خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
شهريور سال 1390

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

برگزاري سراسري آزمون ادواري متقاضيان سنجش مهارت
آزمون هاي ادواري متقاضيان سنجش مهارت از اين پس به
صورت سراسري از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور ،سرپرست اين سازمان با اعالم اين خبر گفت :در راستاي
برنامه هاي عملياتي سال جهاد اقتصادي ،اين طرح براي نخستين بار
با آزمون هاي يكسان در تعدادي از حرفه ها به صورت هماهنگ در
كشور برگزار مي شود.
دكتركورش پرند درخصوص اهداف برگزاري آزمون هاي
سراسري سنجش مهارت گفت :طرح برگزاري آزمون هاي
سراسري سنجش مهارت با اهداف اطالع رساني جامع و ايجاد
وحدت رويه ،ارتقاي كيفيت فرآيند سنجش و تعيين نيروي
كار ،اعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه اي افراد ،بسترسازي
تحقق دولت الكترونيك و توسعه و بهبود خدمت رساني به
مخاطبان اجرايي مي شود.

وي درخصوص شيوه اجراي اين طرح بيان داشت :براي ثبت
نام اين آزمون ها دفترچه آزمون واحد طراحي شده است كه
متقاضيان پس از دريافت دفترچه از دفاتر پستي مي توانند از
طريق پايگاه اطالع رساني  http://advari.irantvto.irدر
حرفه مورد نظر ثبت نام نمايند كه اين آزمون در  608حرفه در
 31استان و  350حوزه امتحاني برگزار مي شود.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود:
نخستين آزمون ادواري كشوري سنجش مهارت در  25حرفه
به صورت همسان و هماهنگ در  20آبان ماه برگزار مي شود
كه ثبت نام آن از دهم لغايت بيستم مهرماه انجام مي شود و
پيش بيني مي شود 120هزار نفر در اين آزمون شركت نمايند.
دكتر پرند درخصوص نحوه اعالم نتايج آزمون هاي ادواري
گفت :نتايج اين آزمون ها حداكثر  3روز پس از برگزاري از
طريق پايگاه اطالع رساني و پيام كوتاه اطالع رساني مي شود.

دكتر پرند ،سرپرست سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور تأكيد كرد:

توسعه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در راستاي اصل  44قانون اساسي
طراحي و تدوين نظام آموزش مهارت و فناوري در راستاي تشكيل سازمان ملي مهارت و فناوري
طراحي و تدوين نظام صالحيت حرفه اي كشور در راستاي تشكيل سازمان ملي مهارت و فناوري
ثبت نام اينترنتي تمامی دوره هاي آموزش فني و حرفه اي در كشور

تأسيس و راه اندازي  63مركز آموزش علمي ـ كاربردي فني و حرفه اي در كشور

دكتر پرند ،سرپرست سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور تأكيد كرد:

توسعه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد در راستاي اصل  44قانون اساسي
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سرپرست سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در نشست با
اعضاي هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي
فني و حرفه اي آزاد سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در
راستاي اجراي سياست هاي اصل  44قانون اساسي بر ارتقاي
تعامالت با بخش خصوصي بويژه آموزشگاه هاي فني وحرفه اي
آزاد تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني وحرفه اي
كشور ،دكتر كورش پرند با بيان اين مطلب كه استراتژي هاي
آموزش فني و حرفه اي در راستاي تحقق سياست هاي كلي
اشتغال از سوي مقام معظم رهبري (مدظله العالي ) و منشور
كاري وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي است ،افزود :آموزشگاه
هاي فني وحرفه اي آزاد به عنوان بازوي پرتوان سازمان آموزش

انجام مي شود كه يكي از مخاطبان اصلي ما در اين بحث
آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد است .
سرپرست سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور با تأكيد
بر ارتقاي كيفي آموزش هاي فني وحرفه اي بيان داشت :در
راستاي ايجاد هماهنگي و يكپارچگي در نظام مهارتي ،اطالعات
حوزه مهارت آموزي كشور از جمله 400هزار كارآموز بخش
دولتي و خصوصي ،مربيان  ،فضاهاي آموزشي وكارگاهي و ...
در پورتال جامع سازمان آموزش فني حرفه اي كشور ثبت شده
است.
دكتركورش پرند از برگزاري هماهنگ آزمون هاي ادواري
سنجش مهارت خبرداد و گفت  :به منظور ارتقاي سطح اعتبار
آزمون هاي مهارتي از اين پس آزمون هاي ادواري سنجش

فني وحرفه اي در تحقق مهارت آموزي در كشور و رسيدن به
اشتغال پايدار بسيار تاثير گذار هستند.
وي در ادامه افزود :استراتژي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور در بحث آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد و بخش
خصوصي ،استفاده بهينه از ظرفيت هاي بخش خصوصي در
مسير توسعه آموزش هاي مهارتي است.
دكتر كورش پرند با اشاره به تالش آموزشگاه هاي فني وحرفه اي
آزاد در مديريت اين آموزشگاه ها به صورت تعاوني افزود :به
منظور بررسي وضعيت اين تعاوني ها پيشنهاد مي گردد كميته اي در
سازمان با مشاركت آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد تشكيل
گردد تا مسير توسعه آنها فراهم شود.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت:
در راستاي تحقق برنامه هاي عملياتي سازمان درسال جهاد
اقتصادي نظام جامع ملي مهارت و فناوري تدوين شده است كه
اين نظام شامل نظام آموزش مهارت  ،نظام صالحيت حرفه اي و
نظام احراز شرايط اشتغال است .
وي از پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد براي اولين
بار در نظام مهارتي كشور از بهمن ماه خبر داد وگفت :با بهره مندي
مربيان از اين فرصت ،طرح تربيت مدرس مهارتي در كشور

مهارت به صورت هماهنگ كشوري برگزار مي شود .براي همين
منظور دفترچه واحدي براي اين آزمون ها طراحي شده است
كه متقاضيان پس از دريافت دفترچه از دفاتر پستي مي توانند
از طريق پايگاه اينترنتي در آزمون مورد نظر ثبت نام نمايند
و بصورت هماهنگ در سطح كشور در آزمون شركت نموده
ونتايج را دريافت كنند.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعالم كرد :
نخستين آزمون ادواري سنجش مهارت در  25رشته پرمخاطب
به صورت همسان و هماهنگ و بر اساس استاندارد هاي موجود
در كشور در آبان ماه برگزار خواهد شد.
دكتر پرند در ادامه درخصوص پيگيري مشكالت آموزشگاه هاي
فني و حرفه اي آزاد به منظور توسعه فعاليت هاي اين بخش
قول همكاري و مساعدت داد.
محمدحسين حاجلو معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش
فني و حرفه اي نيز با تاكيد بر پيگيري و انسجام امور در پيشبرد
اهداف ،افزايش تعامل با بخش خصوصي و بويژه آموزشگاه هاي
فني وحرفه اي آزاد را ضروري دانست و اظهار اميدواري نمود
آموزشگاه هاي فني وحرفه اي آزاد از اين فرصت به نحو احسن
استفاده نمايند.

اعالم حمايت كانون كشوري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي

فني و حرفه اي آزاد از استراتژيها و برنامه هاي جديد
سازمان آموزش فني و حرفه اي

رئيس كانون كشوري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني
و حرفه اي آزاد گفت :اكنون كه فردي فرهيخته ،دانشگاهي و
جوان با ديدگاه هاي ارزشمند براي آموزش هاي فني و حرفه اي
مسؤوليت راهبري اين آموزش ها را در كشور برعهده گرفته
است ما بسيار خرسند هستيم و اعضاي هيأت مديره كانون
انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد به
نمايندگي از آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد كشور ضمن
تبريك اين انتصاب ارزشمند ،آمادگي خود را براي حمايت از
استراتژي ها ،سياست ها و برنامه هاي جديد سازمان آموزش فني
و حرفه اي و تالش براي تحقق اين برنامه ها اعالم مي دارند.
مرتضي بديعي از ثبت حدود 21تعاوني همتا به منظور
توسعه مهارت آموزي در بخش خصوصي خبرداد و ضمن
اظهار اميدواري درخصوص افزايش تعامل آموزشگاه هاي فني
وحرفه اي آزاد با سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور افزود:
ما از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخواست داريم
از نظرات كانون كشوري آموزشگاه هاي فني و حرفه اي كه
متكي بر ديدگاه هاي سامان يافته گروه كثيري از فرهيختگان

و خبرگان امر مهارت آموزي در كشور مي باشد در زمينه پياده
سازي و عملياتي نمودن طرح هايي نظير سازمان ملي مهارت ،
نظام جامع مهارت آموزي و فن آوري و نظاير آن استفاده شود.
وي با بيان برخي از مشكالت آموزشگاه هاي فني و حرفه اي
آزاد گفت :اين آموزشگاه ها همواره با مشكالتي روبرو هستند
كه آنها را با چالش مواجه كرده است .از جمله اين مشكالت مي توان
به ضرورت تعيين پوشش بيمه تأمين اجتماعي مؤسسين
آموزشگاه ها ،رفع قانوني الزام آموزشگاه ها براي استقرار در
اماكن غير مسكوني (تجاري يا اداري )كه تبعيضي آشكار با
ديگر مراكز آموزشي است ،اصالح وضعيت آزمون هاي ادواري،
جلوگيري از فعاليت آموزشگاه هاي غيرمجاز كه سبب ضربه
جدي به حيطه كاري وكاهش ظرفيت آموزشگاه هاي قانوني
شده است و اجتناب از برگزاري دوره هاي موازي در مراكز
دولتي اشاره داشت.
رئيس كانون كشوري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي
فني و حرفه اي آزاد بيان داشت :آموزش و ارتقاء مربيان بخش
خصوصي با استفاده از ظرفيت هاي مركز تربيت مربي ،فعال
سازي هيأت نظارت مركزي و برنامه ريزي براي ديدار منظم
هيأت مديره كانون كشوري با رييس سازمان از درخواست هاي
آموزشگاه هاي آزاد كشور از سازمان آموزش فني و حرفه اي
است.

