظهر ادامه داشت، 14 
هزار و 431 نفر زن و 10 هزار و 840 نفر مرد حضور داشتند. 

به گفته وی شهر شيراز با 9 هزار و 951 نفر شركت كننده، 
بيشترين تعداد شركت كننده را در بين شهرستان های استان 

به خود اختصاص داد. 
مبرايی در ادامه با ابزار خرسندی از افتتاح سالن های بزرگ 
برگزاری آزمون در شيراز اظهار داشت: با ياری خداوند بزرگ 
توانستيم تمامی آزمون های شهر شيراز را در محل تازه تأسيس 
تست سنتر مركز آموزش تكنولوژی اطالعات شيراز برگزار كنيم.

الزم به ذكر است اين آزمون در بيش از 250 حرفه مهارتی 
برای مهارت آموختگان مراكز دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه 
ای آزاد، صنعت ساختمان، صنايع و اصناف، زندان ها و پادگان ها 

و در 30 حوزه مجزا در سطح استان فارس برگزار شد. 

اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  برق  مربی  مقاله 
استان قم در مجله بين المللی IJEECS به چاپ رسيد

امام  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  برق  مربی  مقاله 
الكتريكي،  هاي  المللي سيستم  بين  مجله  در  قم  خمينی)ره( 

الكترونيكي و كامپيوتر )IJEECS( به چاپ رسيد. 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
قم ، روح ا...عبداللهی، مربی برق مركز آموزش فني و حرفه اي 
داشت:  اظهار  شده  ارائه  مقاله  خصوص  در  قم  خمينی  امام 
بر  مبتنی   AC-DC پالسه   28 مبدل  يك  مقاله،  اين  در 
های  شاخص  بهبود  منظور  به  وجهی  چند  اتوترانسفورماتور 

كيفيت توان ارائه شده است.

همزمان با گراميداشت هفته دفاع مقدس؛
جوار  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز  اندازي  راه 

دانشگاه پيام نور سنندج

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كردستان، احمدی مدير كل اين مجموعه در مراسم راه 
اندازي مركز جوار دانشگاه پيام نور سنندج گفت: در راستاي  
تفاهم نامه همكاري آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
ارتقاء  منظور  به  سنندج  نور  پيام  دانشگاه  و  كردستان  استان 

كردستان
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صالحيت هاي حرفه اي و توانمند سازي دانشجويان دانشگاه 
فعال  الزم جهت حضور  هاي  زمينه  ايجاد  و  سنندج  نور  پيام 
اقتصادي و مديريتي  آفريني،  فعاليت هاي كار  دانشجويان در 
كشور و كاربردي كردن دانش روز، مركز فني و حرفه اي جوار 
دانشگاه )ASD( در دانشگاه پيام نور سنندج راه اندازي شده 

است.
وی خاطر نشان كرد: تفاهم نامه مذكور در زمينه هاي تأمين 
تجهيزات آموزشي مورد نياز كارگاه هاي آموزشي، ارائه آموزش 
بر اساس استانداردهاي آموزشي، صدور گواهينامه مهارت براي 
قبول شدگان در آزمون های پايان دوره و تامين مربيان مورد 

نياز منعقد شده است.

كاربردي   - علمي  آموزش  مركز  اولين  اندازي  راه 
تخصصي فني و حرفه اي سنندج

اولين مركز آموزش علمي كاربردي تخصصی فني و حرفه اي 
دفاع  هفته  گراميداشت  مناسبت  به  سنندج  ورمقاني  شهيد 

مقدس افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. 
به  توجه  با  گفت:  مذكور  مركز   افتتاح  آيين  در  احمدی 
علمي- آموزش  مركز  گرفته،  صورت  تمهيدات  و  اقدامات 

اوايل آبان ماه  كاربردي تخصصی فني و حرفه اي سنندج در 
سالجاري در دو رشته برق الكترونيك و ابزار دقيق و تعمير و 
نگهداري خودرو ، با 105 نفر دانشجو شاغل و آزاد زن و مرد در 
مقطع كارداني و بصورت پودماني فعاليت خود را آغاز مي كند.