طراحي و تدوين نظام آموزش مهارت و فناوري در راستاي تشكيل سازمان ملي مهارت و فناوري
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در راستاي ماده  55قانون برنامه چهارم و ماده  21قانون برنامه
پنجم توسعه كشور و تشكيل سازمان ملي مهارت و فناوري ،به
منظور ايجاد هماهنگي و يكپارچه سازي در امر سياستگذاري،
هدايت ،حمايت ،اعتبار بخشي و نظارت بر آموزشهاي متناسب
با نيازهاي شغلي به عنوان يك نظام آموزشي مستقل در تمامي
سطوح آموزشي بهصورت رسمي و تكميلي بين سطوح تحصيلي
و با ظرفيتي همسنگ با آموزش هاي نظري «نظام آموزش
مهارت و فناوري» به عنوان يك نظام آموزشي مستقل در
تمامي سطوح آموزشي بهصورت رسمي و تكميلي بين سطوح
تحصيلي و با ظرفيتي همسنگ با آموزش هاي نظري با حضور
جمعي از خبرگان ،طراحي و تدوين شده است .
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشوردر اين نظام ،دوره هاي آموزش مهارت و فناوري در بخش هاي
دولتي ،عمومي ،تعاوني و خصوصي و در سطوح محلي ،ملي،
منطقه اي و بين المللي در حوزه هاي صنعت (نفت ،معدن،
انرژي ،صنايع غذايي ،تكنولوژي پزشكي ،ارتباطات و فناوري
اطالعات و  ،)...كشاورزي (شيالت و آبزيان ،منابع طبيعي،
دامپروري ،دامپزشكي ،زراعت ،باغباني و  ،)...خدمات (ورزش،
اقتصاد ،مديريت و تجارت ،گردش گري ،آموزش ،نظامي و امنيتي
و  )...و فرهنگ و هنر (امورفرهنگي ،رسانه،صنايع دستي ،هنرهاي
تجسمي ،سينما ،موسيقي ،تاتر و  )...طراحي و اجرا می شود.
این گزارش افزود :اركان نظام آموزش مهارت و فناوري شامل

شوراي برنامه ريزي درسي و آموزشي مهارت و فناوري ،شوراي
گسترش آموزش مهارت و فناوري ،شوراي نظارت و ارزيابي
آموزش مهارت و فناوري و هيات هاي امناء و هيات مميزه
مركزي آموزش هاي مهارت و فناوري است.
براساس همین گزارش سطوح دوره هاي آموزشي در اين
نظام شامل دوره هاي عمومي مهارت و فناوري،دوره هاي عالي
مهارت و فناوري ودوره هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي است
كه هر يك به مدارك رسمي با سطوح مشخصي ختم مي شود.
سطوح تحصيلي در هر دو نظام آموزش نظري و نظام آموزش
مهارت و فناوري از نظر ارزش هم تراز بوده و فارغ التحصيالن
هر يك از سطوح تحصيلي در اين دو نظام ميتوانند بر اساس
شرايط عمومي و اختصاصي پذيرش ،در سطوح باالتر در هر یک
از دو نظام ادامه تحصيل دهند.
بر اساس اين نظام صدور مدارك تحصيلي برای دوره هاي عمومي
مهارت و فناوري شامل ديپلم كار و دانش و فني و حرفه اي
توسط وزارت آموزش و پرورش ،دوره هاي عالي مهارت و فناوري
شامل كارداني فني ،مهندسي فناوري(تكنولوژي) ،مهندسي
فناوري (تكنولوژي) ارشد و مهندسي فناوري(تكنولوژي) خبره،
توسط دانشگاه علمي – كاربردي و آموزشكده هاي فني و حرفه اي
و دوره هاي تكميلي بين سطوح تحصيلي كه به دريافت مدرك
مقطع دار و گواهي نامه منجر مي شود ،توسط سازمان آموزش
فنی و حرفه ای و یا دانشگاه جامع علمی – کاربردی می باشد.
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ثبت نام اينترنتي تمامی دوره هاي آموزش
فني و حرفه اي در كشور
براي اولين بار در كشور ثبت نام دوره هاي آموزش فني و
حرفه اي به صورت جامع در دفترچه هاي استاني ساماندهي
شده و اينترنتي انجام مي شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور ،اين اقدام در راستاي توسعه دولت الكترونيك و تسهيل
امور ارباب رجوع صورت گرفته است و متقاضيان دوره هاي
آموزش فني و حرفه اي در دو بخش دولتي و خصوصي مي توانند 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
اينترنتي http://reg.irantvto.irدر دوره مورد نظر ثبت نام
کنند كه پيش بيني مي شود  600هزار نفر در سه ماهه دوم
سال جاري از اين طريق در دوره هاي مهارتي ثبت نام كنند.
بنابرهمین گزارش ،رهگيري تمامی كارآموزان آموزش فني
و حرفه اي در كشور ،تشكيل بانك جامع اطالعات افراد مهارت
ديده و هدايت آنان به سمت بازار كار و ارتقاي كيفيت دوره هاي
آموزش مهارتي كشور از طريق نظارت جامع بر اجراي دوره ها ،از
جمله دستاوردهاي ثبت نام اينترنتي دوره هاي آموزش مهارتي
در كشور است.

تأسيس و راه انـدازي  63مـركز آمـوزش
علمي ـ كاربردي فني و حرفه اي در كشور
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در راستاي اجراي ماده  21قانون برنامه پنجم توسعه كشور
و مأموريت هاي سازمان ملي مهارت و فناوري درخصوص ايجاد
نظام جامع آموزش مهارت مجوز ايجاد  63مركز جامع علمي ـ
كاربردي در تمام استان هاي كشور صادر شده است كه برخي
از اين مراكز فعاليت خود را با پذيرش دانشجو آغاز نموده اند و
تا مهرماه نيز كليه مراكز دانشگاهي علمي و كاربردي دانشجوي
مهارتي پذيرش مي كنند.
اين مراكز آموزش علمي ـ كاربردي تخصصي فني و حرفه اي با
هدف ارتقاي آموزش هاي دانشگاهي در سطوح مهارتي و پيوند
آموزش هاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار ،در مراكز آموزش
فني و حرفه اي كشور ايجاد و راه اندازي شده است.
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 با ظرفيتي بالغ بر 8
هزار نفر و در 180رشته از جمله برق و الكترونيك ،مكانيك

خودرو ،ماشين افزار ،رايانه ،شيالت ،تأسيسات ،جوشكاري،
تكنولوژي كاربرد و نگهداري ماشين هاي زراعي و باغي،ابزار
دقيق و ...به پذيرش و تربيت دانشجوي مهارتي مي پردازند.

تأسيس و راه اندازي بزرگ ترين مركز آموزش
علمي – كاربردي مهارت و فناوري خودرو در كشور

مجوز بزرگ ترين مركز تخصصي علمي – كاربردي مهارت و
فناوري خودرو در كشور صادر شده و از سوي سازمان آموزش
فني و حرفه اي كشور راه اندازي شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشور ،اين مركز دانشگاهي به منظور تربيت نيروهاي متخصص و
ماهر در زمينه صنعت خودرو در سطوح دانشگاهي و پاسخگويي
به نياز بازار كار اين صنعت ،در مركز آموزش فني و حرفه اي
تخصصي مهارت و فناوري خودرو  9دي ـ طرح مشترك ايران
و كره جنوبي ـ در پيكان شهر فعاليت مي كند.
بنا بر همین گزارش ،مركز تخصصي علمي – كاربردي مهارت
و فناوري خودرو در  14رشته در دو مقطع كارداني و كارشناسي
به صورت پودماني و ترمي از مهرماه دانشجو مي پذيرد كه توليد
و تعميرات بدنه خودرو ،كنترل كيفي خودرو ،خدمات پس از
فروش خودرو ،رنگ خودرو ،تعمير و نگهداري خودرو و  ...از
جمله رشته هاي آموزشي اين مركز آموزش علمي كاربردي
تخصصي فني و حرفه اي است.
در حال حاضر اين مركز به صورت ترمي در رشته هاي توليد
وتعميرات بدنه ،خدمات پس از فروش ،رنگ خودرو و كنترل
كيفي خودور با ظرفيت 160نفر و در رشته های ارتباطات و
فناوري اطالعات ، ICTتعميرونگهداري خودرو ،خدمات پس از
فروش،رنگ خودرو و نرم افزار كامپيوتربه صورت پودماني و با
ظرفيت  175نفر دانشجو پذيرفته است.
شايان ذكر است ،ظرفيت اين مركز حدود  500نفر در هر
ترم مي باشد و داراي امكانات خوابگاهي و شبانه روزي براي
 40نفر است.

در راستاي جهاد اقتصادي و به منظور پيشگيري و كاهش آسيب هاي
اجتماعي صورت گرفت:

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور و قوه قضائيه

افتتاح و بهره برداري از  42پروژه عمراني ـ آموزشي
همزمان با هفته دولت 42 ،پروژه عمراني ـ آموزشي سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور افتتاح شد و به بهره برداري رسيد .
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور ،معاون اداري و پشتيباني اين سازمان با اعالم اين خبر
گفت  :اين پروژه هاي عمراني باهدف توسعه مهارت آموزي و
بهبود و ارتقاي دسترسي كارجويان و شاغالن به آموزش هاي
فني و حرفه اي در  19استان كشور بهره برداري رسيد .
محمدحسين حاجلو افزود  42 :پروژه عمراني ـ آموزشي
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  ،در زميني به مساحت
 217هزار و  638متر مربع و  80هزار و  347متر مربع زيربناي
آموزشي و اداري احداث شده است كه در ايام هفته دولت به
بهره برداري رسيدند .
وي درخصوص ميزان اعتبار هزينه شده براي اين پروژه ها
گفت  :براي احداث اين پروژه ها  301ميليارد و  394ميليون
ريال هزينه شده است كه باتوجه به اينكه بخش عمده اين
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 محترم در تخصيص اعتبارات الزم و
كافي به پروژه هاي مصوب سفر رياست محترم جمهور ،شاهد
بهره برداري از ساير پروژه هاي مصوب سفر در آينده اي نزديك
باشيم.
معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور بيان داشت  :اين پروژه هاي عمراني ـ آموزشي بر
اساس نياز شهرهاي مختلف كشور به آموزش هاي مهارتي در
استان هاي آذربايجان شرقي ،آذربايجان غربي ،اصفهان ،بوشهر،
تهران،خراسان رضوي ،خراسان جنوبي ،خراسان شمالي،
سيستان و بلوچستان ،فارس ،قم ،كرمان ،گيالن ،لرستان،
مازندران ،همدان ،هرمزگان و يزد احداث شده اند.
حاجلو اضافه كرد  42 :پروژه عمراني ـ آموزشي احداث شده
توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ؛  25مركز آموزش
فني و حرفه اي  ،هشت مركز ارتقاي مهارت در شهرك هاي صنعتي،
چهار مركز سنجش مهارت و همچنين سالن هاي آزمون و
اجتماعات ،نمازخانه ،رستوران ،خوابگاه شبانه روزي و ساختمان
اداري را شامل مي شود كه تأمين اعتبار الزم براي تجهيز مراكز
ياد شده از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي صورت گرفته
است.
معاون اداري و پشتيباني سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور درپايان خاطرنشان كرد  :از سال  1384تاكنون 638
هزار متر مربع زيربناي آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور احداث شده است .
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در راستاي برنامه هاي عملياتي سال جهاد اقتصادي سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور با قوه قضائيه تفاهم نامه همكاري
امضاء کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور سرپرست اين سازمان با اعالم اين خبر گفت :باتوجه به
ابالغ سياست هاي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري مبني بر هم
افزايي و افزايش تعامالت و همكاري هاي دستگاه هاي اجرايي
و سياستگزار و در راستاي برنامه هاي سال جهاد اقتصادي
اين سازمان ازطريق امضاي تفاهم نامه ،با دفتر پيشگيري هاي
فرهنگي ،اجتماعي قوه قضائيه  ،همكاري هاي مشترك آموزشي
انجام مي دهد.
دكتر كورش پرند گفت :تفاهم نامه مذكور با هدف استفاده
و بكارگيري بهينه از توانايي هاي علمي ،فرهنگي ،آموزشي،
مهارتي ،تحقيقاتي و پژوهشي دوسويه سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور و قوه قضائيه به منظور جلوگيري و كاهش وقوع
جرم و آسيب هاي اجتماعي منعقد شده است.
وي در خصوص زمينه هاي همكاري تفاهم نامه همكاري
بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و قوه قضائيه افزود:
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
مجموعه استانداردهاي آموزش ،شغل و شايستگي مرتبط با
موضوع ،شناسايي و نيازسنجي آموزشي و شغلي آسيب ديدگان
اجتماعي و افراد درمعرض آسيب و خانواده هاي آنها ،توليد
منابع علمي و آموزشي در زمينه اشتغالزايي و ارتقاي سطح
زندگي و انجام پژوهش هاي كاربردي مرتبط با آموزش هاي
مهارتي و آسيب هاي اجتماعي صورت می گیرد.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در خصوص
شيوه و مراحل اجرايي شدن تفاهم نامه گفت :درحال حاضر
دبيرخانه اين تفاهم نامه باحضور مشترك جمعي از مسؤوالن
حوزه پيشگيري هاي فرهنگي اجتماعي قوه قضائيه آغاز به كار
نموده و پس از تدوين دستورالعمل اجرايي توافق نامه همكاري،
به واحد هاي اجرايي هر دو مجموعه ابالغ و موضوعات اين
توافق نامه و از جمله مهم ترين آنها يعني اجراي گسترده
آموزش هاي مهارتي براي اقشار آسيب پذير اجرايي مي شوند.

همزمان با هفته دولت از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت:

5

نخستين پودمان آموزشي تربيت مدرس مهندسي فرآيند
آموزشي در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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بنا برگزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور ،اجراي این موافقتنامه در استان های اصفهان ،تهران،
خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،فارس ،قزوین ،قم،
کرمان ،گلستان ،مرکزی و یزد آغاز شده و تا پايان آذرماه
سالجاري به طور كامل تحقق مي يابد.
بنابرهمين گزارش اين موافقتنامه در زمینه هاي اطالع رسانی،
ثبت نام ،پذیرش و اجرای دوره های آموزشی منعقد شده است
كه تعهدات آموزشی هر استان توسط دفتر بهسازی و نظارت
آموزشی و با هماهنگی کمیساریای عالی ،تعیین شده و به
استان ها ي مجري ابالغ گردیده است.
حرفه هاي مورد توافق براي آموزش به اتباع خارجي شامل
جوشكاري  E3و  E6تعمير لوازم خانگي گردنده حرارتي و
برقي ،تعمير تلفن همراه ،برق ساختمان درجه دو ،تعمير
اتومبيل سواري درجه دو ،تعمير برق خودرو درجه دو ،بناي
سفت كار ،لوله كش و نصاب وسايل بهداشتي درجه دو براي
مردان ،و قالي بافي درجه دو ،گليم بافي درجه دو ،نازك دوز
زنانه درجه دو ،حسابداري عمومي در دو سطح مقدماتي و
پيشرفته ،طال و جواهر ساز ،گوهر تراش ،آرايش و پيرايش زنانه
براي زنان است.