سالن  خوابگاه،  رفاهي  امكانات  داراي  مركز  اين  افزود:  وی 
غذاخوری، سرويس رفت و آمد، كتابخانه و كارگاه هاي آموزشي 
با تكنولوژي روز  امكانات و تجهيزات مهارتي مطابق  به  مجهز 

است.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان تصريح كرد: اين 
اقدام در مرحله اول در شهرستان سنندج صورت مي پذيرد و 
در مراحل بعدي مراكز آموزش علمي كاربردي تخصصی فني و 
حرفه اي در ساير مراكز شهرستان هاي تابعه استان، متناسب با 

رشته هاي مورد نياز راه اندازي خواهند شد.

هاي  آموزش  ساعت  نفر-  هزار   986 از  بيش  ارائه 
آزاد  ای  و  حرفه  فنی  توسط آموزشگاه های  مهارتي 

استان كردستان

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
استان كردستان، توسط بخش خصوصي آموزشگاه هاي فني و 
حرفه اي آزاد استان كردستان در شش ماهه نخست سال جاري 
986 هزار و 754نفر - ساعت آموزش را در 81 آموزشگاه فني 
و حرفه اي آزاد استان در بيش از 13رشته  آموزشي، به مردم 

منطقه بويژه جوانان ارائه داده است.
سيد جميل احمدي، مدير كل آموزش فني و حرفه اي اين 
توانمند بخش  بازوي  اينكه بخش خصوصي  به  با اشاره  استان 
از   : ارائه  خدمات آموزش هاي مهارتي است گفت  دولتي در 
اين  ساعت   - نفر   335 و  هزار   669 ها  آموزش  اين  مجموع 
آموزش ها برای زنان و 317 هزار 419 نفر-ساعت آموزش برای 

مردان صورت گرفته است.
خصوصي  بخش  تقويت  منظور  به   : كرد  تصريح  احمدی 
آموزش اين رشته ها بطور كامل در بخش غير دولتي  اجرا مي شود 

و از بخش دولتي حذف شده است .
بر  نظارت  منظور  به  گفت:  احمدي  جميل  سيد  ادامه  در 
عملكرد آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد در راستاي نظارت 
كمي و كيفي و رعايت آيين نامه هاي نحوه تشكيل آموزشگاه هاي 
فني و حرفه اي آزاد، 268 مورد بازرسي، در شش  ماهه  نخست 

سالجاري صورت گرفته است.

نماینده مردم شهرستان هاي مریوان و سروآباد در مجلس شوراي اسالمي:
مهارت آموزي مهيا كننده بازار كار و اشتغالزایي براي 

جوانان است

اقبال محمدي، نماينده مردم شهرستان هاي مريوان و سرو 
آباد در مجلس شوراي اسالمي در بازديد از مركز آموزش فني 
و حرفه اي 22 گوالن مريوان بيان داشت: نقش آموزش هاي 
فني و حرفه اي  بسيار گسترده است و  آموزش هايي كه فني و 
حرفه اي ارائه مي دهد مهيا كننده بازار كار و اشتغالزايي براي 

جوانان است .
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كردستان، ،اقبال محمدي با حضور در مركز آموزش فني 
و حرفه اي  شهرستان مريوان، از كارگاه هاي آموزشي و بخش هاي 
مختلف مركز و تيم هاي سيار در زندان آن شهرستان بازديد 
گفتگو  به  مهارت  فراگيري  خصوص  در  كارآموزان  با  و  كرد 

پرداخت.
وی خاطر نشان كرد: رسالت سازمان آموزش فني و حرفه اي 
مربيان  دوش  بر  آن  اعظم  بار  و  است  سنگين  رسالتی  كشور 
دلسوز و تالشگر عرصه مهارت آموزي است و آنان بايد توانمندي 
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ارائه بيش از 3ميليون و 400 هزارنفر-ساعت آموزش هاي 
مهارتي در بخش دولتي استان كرمانشاه