نخستين پودمان آموزشي تربيت مدرس مهندسي فرآيند
آموزشي از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
باهمكاري اساتيد مجرب دانشگاهي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور ،سرپرست دفتر آموزش در صنايع اين سازمان با اعالم
اين خبر گفت :پودمان آموزشي تربيت مدرس مهندسي فرآيند
آموزشي در راستاي ابالغ سياست هاي كلي اشتغال از سوي
مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و منشور كاري وزارت
تعاون،كار و رفاه اجتماعي و با هدف آموزش نیروی انسانی
متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار فعلی و
آتی و ارتقاي توان کارآفرینی از طريق ارتقاي كيفيت و بهره وري
آموزش هاي مهارتي برگزار شد.
سعيد زماني درخصوص شركت كنندگان در اين پودمان
آموزشي گفت :مربيان ومسؤوالن آموزش در صنايع ادارات كل
آموزش فني و حرفه اي كشور و همچنين مديران و كارشناسان
آموزش مراكز توليدي و صنعتي و صنوف ،فراگيران اين پودمان
آموزشي هستند.
وي افزود :در مرحله نخست ،پودمان آموزشي تربيت مدرس
مهندسي فرآيند آموزشي طي  4دوره باحضور يكصد نفر در تهران حاجلو ،معاون اداري و پشتيباني سازمان:
و البرز برگزار مي شود و در مراحل بعدي از بين شركت كنندگان امروز ،نگاه مسؤوالن به سمت گسترش مهارت آموزي است
اين دوره پس از انجام آزمون تعيين صالحيت فني و مصاحبه
تخصصي ،مدرسان برگزيده انتخاب و دوره هاي بعدي در سطح
بنگاه هاي اقتصادي ،مراكز توليدي و صنعتي و صنوف استان ها
برگزار مي شود.
سرپرست دفتر آموزش در صنايع سازمان آموزش فني و
حرفه اي كشور با اشاره به سرفصل هاي اين پودمان آموزشي
گفت :نيازسنجي آموزشي ،طراحي و برنامه ريزي ،ارزشيابي
حاجلو ،معاون اداري و پشتيباني سازمان در جلسه بازديد
و اثربخشي و انجام يك پروژه عملي مهم ترين سرفصل هاي وزیر تحصیالت عالی کشور افغانستان از مرکز آموزش تخصصی
پودمان آموزشي تربيت مدرس مهندسي فرآيند آموزشي است مهارت و فناوری خودرو  9دی :امروز ،نگاه مسؤوالن به سمت
كه به مدت يكصد ساعت به صورت نظري و عملي اجرا مي شود .گسترش مهارت آموزي است.
وي ،برگزاري همايش تخصصي بررسي معيارهاي ارزيابي
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
آموزش هاي مهارتي در صنايع و اصناف را از ديگر برنامه هاي كشور ،در این بازدید  ،حاجلو با ابراز این مطلب که این پروژه
تخصصي سازمان آموزش فني و حرفه اي در راستاي كيفيت یکی از طرح های مشترک جمهوری اسالمی با کشور کره جنوبی
بخشي به آموزش هاي بخش صنعت بيان كرد.
می باشد ،گفت :برای ایجاد این مرکز با احتساب ارزش زمین
حدود  20میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و تجهیزات این
مرکز از طرف کشور کره صورت گرفته است .
با درخواست کمیساریای عالی سازمان ملل صورت گرفت؛
وی با اشاره به وجود حدود  800مرکز آموزش فنی و حرفه ای
ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به پناهندگان افغانی و عراقی
در سطح کشور افزود :تمامي آموزش هاي مهارتی در سطح
موافقتنامه منعقد شده بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به صورت رایگان ارائه می شود و نگاه مسؤوالن به سمت
کشور ،اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور و گسترش مهارت آموزي می باشد.
وزیر تحصیالت عالی افغانستان نیز با اشاره به اهميت شیوه
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان ،در خصوص
ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به پناهندگان افغانی و عراقی آموزش مهارت گفت :اميدواريم درآینده بتوانیم از تجربیات
جمهوری اسالمی ایران در این زمینه ،بيشتر استفاده نماییم.
اجرايي شد.

در راستاي ارتقاي سالمت ،ايمني و صيانت از نيروي كار؛
كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان شرقي با تأکید بر اهميت
تعیین شاخص های لباس کار و تجهیزات حفاظت فردی ارتقاي سطح مهارتي جامعه گفت :تاكنون براي تجهيز اين مركز
مربیان حرفه های آموزشی
يك ميليارد و 160ميليون ريال اعتبار هزينه شده است و در
مجموع با هزينه سه ميليارد و  650ميليون ريال اعتبار از محل
در راستاي افزايش ايمني و صيانت از نيروي كار ،شاخص های اعتبارات ملي و استاني احداث و به بهره برداري رسيده است.
مورد نیاز لباس کار و تجهیزات حفاظت فردی مربیان سازمان
وي افزود :اين مركز شامل پنج كارگاه آموزشي شامل آموزش
آموزش فني و حرفه اي كشور ،تعیین و برای ابالغ به ادارات  ، PLCالكترونيك صنعتي ،رايانه  ،حسابداري و طراحي و
كل استان ها آماده شد.
دوخت است كه در آينده نيز كارگاه هاي آموزش كشاورزي ،
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي تراشكاري كريستال و شيشه و برق صنعتي نيز در اين مركز
كشور ،به همت دفتر بهسازی و نظارت آموزشی و با همکاری داير مي شود.
اداره کل امور اداری و منابع انسانی طی جلسات متعدد
سياباني در ادامه اظهار داشت :در راستاي ترويج مهارت
کارشناسی و بررسی منابع مربوطه  ،شاخص های لباس کار ،آموزي  40،كارگاه آموزش فني و حرفه اي در سطح پادگان هاي
کفش ،گوشی و دستکش  ,کاله  ,شیلد  ,عینک و ماسک ایمنی استان داير شده و كالس هاي حرفه آموزي در پادگان مراغه
برای  813حرفه خوشه صنعت  636 ,حرفه خوشه خدمات و برگزار مي شود.
 212حرفه خوشه کشاورزی براي مربیان مربوطه تعیین شد.
وي با اشاره به برگزاري كالس هاي آموزش فني و حرفه
اي در زندان هاي استان نيز افزود :آمارهاي به دست آمده در
اين مراكز نشان مي دهد  85درصد از كساني كه در كارگاه هاي
حرفه آموزي در زندان ها آموزش ديده اند  ،به زندان برنگشته اند.
راه اندازی پايگاه اطالع رساني مرکز آموزش تخصصی
مهارت و فناوری خودرو 9دی

پايگاه اطالع رساني مرکز آموزش تخصصی مهارت و فناوری
خودرو  9دی به نشاني http://9dey.irantvto.irراه اندازی شد.
ناصری امید  ،سرپرست مرکزآموزش تخصصی مهارت و
فناوری خودرو  9دی با اعالم این مطلب گفت :در آینده نزدیک
این پايگاه اطالع رساني به سه زبان فارسی  ،انگلیسی و کره ای
قابل بهره برداری می باشد.

آذربايجان شرقي

رئیس مجمع نمایندگان مجلس شوراي اسالمي :

بنابر گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه اي
آذربايجان شرقي يوسف نجفي ،نماينده مردم مراغه و عجب
شير در آيين افتتاح ساختمان مركز آموزش فني و حرفه اي
شماره دو مراغه گفت :سرمايه گذاري بخش خصوصي در
توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي امري ضروري است و
موجب افزايش مهارت هاي شغلي در جامعه مي شود.
بنا بر همين گزارش در اين مراسم سياباني مدير كل اداره

تحقق بیش از  50در صد تعهد اشتغال آموزش فنی و

حرفه ای آذربایجان غربی

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
گفت :بيش از  50درصد تعهد اشتغال آموزش فنی و حرفه ای
این استان در پنج ماهه نخست سالجاری محقق شده است.
حمید رضا خانپور در جلسه كميته كارگروه اشتغال استان با
ارائه گزارشی از روند مراحل آموزشی منجر به ایجاد اشتغال مولد
و پایدار ،اظهار داشت :اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
آذربايجان غربي در راستای تحقق اهداف و رسالت سازمانی به
ویژه ماده  21قانون برنامه پنج ساله توسعه مبنی بر گسترش
شایستگی حرفه ای و توانمند سازی سرمایه های انسانی ،ایجاد
فرصت های جدید شغلی و حمایت و ترویج مشاغل خانگی و
صنایع دستی ،در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 50
درصد از تعهد اشتغال خود را محقق کرده است که نیمی از
آن مربوط به شهرستان ارومیه و مابقی مربوط به مراکز تابعه
استان است.
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مشاركت فعال بخش خصوصي توسعه دهنده آموزش هاي
فني و حرفه اي است

آذربايجان غربي
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نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی:

مهارت آموزی عامل ایجاد اشتغال مولد و پایدار و
توسعه ساختار زیربنایی استان است
نادر قاضي پور ،نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای
اسالمی در بازدید از مرکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ای
دارالفنون شهرستان ارومیه :مهارت آموزی عامل ایجاد اشتغال
مولد و پایدار و توسعه ساختار زیربنایی استان است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
آذربایجان غربی ،نادر قاضی پور ضمن بازدید از کارگاه های
آموزشی و بخش های مختلف مرکز تخصصی آموزش فنی و
حرفه ای دارالفنون در نشستی با کارکنان  ،مربیان و کارآموزان،
وضعیت آموزشی و مراحل بازسازی و نوسازی مرکز را مورد
بحث و بررسی قرار داد.
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسالمی
ضمن تقدیر از تالش های اداره کل  ،مربیان و کارکنان مرکز
توسعه ،بازسازی و تجهیز کارگاه های مرکز تخصصی آموزش
فنی و حرفه ای دارالفنون را خواستار شد و برای همکاری الزم
قول مساعد داد.
چاپ و انتشار کتاب هاي تخصصی کامپیوتر توسط مربی
مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خوي
مرتضي ناصري ،پژوهشگر نمونه استان آذربايجان غربي و
مربی با تجربه و نخبه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان
خوی  16کتاب آموزش تخصصی کامپیوتر را با حمایت اداره
کل استان به چاپ رساند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
آذربایجان غربی از جمله کتاب های چاپ شده وی کتاب های
شهروند الکترونیک  ،کاربر نرم افزار اداری و گنجینه سئواالت،
کاربر رایانه و گنجینه سئواالت تخصصی ،ICDL ،ویژوال
بیسیک و آموزش آسان وبالگ نویسی است.
گفتنی است ،ناصری تا پایان سال جاری هشت جلد کتاب
جدید را به چاپ می رساند.

اردبيل
خبرنامه مهارت  /شهريور1390
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پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی کاربردی
تخصصی فنی و حرفه ای استان اردبیل
برای نخستین بار پذیرش دانشجو علمی کاربردی در مراکز
آموزش فنی و حرفه ای شهرستان های اردبیل و خلخال در
رشته هاي ماشین ابزار ،جوشکاری  ،تولید مبلمان و سخت افزار

کامپیوتر صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
اردبیل ،براي اولين بار در اين استان ثبت نام دانشجو در مقطع
كارداني به صورت پودماني و بدون كنكور در مراكز آموزش
علمي كاربردي تخصصی فني و حرفه اي شهرستان های اردبیل
و خلخال برای سال تحصيلي  90-91انجام گرفت.
اين گزارش افزود :امکانات رفاهی از جمله خوابگاه  ،غذاخوری
در این مراکز آموزشی مهیا است و همچنین داوطلبانی که
معدل دیپلم باالئی دارند ،از تخفیف ویژه برخوردار می شوند.

اصفهان
برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای ویژه اتباع
خارجی در استان اصفهان

رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
ایران در بازدید از کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای استان
اصفهان از نحوه برگزاری دوره های آموزشی ویژه اتباع خارجی
ابراز رضایت نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان اصفهان ،در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان
آموزش فنی و حرفه ای کشور ،اداره کل امور اتباع و مهاجران
خارجی وزارت کشور و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور
پناهندگان ،هفت کارگاه آموزشی ویژه اتباع خارجي استان
اصفهان در رشته های نازکدوز زنانه ،گلیم بافی ،قالی بافی ،قالب
بند و کفراژ بند ،لوله کشی و نصاب سرویس های بهداشتی ،برق
خودرو و جوشکاری  E3برای  127نفر در دو شیفت صبح و
عصر فعال می باشند.
بنابر همین گزارش برنارد دویل ،رئیس کمیساریای عالی
سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران و هیأت همراه در
بازدید از کارگاه نازکدوز زنانه مرکز نساجی اصفهان ضمن تأکید
بر استفاده بهینه از فرصت پیش آمده از نحوه برگزاری دوره های
آموزشی ابراز رضایت نمود.
اين گزارش افزود :این دوره ها در مراکز شماره سه نساجی
شهید رجائی ،زینبیه اصفهان ،فالورجان و نجف آباد در حال
برگزاری است.

ثبت اختراعات مربي اداره كل آموزش فني و حرفه اي اظهار داشت :تاکنون بالغ بر  17هزار نفر در پورتال جامع
آموزشي سازمان ثبت نام کرده اند و اداره کل آموزش فنی و
استان اصفهان
حرفه ای استان اصفهان جايگاه اول را در اين زمینه به خود
اختصاص داده است .

بوشهر
اختراعات سيد مهدي امامي ،مربي مركز آموزش فني و حرفه اي
افتتاحمرکزآموزشفنیوحرفهای 9دی درشهرستانگناوه
صنايع غذايي و كشاورزي استان اصفهان به ثبت رسيد.
بنا به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه اي
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان اصفهان ،اختراعات سيد مهدي امامي شامل :ساخت پماد
درد مفاصل  ،شبكه محافظ زنبورعسل كه مانع گزيده شدن استان بوشهر ،همزمان با گرامیداشت هفته دولت ،مرکز آموزش
زنبورداران و مانع خفگي زنبورها مي شود  ،موم چسبان ،بنا فنی و حرفه ای  9دی ،ویژه آموزش خواهران به عنوان دومین
اتوماتيك ديوار چيني يا ديوار كشي اتوماتيك ،گچ كش اتوماتيك ،مرکز آموزشی خواهران شهرستان گناوه با حضور معاون عمرانی
استاندار ،فرماندار ،امام جمعه شهرستان گناوه و مدیرکل
روش تكثير ملكه زنبور عسل است.
بنا بر همين گزارش ،وي عالوه بر چاپ مقاالت متعدد ،آموزش فنی و حرفه ای استان افتتاح شد.
اين گزارش افزود :این ساختمان آموزشی در دو طبقه به
موفق به كسب افتخاراتي از جمله دريافت مقام اول در اولين
جشنواره اختراعات استان اصفهان ،رتبه اول استاني زنبوردار مساحت  520متر مربع احداث و تجهیز شده است و در 17
نمونه ،عنوان مدرس نادر و شايسته در اجراي دوره آموزشي حرفه آموزشی با تعهد آموزش ساالنه  500نفر کارآموز فعالیت
خواهد کرد.
پرورش زنبور عسل و  ...شده است.

صدور بیش از  40هزار گواهينامه مهارت براي شاغالن
صنعت ساختمان در استان اصفهان
زارع  ،مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در
جلسه كارگروه اشتغال اعالم کرد 43 :هزار گواهينامه مهارت
براي شاغالن صنعت ساختمان صادر شده است.

تهران
مراکز شماره 14و  15آموزش فنی و حرفه ای استان
تهران در امر ایجاد اشتغال رتبه نخست را کسب کردند
خبرنامه مهارت  /شهريور1390

در اين جلسه ،زارع با ارائه گزارشي از وضعیت مراكز آموزشي
استان در بخش هاي ثابت  ،سيار و روستايي از آمادگي اداره كل
آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان براي برگزاري دوره هاي
آموزشي در بخش خريد خدمات در روستاها خبر داد.
وی در ادامه در خصوص بحث شاغالن صنعت ساختمان گفت:
تاكنون بالغ بر  142هزار نفر آزمون انجام شده و براي  43هزار نفر
نيز گواهينامه مهارت در رشته هاي پانزده گانه صادر شده است .
مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان همچنين

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان تهران ،مراکز  14و  15آموزش فنی و حرفه ای استان
تهران در امر ايجاد اشتغال و ورود اطالعات به سايت رصد
اشتغال موفق به کسب رتبه نخست در بين شهرستان های
استان تهران شدند.
اين گزارش افزود :در همين راستا لوح سپاسي از سوي فرماندار و
رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اسالمشهر به اين مراکز اعطاء
شد.
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چهار محال و بختياري
بازديد نمایندگان آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن از