نيمه  استان كرمانشاه، در  آموزش فني وحرفه اي  اداره كل 
ساعت  نفر-  هزار   470 و  3ميليون  ارائه  با  سالجاري  نخست 
آموزش هاي مهارتي، 53درصد تحقق عملكرد در بخش دولتي 

را داشته است. 
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
و  فني  آموزش  مراكز  سوي  از  آموزش  ميزان  اين  كرمانشاه 
و  ها  پادگان  ها،  زندان  روستايي،  سيار شهري،  ثابت،  حرفه اي 

صنايع براي 15 هزار نفر از متقاضيان ارائه شده است. 

كرمانشاه

و كار آيي افراد را با مهارت آموزي باال برند تا اين توانمندي و 
تخصص در خدمت خانواده و جامعه قرار گيرد و اشتغال پايدار 

به وجود آيد.
ادامه  در  آباد  و سرو  مريوان  مردم شهرستان هاي  نماينده 
مهارتی  های  آموزش  و  است  آموزش  توسعه،  بناي  زير  افزود: 
فني و حرفه اي در توسعه، ايجاد بازاركار و اشتغالزايي نقش بي بديلي 

ايفا مي كند.
اقبال محمدی با اظهار خرسندي از ايجاد خالقيت و نوآوري 
در مجموعه آموزش فني و حرفه اي كردستان گفت : وظيفه 
با  راستا   اين  در   بايد  و  است  مردم  به  خدمتگزاري  ما  همه 
استفاده از تمام توان و ظرفيت هاي الزم براي پيشرفت و توسعه 

كشور تالش كنيم.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  احمدي،  جميل  سيد 
هاي  آموزش  اهميت  و  نقش  به  اشاره  با  نيز  كردستان  استان 
در  مردم  نمايندگان  هاي  مساعدت  و  حمايت   : گفت  مهارتي 
مجلس شوراي اسالمي براي توسعه و گسترش فرهنگ مهارت 
و  فني  هاي  آموزش  كه  است، چرا  جامعه ضروري  در  آموزي 
را  جوانان  اشتغالزايي  و  بازاركار  به  ورود  بسترهاي  اي  حرفه 

آماده مي كند.
آموزي  مهارت  مركز  بر  عالوه  داشت:  بيان  همچنين  وی 
ثابت دولتي در شهرستان مريوان، آموزش هاي فني و حرفه اي 
توسط تيم هاي سيار روستايي، زندان و پادگان در اين منطقه 
ارائه مي شود و درصدد هستيم مركز آموزش فني و حرفه اي 

واحد خواهران شهرستان مريوان را  نيز راه اندازي كنيم.
در ادامه نماينده مردم شهرستان هاي مريوان و سروآباد در 
مجلس شوراي اسالمي از  كارگاه هاي آموزشي و بخش هاي 
كارآموزان  با  نزديك  از  و  آورد  عمل  به  بازديد  مركز  مختلف 

گفتگو كرد.

استقبال پرشور همکاران اداره كل آموزش فني وحرفه اي 
استان كرمانشاه از مقام معظم رهبري)مدظله العالي(

همراه  كرمانشاه  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  خانواده 
هميشه  و  واليي  شهيدپرور،  مردم  مختلف  اقشار  با  همگام  و 
پرچم  گل،  شاخه هاي  داشتن  دست  در  با  استان،  صحنه  در 
از  انقالب،  پرافتخار كشور عزيزمان و عكس هاي رهبر معظم 
به  سالجاري  مهرماه   20 چهارشنبه،  صبح  ساعات  نخستين 
سمت مسيرهاي استقبال از مقام معظم رهبري روانه شدند و 