خراسان شمالي
برگزاري آزمون سنجش مهارت بیش از  4هزار كارآموز

کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کوهرنگ در خراسان شمالی

گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان خراسان شمالی از برگزاری آزمون كتبي سنجش مهارت
براي 4هزار و  84نفر کار آموز در  120رشته آموزشی و به مدت
سه روز خبر داد.
بنا بر اين گزارش طی آزمون های مذکور  723کارآموز در
حوزه شیروان  118 ،نفر در فاروج 611 ،نفر در اسفراین 265 ،
نفر در گرمه وجاجرم 345 ،نفر در مانه و سملقان  48 ،نفر در
راز و جرگالن  ،یکهزار و  974نفر در مراکز و تیم های سیار
شهرستان بجنورد مورد سنجش قرار گرفتند.
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نمایندگان آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن (جايكا) در
نشستی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای کوهرنگ در جریان
اهداف و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای قرار گرفته و سپس
به بازدید از کارگاه های آموزش روستایی پرداختند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان چهارمحال و بختياري نمايندگان جایکای ژاپن در حال
حاضر در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ طرح حفاظت از
محیط زیست را در دست اجرا دارند.
اين گزارش افزود :نمایندگان این سازمان ضمن بازدید از
کارگاه های آموزش فنی و حرفه ای در منطقه بازفت ،امکانات
و تجهیزات کارگاه ها را در حد قابل قبولی ارزیابی کردند و ارائه
آموزش های فنی و حرفه ای در روستاها را نشان از برنامه ریزی
و سیاستگذاری در جهت توانمند سازی و در نهایت توسعه این
خراسان جنوبي
مناطق دانستند.
بنا برهمین گزارش ،هیأت بازدید کننده در نشستی با
مسؤوالن فنی و حرفه ای استان ،به بررسي راهکارهای توسعه
در هفته دولت و با حضور مسئوالن استانی:
همکاری هاي متقابل پرداختند و مقرر شد ،ضمن اجرای نیازسنجی،
برنامه آموزشی با همکاری آموزش فنی و حرفه ای استان ،منابع مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید ولی زاده خضری
طبیعی و نمایندگان جایکاي ژاپن تدوین و به صورت پایلوت در دشت بیاض افتتاح شد
این منطقه اجرا شود.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید ولی زاده خضری دشت
بیاض با حضور نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمی،
معاون برنامه ریزی استاندار ،فرماندار ،امام جمعه ،اعضاي
مرکز آموزش علمی کاربردی تخصصي فنی و حرفه ای
شورای شهر و دیگرمسؤوالن شهر خضری دشت بیاض افتتاح شد.
شهرکرد افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه خراسان جنوبی ،امینی معاون برنامه ریزی استاندار خراسان
ای استان چهارمحال و بختیاری ،اولین مرکز آموزش علمی جنوبی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از مجموعه آموزش
و کاربردی تخصصي فنی و حرفه ای جهت پذیرش دانشجو فنی و حرفه ای استان گفت :ایجاد و گسترش بسترهای الزم
در سه رشته برق الکترونیک و ابزار دقیق ،تعمیر و نگهداری براي استفاده از امکانات در مناطق محروم ،یکی از برنامه های
مهم دولت و استانداری خراسان جنوبی است که با راه اندازی
خودرو ،تعمیرات مکانیکی در شهرکرد راه اندازی شد.
سعیدی مدیر کل آموزش فني و حرفه اي چهارمحال و مراکز مشابه ،این بستر قطعاً فراهم مي شود.
اين گزارش مي افزايد :مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید
بختياري دراین خصوص گفت :مرکز آموزش علمی و کاربردی
فنی و حرفه ای شهرکرد در سال تحصیلی  90-91در رشته ولی زاده خضری دشت بیاض ،با مساحت چهارهزار و 300
های کاربردی و مورد نیاز بازار کار به صورت پودمانی و بدون متر مربع و با زیربنای يكهزار و  260مترمربع فضای اداری
و آموزشی در دو طبقه ،با هزینه عمرانی بالغ بر هشت هزار و
کنکور دانشجو می پذیرد.
وی در ادامه گفت :از  20تا 27شهریور ماه دفترچه و کارت
اعتباری ثبت نام از طریق دفاتر پستی و یا به صورت اینترنتی در
اختیار متقاضیان قرار گرفته است و می توانند ،نسبت به ثبت نام
خود از طریق پایگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش کشور
به آدرس اينترنتي  www.sanjesh.orgاقدام کنند.

 41میلیون ریال و هزینه تجهیزاتی بالغ بر  880میلیون ریال عشایر استان سمنان تحت پوشش آموزش های فنی و
احداث و راه اندازی شده است.
حرفه ای قرار می گیرند

زنجان
افتتاح کارگاه های جدید در مرکز آموزش فني و حرفه اي
امام خمینی(ره) ماهنشان
در راستای توسعه آموزش های مهارتی ،کارگاه های جدید
در مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) ماهنشان
راه اندازی شد و به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان زنجان ،رئیس مرکز امام خمینی (ره) ماهنشان گفت :با
توجه به نیاز سنجی های صورت گرفته کارگاه های آموزشی
پرورش ماهیان زینتی ،پرورش ماهیان خوراکی و تعمیرتلفن
همراه با اعتباری بالغ بر  320ميليون ریال تجهیز و راه اندازی
شده است.
این گزارش افزود :این آموزش ها برای عموم رایگان بوده و
پس از طی دوره آموزشی در صورت قبولی در آزمون نظری و عملی
برای مهارت آموختگان گواهینامه مهارتی صادر خواهد شد.

سمنان

ابراهیم محمودی ،مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان
سمنان در نشست با مديريت عشایر استان سمنان ،گفت  :بر اساس
توافقات به عمل آمده مقرر شد به منظور ارائه آموزش های
فنی و حرفه ای به عشایر استان سمنان ،تفاهم نامه ای منعقد و
بر اساس نیاز عشایر  ،آموزش های مهارتی به آنان ارائه شود.
بنابر گزارش روابط عمومي آموزش فني و حرفه اي استان
سمنان ،محمودي با تأکید براین که نیازهای آموزشی سال
 1391عشایر استان در نشست کارشناسی دو دستگاه و در
سقف تعهدات مناطق روستایی ،برآورد خواهد شد ،خاطرنشان
كرد :برای دوره های قابل اجرا تا پایان سال  1390نیز مقرر
شده است تا مدیریت عشایر استان با همکاری نمایندگان
شهرستانی خود ،طی نشستی مشترک با رؤسای مراکز آموزش
فنی و حرفه ای ،دوره های آموزشی قابل ارائه در سه ماهه
چهارم را بررسی و از عشایر استان ثبت نام به عمل آورند.
شایان ذکر است در استان سمنان حدود سه هزار خانوار عشایر
زندگی می کنند که برای ارتقای سطح زندگی و معیشتی آنان،
دوره های آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود.

قزوين
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ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به اتباع خارجي اجرای طرح نظام استاد شاگردی در شهرستان بويين زهرا
دراستان سمنان
650نفر در 7دوره از طرح ويژه نظام استاد شاگردي ،در
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای با همکاری کمیساریای
شهرستان بويين زهرا در استان قزوين آموزش ديدند.
عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به اتباع و مهاجران
روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان قزوين
خارجی در سمنان ارائه می شود.
با اعالم اين خبر بيان كرد :از ابتداي سال جاري و در راستاي
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فني و حرفه اي
اجراي طرح نظام استاد-شاگردي ،كارگراني كه به عنوان
سمنان ،آموزش رشته هاي مهارتی به پناهندگان خارجی مستقر
«شاگرد» در واحدهاي تجاري،توليدي و بنگاه هاي كوچك
در اردوگاه سمنان در رشته های اتومکانیک (تعمیر خودرو)،
مشغول به كار بودند ،توسط كارشناسان اين مركز شناسايي
تأسیسات (لوله کشی آب سرد وگرم ) ،خیاطی (نازک دوزی ) و
شده و به طور رايگان زير نظر اساتيد اين مركز آموزش دیدند.
یکی از رشته های پرده دوزی و یا جواهر سازی صورت می گیرد.
بنا بر همين گزارش ،كارگراني كه تحت عنوان «شاگرد» مشغول
اين گزارش افزود :مقرر شده است ،اداره کل امور اتباع و
به كار مي شوند ،پس از دريافت «تاييديه ی فني» مي توانند
مهاجران خارجی  ،افراد واجد شرایط را به اداره کل آموزش
برای اخذ تسهيالت از بانك هاي مشخص شده اقدام کنند.
فنی و حرفه ای استان سمنان معرفی نموده و هماهنگی الزم
اين گزارش افزود :حرفه های كفاشي ،مكانيكي ،صافكاري،
براي ثبت نام و نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی این افراد
قالي بافي ،نقاشي و دامداري در اجراي طرح نظام استاد
به صورت مشترک انجام شود.
شاگردي بيشترين متقاضي را داشته است.
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ثبت نام دوره هاي كارداني علمی کاربردی در مركز
آموزش فني و حرفه اي قزوین

با توجه به اقدامات و تمهيدات انجام شده  ،مركز آموزش علمي
كاربردي تخصصی فني و حرفه اي قم در ابتدای سال جاري
به صورت پودماني در مقطع كارداني بدون كنكور فعاليت خود
را آغاز کرد و هم اکنون در دو رشته ماشین ابزار و تعمیر و
نگهداری خودرو فعاليت مي کند.
وی افزود :مركز آموزش علمي كاربردي تخصصی فني و
حرفه اي استان قم داراي امكانات رفاهي خوابگاه  ،سالن
غذاخوری ،خدمات اياب و ذهاب ،كتابخانه و كارگاه هاي
آموزشي مجهز به امكانات و تجهيزات مهارتي مطابق با
تكنولوژي روز است.

ثبت نام دوره هاي كارداني علمی کاربردی درسه رشته برق
الکترونیک و ابزار دقیق ،جوشکاری و ماشین ابزار در مركز
آموزش فني و حرفه اي البرز قزوين آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي
استان قزوين ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي مذكور 140
نفر و ظرفيت رشته برق الكترونيك و ابزار دقيق  70نفر مي باشد
كه سهمیه داوطلبان آزاد  40نفر و داوطلبان شاغل 30نفر است.
بنابر اين گزارش ظرفيت پذیرش دانشجو در رشته های
جوشكاري و ماشين ابزار هركدام  35نفراست و اين ميزان
ظرفيت ،شامل 20نفرسهميه آزاد و  15نفر سهميه شاغل است.
كردستان
اين گزارش افزود :افرادي كه داراي مدرك تحصيلي ديپلم
نظام قديم و نظام جديد در هنرستان هاي فني و حرفه اي
يا مراكز كار و دانش هستند ،مجاز به ثبت نام در دوره هاي كسب رتبه نخست اداره كل آموزش فني و حرفه اي
كارداني مركز آموزش و فني حرفه اي البرز مي باشند و نيازي استان كردستان در ارزيابي شاخص های اختصاصی
به ارائه مدرك پيش دانشگاهي نمي باشد.
شايان ذكر است كالس هاي آموزشي اولين ترم تحصيلي
به گزارش روبط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان
رشته هاي ياد شده در مركز آموزش فني و حرفه اي البرز ،كردستان ،اين اداره كل در ارزيابي شاخص هاي اختصاصي در
به صورت پودماني در مقطع كارداني از ابتداي آبان ماه امسال سال  ،1389رتبه نخست را در بين دستگاه هاي اجرايي استان
براي ثبت نام كنندگان برگزار مي شود.
بدست آورد.
شايان ذكر است ،اداره کل آموزش فني و حرفه اي كردستان
در ارزيابي شاخص هاي اختصاصي امتياز كامل را كسب کرده است.