پس از 22 سال انتظار موال و مقتدايشان را زيارت كردند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
نيروهاي كارشناسی  امكانات و  اين مجموعه تمامي  كرمانشاه، 
معظم  رهبر  از  استقبال  مقدمات  ساختن  فراهم  در  را  خود 
آمد مردم و مشتاقان و عاشقان  و  و  تسهيل در رفت  انقالب 

زيارت حضرت آيت ا...خامنه اي )مدظله العالي( به كارگرفت.
در همين راستا، نيروهاي زبده فني اين اداره كل به صورت 
شبانه روزي اقدامات و فعاليت هاي گسترده اي از جمله : تهيه و 
تأمين تجهيزات، ابزار و وسايل مربوط به ساخت جايگاه ورزشگاه 
آزادي و ساخت اين جايگاه به طور كامل طي چند نوبت و چند 
روز كاري، تعمير ، نوسازي و زيباسازي درب بزرگ استاديوم 
تجهيزات  و  ابزار  تأمين  و  تهيه  كاري،  روز  چند  طي  آزادي 
ضروري و ساخت كامل جايگاه دانشگاه رازي با استفاده از گروه 
كامل فني در چند روز كاري،  تهيه و تأمين تمامي تجهيزات 
با  امام)ره(  ورزشگاه  جايگاه  كامل  ساخت  و  الزم  وسايل  و 
ساخت  روزكاري،  چند  در  فني  كامل  گروه  يك  از  استفاده 
گنبد روي جايگاه دانشگاه رازي، ساخت و نصب حصار اطراف 
جايگاه  تريبون  ساخت  و  تهيه  رازي،  دانشگاه  جايگاه  محوطه 
فلزي  نصب حصار  و  ساخت  تهيه،  امام خميني)ره(،  ورزشگاه 
اطراف محوطه ورزشگاه امام خميني)ره(، نصب تابلوی برق و 
جوشكاري كامل براي جايگاه ورزشگاه امام خميني)ره(، ساخت 
و نصب پايه  هاي فلزي مربوط به دوربين هاي فيلمبرداري ويژه 
خبرنگاران رسانه ها در ورزشگاه امام خميني)ره(، ساخت كامل 
و نصب نرده هاي فلزي ويژه جايگاه ورزشگاه امام خميني)ره( 
امام  ورزشگاه  آزادي،  استاديوم  در  تعميرات  ديگر  انجام  و 

خميني)ره( و محوطه دانشگاه رازي را انجام دادند.

امضاي تفاهمنامه همکاري مركز آموزش فني و حرفه اي 
رودسر و كميته امداد امام خميني )ره(

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان گيالن، تفاهمنامه اي برمبناي ضرورت توسعه كارآفريني 
و توسعه اشتغال مددجويان، بين مركز آموزش فني و حرفه اي 
اين شهرستان  )ره(  امام خمينی  امداد  امداد  و كميته  رودسر 

منعقدشد.

گيالن
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گلستان

حاجلو، معاون اداری و پشتيبانی سازمان :
كشور  ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  جدید  رویکرد 

مربی محور است
سازمان  پشتيبانی  و  اداری  معاون  حاجلو،  حسين  محمد 
آموزش فنی و حرفه ای كشور از توجه ويژه نسبت به ارتقای 

آموزشی و شغلی مربيان اين سازمان خبر داد .
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان ، در حاشيه گردهمايی مشترك مديران، معاونان 
و مسووالن ستادی و رؤسای مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان های 
خراسان رضوی ، گلستان و خراسان شمالی با ميزبانی اداره كل 
آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان، نشستی با حضور حاجلو 
معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

و عزيزی مديركل امور اداری سازمان برگزار شد .
اظهار  كرامت  دهه  و  )ع(  رضا  امام  ميالد  تبريك  با  حاجلو 
مربی  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رويكرد  داشت: 
محور است و ارتقاء دانش نظری و فنی مربيان، بهبود وضعيت 
معيشتی و افزايش امنيت شغلی آنان در برنامه های اين سازمان 

از اهميت خاصی برخوردار است.
وی با تأكيد بر اين كه مربي، پيشاني سازمان و در خط مقدم 
است و مديران بايد فرصت مطالعه و پژوهش را براي آنان فراهم 
سازند، اعالم كرد: ارتقای مربيان از سطح تحصيالت متوسطه 
به سطح عالی در راستای ارتقای دانش مربيان سازمان صورت 
گرفته و در راستای تحقق اين مهم، مزايايی از جمله پرداخت 

هزينه تحصيل به صورت تسهيالت و باز پرداخت آن بعد از اخذ 
مدرك در نظر گرفته شده است. 

حاجلو افزود : برای ايجاد اشتغال پايدار در كشور صرفاً دانش 
تئوری و نظری كافی نيست و می بايست دانش نظری در كنار 
دانش فنی و مهارتی قرار گيرد و آموزش در محيط كار واقعی 
انجام شود، چراكه احراز شغل، قطعاً نيازمند كسب مهارت است.

معاون اداری و پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور بر پيگيری و اهتمام هرچه بيشتر مديران كل در تحقق 
از  اقدام سازمان  سياست های اجرايی و برنامه های در دست 
مشاغل  شاگردی،  استاد  آموزش  نوين  نظام  های  طرح  جمله 
و  تحصيلی  بين سطوح  آموزشی  های  پودمان  تدوين  خانگی، 
كاركنان  های  پرسش  به  نشست  اين  پايان  در  كرد.  تأكيد   ...
و  اداری  معاون  توسط  استان،  سه  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
پشتيبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور پاسخ داده شد.

بنا براين گزارش، اعالم ظرفيت مورد نياز به تفكيك جنس 
رودسر  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مركز  به  ناظر  اعزام  و حرفه، 
آموزش،  پيشرفت  و  انضباطي  شرايط  به  رسيدگي  منظور  به 
تالش  و  پيگيري  رساني،  اطالع  و  تبليغات  امر  در  همكاري 
مجدانه كارشناسان در راستاي ساماندهي و ايجاد اشتغال پايدار 
جمعيت هدف آموزش ديده و معرفي كاركنان برای بهره مندی 
از مهارت هاي مورد نياز در قالب ماده 17 آموزشي، از جمله 
تفاهم  اين  در  رودسر  )ره(  امام خمينی  امداد  كميته  تعهدات 

نامه است.
معرفي مراكز و حرفه هاي موجود در آنها، برنامه ريزي، اجرا 
و نظارت دوره آموزشي در بخش دولتي، ثبت نام از مددجويان 
و معلوالن براساس فهرست ارسالي از كميته امداد،رعايت دقيق 
هاي  آموزش  صحيح  ارائه  و  مهارتي  هاي  آموزش  استاندارد 
نظري و عملي،تأمين مربي براي آموزش دروس مهارتي،تأمين 
فضا و امكانات آموزشي مورد نياز مهارت آموزان تحت تعليم و 
برگزاري آزمون هاي پاياني مهارت و صدور گواهينامه در پايان 
دوره از تعهدات همكاری مركز آموزش فنی و حرفه ای رودسر 

در اجرای اين تفاهم نامه است. 

ارائه بيش از 2 ميليون و 400 هزار نفر- ساعت آموزش 
توسط بخش خصوصي در استان گلستان

در شش ماهه نخست سال جاری 2 ميليون و 427 هزار و 
696 نفر - ساعت آموزش توسط آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 

آزاد استان گلستان ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي  
استان گلستان ، شهريار نيرومند، مسؤول آموزشگاه های فني 
و حرفه اي آزاد استان گفت: در شش ماهه اول سالجاري دو 
ميليون و 427 هزار و 696 نفر - ساعت  آموزش هاي فني و 
جوانان  ويژه  به  استان  مردم  به  بخش خصوصي  در  اي  حرفه 