قم

ثبت نام دانشجو در مركز آموزش علمي كاربردي
تخصصی فني و حرفه اي استان قم آغاز شد
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ثبت نام دانشجو در رشته هاي برق الکترونیک و ابزار دقیق،
تعمیرات سخت افزار کامپیوتر،تکنولوژی کنترل ،سخت افزار
کامپیوتر ،نقشه کشی صنعتی ،تعمیر و نگهداری خودرو ،ماشین
ابزار ،مدیریت کسب و کار در سال تحصيلي 90-91در مقطع
كارداني به صورت پودماني و بدون كنكور در مركز آموزش علمي
كاربردي فني و حرفه اي امام خمینی(ره) و مرکز پردیسان امام
رضا(ع) صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي
استان قم  ،سرپرست مرکز امام خمینی با اعالم اين خبر گفت:

انعقاد تفاهم نامه همكاري آموزشي اداره كل آموزش
فني و حرفه اي كردستان با خانه كارگر استان
تفاهم نامه همكاري آموزشي في اداره كل آموزش فني و
حرفه اي استان كردستان و خانه كارگر اين استان منعقد شد.
بنابر گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي
استان كردستان ،سيد جميل احمدي مدير كل اين اداره كل با
اعالم اين خبر گفت  :در راستاي اجراي تفاهم نامه مذكور اداره
كل آموزش فني و حرفه اي استان متعهد شده است تا نسبت
به همكاري در انجام نياز سنجي آموزشي ،معرفي كارگران
شاغل به مراكز آموزش فني و حرفه اي براي گذراندن دوره ها
براساس امكانات و استانداردهاي موجود ،اخذ آزمون هاي
نظري و عملي از متقاضيان  ،صدور پروانه مهارت براي شاغالن
صنعت ساختمان و همچنين صدور مجوز تأسيس آموزشگاه
فني و حرفه اي آزاد بر اساس ضوابط و مقررات اقدام نمايد.
وي در ادامه بيان داشت  :تأمین فضای آموزشی مناسب
كارگاه و تجهیزات مورد نیاز و معرفی به موقع كارگران به اداره
كل آموزش فني و حرفه اي استان از مهم ترين تعهدات خانه
كارگر استان مي باشد.

در هفته دولت صورت گرفت :
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شهرستان
افتتاح مركز آموزش فني و حرفه اي شهر موچش در رفسنجان افتتاح شد
استان کردستان

به مناسبت گراميداشت هفته دولت ،مركز آموزش فني و
حرفه اي شهر موچش با حضور فرماندار شهرستان كامياران
و مسؤوالن اداره کل اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان
كردستان افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي
استان كردستان ،مرکز آموزش فنی و حرفه ای موچش با دو
كارگاه آموزشي اتومكانيك و كامپيوتر  ،كالس هاي نظري و
اتاق هاي مربي و ساختمان سرايداري آماده بهره برداري است.
اين گزارش :براي راه اندازي  ،تكميل اين مركز  500ميليون
ريال هزينه شده است.

كرمان

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک صنعتی شهرستان
رفسنجان با چهار کارگاه آموزشي تخصصی و امکانات و
تجهیزات فوق پیشرفته افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان کرمان ،مهدی ابراهیمی نژاد ،مدير كل آموزش فني و
حرفه اي استان در آیین افتتاح این پروژه گفت :این مرکز
آموزشی از مصوبات دور نخست سفر ریاست جمهوری به
استان كرمان بوده كه در زمینی به مساحت  4هزار متر مربع با
اعتباری بالغ بر  12میلیارد ریال ،احداث شده است.
وی افزود :این پروژه با چـهار کارگاه آموزشی تخصصی در
رشته های مکاترونیک (حرفه های پنوماتیک و الکترو پنوماتیک،
هیدرو لیک ،الکترونیک ،روباتیک) ،برق صنعتی و( PLCحرفه های
برق صنعتی درجه دو  ،برق صنعتی درجه یک  ،مونتاژ تابلو
های برق  PLC،مقدماتی  PLC،پیشرفته) ،فناوری اطالعات
(كليه حرفه های تخصصی رایانه) وجوشکاری آرگن (حرفه های
جوشکاری برق ،جوشکاری گاز ،جوشکاری آرگن) آماده آموزش
به متقاضیان است.

در استان كرمان صورت گرفت:

راه اندازی مركز آموزش علمی کاربردی تخصصي
فنی و حرفه ای بردسیر

آموزش های فنی و حرفه ای ویژه اتباع و مهاجران خارجی
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آموزش مهارت های فنی و حرفه ای با همکاری کمیساریای
عالی سازمان ملل به اتباع و مهاجران خارجی در کرمان ارائه
می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان کرمان ،این آموزش ها در رشته های تعمیر لوازم خانگی
گردنده حرارتی و برقی ،جوشکاری ،E3 E6,حسابداری عمومی
مقدماتی و پیشرفته ،قالی بافی درجه دو ،لوله کش و نصاب
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان وسایل بهداشتی درجه دو و نازک دوز زنانه درجه دو مي باشد.
کرمان ،مركز علمی کاربردی تخصصي فنی و حرفه ای بردسیر با حضور اين گزارش افزود :در این نشست مقرر شد ،اداره اتباع خارجي
معاون استانداری ،فرماندار و مسووالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
بنابر اين گزارش مركز آموزش علمی کاربردی تخصصي فنی
و حرفه ای بردسیر در سه رشته جوشکاری ،تعمیر و نگهداری خودرو
و تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین های زراعی و باغی در مقطع
کاردانی به صورت پودماني از مهرماه سالجاري دانشجو مي
پذيرد.
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افراد واجد شرایط را به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
کرمان معرفی کند و هماهنگی الزم برای ثبت نام و نظارت بر
برگزاری دوره های آموزشی این افراد به صورت مشترک انجام
شود.

گيالن

مازندران با حضور الهام مشاور حقوقی رییس جمهور ،نمایندگان
مردم مازندران در مجلس شورای اسالمی و مدیران کل
دستگاه های اجرایی استان به امضاء رسيد.

مركزي

برگزاري دوره باز آموزي و ارتقای دانش اعضای نظام
فني روستايي در گیالن
مراکز آموزش علمی کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای
در راستاي طرح جامع بهسازي مسكن روستايي ،ارتقای استان مرکزی فعالیت خود را آغاز کردند

دانش و باز آموزي اعضای نظام فني روستايي ،ترويج فنون
مختلف ساختمان سازي و اصول بهينه از مصالح ،قراردادي بين
همزمان با شروع ثبت نام متقاضیان تحصیل در مقطع کاردانی،
اداره كل آموزش فني و حرفه اي گيالن و اداره كل بنياد مسكن فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای
انقالب اسالمي استان منعقد شد.
در دو شهرستان اراک و ساوه آغاز شد.
اي
حرفه
و
فني
آموزش
كل
به گزارش روابط عمومي اداره
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
گيالن ،رسول شمشادي مديركل استان اظهار داشت  :براساس استان مرکزی نجفی زاده ،مدیر کل استان در این خصوص بیان
اين قرارداد دوره باز آموزي و ارتقای دانش اعضای نظام فني داشت :پذیرش دانشجو در این مراکز به صورت پودمانی خواهد
روستايي برای 437نفر از كارشناسان و فارغ التحصيالن رشته هاي بود كه ثبت نام متقاضيان از طریق دفاتر پست و پایگاه اطالع
مهندسي عمران و معماري به مدت  150ساعت معادل  65رسانی سازمان سنجش انجام شده است و نتایج آزمون های
هزار و  500نفرساعت در مركز شهيد انصاري رشت برگزار شد .مربوط از طریق همین پایگاه اعالم می شود.
وی در ادامه گفت  276 :نفر مرد و  161نفر زن در اين كالس ها
شایان ذکر است ،پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی
حضور داشته اند كه براساس اعالم رسمي اداره كل بنياد مسكن کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای شهر اراک در پنج رشته برق
انقالب به قبول شدگان در دوره مذكور پروانه اشتغال به كار الکترونیک و ابزار دقیق ،تعمیر و نگهداری خودرو  ،جوشکاری،
در حوزه روستايي تحت عنوان ناظران روستايي داده می شود .ماشین ابزار و تولید مبلمان و همچنین در مرکز آموزش علمی
و کاربردی تخصصي فني و حرفه اي شهر ساوه در سه رشته
برق و الکترونیک  ،جوشکاری و ماشین ابزار مي باشد.