ارائه شده است.
توانمند  بازوي  خصوصي  بخش  اينكه  به  اشاره  با  نيرومند 
آموزش هاي فنی و حرفه ای گلستان در ارائه  خدمات آموزشی 
به متقاضيان است، گفت : تعداد 520 آموزشگاه آزاد در استان 
گلستان مجوز فعاليت آموزشی در بخش های مختلف را دارند 
و در شش ماهه اول  سال جاري 2 ميليون و 427 هزار و 696 
نفر – ساعت آموزش در 22 رشته آموزشی اجرا شده است كه 
از مجموع اين آموزش ها يك ميليون و 931 هزار 859 نفر- 
ساعت آموزش برای زنان و 496 هزار و 110 نفر – ساعت برای 

مردان صورت پذيرفته است .   
نيرومند خاطر نشان كرد: از مجموع اين آموزش ها 283هزار 
و 275 نفر- ساعت در بخش صنعت ، 2 ميليون و 100 هزار 
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ساخت بسته آموزشی درب بازویی اتومکانيک در كارگاه برق 
ساختمان مركز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک خرم آباد 

افتتاح و بهره برداری مزرعه آموزشی توليد قارچ خوراكی 
كارآموزان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هوميان خرم آباد 

نفر-ساعت  هزار   450 و  ميليون  یک  از  بيش  ارائه 
آموزش های  فنی و حرفه ای در استان مركزی

مركزي

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
توسط  اتومكانيك  بازويی  درب  آموزشی  بسته  لرستان،  استان 
مركز  يك  درجه  ساختمان  برق  كارگاه  كارآموزان  و  مربی 

آموزش فنی و حرفه ای شماره يك خرم آباد ساخته شد. 
بنا بر اين گزارش، ايمان شفيعی مربی برق ساختمان درجه يك 
مركز آموزش فنی و حرفه ای شماره يك خرم آباد اظهار داشت: 
بر  بالغ  ای  هزينه  با  اتومكانيك  بازويی  درب  و  آموزشی  بسته 
هفت ميليون ريال توسط كار آموزان اين كارگاه ساخته شده 
است كه در اين راستا مبلغ 10 ميليون ريال صرفه جويی شده 

است.
وی با بيان اين كه موفقيت در ساخت اين بسته آموزشی، 
موجب ارتقای انگيزه و اعتماد به نفس در كار آموزان اين كارگاه 
شده است، گفت: اين كارگاه همچنين توانايی توليد بسته های 

آموزشی برای ساير كارگاه های آموزشی استان را دارد .

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي در سومين 
و  ميليون  داد: يك  سالجاری خبر  در  مطبوعاتی خود  نشست 
در  مركزی،  استان  در  آموزش  نفر- ساعت  و 807  هزار   451

شش ماهه نخست امسال ارائه شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مركزی در اين نشست مطبوعاتي سيد بهرام نجفي زاده 
در جمع خبرنگاران با تشريح عملكرد شش ماهه نخست امسال 
اين اداره كل گفت: طي اين مدت با فعاليت 21 مركز آموزش 
فنی و حرفه ای ، يك ميليون و 451 هزار و 807 نفر - ساعت 

آموزش ارائه شده است.
هزار  در بخش خصوصي 330  افزود: همچنين  زاده  نجفي 
و 423 نفر - ساعت، در بخش سيار شهري 226 هزار و 473 
نفر - ساعت و در پادگان ها 44 هزار نفر- ساعت آموزش رشته هاي 

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
استان لرستان، مزرعه آموزشی توليدی قارچ خوراكی كار آموزان 
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هوميان خرم آباد با حضور رييس 
جهاد كشاورزی ،سرپرست اداره آموزش و رئيس آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای آزاد و ساير مسووالن در شهرستان خرم آباد 

افتتاح و به بهره برداری رسيد . 
بنا بر همين گزارش در اين مراسم عبدالرضا صياد منصور 
مؤسس و مدير آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد هوميان خرم آباد 
ضمن قدردانی از حمايت های اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
لرستان اظهار داشت: كار آموزان اين آموزشگاه ها با گذراندن 
به مدت 150  ای  قارچ دكمه  پرورش  و  آموزشی كشت  دوره 
ساعت توانستند مزرعه آموزشی توليد قارچ خوراكی را با حداقل 

امكانات به بهره برداری برسانند.
متر  اين مزرعه كه مساحت آن 65  از  افزود:  ادامه  در  وی 
مربع است، در مدت دو ماه می توان حداقل 2 تن قارچ برداشت كرد . 

ارائه بيش از 4 ميليون و 300 هزار نفر- ساعت آموزش 
در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان لرستان 

لرستان

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
ساعت   - نفر   139 و  هزار   388 و  ميليون   4 لرستان،  استان 
آموزش درشش ماهه نخست سال جاری در آموزشگاه های فنی 

و حرفه ای  آزاد استان لرستان ارائه شد. 
سپهوند، رئيس مؤسسات كار آموزی آزاد اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای استان لرستان در اين باره گفت: از اين ميزان 
آموزش؛ 2 ميليون و 941 هزار و 693 نفر - ساعت در گروه 
آموزشی خدمات و ميزان يك ميليون و 414 هزار و 554 نفر - 
ساعت در گروه آموزشی صنعت و ميزان 31 هزار و 892 نفر- 

ساعت در گروه آموزشی كشاورزی بوده است .

و 409 نفر - ساعت در بخش خدمات و 44 هزار و 285 نفر- 
ساعت در بخش كشاورزی ارائه شده است.

وی افزود : به منظور ارتقاء كمي و كيفي آموزش های قابل 
نحوه  نامه  آيين  رعايت  همچنين  و  خصوصی  بخش  در  ارائه 
تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و نظارت و 
بازرسي آموزشگاه هاي فعال بخش خصوصی ، دو نوبت بازرسی 
اول  ماهه   استان  در شش   آزاد  آموزشگاه های  از  از هريك 

انجام شده است.



13
90

ر  
مه

   /
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

19

مختلف فني و حرفه اي ارائه شده است.
وي با اشاره به ارائه 196 هزار و 162 نفر - ساعت آموزش 
در بخش زندان ها و 182 هزار و 118 نفر - ساعت آموزش در 
بخش روستايي در شش ماهه نخست سال جاری، يادآور شد: با 
انجام اين آموزش ها بيش از 90 درصد برنامه هاي پيش بيني 

شده محقق شده است.
نجفی زاده همچنين از اقدام به آموزش اتباع خارجی مجاز 
كميسارياي  همكاري  با  بار  اولين  براي  كل  اداره  اين  توسط 
عالي پناهندگان كشور خبر داد و خاطر نشان كرد: در راستاي 
سياست هاي دولت عدالت محور، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
اتباع خارجی مجاز  آموزي  استان مركزی، زمينه های مهارت 
براي دوره هاي آموزشي مطلوب در رشته هاي تعيين شده را 

فراهم كرده است.

استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  عمومي  روابط  گزارش  به 
همدان، بيش از 49هزار نفر در نيمه اول سال جاری در استان 

همدان تعيين صالحيت حرفه ای شدند.
سيدمهدی باقری ، مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان 
كننده  شركت  تعداد  اين  از  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  همدان 
36هزار و 415نفر با شركت در آزمون كتبی و عملی و كسب 

حدنصاب نمره ، موفق به كسب گواهينامه مهارت شدند. 
تصريح  همدان،  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديركل 
كرد: اين آزمون ها ، 15 گروه هدف از جمله مهارت آموختگان 
در كليه مراكز دولتی و غيردولتی آموزش فني و حرفه اي و 
همچنين داوطلبان آزاد، معرفی شدگان تفاهم نامه های صنايع 

دستی و صنعت ساختمان در بر مي گيرند.
باقري، در اين خصوص افزود: بيش از 13هزار فقره گواهينامه 
برای زنان و بيش از 22هزار فقره گواهينامه برای مردان صادر 

شده است.
وي خاطرنشان كرد: گواهينامه های صادر شده، دارای كد 
استاندارد بين المللی است و قابليت ترجمه دارد. همچنين طبق 
تفاهم نامه های منعقد شده با مركز ملی فرش ايران، سازمان 
صنايع دستی و ميراث فرهنگی و تفاهم نامه در بخش صنعت 
ساختمان، دارندگان گواهينامه مهارت می توانند از مزايای بيمه 

تامين اجتماعی بهره مند شوند.

همدان

از  بيش  براي  مهارت  سنجش  هاي  آزمون  برگزاري 
49 هزار نفر در استان همدان 

تربيت مربي

علمي-  مراكزآموزش  رؤساي  گردهمایي  نخستين 
كاربردي تخصصی فنی و حرفه ای كشوربرگزار شد

كاربردي  علمي  مراكزآموزش  رؤساي  گردهمايي  نخستين 
تخصصی فنی و حرفه ای با هدف تبيين سياست ها و برنامه هاي 
مراكز  پيرامون  كشور،  ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  آتی 
آموزش علمي- كاربردي و همچنين آموزش مقررات آموزشي، 
تربيت  مركز  دانشگاه در  فرهنگي  و  مالي  نظارتي،  دانشجويي، 

مربي و پژوهش های فنی وحرفه ای برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، بررسي سامانه جامع آموزشي دانشگاه علمی 
- كاربردی )سامانه سجاد ( ، نحوه نظارت و ارزيابي انفورماتيك 
دانشگاه، نحوه پرداخت شهريه دانشجويان و همچنين اتوماسيون 
بحث  مورد  محورهای  از جمله  وري  بهره  افزايش  برای  اداري 

گردهمايی مذكور بود .
توكلي، رئيس مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي 
به  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مربيان  تحصيلی  ارتقای سطح  از 

كارشناسی ارشد مهارتی خبر داد. 
و  فني  آموزش  سازمان  آموزش  معاون  حبيبي،  ادامه  در 
به عنوان يك  را  انساني  نيروي  توانمندسازي  اي كشور،  حرفه 
اصل مطرح كرد و تاكيد داشت: اين امر نقش بسزائي در ارتقای 
كيفيت و بهره وري و كاهش قيمت تمام شده توليد كاالهاي 

صنعتي خواهد داشت.
وي ايجاد مراكز آموزش علمي - كاربردي تخصصی فنی و 
حرفه ای را دراستفاده بهينه از ظرفيت و امكانات موجود مراكز 
آموزش فنی و حرفه ای و ارتقاء  دانش مربيان موثر دانست و 
بر حمايت همه جانبه مجموعه آموزش فنی و حرفه ای  كشور، 
پذيرش براساس نياز استان و بازار كار و هماهنگي با واحد هاي 

دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي تأكيد كرد.
بنا بر همين گزارش، در ادامه اين گردهمايی عطارنيا، مدير 
كل آموزش فني و حرفه اي استان قم كليه آيين نامه ها، قوانين 
مسووالن  و  كرد  تشريح  را  علمي-كاربردي  نظام  مقررات  و 
و  پرداخته  خود  نظرات  بيان  به  نيز  كاربردی  علمی  دانشگاه 
هاي  حوزه  و  كاربردي  علمي-  آموزشي  نظام  با  مرتبط  موارد 

تحت مسووليتشان را براي حاضران ارائه دادند.
در  مطرح شده  نظرات  بندي  از جمع  پس  گردهمايی  اين 
حوزه هاي نظارت ، مالي ، آموزشي ، گسترش دانشگاه و پرسش 
و پاسخ رؤساي مراكز آموزش علمي -كاربردي تخصصی فني و 

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