مازندران

خبرنامه مهارت  /شهريور1390
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انعقاد تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
مازندران با انجمن صنفی -اجتماعی رسانه های مجازی
مستقل استان
تفاهم نامه همكاري بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
مازندران و انجمن صنفی -اجتماعی رسانه های مجازی استان برای
ارتقاء و به روز رساني سطح مهارت اعضای انجمن مذكور از طریق
برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی فني و حرفه اي و صدور
مدرک مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان مازندران ،اين تفاهم نامه در اولین جلسه مجمع عمومی
هیأت مؤسس انجمن صنفی -اجتماعی رسانه های مجازی مستقل

همدان
آغاز ثبت نام دوره های کاردانی در مراکز آموزش
علمی کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای استان همدان
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان همدان ،ثبت نام دوره های کاردانی در مراکز آموزش
علمی کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای این استان صورت
گرفت.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به
اخذ مجوز اجرای دوره های علمی -کابردی در دو شهرستان

استان همدان گفت :هم اکنون ثبت نام در رشته های جوشکاری
و ریخته گری گرایش ذوب در شهرستان اسدآباد و در رشته
های تعمیر و نگهداری خودرو  ،ماشین ابزار  ،برق الکترونیک
و ابزار دقیق در شهرستان همدان از طریق پایگاه اطالع رسانی
در راستای توافق نامه منعقد شده بین سازمان آموزش فنی
سازمان سنجش صورت گرفته است.
سید مهدی باقری اظهار داشت  :پذیرش دانشجو بصورت و حرفه ای کشور و اداره کل اتباع خارجی وزارت کشور  ،برای
پودمانی و بدون آزمون است و کالس ها از اوايل آبان ماه برگزار اولین بار دوره های آموزش فنی و حرفه ای ویژه پناهندگان
افغانی و عراقی که از اداره کل امور مهاجران و اتباع خارجی
خواهد شد.
اين گزارش افزود :برای ثبت نام ،ارائه دیپلم نظام قدیم و یا استان و یا دفاتر آن اداره کل در شهرستان ها  ،معرفی نامه
نظام جدید اعم از کاردانش ،هنرستان های فنی و حرفه ای یا نظری رسمی دارند ،برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
کفایت می کند و نیازی به داشتن مدرک پیش دانشگاهی نمی
باشد همچنين ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای استان یزد ،این دوره ها شامل  :جوشکاری  E3و جوشکاری
 E6ویژه برادران پناهنده افغانی و تعمیر اتومبیل سواری درجه
برادران الزامی است.
دو و بنای سفت کار ویژه برادران پناهنده افغانی و عراقی در
شهرستان یزد ،تعمیر برق خودرو درجه دو ویژه برادران پناهنده
افغانی و عراقی در شهرستان تفت و همچنین دوره آموزشی
يزد
نازک دوز زنانه درجه دو در شهرستانهای یزد  ،میبد  ،اردکان ،
ویژه خواهران پناهنده افغانی می باشد .

برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای ویژه
پناهندگان افغانی و عراقی در استان یزد

راه اندازی دو مرکز تخصصي علمی و کاربردی آموزش
فنی و حرفهای دراستان يزد

برگزاري گردهمايي مشاوره آموزشی و رهگيري اشتغال
گردهمايي يكروزه کارشناسان مشاوره آموزشی و رهگیری
اشتغال استان ها به منظور توسعه مشاوره شغلي و مهارت آموزي
در مراكز ثابت آموزش فني وحرفه اي كشور با رويكرد نظام
ملي مهارت در مرکز تربیت مربی و پژوهش هاي فني و حرفه اي
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي
فني و حرفه اي ،فرخي مدير كل مشاوره و هدايت آموزشی
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اعالم اين خبر گفت:
اين گردهمايي با هدف راهنمايي و مشاوره آموزشي و شغلي
در محورهاي افزایش آگاهی و انگیزه در کارآموزان ،افزایش
تناسب بین شغل انتخابی و دوره آموزشی کارآموزی،کاهش
فاصله زمانی انتظار برای کاریابی،تثبیت و پایداری شغل برای
مهارت آموختگان و افزایش بهره وری کار در جامعه برگزار شد.
شايان ذكر است در اين گردهمايي ضمن تبادل تجربيات
در خصوص نحوه اجراي مشاوره و نيازهاي آموزشي مشاوران
مراكز ،سرفصل هاي الزم برای اجراي دوره پيشرفته مشاوره
تعيين شد.
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ثبت نام پذیرش دانشجو در رشتههای برق (الکترونیک و ابزار
دقیق) و نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی درمركزآموزش فنی
و حرفه ای شماره پنج و در رشته هاي ماشین افزار ،تعمیرات
مکانیک و تعمیر ونگهداری خودرو در مرکز آموزش فنی و حرفه ای
آیت ا...خامنه ای صورت گرفت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان یزد  ،ثبت نام متقاضيان از طريق پايگاه اطالع رساني
سازمان سنجش  www.sanjesh.orgو یا اخذ دفترچه از
اداره پست صورت گرفته است و پس از اعالم نتایج در نیمه
مهرماه  ،در صورت پذیرش از این دوره ها بهره مند مي شوند.
بنا برهمين گزارش ،ظرفیت پذیرش دانشجو در مركز شماره
پنج ،شامل 40نفر سهميه آزاد و  30نفر سهميه شاغل براي
رشته برق الکترونیک و ابزار دقیق و  20نفر سهميه آزاد و 15
نفر سهمیه شاغل در رشته نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی
با سهميه برابر براي دانشجويان زن و مرد است.
این گزارش افزود :ظرفيت مركز علمی و کاربردی آموزش
فنی و حرفه ای آیت ا ...خامنه ای (ویژه برادران) شامل20نفر
سهميه آزاد و 15نفر سهميه شاغل در رشته هاي ماشین افزار،
تعمیرات مکانیک و تعمیر و نگهداری خودرو است.
شايان ذكر است ،معدل متقاضی  ،تطابق دیپلم با رشته
انتخابی و شغل مرتبط از جمله معیارهای پذیرش دانشجو در
این مراکز می باشد.
اين گزارش افزود:دوره هاي مذكور به صورت پودمانی برگزار
مي شود و آغاز دوره ها از آبان ماه مي باشد.

تربيت مربي
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مقام معظم رهبري(مدظله العالي):

ارتقاي آموزش هاي فني و حرفه اي الزمه افزايش كيفيت توليدات داخلي و باال بردن بهره وري است .

سیاست های کلی اشتغال ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب
1ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار ،تولید ،کارآفرینی و استفاده از 8ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه گذاری،
تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و ملی با بهره گیری از تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و تعاونی
نظام آموزشی و تبلیغی کشور
9ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی دارای
2ـ آموزش نیروی انسانی متخصص ،ماهر و کارآمد متناسب مزیت مانند :گردشگری و حق گذر(ترانزیت)
با نیازهای بازار کار(فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با
مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش ،آموزش فنی 10ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق های شراکت در سرمایه
و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های نوپا،
کوچک و نوآور
همکاری بنگاه های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آن ها
3ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه 11ـ برقراری حمایت های مؤثر از بیکاران برای افزایش
فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحوالت توانمندی های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار
آنها در سطح ملی و جهانی
12ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های باالتر از
متوسط کشور
4ـ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار
5ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط 13ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار
سیاسی ،فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کالن ،بازارکار،
مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و
شوراي سياست گذاري و تحريريه :محمد حسين حاجلو،
تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین ،مقررات و رویه های ذیربط
وحيد وزيري راد ،محبوبه رنجبر
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
دبير تحريريه :وحيد وزيري راد
خبرنامه مهارت  /شهريور1390
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6ـ جذب فناوری ،سرمایه و منابع مالی ،مبادله نیروی کار و
دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات از طریق تعامل
مؤثر و سازنده با کشورها ،سازمان ها و ترتیبات منطقه ای و
جهانی
7ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی ،مالی ،ارزی و
تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری
توأم با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید

دبير هماهنگي :ربابه بهرامي هيدجي

امور اجرايي :فاطمه دقيقي روحي ،محمود فيروزبخت
امور هنري :پگاه گودرزي

ويراستار :ربابه بهرامي هيدجي

عكس :هادي رجبي  ،غالمرضا شيخي

امور پشتيباني :شكرا ...جمالي
با مشاركت مسؤوالن روابط عمومي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي

