
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
تير ماه  1392

 كسب 2 مدال نقره، يك برنز و 8 ديپلم افتخار دستاورد تيم ملي مهارت جمهوري اسالمي ايران 

در چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت

كسب 2 مدال نقره، يك برنز و 8 ديپلم افتخار دستاورد تيم ملي مهارت جمهوري اسالمي ايران در چهل و 
دومين مسابقات جهاني مهارت

رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور خبر داد:
تعامالت آموزشی و مهارتی با 70 كشور جهان

برگزاري همايش تجليل از مؤلفان، مميزين و تالشگران تدوين كتب مهارتي و رونمايی از كتب منتشر شده در 
حوزه آموزش هاي مهارتي از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

 
امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت گسترش انفورماتيك ايران و 

شركت اپتك هندوستان

رييس سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور خبر داد؛ 
توانمندسازی و افزايش مهارت نيروی انسانی شاغل در بخش فناوری اطالعات 

تیم ملي كارآموزان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با شركت در چهل و دومین دوره مسابقات جهاني مهارت در الیپزیک 
آلمان موفق به كسب دو مدال نقره و یک مدال برنز و 8 دیپلم افتخار گردید.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با اعالم این 
خبر گفت: تیم مهارت آموختگان جمهوري اسالمي ایران توانستند در این دوره از مسابقات مهارت با كسب رتبه دوم رشته های 
رباتیک و جواهرسازی و رتبه سوم رشته ی طراحی وب و همچنین 8 دیپلم افتخار در رشته هاي مکاترونیک، طراحی مهندسی 
مکانیک CAD، الکترونیک، جوشکاری، راهکارهای تجاري در نرم افزار، فناوری اتومبیل، مدیریت سیستم های تحت شبکه و 

فناوری طراحی گرافیک با 2 رتبه ارتقا نسبت به دوره قبل مقام چهارم جهاني را كسب نمایند.
ادامه در صفحه 2
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ادامه صفحه 1
دكتر كورش پرند افزود: كشور ایران با 13 نفر رقابت كننده 
رباتیک،  جوشکاری،  جواهرسازی،  الکترونیک،  رشته:   11 در 
اتومبیل،  فناوری  وب،  طراحی  مکانیک،  مهندسی  طراحی 
فناوری  افزار،  درنرم  تجاري  راهکارهای   - اطالعات  فناوری 
طراحی  فناوری  شبکه،  های  سیستم  مدیریت   - اطالعات 
گرافیک، مکاترونیک در چهل و دومین دوره مسابقات جهاني 
مهارت كه دوم تا هفتم جوالی در الیپزیک آلمان با حضور 65 
كشور جهان برگزار شد شركت نمود كه با كسب 516/91 امتیاز 
توانست رتبه جمهوري اسالمي ایران را 2 پله نسبت به چهل 
و یکمین دوره كه در انگلستان برگزار گردید، ارتقا داده و رتبه 

چهارم را در میانگین امتیازات تیمي به دست آورد.
وي بیان داشت: تیم ملي مهارت جمهوري اسالمي ایران در 
رتبه بندي امتیازات چهل و دومین دوره مسابقات جهاني مهارت 
قبل از كشورهایي همچون انگلستان، آمریکا، آلمان،كانادا، ژاپن، 

سوئد، چین و فرانسه قرار گرفت.
درخصوص  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
فرایند انتخاب رقابت كنندگان براي حضور در مسابقات جهاني 
مهارت گفت: شركت كنندگان در چهل و دومین دوره مسابقات 
سیزدهمین  و  دوازدهمین  برگزیدگان  بین  از  مهارت  جهاني 
مسابقات ملي مهارت، پس از برگزاري اردوهاي متعدد آموزشي 

انتخاب شده اند.
دوره  دومین  و  چهل  آوران  مدال  درخصوص  پرند  كورش 
مسابقات جهاني مهارت گفت: علیرضا احمدی و ایرج بختیاری 
مدال نقره جهانی در رشته رباتیک، مسلم خواجویی مدال نقره 
برنز  مدال  پور  مصطفی  هادی  جواهرسازی،  رشته  در  جهانی 

خندق  سعید  و  كاظمی  میثم  وب،  طراحی  رشته  در  جهاني 
افتخار  مدال  صمدی  ابوالفضل  مکاترونیک،  افتخار  مدال 
مهندسی  طراحی  افتخار  مدال  حجازی  مصطفی  جوشکاري، 
الکترونیک،  افتخار  مدال  ورمرزیار  مرتضی   ،CAD مکانیک 
امین ایرانمنش مدال افتخار فناوری اتومبیل، امید پلوایه مدال 
افتخار مدیریت سیستم های تحت شبکه، رضا تیموری مدال 
افتخار فناوری طراحی گرافیک و سعید یارشکیبا مدال افتخار 

كاربرد تجاري نرم افزارها.
مهارت  جهاني  مسابقات  در  شركت  اهداف  درخصوص  وي 
اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب براي رقابت مهارت آموختگان 
در عرصه هاي جهاني و آشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید، 
تعمیم تجربیات و استانداردهاي جهاني به بخش هاي پژوهشي 
و آموزشي، اعتالی ارزش كار در جوانان و جامعه، ایجاد فرصت 
و امکان تبادل اطالعات و كسب تجربیات فنی و حرفه ای براي 
جوانان در سطح جهاني، ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی 
شرایط  نمودن  فراهم  جوانان،  ای  استعدادهای حرفه  و كشف 
شركت حرفه آموختگان در صحنه رقابت های بین المللی و... 

ازجمله اهداف شركت ایران در مسابقات جهاني مهارت است.
گفتنی است مسابقات جهاني مهارت هر دو سال یک بار از 
سوي سازمان مهارت هاي جهاني)WSI(  در یکي از كشورهاي 
و  فنی  آموزش  سازمان  و  گردد  مي  برگزار  سازمان  این   عضو 
حرفه ای كشور به عنوان نماینده ایران در سازمان مهارت هاي جهاني 
برگزارنموده  ایران  در  را  مهارت  ملی  مسابقات  ساالنه  طور  به 
اعزام  جهانی  درمسابقات  شركت  جهت  را  آن  برگزیدگان   و 

می نماید.

كسب 2 مدال نقره، يك برنز و 8 ديپلم افتخار دستاورد تيم ملي مهارت جمهوري اسالمي ايران

 در چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت
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از  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
ایجاد تعامالت آموزشی و مهارتی با 70 كشور 
جهان خبر داد و گفت: تاكنون مجوز راه اندازی 
40 مركز آزاد فنی وحرفه ای در خارج كشور 

صادر شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای استان كردستان، دكتر پرند، 
و  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون  وزیر  معاون 
رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور، 
پنج شنبه شب مورخ 1392/4/27 در چهارمین 
تابعه  دستگاه های  هماهنگی  شورای  جلسه 

اظهار  استان كردستان  در  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 
و  با 70 كشور جهان  تعامل  در  و حرفه ای  فنی  كرد: سازمان 
با همکاری دستگاه های مرتبط برای نخستین بار برای مرتبط 
كردن آموزش های رسمی و غیر رسمی در كشور، نظام آموزش 

جامع مهارت و فناوری را طراحی و تدوین كرده است.
به گفته وی، این نظام آموزشی شامل سه زیر نظام آموزش 
صالحیت  نظام  و  اشتغال  احراز  شرایط  فناوری،  و  مهارت 

حرفه ای است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور راهبرد مهارت 
و   دانست  بین المللی  عرصه های  در  مؤثر  حضور  را  فناوری  و 
راهگشای  تحریم ها  فضای  در  مهارت  دیپلماسی  كرد:  تصریح 
و در عرصه  رویکرد در كشور  این  و  است  بین المللی  تعامالت 

جهانی مورد تایید و پذیرش است.
دكتر پرند با بیان این كه این راهبرد 3 سیاست مهم را دنبال 
می كند، افزایش قابلیت حضور در عرصه های بین المللی، ارتقاي 
اعتباربخشی  و  مهارت  بین المللی  مسابقات  در  ایران  جایگاه 
در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  آموزش های  به 
عرصه های بین المللی را مهم ترین سیاست تعیین شده در این 

راهبرد برشمرد.
وی خاطرنشان كرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور  
را در راستای  بر گفتمان دیپلماسی مهارت، كار خود  با تکیه 
تعامل با كشورها آغاز كرده و تبعات خوب این مهم را در آینده 

شاهد خواهیم بود.
این  بیان  با  كشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
كه ما به افزایش قابلیت حضور در عرصه های بین المللی اعتقاد 
اقدام و  برای موفقیت در هرگونه  بهترین راهکار  داریم، گفت: 
كار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی كه بخواهیم در كشورهای دنیا 

انجام دهیم تکیه بر بحث آموزش است.
فضای  در  مهارت  دیپلماسی  طریق  از  افزود:  پرند  دكتر 

تحریم ها بدون ایجاد كوچک ترین حساسیتی می توانیم ارتباط 
خود را در حوزه های جهانی گسترش دهیم.

حرفه ای  و  فنی  آموزش های  بحث  پس  در  وی،  گفته  به 
بحث های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نهفته است.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیان این كه كشور 
و اقلیم عراق یکی از فرصت های خوبی است كه در این زمینه 
عراق  كردستان  اقلیم  افزود:  كنیم،  استفاده  آن  از  می خواهیم 

فرصت خوبی برای توسعه مهارت های فنی و حرفه ای است.
كرد:  خاطرنشان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون 
در  كه  دارد  وجود  عراق  و  ایران  كشور  بین  زیادی  مشتركات 
بحث دیپلماسی مهارتی می تواند ظرفیت و بستر مناسبی برای 

استان  كردستان باشد.
 90 به  مهارتی  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  ارائه  به  وی 
كرد  اشاره  مرحله  دو  طی  امسال  ماه  خرداد  در  عراقی  مربی 
عراقی  مربیان  برای  آموزشی  دوره های  این  برگزاری  گفت:  و 

موجب تحکیم روابط ایران و عراق می شود.
راه اندازی  از  كشور  و حرفه ای  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
مراكز آموزش های فنی و حرفه ای آزاد در خارج كشور خبر داد 
و گفت: تاكنون مجوز راه اندازی 40 مركز آزاد را در خارج كشور 
بستر و ظرفیت های كه  به  توجه  با  این مهم  و  صادر كرده ایم 

وجود دارد گسترش خواهد یافت.
دكتر پرند تصریح كرد: با توجه به قابلیت های ویژه سازمان، 
میان  در  شبیه سازی  و  مجازی  آموزش های  سرگروهی  امتیاز 
كشورهای مسلمان و آموزش مربیان كشورهای جهان اسالم به 

كشور ما واگذار شده است.
وی در پایان به راه اندازی شبکه های ملی مهارت اشاره كرد و 
گفت: با راه اندازی این شبکه ها ارتباط همزمان با سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای كشور، دانشگاه های جامع علمی كاربردی، فنی 

و حرفه ای و وزارت آموزش و پرورش محقق می شود.

رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور خبر داد:

تعامالت آموزشی و مهارتی با 70 كشور جهان 
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همایش تجلیل از مؤلفان، ممیزین و تالشگران تدوین كتب 
مهارتي و رونمایی از كتب منتشر شده در حوزه آموزش هاي 
مهارتي از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، مورخ 

1392/4/5 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
وزیر  معاون  پرند،  كورش  دكتر  حضور  با  همایش  این  كشور، 
معاونین،   سازمان،  این  رییس  و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون 
مدیران كل ستادي و استاني این سازمان و جمعي از مؤلفان، 
ممیزین و تالشگران تدوین كتب مهارتي  روز چهارشنبه مورخ 
1392/4/5، در محل مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و 

حرفه ای این سازمان برگزار شد. 
خبر  این  اعالم  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون 
و  كیفی  توسعه  مؤلفان،  آگاهی  و  دانش  ارتقای  داشت:  بیان 
كمی انتشارات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  و ارتقای 
انگیزه دست اندركاران مربوطه از جمله اهداف برگزاری همایش 

مذكور است. 
سازمان  شده  منتشر  كتاب   175 افزود:  پرند  كورش  دكتر 
 1390،1391 های  سال  در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
و1392 شامل: 110 عنوان كتاب در حوزه آزمون و ارزشیابی 
مهارت )مجموعه سواالت نظری و عملی( به تیراژ 200 هزار و 
500 جلد و 65 عنوان كتاب آموزشی درسی و غیر درسی به 
و 500  جلد كه در مجموع 348 هزار جلد  تیراژ 147 هزار 

كتاب می باشد و 60 عنوان دیگر نیز در دست چاپ است.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان داشت:   
دیپلماسي آموزش مهارتي مفهومي جدید در عرصه بین المللي 
است و سازمان آموزش فني و حرفه اي باید بتواند كتاب هاي 

مهارتي خود را به كشورهاي دیگر صادر كند. 
 وي با اشاره به آسیب شناسي اولیه در حوزه هاي كتاب، 

مجله و اطالع رساني بیان داشت: با توجه به مسایل یاد شده 
حوزه؛  سه  در  كتاب  تولید  تخصصي  بخش  در  كردیم  تالش 
ارزشیابي و سنجش مهارت، منابع درسي و مباني غیردرسي و 

آموزش مهارت اقدام كنیم. 
وي با اشاره به رتبه هاي برتر كنکور در ایران بیان داشت: به 
طور معمول از 100 نفر اول كنکور 85 نفر به رشته و دانشگاهي 
خاص مي روند، در حالي كه این برترین ها شناخت كافي از این 

رشته ها و دانشگاه خاص ندارند. 
در  برتر  استعدادهاي  كشف  درخصوص  پرند  كورش  دكتر 
كشور گفت: متأسفانه این امر مغفول مانده و یکي از راه هاي 

كشف استعداد آموزش مهارت براي كودكان است. 
معاون وزیرتعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكید كرد كه آموزش 
مهارت براي كودكان باید از ابعاد مختلف مورد توجه قرار گیرد 
و هم اكنون فیلم هاي مختلفي در سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور در این حوزه براي كودكان درحال تهیه است. 
وي با اشاره به كتاب فناوري اطالعات كودك كه از سوي این 
از سوي  ارزشمند  این تالشي  سازمان چاپ شده است، گفت: 
به  اكنون  بوده كه هم  این سازمان  این   مربیان حوزه مهارت 
زبان كردي نیز ترجمه و به اقلیم كردستان فرستاده شده است. 
وي با بیان این كه كار براي كودكان در بازه زماني چندساله 
فناوري اطالعات كودك در  جواب مي دهد، تصریح كرد: كار 

حوزه بین المللي بي نظیر است. 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، همزمان با  همایش مذكور مراسم رونمایی كتب منتشر 
شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار و همچنین 
و  بازدید  برای  سازمان  این  شده  منتشر  كتب  از  نمایشگاهی 
آشنایی شركت كنندگان در این همایش با كتب منتشر شده 

این سازمان دایر شد.

 برگزاري همايش تجليل از مؤلفان، مميزين و تالشگران تدوين كتب مهارتي و رونمايی از كتب منتشر شده 

در حوزه آموزش هاي مهارتي از سوي سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
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 امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

و شركت گسترش انفورماتيك ايران و شركت اپتك هندوستان

اي  بین سازمان آموزش فني و حرفه  نامه همکاري  تفاهم 
اپتک  شركت  و  ایران  انفورماتیک  گسترش  شركت  و  كشور 
هندوستان در تاریخ 1392/4/31 در محل این سازمان به امضا 

رسید.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون  پرند،  كورش  دكتر 
رییس این سازمان با اعالم این خبر بیان داشت: این تفاهم نامه  
ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  گسترش  و  توسعه  راستای  در 
در سطح ملی و بین المللی و توانمند سازي و افزایش مهارت 
فناوری اطالعات و در راستاي  انساني شاغل در بخش  نیروي 
قانون افزایش بهره وري بخش شبکه، وب، نرم افزار، سخت افزار 
و پایگاه داده و اجراي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان 

آموزش فني و حرفه اي كشور ، منعقد شد.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان داشت: 
برگزاری  و  اپتک  و  سازمان  بین  استانداردهاي مشترك  تولید 
در  ها  دوره  سایر  و  اطالعات  فناوری  آموزشی  های  دوره 
براساس  اپتک  و  گسترش  شركت  سازمان،  همکاری  با  ایران 
استانداردهای مشترك بین سازمان، اپتک و شركت گسترش،  
شركت  آموزشی  های  دوره  كارآموزان  مهارت  سطح  ارتقاي 
و  سازمان  توسط  شده  ارائه  استانداردهای  اساس  بر  گسترش 
استانداردهاي مشترك بین سازمان و اپتک و همکاري در صدور 
خدمات فناوری اطالعات  به خارج از كشور از جمله زمینه هاي 

همکاري  براساس تفاهم نامه مذكور است.
مهارت  افزایش  و  سازي  توانمند  افزود:  پرند  كورش  دكتر 
المللی،  بین  و  ملی  در سطح  اطالعات  فناوری  بخش  شاغالن 
و  اطالعات  فناوری  حوزه  در  جدید  مشاغل  پژوهي  آینده 
همکاری مشترك سه جانبه جهت تدوین استانداردهای جدید 
همکاری  های  زمینه  دیگر  از  موجود  استانداردهای  تکمیل  و 

براساس تفاهم نامه مذكور است.
ادامه خبر داد:  تعاون، كار و رفاه اجتماعي در  معاون وزیر 

شده  منتشر  كتب  تدوین  همایش  در  گزارش،  این  بنابر 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، كارگروه های تخصصی 
شبکه  توسعه  سازمان،  آموزشی  منابع  ساختار  و  قالب  تعیین 
بازنگری منابع آموزشی  انتشارات سازمان و  بازاریابی  فروش و 
فنی  آموزش  سازمان  جدید  منابع  تأمین  و  اصالح  و  موجود 
در  حاضر  كارشناسان  و  مدیران  حضور  با  كشور  ای  حرفه  و 
های  كارگروه  نمایندگان  خاتمه  در  و  تشکیل  مذكور  همایش 

تخصصی مذكور، گزارش خود را اعالم كردند.
این گزارش افزود: در همایش مذكور، كارگاه هاي آموزشي؛ 

هاي  آموزش  كتب  مؤلفان  اي  حرفه  هاي  شایستگي  پیرامون 
اساتید  تدریس  با  تألیف  در  اي  اخالق حرفه  مباني  و  مهارتي 
در  خنیفر  دكتر  و  صدري  عباس  دكتر  دانشگاهی؛  برجسته 
و  مؤلفان  های  آگاهی  و  دانش  روزرسانی  به  و  ارتقا  راستای 

نویسندگان كتاب برگزار شد. 
مؤلفان،  از  نفر   600 از  همایش  این  در  است  ذكر  شایان 
كتب  تدوین  اندركاران  دست  دیگر  و  كل  مدیران  ممیزان، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و همچنین برگزیدگان 
كارگروه تدوین كتب آموزشی این سازمان تجلیل به عمل آمد.

استفاده از فضا، تجهیزات، مربی و سایر امکانات شركت گسترش 
جهت اجرای آزمون عملی كارآموزان، تدوین استاندارد آموزش 
موضوع  های  دوره  برای  اپتک  و  گسترش  شركت  همکاری  با 
و  سازمان  سایت  و  پورتال  برروی  آن  بارگزاری  و  نامه  تفاهم 
برای  ای  حرفه  و  فنی  آزاد  آموزشگاه  تأسیس  مجوز  صدور 
شركت گسترش وفق مقررات سازمان، از جمله تعهدات سازمان 

در راستاي تفاهم نامه مذكور است.
برای  مهارت  گواهینامه  صدور  افزود:  پرند  كورش  دكتر 
كارآموزانی كه موفق به اخذ حدنصاب قبولی بر اساس استاندارد 
مورد توافق سازمان و اپتک گردیده اند و صدور كارت مربی گری و 
مدیریت برای افراد معرفی شده از سوی شركت گسترش وفق 
مقررات سازمان از دیگر تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه 

مذكور است.
 رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان داشت: 
راه اندازی مركز آموزش تخصصی فناوری اطالعات، اجرای دوره های 
آموزشی موضوع تفاهم نامه در مراكز شركت گسترش براساس 
پیگیری  اپتک،  و  سازمان  توافق  مورد  آموزشی  استانداردهای 
به  سازمان  و  اپتک  توسط  شده  صادر  های  گواهینامه  تحویل 
و  اپتک  استانداردهای  براساس  كه  كارآموزانی  و  مجاز  مراكز 
در  و مشاركت  باشند  را كسب كرده  قبولی  سازمان حدنصاب 
جمله  از  طرفین  توافق  مورد  استانداردهای  بازنگری  و  تدوین 
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                                                                     رييس سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور خبر داد؛ 

توانمندسازی و افزايش مهارت نيروی انسانی شاغل در بخش فناوری اطالعات 

تعهدات شركت گسترش انفورماتیک ایران در راستاي تفاهم نامه 
مذكور است.

دكتر كورش پرند در ادامه افزود : آینده پژوهي و نیازسنجي 
در حوزه فناوري اطالعات و تدوین استاندارد آموزش با همکاري 
اپتک و سازمان و بارگزاري آن بر روي سایت شركت گسترش 
از دیگر تعهدات شركت گسترش انفورماتیک ایران  در راستاي 

تفاهم نامه مذكور است.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي بیان داشت: معرفی 
كارآموزان آموزش دیده موضوع تفاهم نامه در سایت و پورتال 
اپتک جهت بازار كار ملی و بین المللی،  ارائه گواهینامه رسمی 
مورد تأیید اپتک به كارآموزانی كه حد نصاب قبولی را كسب 
را  الزم  های  آموزش  اپتک  استانداردهای  براساس  و  كرده 
ارائه منابع آموزشی و كمک آموزشی به شركت  اند،  فراگرفته 
در  و  شده  توافق  استانداردهای  براساس  سازمان  و  گسترش 
ارائه آموزش های  با شرایط مورد توافق طرفین و  نیاز  صورت 
تخصصی به مربیان سازمان و شركت گسترش با مشاركت مالي 

اپتک  گواهینامه  اعطای  و  اپتک  و  گسترش  شركت  سازمان، 
براساس توافق طرفین از تعهدات شركت اپتک هندوستان در 

راستاي تفاهم نامه مذكور است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تصریح كرد: 
سایر شرایط و مواردي كه در این تفاهم نامه پیش بیني نگردیده 
است، تابع احکام كلي و شرایط عمومي مربوط به  تفاهم نامه ها و 
قوانین جاري كشور بوده و در موارد حوادث غیرمترقبه طبیعي 

از قبیل سیل، زلزله و... تفاهم نامه قابل فسخ می باشد.
زبان  دو  به  ماده  در 11  نامه  تفاهم  این  است،  ذكر  شایان 
به  و  شده  تنظیم  و  تهیه  نسخه  سه  در  و  فارسي  و  انگلیسي 
امضاي طرفین رسیده است و  هرسه نسخه داراي اعتبار یکسان 
و مدت اجراي این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت یک سال 
شمسي خواهد بود كه تمدید، ادامه فعالیت، بازنگري، اصالح و 
یا تغییرات احتمالي در مفاد این قرارداد با توافق طرفین انجام 

مي شود.

رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور از توانمندسازی 
و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش فناوری اطالعات 
براساس استاندارد های این سازمان و شركت اپتک از برنامه ریزی 
این سازمان در راستای اعتبار بخشی به آموزش های این سازمان 

در سطح بین المللی خبر داد.
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
كشور، دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
همکاری  نامه  تفاهم  امضای  نشست  در  سازمان  این  رییس  و 
بین این سازمان و شركت گسترش انفورماتیک ایران و شركت 
مورخ  كه  هندوستان  اطالعات(  فناوری  آموزش  اپتک)مركز 
داشت:  بیان  شد  برگزار  سازمان  این  محل  در   1392/4/31
توانمندسازی و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش 

فناوری اطالعات براساس استاندارد های این سازمان و شركت 
به  اعتباربخشی  راستای  در  این سازمان  ریزی  برنامه  از  اپتک 

آموزش های این سازمان در سطح بین المللی است.
در  كه  مشکالتی  از  یکي  همواره  افزود:  پرند  كورش  دكتر 
كشور،  هاي  دانشگاه  در  نظری  های  حوزه  در  آموزشی  نظام 
منطبق نبودن آموزش ها با نیاز بازاركار است و این مشکل را 
می توان با آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای برنامه ریزی 

شده حل نمود.
از  هدف  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
همکاري سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
و شركت گسترش انفورماتیک ایران و شركت اپتک هندوستان 
تربیت متخصص در رشته هاي  را  نامه مذكور  تفاهم  براساس 
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برگزاری اولين همايش كودک رايانه در استان كردستان

عراق درحوزه فناوری اطالعات و زمینه ساز انتقال توانمندی و 
تجربیات ارزشمند جمهوری اسالمی ایران به سایر كشورها را 

فراهم سازد.
استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیركل  احمدی  ادامه  در 
كردستان گفت: این اداره كل سعی نموده است تا با استفاده از 
ظرفیت های كارگاهی نسبت به بسط و گسترش این آموزش ها 
در مراكز آموزشی دولتی و بخش خصوصی اقدام نماید كه از 
نمونه فعالیت های انجام شده می توان به برنامه ریزی و تعامل 
و همکاری و استفاده از ظرفیت های  سایر دستگاه های استان 

اشاره كرد.
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان كردستان ابراز امیدواری 
كرد: با ترجمه بسته آموزشی فناوری اطالعات )كودك رایانه ( 

اولین همایش كودك رایانه با هدف ترویج فرهنگ آموزش های 
مهارتی و كارآفرینی كودكان در استان كردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
های 26و27  تاریخ  در  و  روز   2 به مدت  همایش  كردستان،  
پرند،  دكتر كورش  با حضور  و  نوبت   4 در  تیرماه سال جاری 
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش 
استاندار  علیرضا شهبازی  همراهان،  و  ای كشور  و حرفه  فنی 
كردستان و مسئوالن استانی و با استقبال گرم كودكان و والدین 

آن ها و عموم مردم شهرستان سنندج مواجه شد.
 بنابر این گزارش، در حاشیه همایش كودك رایانه كه پنج شنبه 
جمع  حضور  با  و  آزادی  استادیوم  در   92/4/27 مورخ  شب 
برگزار  استانی  مسئوالن  و  سنندج  شهرستان  مردم  از  كثیری 
شد، از ترجمه بسته آموزشی فناوری اطالعات )كودك رایانه( 

رونمایی شد.
دكتر كورش پرند معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در سخنانی بیان 
داشت: با هدف ایجاد انگیزه و شناساندن بسته آموزشی فناوری 
اطالعات به كودكان، استان كردستان به عنوان نخستین استان 
زبان  به  رایانه  كودك  آموزشی  بسته  ترجمه  به  اقدام  كشور 

كردی سورانی نمود.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور خاطر نشان 
با ترجمه بسته های آموزشی رایانه كودك زمینه عرضه  كرد: 
اقدام  این  كه  فراهمشد  عراق  كردستان  اقلیم  در  بسته   این 
می تواند گامی مؤثر در جهت آموزش كودكان اقلیم كردستان 

كامپیوتر عنوان كرد و بیان داشت: در وهله نخست باید استانداردهاي 
آموزشي از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي تدوین شود. 

دكتر پرند ادامه داد: همچنین دوره هاي تکمیلي بین سطوح 
ارتقاي  به  شده  یاد  هاي  آموزش  دادن  با  تواند  مي  تحصیلي 

مهارت رشته هاي كامپیوتر كمک كند. 
از  این كه  بیان  با  اي  و حرفه  فني  آموزش  رییس سازمان 
طریق مراكز جوار دانشگاهي مي توان آموزش هاي یاد شده را 
به رشته هاي كامپیوتر ارائه داد، تأكید كرد: افرادي كه آموزش هاي 
نامه كسب  تفاهم  این  اساس  بر  را  كامپیوتر  زمینه  در  مهارت 
كنند، نه تنها مي توانند براحتي در بازار كار داخلي ورود كنند، 

بلکه مي توانند در شركت هاي بین المللي فعال شوند. 
دكتر كورش پرند  همچنین به آموزش هاي رایانه در بحث 
دوركاري و مشاغل خانگي اشاره كرد و بیان داشت: هم اكنون 
برخي از دانشجویان دانشگاه ها كه در زمینه كامپیوتر تخصص 
دارند براي بسیاري از شركت هاي بین المللي كار برنامه نویسي 
انجام مي دهند و دستمزد خود را به شکل دالر دریافت مي كنند. 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور بیان داشت : 

آموزش هاي مهارت یاد شده بهترین فرصت براي آموزش هاي 
كوتاه مدت است كه افراد مي توانند مدارك بین المللي دریافت 
كنند و خود را با آخرین دستاوردهاي فناوري و نیاز بازار كار 

منطبق سازند. 
امیر حسین مدني، مدیرعامل و عضو هیأت  ادامه سید  در 
امضای  نشست  در  ایران  انفورماتیک  گسترش  شركت  مدیره 
تفاهم نامه مذكور، گزارشي ار عملکرد این شركت در حوزه هاي 

بین المللي ارائه داد. 
به  اشاره  با  نیز  هند  اپتک  شركت  نماینده  نشست  این  در 
فعالیت های رایانه ای این شركت در40 كشور گفت: استعدادهای 
فراوانی در ایران وجود دارد كه با بهره گیری از روش های نوین 
آموزشی و تجربی، فرصت های شغلی و پیشرفت های زیادی 

برای دانشجویان رشته های رایانه ای فراهم می شود.
وی افزود: ایران به لحاظ نیروهاي توانمند حرفهاي زیادي 
با آموزش هاي مهارت در زمینه كامپیوتر  و   براي گفتن دارد 

مي تواند جایگاه خود را ارتقا دهد. 
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برگزاري كارگاه علمي – پژوهشي سياست هاي كالن سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران و آينده پژوهي 

بتوانیم در جهت گسترش آموزش های نوین در سطح استان 
گام برداریم.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان كردستان، این بسته آموزشی شامل سه كتاب در زمینه 
رایانه و شامل فناوری اطالعات كودك، راهنمای والدین فناوری 
اطالعات كودك و كار در منزل فناوری اطالعات كودك است. 

كارگاه علمي – پژوهشي سیاستهاي كالن سند چشم انداز 
جمهوري اسالمي ایران و آینده پژوهي با حضور معاون وزیر و 
مدیران كل  و  كشور  اي  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  رییس 
ستادي و اجرایي و جمعي از مسئوالن این سازمان امروز ششم 
تیرماه در سالن مهارت سازمان آمزوش فني و حرفه اي كشور 

آغاز شده و تا هفتم تیرماه نیز ادامه دارد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در آغاز این كارگاه آموزشي معاون وزیر تعاون، كار و رفاه 
با  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رییس  و  اجتماعي 
اشاره به اهمیت فراگیري و آموزش سند چشم انداز جمهوري 
جمهوري  انداز  چشم  سند  دارد  ضرورت  گفت:  ایران  اسالمي 
اسالمي ایران براي تمام اقشار مختلف جامعه در هر سطحي كه 
هستند تبیین و روشن شود و همه مردم بدانند كه جایگاه ایران 

در آینده براساس سند چشم انداز 1404 چیست؟ 
دكتر كورش پرند افزودند، اگر مي خواهیم در آینده به سمت 
برنامه ها و جایگاه خاصي حركت كنیم باید فرهنگ این تغییر 

و حركت را در بین تمام اقشار جامعه ایجاد كنیم.
 وي گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به سهم خود 
باید براي تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 برنامه ریزي و اقدام 

عالوه بر كتاب های فوق این بسته آموزشی دارای فلش كارت ، یک 
برای تمرین كودكان  لوح آموزشی مولتی مدیا  لوح داستان و 

است
گفتنی است این بسته آموزشی با هدف ارائه بینش و ارتقای 

سطح دانش یارانه ای كودكان تهیه شده است.

نماید؛ در همین راستا تهیه استاندارد آموزشي سند چشم انداز 
1404 در 3 سطح عمومي، تخصصي و استاندارد ویژه تربیت 
مربیان سند چشم انداز در دستور كار این سازمان قرار گرفته 

است. 
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در این راستا 
 افزود، تربیت مربي سند چشم انداز 1404 توسط مركز تربیت مربي و 
ساعت  از  میزاني  اختصاص  كشور،  اي  حرفه  و  فني  هاي  پژوهش 
به سند چشم انداز،  آموزش استانداردهاي آموزشي فني و حرفه اي 

سراسر  در  انداز  چشم  سند  ویژه  آموزشي  هاي  كارگاه  برگزاري 
براي  مجازي  آموزش  شیوه  از  گیري  بهره  و  كشور 
جمله  از  انداز  چشم  سند  آموزشي  هاي  كارگاه   برگزاري 
برنامه هایي است كه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در 
زمینه تبیین و آگاهي بخشي سند چشم انداز جمهوري اسالمي 

ایران در افق 1404 پیگیري  مي كند. 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش 
سیاسي-  نخبگان  ویژه  آموزشي  كارگاه  این  افزاید:  مي  كشور 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كشور در راستاي اجرایي نمودن 
تفاهم نامه امضا شده بین كمیسیون نخبگان مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به همت 
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كمیسیون مذكور و دفتر امور مهارت هاي پیشرفته برگزار شده 
است. 

 نخستین بخش این كارگاه با سخنراني دكتر محمد ابراهیم 
مصلحت  تشخیص  مجمع  نخبگان  كمیسیون  رییس  مداحي، 
نظام به موضوع » مفاهیم، مؤلفه ها و مدیریت تغییرات و اصول 

پارادایم« پرداخته شد. 
در دومین بخش كارگاه آموزشي سیاست هاي كالن سند 
چشم انداز و آینده پژوهي موضوع » مباني برنامه ریزي مدیریت 

توسعه« با سخنراني دكتر جواد فرشباف ماهریان مورد بررسي 
قرار گرفت. 

شیوه هاي نوین تبلیغ و ترویج با سخنراني دكتر شهرام گیل 
دكتر  سخنراني  با  جهان  و  ایران  انداز  چشم  تاریخچه  آبادي، 
فریدون رهنماي رودپشتي، چشم انداز جمهوري اسالمي ایران 
مباحث  دیگر  از  معمارزاده طهران  غالمرضا  دكتر  با سخنراني 
آینده  و  انداز  هاي كالن سند چشم  آموزشي سیاست  كارگاه 

پژوهي طي 2 روز برگزاري خواهد بود.

                                                                             رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: 

 براي نخستين بار در مسابقات جهاني مهارت؛ تمامي اعضاي تيم ملي مهارت جمهوري اسالمي ايران 

موفق به كسب مدال و ديپلم افتخار شدند

رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان داشت: 
اعضاي  تمامي  مهارت؛  مسابقات جهاني  در  بار  نخستین  براي 
تیم ملي مهارت جمهوري اسالمي ایران موفق به كسب مدال و 

دیپلم افتخار شدند. 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي  
و رییس این سازمان در نشستي خبري  كه با حضور اعضاي 
تیم ملي مهارت  روز چهارشنبه مورخ 1392/4/19 در محل 
این سازمان برگزار شد، افزود: تالش مهارت آموختگان ایراني 
توانست در 12 سال برگزاري مسابقات بین المللي مهارت، رتبه 
جمهوري اسالمي ایران را از سي و پنجم بین 35 كشور جهان 

به رتبه ششم بین بیش از 50 كشور ارتقا دهد. 
وي در ادامه بیان داشت: تیم ملي مهارت جمهوري اسالمي 
ایران در مسابقات جهاني مهارت الیپزیک آلمان 2013 میالدي 
در 11 رشته شركت كرد و موفق به كسب دو مدال نقره، یک 

مدال برنز و هشت دیپلم افتخار شد. 
تأكید كرد:  اي كشور  آموزش فني و حرفه  رییس سازمان 
مسابقات جهاني مهارت برخالف دیگر مسابقات جهاني شرایط 
نفر  یک  دهنده  مسابقه  بر  عالوه  كه  طوري  به  دارد،  خاصي 
كارشناس و همچنین یک نفر مترجم باید حضور داشته باشد. 

دكتر كورش بیان داشت: هیات ایراني فقط 35 نفر بود در 
حالیکه برخي از كشور ها با جمعیت وسیعي از كارشناسان و 

شركتهاي پشتیبان در این مسابقات حضور داشتند. 
از  دیگر  بخش  در  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون 

صحبت های خود با اشاره به برخی كارشکنی ها در صدور ویزای 
اعتقاد  به  مهارت  سازمان جهانی  اعزامی كشورمان گفت:  تیم 
مسوؤالن آن سازمانی غیرسیاسی است ولی متاسفانه با وجود 
این مساله در صدور ویزا از دوره ی قبل تاكنون كارشکنی هایی 
صورت می گیرد كه به هیچ وجه قابل توجیه نیست، به عنوان 
مثال به اعزای تیم ویزا داده می شود ولی به مترجم یا مصاحبه  

شونده ویزا تعلق نمی گیرد. 
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي  همچنین در خصوص 
تحریم هاي تحمیلي بر اقتصاد ایران گفت: ایران در سال 2011 
ها  تحریم  واسطه  به  ها  رشته  از  برخي  در  نتوانست  میالدي 
شركت كند كه متاسفانه این موضوع در سال 2013 هم تکرار 
شد و تیم ایران نتوانست در رشته هایي نظیر فرز CNC، ساخت 

و تولید تیمي پلي مکانیک و تراش CNC رقابت كند. 
وی با تأكید بر توجه به ارائه ی آموزش  فنی و حرفه ای در 
و  پایدار  اشتغال  حوزه  در  می خواهیم  اگر  كرد:  تصریح  كشور 
موجود  تحریمی  شرایط  در  راه  تنها  موفق شویم  بیکاری  رفع 

گسترش آموزش های مهارتی و فنی حرفه ای است.
بیان داشت:  هر فردي كه در مسابقات  دكتر كورش پرند 
جهاني مهارت بتواند بیش از 500 نمره امتیاز كسب كند، موفق 
ایران  تیم  خوشبختانه  كه  شود  مي  افتخار  دیپلم  دریافت  به 

توانست امتیاز بیش از 500 را كسب كند. 
این  بیان  با   رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
كه كشورهاي كره جنوبي، سوییس و چین تایپه به ترتیب رتبه هاي 
كسب   2013 مهارت  المللي  بین  مسابقات  در  را  سوم  تا  اول 
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قنادي،  سبز،  فضاي  طراحي  هاي  رشته  در  افزود:  كردند، 
اتصاالت چوب، لوله كشي و گرمایشي تیم ایران كارشناس به 
این مسابقات اعزام كرد تا بتوانند براي مسابقات جهاني مهارت 
سال 2015 كه در كشور برزیل برگزار مي شود آمادگي یابند. 

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به پیروزی 
اعزامی تیم كشورمان در چهل و دومین دوره از مسابقات جهانی 

مهارت ایجاد شبکه ی نخبگان مهارتی كشور را خواستار شد. 
توجه  با  شود  ایجاد  شبکه ای  چنین  اگر  افزود:  پرند  دكتر 
انتقال  زمینه ی  داخلی  مهارت آموزان  باالی  توانمندی های  به 
تجربیات و تبادل اطالعات فراهم و از واردات خارجی هم بی نیاز 

می شویم. 

وی در ادامه بیان داشت : امروزه نقش آموزش مهارتی و فنی 
و حرفه ای در توسعه ی كشورها غیرقابل انکار است و با نگاه به 
رتبه های جهانی اكثر كشور های موفق در مسابقه ی بین المللی 

از صنعت و فنی حرفه ای قوی برخوردار هستند. 
نشان  خاطر  كشور  و حرفه ای  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
جهان حاصل  كشور های  از  بسیاری  پیشرفت  و  موفقیت  كرد: 
اجرای سیستم  آموزش فنی و حرفه ای است و به گفته ی رییس 
جمهوری سابق برزیل كه متولی اجرای مسابقات جهانی مهارت 
در سال 2015 خواهد بود امروز بخش اعظمی از توسعه یافتگی 
و رشد اقتصادی این كشور مدیون آموزش های مهارتی و فنی و 

حرفه ای بوده است. 

پيام تبريك رييس جمهور به مناسبت موفقيت تيم ملي مهارت كشور در چهل و دومين مسابقات جهاني مهارت

دكتر محمود احمدي نژاد، رییس جمهوري در پیامي موفقیت تیم ملي مهارت كشور در چهل و دومین مسابقات جهاني مهارت 
را تبریک گفت. 

متن كامل پیام تبریک رییس جمهور به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم«

 حضور موفق و مقتدرانه ی تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران در چهل و دومین مسابقات  جهانی مهارت، بار دیگر 
افتخاری بزرگ را در كارنامه درخشان ملت ایران رقم زد و شادی و غروری وصف ناپذیر را در قلب های همگان برانگیخت.
   بار دیگر جوانان برومند جمهوری اسالمی ایران، همت بلند و توانمندی های بی مانندشان را در عرصه اي سترگ اثبات نمودند.

   در ورای كسب دو مدال نقره، یک مدال برنز و 8 دیپلم افتخار، در این دوره از مسابقات جهانی مهارت، سرمایه گذاری مدبرانه، 
همت هایی بلند، تالش هایی بی دریغ ، حضورمربیانی دلسوز و البته جوانانی پرتوان، پرتالش و مصمم رخ مي نماید.

این پیروزی دلنشین را به جوانان برومند و همه دست اندركاران تبریک عرض نموده و امیدوارم همواره شاهد درخشش  ملت 
ایران در عرصه های جهانی در ظل توجهات امام عصر )عج( باشیم.

                                                                                     
                                                                                              »محمود احمدی نژاد«

                                                                                               رییس جمهور
 .
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انعقاد تفاهم نامه همكاری بين اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان آذربايجان شرقی و شركت شهرک های 

صنعتی اين استان

تفاهم نامه همکاری بین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای  
این  صنعتی  های  شهرك  شركت  و  شرقی  آذربایجان  استان 

استان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی: در راستای ارتقای سطح دانش فنی و 
مستقر  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  در  انسانی  منابع  مهارتی 
اداره  كارشناسان  و  مربیان  و  استان  صنعتی  های  شهرك  در 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان و نیز هم افزایی و استفاده 
متقابل از توان علمی و اجرایی آموزش فنی و حرفه ای و شركت 
شهرك های صنعتی استان در ارتقای كیفیت برگزاری دوره های 
آموزشی و سمینارهای ملی و بین المللی مشترك، این تفاهم نامه 
بین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی و شركت 

شهرك های صنعتی استان آذربایجان شرقی منعقد گردید
ریزی  برنامه  طراحی،  درجهت  همکاری  گزارش،  این  بنابر 
و اجرای دوره های آموزشی مشترك در قالب آیین نامه نظام 
و  سازمان  ضوابط  اساس  بر  فناوری  و  مهارت  آموزش  جامع 
امکانات  و  ها  پتانسیل  از  استفاده  در جهت  همکاری  شركت، 
های  دوره  كیفیت  افزایش  جهت  طرفین  اجرایی  و  علمی 
آموزشی و اجرای سمینارهای ملی و بین المللی و برنامه ریزی 
و اجرای طرح های آموزشی مشترك برای تربیت نیروی انسانی 
واحدهای صنعتی كوچک و متوسط در تمامي سطوح مهارتی 
براساس  طرف  دو  همکاری  های  زمینه  ازجمله  مدیریتی   و 

تفاهم نامه مذكور است.
این گزارش افزود: برگزاری جلسات و همایش های مشترك 

آذربايجان شرقي

 نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسالمی؛
آموزش های مهارت محور بايد توسعه يابد

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی گفت: آموزش های 
مهارت محور باید توسعه یابد.

عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
در مراسم اختتامیه طرح تربیت مدیران مجموعه وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی گفت: برای توسعه اقتصادی جامعه نیازمند 

توسعه آموزش های مهارت محور هستیم.  
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
از برنامه ریزي هاي اداره  با قدرداني  آذربایجان غربی، فتاحي 
كل آموزش فني و حرفه اي استان براي اجراي طرح آموزش 
آموزش  توسعه  در  تواند  مي  امر  این  افزود:   استان  در  مدیران 

مدیران و گزینش مدیران شایسته بسیار مثمرثمر باشد. 
امروز  جامعه  در  آموزش  شیوه  نوع  سه  كرد:  اظهار  فتاحي 
وجود دارد كه شامل آموزش هاي دانش محور،  مهارت محور و 

بنگاه محور هستند.
چرخه  آموزش،  نوع  سه  این  بین  در  باید  كرد:  اضافه  وي 
تا روند توسعه آموزشي و حرفه اي  ایجاد كنیم  زنجیره مانند 

شتاب گیرد.
توسعه  بیست ساله  انداز  به چشم  براي رسیدن  افزود:  وي 
و  است  انتظار  مورد  بهتر  ریزي  برنامه  در سال 1404،  كشور 
در این خصوص باید از ظرفیت مراكز آموزشي و آموزش هاي 

نوین بهره برد.

با حضور واحدهای تولیدی و صنعتی جهت تبادل نظر پیرامون 
واحدهای  آموزش  رابطین  گردهمایی  برگزاری  آموزشی،  امور 
صنعتی كوچک و متوسط به صورت سالیانه، طراحی و برگزاری 
دوره ها و سمینارهای تخصصی و مهارتی در حوزه های مربوط 
آموزشی  نیازسنجی  متوسط،  و  كوچک  صنعتی  واحدهای  به 
به  اطالعات  تبادل  و  متوسط  و  كوچک  صنعتی  واحدهای  در 
دست آمده، استفاده متقابل از توان علمی و اجرایی طرفین به 
منظور ارتقای كیفیت برگزاری دوره های آموزشی و همکاری 
در تدوین، تألیف و انتشار كتب آموزشی مورد توافق از تعهدات 

مشترك دو طرف براساس تفاهم نامه مذكور است.

آذربايجان غربي
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اصفهان

البرز

در سه ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛ 
آموزش 3 هزارو 679 نفر در آموزشگاه های آزاد فني و 

حرفه اي استان اردبيل

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اردبیل، در سه ماهه اول سال جاری  3 هزار و 679 نفر 
در آموزشگاه های آزاد فني و حرفه اي  این استان در بیش از 

100 رشته آموزش های مهارتی را طی نموده اند.
براساس این گزارش در جلسه شورای اداری – آموزشی این 
اداره كل، رییس اداره مؤسسات كار آموزی آزاد و مشاركت های 
مردمی ضمن ارائه آمار فوق گفت: از این تعداد یک هزار و 835  

نفر زن و یک هزار و 844 نفر مرد بوده اند.
و  به لحاظ میزان آموزش  اردبیل  استان  ادامه داد:  بهشتی 
از گزارش جلسه رؤسای  نقل  به  اداره  این  اجرایی  امور  تحقق 
 7 رتبه  سازمان،  ستاد  در  كشور  آموزی  كار  مؤسسات  ادارات 

كشوری را داراست.
ایشان از رؤسای مراكز معین استان به جهت پیگیری امور 
آموزشگاه های آزاد فني و حرفه اي تقدیر و تشکر نموده و این 

موفقیت را مرهون زحمات این عزیزان دانست.

تبريك عضو مجلس خبرگان رهبری ، نماينده ولی فقيه 
و امام جمعه كرج به مناسبت كسب رتبه چهارم مسابقات 

جهانی مهارت

رهبری،  خبرگان  مجلس  در  البرز  استان  مردم  نماینده 
رتبه  مناسبت كسب  به  كرج  امام جمعه  و  فقیه  ولی  نماینده 

چهارم مسابقات جهانی مهارت تبریک گفت.

اردبيل

نامه همكاری بين اداره كل آموزش  تفاهم  انعقاد چهار 
فنی و حرفه ای استان اصفهان و شركت ها و سازمان های 

مختلف اين استان

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان، با توجه به نیازسنجي و شناسایي ظرفیت هاي آموزشي 
و شغلي كارجویان و شاغالن، استفاده از ظرفیت دو حوزه جهت 
افزایش بهره وري، تهیه و تدوین استانداردهاي آموزشي مورد نیاز، 
برگزاري نشست هاي علمي و آموزشي مشترك و صدور گواهینامه 
مهارت براي فعاالن این حوزه پس از قبولي در آزمون هاي كتبي 
و عملي و  استفاده بهینه از توانایي ها و ظرفیت هاي طرفین این 
تفاهم نامه فی مابین اتحادیه مبل و دكوراسیون و اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای استان منعقد شد. 

همچنین به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
رهبری معظم  مقام  منویات  از  گیری  بهره  با  اصفهان،   استان 

)مد ظله العالی( مبنی بر افزایش تعامالت و همکاری دستگاه های 
بهینه  استفاده  و  اهداف مشترك  به  راستای رسیدن  اجرایی در 
از توانایی علمی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی و پژوهشی دو جانبه 
جهت افزایش مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه اشتغال جامعه 
تولیدكننده و مولد در بخش كشاورزي با استفاده بهینه از توانایي ها 
و ظرفیت هاي طرفین این تفاهم نامه فی مابین سازمان جهاد 

كشاورزي و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان منعقد شد. 

روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
رهبری  معظم  مقام  منویات  از  گیری  بهره  با  دهد،   گزارش می 
)مد ظله العالی( مبنی بر آموزش و ارتقاء مهارت و اجرایي نمودن 
تفاهم نامه توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي كاركنان وظیفه 
نیروهاي مسلح جهت بهره گیري در زمان خدمت و توانمند ساختن 
آن ها جهت ورود به بازار كار پس از پایان دوره مقدس سربازي، با 
هدف تربیت، آماده سازي و ارتقاي دانش و مهارت كاركنان وظیفه 
نیروهاي مسلح این تفاهم نامه فی مابین فرماندهي انتظامي استان 

اصفهان و اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان منعقد شد. 

روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
می افزاید، با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( مبنی بر افزایش تعامالت و همکاری دستگاه های اجرایی در 
راستای رسیدن به اهداف مشترك و استفاده بهینه از توانایی علمی، 
افزایش  دو جانبه جهت  پژوهشی  و  مهارتی  آموزشی،  فرهنگی، 
مهارت آموزی و فراهم نمودن زمینه اشتغال جامعه تولیدكننده 
و مولد ، با استفاده بهینه از توانایي ها و ظرفیت هاي طرفین این 
تفاهم نامه فی مابین شركت ذوب آهن اصفهان و اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای استان منعقد شد.
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به گزارش روابط عمومی اداره كل  آموزش فنی و حرفه ای 
استان البرز، حضرت آیت ا... كازرونی نماینده ولی محترم فقیه 
مردم  نماینده  و  كرج  امام جمعه شهرستان  و  البرز  استان  در 
استان البرز در مجلس خبرگان رهبری كه با حضور تنی چند از 
مدیران كل و رؤسای دستگاه های اجرایی و دانشگاه های استان 
تشکیل شده بود، حسن عزیزی مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان البرز گزارشی از موفقیت تیم ملی مهارت كشورمان در 

مسابقات جهانی مهارت الیبزیک آلمان به استحضار رساند. 

وی در جریان این دیدار به كسب رتبه چهارم تیم كشورمان 
در مقیاس معدل تیمی در بین كشورهای جهان اشاره كرد و 
افزود از این نظر كه تمامی مسابقه دهندگان كشورمان موفق 
به كسب مدال و یا دیپلم افتخار شده اند در نوع خود پدیده ای 

كم نظیر محسوب می شود. 

عزیزی همچنین به وجود زیر ساخت های الزم در اداره كل 
آموزش فنی و حرفه ای استان البرز و مركز تربیت مربی كرج 
افزود:  و  اشاره كرد  المپیاد ملی  برای میزبانی مرحله كشوری 
ارتقا و  این موفقیت نشانگر عزم قاطع مسوولین كشورمان در 

گسترش همه جانبه فرهنگ مهارت آموزی در كشور است.

بوشهر

هزار نفرآموزش های مهارتی را در بخش دولتی آموزش 
فنی و حرفه ای استان بوشهر در چهارماهه نخست سال 

جاری فرا گرفته اند 

831 نفر  آموزش های مهارتی را در روستاهای استان بوشهر 
در سال 1391 فرا گرفته اند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر، كارشناس آموزش روستایی اداره كل با اعالم این 
مناطق  مندي  بهره  و  آموزشي  عدالت  راستاي  در  افزود:  خبر 
بخشي  مهارتي  هاي  آموزش  از  استان  دست  دور  و  روستایي 
روستایي  آموزش هاي  قالب  در  اداره كل  آموزشي  تعهدات  از 

تحقق یافته است. 

محمدرضا پیمان افزود : طی سال گذشته 110 هزار و 289  
نفر-ساعت آموزش معادل 831  نفر آموزش های مهارتی در31 
عنوان دوره از جمله  اتوماسیون اداری درجه 2، بازاریاب بیمه، 
گیاهان  پرورش  ای،  دكمه  قارچ  پرورش   ،2 درجه  دوز  پرده 

زنانه،  دوز  نازك  كارآفرینی،  لباس های كشی،  دارویی، خیاط 
طراح فضای سبز، ICDL، كیک ساز و ترساز، مانتو دوز، مدیریت 
ساقه  معرق   ،2 درجه  كار  مشبک  خانواده،  امور  ریزی  برنامه 
جوشکاری،  دوز،  راسته  توتون،  كشتکار  خانه،  در  هنر  گندم، 
كاربر  رایانه،  كاربر  دوز،  ربان  دستمزد،  و  حقوق   حسابدار 
انتقال  اداری، منبت كار صدف و چوب و تعمیر كار  افزار  نرم 
قدرت خودرو صورت پذیرفته كه 99 درصد تحقق عملکرد این 
حوزه از آموزش هاي فني و حرفه اي استان مي باشد كه در 

مقایسه با سال 1390، 205 درصد رشد نشان می دهد.

های  آموزش  كه  این  به  اشاره  با  كل  اداره  آموزش  معاون 
مهارتی در بخش دولتی كاماًل رایگان بوده و در برخی از مراكز 
از جمله مركز شماره 3 بوشهر، گناوه و كنگان امکانات رفاهی 
از  نیز وجود دارد  از جمله خوابگاه، رستوران و فضای ورزشی 
تمامي عالقه مندان آموزش های مهارتی دعوت نمود با مراجعه 
به مراكز آموزش فنی و حرفه ای در راستای كسب مهارت و 
افزایش توانمندی خود  از ظرفیت های موجود آموزش فنی و 

حرفه ای استان استفاده نمایند.  

تهران

بيش از 39 هزار نفر از جوانان جويای كار تهرانی در 277 
حرفه آموزش فنی و حرفه ای سنجش مهارت شدند

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان تهران، 39 هزار و 961 نفر از كار آموزان مراكز آموزش فنی 
و حرفه ای دولتی و مؤسسات و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد 
طی روزهای پنج شنبه و جمعه سیزدهم و چهاردهم تیر ماه در 

19 حوزه امتحانی در سطح استان سنجش مهارت شدند.
مدیركل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران در حاشیه بازدید 
از روند برگزاری آزمون سنجش و مهارت استان اعالم داشت: از 
مجموع 39 هزار و 961 نفر جوانان جویای كار و اشتغال مولد و 
پایدار 18 هزار و 439  نفر زن و 21 هزار و 522 نفر مرد بوده اند 
و اهم رشته های آزمونی حسابداری، فناوری اطالعات،گردشگری 
و هتلداری، مراقبت و زیبایی، طراحی و دوخت، صنایع دستی، 
برق،  جوشکاری،  مکانیک،  ساختمان،  صنعت  بافت،  صنایع 

تراشکاریcnc، مکاترونیک،upvc ،plc  را نام برد.   
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افتتاح مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زيركوه 

ای  وحرفه  فنی  آموزش  اداره كل  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان خراسان جنوبی، با حضور مسوؤالن محلی، شورای شهر 
و  مقامات نظامی و انتظامی شهرستان حاجی آباد طی مراسمی 
شهرستان  )مركز  زیركوه  شهر  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز 

حاجی آباد(  افتتاح شد. 
بنابر این گزارش در ابتدا مسوؤالن آموزش فنی و حرفه ای 
با حضور در دفتر امام جمعه شهر زیركوه به شرح اقدامات انجام 

شده در خصوص افتتاح این مركز پرداختند.
همچنین با حضور مسوؤالن محلی مركز جذب و پذیرش كار آموز 

به عنوان هسته اداری در شهر زیركوه افتتاح گردید. 
بنا بر همین گزارش، در مراسم افتتاح این مركز خوش آیند 
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان عنوان نمود با توجه به 
این كه شهرستان حاجی آباد جزء شهرستان های جدید التأسیس 
می باشد، مركز فعلی به صورت موقت برای آغاز فعالیت آموزش 
فنی و حرفه ای در این شهرستان ایجاد گردید كه با افتتاح آن 
سامانه اداری آموزش فنی و حرفه ای در این شهرستان مستقر 

خواهد شد. 
وی در ادامه رسالت آموزش فنی و حرفه ای را آموزش مهارت 
به جوانان و افراد جویای كار خواند و از آن به عنوان مهم ترین 

عامل در جهت كاهش بیکاری نام برد.
محلی  مسوؤالن  و  فرماندار  جمع  در  سپس  آیند  خوش   

خراسان جنوبي

حمیدرضا خانپور اعالم داشت: از تاریخ 19 تیر ماه نتایج آزمون 
اعالم می گردد و سپس آزمون عملی برگزار خواهد شد. ظرف مدت 

یک ماه گواهینامه بین المللی مهارت آموزی صادر می گردد.
خانپور توسعه فرهنگ مهارت آموزی، ارتقای سطح مهارتی 
جوانان و فراهم آوردن فضای كسب  و كار مناسب و اشتغال مولد 
و پایدار را از سیاست های سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور 
خواند و اعالم داشت: هركس با عشق، عالقه و انگیزه به سمت 
مهارت آموزی روی آورد اشتغال مولد و پایدار را برای خود به 

ارمغان آورده است.

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز  در  بار  نخستين  برای 
اين  با  متناسب  آموزش  دوره  نونهاالن  جهت  فارسان 

گروه سنی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان چهارمحال و بختیاری طرح ملی مهندسین فردا در مركز 
و  نونهاالن  سنی  گروه  برای  فارسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

نوجوانان برگزار گردید.
و  چهارمحال  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدیر 
بختیاری با اشاره به این مهم كه: كودكان و نوجوانان با فراگیری 
مهارت های فنی در كنار تحصیالت نظری به یک فرد توانمند 
مهارتی تبدیل می شوندكه در نهایت منجر به اشتغال مولد و 
پایدار برای جوانان عزیز در جامعه خواهد شد، خاطرنشان ساخت: 
كشور  سراسر  در  بار  نخستین  برای  فردا  مهندسین  ملی  طرح 
توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای با رویکرد آموزش مسئله 

محور برگزار می گردد.
نورا... سعیدی با بیان این نکته كه: طرح ملی مهندسین فردا، 
با هدف ایجاد خالقیت، توانمندی، شجاعت، تقویت روحیه كار 
قبل  اشتغال  زمینه  ایجاد  و  آینده  نخبگان  و شناسایی  گروهی 
ارائه گواهینامه  با  نوجوانان  و  ویژه كودكان  دانشگاه  به   از ورود 
بین المللی برگزار می گردد گفت: با اجرای طرح ملی مهندسین 
آموزش های مهارتی  ارائه  از  داریم شیوه جدیدی  نظر  فردا در 
تا  دهیم  انجام  فراگیران  برای  پروژه  یا  مسئله  یک  طرح  با  را 
بتوانیم عالوه بر توانمندسازی آنان در زمینه های فني و مهارتی، 
شاهد شکوفایی استعدادهای كودكان و نوجوانان استان و كشور 

عزیزمان باشیم.

در ادامه رییس مركز آموزش فنی و حرفه ای فارسان در این 
خصوص گفت: سعی شده است آموزش نونهاالن در رشتــه های 

متنـــوع برگـزار گردد.
علی انصـاری افزود: با بررسی آموزش های موجود در سیستم 
جامع پورتال سازمان، دوره آشنایی با روباتیک و رایانه كودكان 
با  آشنایی  با هدف  و  نونهاالن  فراغت  اوقات  غنی سازی   جهت 
دوره های مهارت آموزی در فصل تابســتان برگزار گردید، گفت: 
رایانه  و دوره  با 136 ساعت  نونهاالن  ویژه  رباتیک  مبانی  دوره 
كودكان با ساعت آموزشی استاندارد 50 ساعت برگزار گردید كه 
در پایان دوره ها با برگزاری آزمون های معین و مشخص به نفرات 

قبول شده گواهینامه معتبر پایان دوره اعطا شد. 
چهارمحال و بختياري
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خراسان رضوي

در راستای توسعه تعامالت بين المللی در زمينه آموزش های فنی و 
حرفه ای صورت گرفت:

حضور مسوؤالن سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
جمهوری اسالمی ايران در تركمنستان

در راستای توسعه تعامالت بین المللی در زمینه آموزش های 
فنی و حرفه ای، مسوؤالن سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

جمهوری اسالمی ایران در كشور تركمنستان حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی، خوابنما مدیركل آموزش فنی و 
حرفه ای این استان به همراه جمعی از مسوؤالن استانی با حضور 
در كشور تركمنستان برتبیین جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای 

جمهوری اسالمی ایران و توانمندی های این سازمان تأكید كرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای خراسان رضوی، پس از تشکیل میز تركمنستان 
در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و اقدامات صورت گرفته 
از   1 سیاست  و   1 راهبرد  تحقق  همچنین  و  این خصوص  در 
سند راهبردی مهارت و فناوری این سازمان با موضوعیت حضور 
مؤثر در عرصه های بین المللی و پی گیری های فراوان، خوابنما 
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی به همراه جمعی 
استان  فناوری  و  علم  پارك  تیم  اعضای  و  استانی  مسوؤالن  از 
خراسان شمالی و همچنین مدیركل خراسان شمالی عضو میز 
و دبیر میز تركمنستان با حضور در این كشور اسالمی بر تبیین 
جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای جمهوری اسالمی ایران و 

توانمندی های این سازمان تأكید كرد.
در گفتگوهای صورت گرفته در این جلسات بر توانمندی های 
العاده سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و همچنین  فوق 
آمادگی الزم برای برقراری ارتباط و تبادل تجارب و نیروی انسانی 

ماهر و متخصص تأكید گردید.
بنا بر این گزارش، شركت در نمایشگاه محصوالت و تولیدات 
نشست  تركمنستان،  جمهور  رییس  معاون  با  گفتگو  علمی، 

در  ایران  سفیر  با  جلسه  تركمنستان،  علوم  آكادمی  رییس  با 
تركمنستان، جلسه با رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در 
تركمنستان، نشست با كارشناس سیاسی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در محل سفارتخانه هم از جمله اقدامات صورت 

گرفته در این مأموریت كاری بود كه محقق گردید.
با سه  المللی  بین  گفتنی است حضور مؤثر در عرصه های 
سیاست: افزایش قابلیت حضور در عرصه های بین المللی و ارتقای 
جایگاه كشور در مسابقات بین المللی و همچنین اعتباربخشی به 
آموزش های سازمان در سطح بین المللی در قالب راهبرد شماره 
1 سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

كشور می باشد كه در این سفر بر آن ها تأكید گردید.

مهمترین نیاز آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان حاجی آباد و 
شهر زیركوه مركز شهرستان را تأمین زمین و اعتبارات مورد نیاز 

برای ایجاد مركز عنوان نمود.

خراسان شمالي

در  ساعت   - نفر  هزار   400 از  بيش  مهارت  آموزش 
خراسان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه 

شمالی طی 3 ماهه اول سال 1392

از  مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان شمالی 
ارائه آموزش مهارت 437 هزار و 146 نفر- ساعت طی سه ماهه 

نخست سال جاری در بخش خصوصی استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان شمالی، مهندس حسین بابایان اذعان داشت: عملکرد 
آموزشی 3 ماهه اول سال جاری بخش آموزشگاه های آزاد استان 
437 هزار و 146 نفر- ساعت و در شهرستان بجنورد 206 هزار 

و 812  نفر - ساعت بوده است.
بابایان افزود: تعهد یک ساله آموزشی بخش غیردولتی استان 
در سال جاری 2 میلیون و 597 هزار نفر - ساعت می باشد كه 
طی سه ماهه نخست سال جاری  437 هزار و 146 نفر- ساعت  

اجرا شده است .
وی با اشاره به فعالیت 165 آموزشگاه آزاد در استان خاطرنشان 
 21 خواهران،  مختص  استان  آزاد  های  آموزشگاه   101 كرد: 

آموزشگاه مختص برادران و  43 آموزشگاه دومنظوره می باشد.
بابایان با اشاره به اینکه طی 3 ماهه نخست سال جاری  تعداد 
108 مورد نظارت و بازرسی از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 
این استان انجام شده است یادآور شد: طی مدت مشابه  تعداد 14 
كارت ابالغ مدیریت، 25 كارت مربیگری و 4 مجوز جدید تأسیس 
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آموزشگاه در این  استان صادر شده است.
حسین بابایان یادآور شد:  تعهد آموزشی سال گذشته استان 
در بخش غیر دولتی 2 میلیون و 400 هزار نفر- ساعت بوده است 
كه با اجرای 2 میلیون و 421 هزار و 320 نفر- ساعت 101درصد 

تحقق داشته است.

خوزستان

كارگاه آموزشی نرم افزار رايانه ای ويژه روشن دالن 
در اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
رییس مركزآموزش فنی وحرفه ای خوارزمی اهواز گفت :كارگاه 
آموزشی نرم افزار رایانه ای در حرفه كارور عمومی شخصی بریل 
و گویا ویژه روشن دالن برای اولین بار در سطح استان با بهترین 

تجهیزات و امکانات  راه اندازی شد.
عبدالمجید كیامهر اظهارداشت: با توجه به استاندارد آموزش 
این حرفه طی 200 ساعت آموزش كه60  میزان ساعت نظری 
 2-42/21/3/2 استاندارد  كد  با  عملی  صورت  به  و140ساعت 
شرط  با  دوره  پایان  در  كنندگان  شركت  و  است  برگزارشده 
كسب نمره قبولی در آزمون نهایی موفق به دریافت گواهینامه 

مهارتی خواهند شد.
و  پرداخت  آموزشی  حرفه  عمومی  مشخصات  به  كیامهر 
رایانه  عمومی  كارور  استانداردكارآموزان  طبق  كرد:  عنوان 
شخصی بریل و گویا بعد از اتمام دوره آموزشی از عهده توانایی 
شناخت مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر، حافظه اولیه و ثانویه، 
دستگاه های وردی و خروجی، برداصلی، طبقه بندی نرم افزار، 
سیستم عامل، اجرای ویندوز، مدیریت پوشه ها و درایو، تنظیم 
رایج  سودمند  های  برنامه  با  كار  عامل  سیستم  با  كار  و  نوار 
 taskbar ،مدیریت اجرای برنامه ها  folder panel ،ویندوز
و اجرای آن، استفاده از راهنمای ویندوز، control panel و 
برنامه های تفریحی، كار با back ، نصب ویندوز، جستجوهای 
تنظیمات  انجام  ویندوز،  توسط  ارتباط  برقراری  و  پیشرفته 

پیشرفته و كار با ویروس یاب ها برخواهند آمد.
رییس مركز  آموزش فنی و حرفه ای خوارزمی اهواز خاطر 
نشان كرد: در این مركز امکان آموزش لوح و قلم )خط بریل( 

مهیا است.
وی ابراز امیدواری كرد با پیش گام شدن در این راستا عالوه 
بر مساعدت در علم آموزی این عزیزان بتوان در مراحل دیگر 

آموزشی نیز گامی نو برداشت.

زنجان

استاندار زنجان درستاد ساماندهي امور جوانان اين استان گفت: 
توسعه مهارت آموزي در كنار علم از نيازهاي ضروري و 
اساسي كشور است كه بايد به اين مقوله مهم توجه ويژه اي 

شود
 استاندار زنجان در ستاد ساماندهي امور جوانان این  استان 
گفت: توسعه مهارت آموزي در كنار علم از نیازهاي ضروري و 
این مقوله مهم توجه ویژه اي  به  باید  اساسي كشور است كه 

شود.
ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
ستاد  در  زنجان  استاندار  نژاد،  رئوفي  محمد  زنجان،  استان 
امور جوانان استان گفت: توسعه مهارت آموزي در  ساماندهي 
كنار علم از نیازهاي ضروري و اساسي كشور است كه باید به 

این مقوله مهم توجه ویژه اي شود.   
وي یادآور شد: پیشرفت علمي كشور در گرو سرمایه گذاري 
و توسعه بیشتر مهارت آموزي است كه این مهم از علل موفقیت 

كشورهاي توسعه یافته است.  
رئوفي نژاد افزود: هدف گذاري دستگاه ها و متولیان حوزه 
تعلیم و تربیت نیز باید بر محور مهارت آموزي باشد و در این 

مسیر گام برداشته شود.  
وي اظهار كرد: یکي از خالهاي جدي و مهم كشور نبود مهارت 
آموزي در كنار فراگیري دروس تئوري است كه طي چند سال 

گذشته توجه بسیار مناسبي به این بخش شده است.  
بر  عالوه  آموزي  مهارت  توسعه  گفت:  زنجان  استاندار 
كارآفریني و اشتغال زایي در كشور زمینه حضور مقتدرانه نظام 

اسالمي را در مجامع بین المللي فراهم مي كند.  
وي یادآور شد: ایران اسالمي ظرفیت هاي بالقوه اي در حوزه هاي 
جوانان  استعدادهاي  و كشف  آموزي  مهارت  ویژه  به  گوناگون 
برومند نظام اسالمي دارد كه توجه به این حوزه نتایج مفیدي 

به دنبال دارد. 
رئوفي نژاد اظهار كرد: بهره گیري از ظرفیت هاي موجود در 
كشور مي تواند مسیر پر شتاب موفقیت هاي بي نظیر ایران را 

در بخش هاي مختلف بیش از گذشته ارتقا دهد.  
وي یادآورشد: كسب رتبه چهارم تیم ملي مهارت ایران در 
موفقیت مهمی محسوب مي شود كه  آلمان  مسابقات جهاني 
زرین  برگ  ها  رقابت  این  نیز در  استان  این  درخشش جوانان 

دیگري را به تاریخ افتخارات كشور افزوده است. 
جهانی  مسابقات  آوران  مدال  جلسه  این  در  است  گفتنی 

مهارت با اهدا لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.
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در سه ماه نخست سال جاری صورت گرفت:
مهارت  زاهدان آموزش های  پذير  اقشار آسيب  از  نفر   451 

آموزی را فرا گرفتند

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 
گفت: در سه ماهه نخست امسال 451 نفر از اقشار آسیب پذیر 
آموزش های  رایگان  صورت  به  زاهدان  شهر  حاشیه ای  مناطق 

مهارت آموزی را فرا گرفتند.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
این  كه  این  بیان  با  جهانتیغی  محمد  بلوچستان؛  و  سیستان 
اجتماعی  دیدگان  آسیب  توانمندسازی  راستای  در  كل  اداره 
دوره های متعددی را برگزار كرده است اظهار داشت: در همین 
راستا در سه ماهه اول سال جاری تعداد 451 نفر معادل 83 
هزار و 849 نفر- ساعت  از اقشار آسیب پذیر در مناطق حاشیه 
را  آموزی  مهارت  آموزش های  رایگان  به صورت  زاهدان  شهر 

فرا گرفته اند.
جهانتیغی با اشاره به ضرورت توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 
به  توجه  با  گفت:  شهرها  نشینان  حاشیه  خصوص  به  جامعه 
اشتغال مولد و  ایجاد  به منظور  آمده  به عمل  هماهنگی های 

مفید از محل و امکانات مساجد نیز  استفاده خواهد شد.
از سوی  انجام شده  نیازسنجی های  به  توجه  با  افزود:  وی 
كانون های فرهنگی مساجد مربوطه با همکاری سایر دستگاه های 
مساجد  در  آموزشی  های  دوره  برگزاری  به  نسبت  ربط  ذی 
ابوذر و قدس زاهدان اقدام شده است كه در فاز اول زنان خود 

سرپرست و بدسرپرست در الویت قرار می گیرند. 
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان بیان 
و  مسأله  ترین  مهم  اقتصادی  نیاز  كه  این  به  توجه  با  داشت: 
مشکل در زندگی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست است و 
بیشترین  باشند مطمئناً  مهارت  فاقد  كه  در صورتی  زنان  این 

آسیب ها به سمت آن ها می رود.
وی گفت: در سال گذشته نیز این طرح با جدیت بیشتری 
با  آمار آموزش دیدگان در مناطق حاشیه  دنبال شده است و 

بیش از 40 درصد رشد به رقم 2300 نفر رسید.
وی اظهار داشت: در حال حاضر یک شیفت از فعالیت های 
مركز شهدای وحدت زاهدان در مناطق حاشیه شهر زاهدان به 
آموزش های مهارتی و توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی 
اختصاص داده شده است و پیشنهاد شده است به منظور ارائه 
آموزش در شهر های دارای جمعیت كمتر از 20 هزار نفر نیز 

آموزش های فنی و حرفه ای در دستور كار قرار گیرد.

قزوينسيستان بلوچستان

تحقق بيش از 101 درصد از تعهدات آموزش هاي فني و 
حرفه اي در استان قزوين

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان قزوین،101 درصد از تعهدات در زمینه ارائه آموزش هاي 

فني و مهارتي این استان محقق شد .
قزوین  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مدیركل  حسیني 
اول  ماهه  در سه  اداره كل  این  آموزشی  تعهدات  گفت: جمع 
سال جاري 620 هزار نفر - ساعت بوده است كه در 3 ماهه 

امسال 623 هزار و 206 نفر - ساعت از آن محقق شده است.
وی اظهار كرد: ارائه آموزش های فنی و مهارتی به كارآموزان 
در بخش مراكز آموزشی ثابت، صنایع و صنوف، جوار دانشگاه، 

روستایی، زندان و پادگان صورت گرفته است.
حسیني، به تفکیک عملکرد آموزش های ارائه شده در بخش های 
امسال  تعهد  ثابت  مراكز  بخش  در  گفت:  و  پرداخت  مختلف 
421هزار 755 نفر - ساعت بوده است كه در 3 ماهه امسال 
500 هزار و 706 نفر - ساعت معادل 119درصد محقق شده 

است.
میزان  قزوین،  استان  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مدیركل 
تعهدات این اداره كل در بخش صنایع و بنگاه هاي اقتصادي را 
نیز 57 هزار و 500 نفر -  ساعت خواند و اظهار داشت: از این 
رقم 16 هزار و 781 نفر -  ساعت آموزش معادل 29 درصد از 

تعهدات محقق شده است.
وی با بیان اینکه 27 درصد از تعهدات آموزش فنی وحرفه ای 
در بخش آموزش جوار دانشگاه محقق شده است، افزود: میزان 
تعهدات این بخش 28 هزار و 751 نفر - ساعت بوده كه 7 هزار 

و 656 نفر - ساعت مي باشد.
آموزش  تعهدات  درصد   101 تحقق  از  همچنین  حسینی، 
فنی و حرفه ای در بخش روستایی خبرداد و گفت: تعهدات این 
بخش82 هزار و 500 هزار نفر-  ساعت بوده است كه از این 
رقم 45 هزار و 761 نفر - ساعت آموزش به متقاضیان ارائه شده 

است و55 درصد از تعدات محقق شده است.
مدیركل آموزش فنی وحرفه ای استان قزوین، به تعهدات 
آموزشی این اداره كل در سطح زندان ها و پادگان ها اشاره كرد 
و افزود: در بخش زندان و پادگان به ترتیب به 221 و 38 درصد 

از تعهدات خود عمل كرده ایم.
وی اظهار كرد: تعهدات آموزشی بخش زندان و پادگان در 
سال جاری به ترتیب 22 هزار و500 نفر - ساعت و 49 هزارو 
632 نفر - ساعت بوده است كه به ترتیب 7 هزار نفر - ساعت 

و 2 هزار و 670 نفر - ساعت آن محقق شده است.
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كردستان

بازديد قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در امور 
بين الملل از مركز آموزش فنی و حرفه ای شهيد ورمقانی 

سنندج

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان كردستان، دكتر حسینی  قائم مقام وزیر تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی در امور بین الملل از مركز آموزش فنی و حرفه ای 

شهید ورمقانی شهرستان سنندج بازدید كرد.
ورمقانی  شهید  مركز  از  بازدید  حاشیه  در  حسینی  دكتر 
تجهیزات و  امکانات آموزشی موجود در مركز آموزشی شهید 
مسوؤالن  به همت  یادآور شد  كردو  ارزیابی  را خوب  ورمقانی 
آموزش فنی  استانی و تالش و كوشش همکاران در مجموعه 
و حرفه ای استان توجه ویژه ای به آموزش های مهارتی شده 
است و این امر سبب پرورش یافتن نیروی كار ماهر در سطح 

استان خواهد شد.
ای  و حرفه  فنی  آموزش  احمدی مدیركل  بازدید  ادامه  در 
كردستان گفت: برگزاری دوره های بازار محور در مراكز آموزش 
های  استان  از  یکی  عنوان  به  كردستان  در  ای  حرفه  و  فنی 

پایلوت اجرای این طرح در كشور در حال انجام است.
با  و  اشتغال  ایجاد  برای  ها  دوره  این  داشت:  بیان  احمدی 
فروش«  و  یابی  بازار  تولید،  با شعار »آموزش  و  آموزش  هدف 
برگزار می شود كه به عنوان فرمولی مناسب در راستای ایجاد 

اشتغال و كاهش بیکاری بسیار مؤثر است.
احمدی افزود: این آموزش ها در زمینه گردشگری، كشاورزی، 
ارائه  استان  های  پتانسیل  دیگر  و  دستی  صنایع  طیور،  و  دام 
مهارتی  های  آموزش  دارد،  آمادگی  كل  اداره  این  و  شود  می 
پرسنل  های  خانواده  به  مختلف  های  عرصه  در  را  و خدماتی 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون كار  تابعه وزارت،  اجرایی  دستگاه های 

نیز ارائه دهد.
وی عنوان كرد: این آموزش ها در تابستان برای پركردن اوقات 
فراغت  و در كنار آن ایجاد مهارت و همچنین از بعد اقتصادی برای 
خانواده ها بسیار مؤثر و مفید است و انتظار مي رود كه مورد 

استقبال اقشار مختلف مردم نیز قرار گیرد.
احمدی گفت: در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده 
ناپذیر  تجدید  های  انرژی  جای  به  تجدیدپذیر  های  انرژی   از 
كه منابع آن نامحدود و فاقد آلودگی برای محیط زیست است 
، مركز تخصصی ممیزی انرژی تجهیز و راه اندازی شده سید 
و  نصاب  های  حرفه  شامل  مركز  این  گفت:  احمدی  جمیل 
آن  آموزشی  دوره  )طول  خورشیدی  های  آبگرمکن  تعمیركار 

130 ساعت بوده كه 43 ساعت آن نظری و 87 ساعت آن به 
صورت عملی اجرا می گردد(، درب و پنجره ساز UPVC )طول 
دوره آموزشی آن 110 ساعت بوده كه 8 ساعت آن نظری و 102 
ساعت آن به صورت عملی اجرا می گردد(، تکنسین ممیزی انرژی 
آن  ساعت   50 كه  بوده  ساعت   91 آن  آموزشی  دوره  )طول 
نظری و41 ساعت آن به صورت عملی اجرا می گردد(، فن ورز 
بوده  ساعت   102 آن  آموزشی  دوره  )طول  حرارتی  كار  عایق 
 كه 110 ساعت آن نظری و44ساعت آن به صورت عملی اجرا 
می گردد( و نصاب سامانه كنترل هوشمند موتور خانه گرمایشی 
)طول دوره آموزشی آن 50 ساعت بوده كه 16/30ساعت آن 

نظری و33/30 ساعت آن به صورت عملی اجرا می گردد(
استان كشور  اولین  استان كردستان  نشان كرد:  وی خاطر 
انرژی  ممیزی  تخصصی  مركز  اندازی  راه  به  موفق  كه  است 
گردیده است و مبلغی بالغ بر 2 میلیارد ریال برای تجهیز این 

مركز هزینه شده است.

كرمان

انعقاد تفاهم نامه همكاری ما بين اداره كل اموزش فنی و 
حرفه ای استان كرمان و كميته امداد خمينی)ره( 

تفاهم نامه همکاری ما بین  اداره كل اموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمان و كمیته امداد خمینی)ره( این استان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمان، در راستای ارتقای سطح آموزش های مهارتی و 
ترویج فرهنگ كارآفرینی مددجویان تحت پوشش كمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بهره مندی هرچه بیشتر آنان از فرصت های 
آموزشی و افزایش دسترسی به فرصت های شغلی، تفاهم نامه ای 
امداد استان كرمان به  بین آموزش فنی و حرفه ای و كمیته 

امضا رسید.
افشین شهركی معاون فنی و آموزشی اداره كل آموزش فنی 
و حرفه ای استان كرمان گفت: طبق این تفاهم نامه برگزاری 
آموزشی  استانداردهای  براساس  نیاز  مورد  اموزشی  های  دوره 
به میزان 2300 نفر دوره، تأمین كلیه امکانات آموزشی مانند 
صدور  آزمون،  برگزاری  آموزشی،  فضای  و  تجهیزات  مربی، 
كاراموزان  بیمه مسوؤلیت مدنی  تأییدیه مهارت،  یا  گواهینامه 

در مقابل حوادث احتمالی از تعهدات این اداره كل است.
آموزشی،  نیازسنجی  نیز  استان  امداد  كمیته  افزود:  وی 
معرفی مهارت آموزان، پرداخت هزینه های آموزشی، پرداخت 
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حق ثبت نام و حق آزمون را برعهده دارد و این تفاهم نامه تا پایان 
سال 1392 اعتبار دارد كه در صورت لزوم تمدید خواهد شد.

كهكيلويه و بويراحمد

آموزش80حرفه در آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد 
كهگيلويه و بويراحمد

 
و  فني  آموزش  مراكز  آزاد  هاي  آموزشگاه  واحد   مسوؤل 
حرفه اي كهگیلویه و بویراحمد گفت:80 حرفه در104 آموزشگاه 

آزاد فني و حرفه اي این استان آموزش داده مي شود.
كل  اداره  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  عسکرپور  عبدالرضا 
گفت:  بویراحمد  و  كهگیلویه  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
واحد   104 معادل  استان  این  آزاد  هاي  آموزشگاه  درصد   62

فعال است. 
وي اظهار كرد: تعداد 167 آموزشگاه آزاد فني حرفه اي در 

این استان وجود دارد كه 63 واحد غیر فعال است. 
عسکرپور با اشاره به این كه 80 حرفه در این آموزشگاه هاي آزاد 
آموزش داده مي شود، افزود: رشته هاي اتومکانیک، مکانیک، 
الکترونیک، برق، تأسیسات، حمل و نقل، صنایع چاپ ، صنایع 
مدیریت  مخابرات،  متالوژي،  نساجي،  فلزي،  صنایع  شیمیایي، 
صنایع و جوشکاري، امور اداري، امور مالي و بازرگاني، از عمده 
رشته هاي آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه ای این استان است.

یک  قالب  در  نفر  هزار   11 گذشته  سال  كرد:  تصریح  وي 
میلیون680 هزار نفر- ساعت در این آموزشگاه ها دوره آموزشي 

را سپري و گواهي مهارت دریافت كردند.

گلستان

در تير ماه سال جاری سه تفاهم نامه همكاری مابين اداره 
كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان و دانشگاه پيام 
و  فرهنگ  كل  اداره  و  صنعتی  های  شهرک  شركت  نور، 

ارشاد اسالمي اين استان منعقد گرديد

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
استان گلستان، ابوالفضل تیرانداز، مدیركل آموزش فنی و حرفه ای 
آرمان های  این خصوص گفت: در راستای تحقق  گلستان در 
انقالب اسالمی و ارزش نهادن به اخالق حرفه ای در فعالیت های 

سند  عملیاتی  های  برنامه  به  استناد  با  همچنین  و  اجتماعی 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  فناوری  و  مهارت  راهبردی 
كشور تفاهم نامه همکاری با اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان منعقد شد.
  همچنین به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای این استان، به منظور شکوفایی استعدادهای علمی و 
پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و كارآفرینی و فرهنگ كار در 
استاندارد  از آموزش  امکان برخورداری  جامعه و فراهم آوردن 
و منابع جدید اطالعاتی و شناسایی نخبگان علمی و مهارت و 
بین  همکاری  نامه  تفاهم  كشور،  مهارتی  های  آموزش   جایگاه 
ابوالفضل  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای، به نمایندگی آقای 
تیرانداز »مدیركل« و دانشگاه پیام نور استان گلستان به نمایندگی 

آقای اسماعیل نادری »سرپرست دانشگاه« منعقد گردید.
روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
در  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  توسعه  منظور  به  افزاید،  می 
شهرك ها و نواحی صنعتی استان گلستان و آموزش و تربیت 
نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنایع كوچک و متوسط استان، 
تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 

و شركت شهرك های صنعتی استان منعقد گردید.
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در این باره 
گفت: این تفاهم نامه با هدف بازآموزی و ارتقای مهارت كارگران 
و كاركنان شاغل در واحدهای صنعتی كوچک و متوسط مستقر 
در شهرك ها و نواحی صنعتی و افزایش سطح دانش مدیریتی 
و تکنولوژی مدیران و صاحبان صنایع در نواحی صنعتی استان 

به امضا رسیده است.

گيالن

افتتاح كارگاه های آموزش هتلداری و گياهان دارويی در 
مركز آموزش فنی و حرفه ای رودسر

مركز  در  دارویی  گیاهان  و  هتلداری  آموزش  های  كارگاه 
آموزش فنی و حرفه ای رودسر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گیالن، مراسم افتتاحیه كارگاه های آموزش هتلداری و 
گیاهان دارویی با حضور محمد مهدی رهبری املشی نماینده  
و   اسالمی  شورای  مجلس  در  املش  و  رودسر  های  شهرستان 
رسول شمشادی مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن 
و همچنین دوست جاللی فرماندار شهرستان رودسر و جمعی 
از روسای ادارات شهرستان رودسر در سالن همایش های مركز 

آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر برگزار شد.
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رسول شمشادی مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان گیالن، 
ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه فنی و حرفه ای شهرستان رودسر 
به سبب تالش های بی وقفه در ارائه خدمت رسانی به مردم 
مهارت   ملی  مسابقات  در  مركز  شده  كسب  های  موفقیت  و 
استانی و كشوری و همچنین برگزاری دقیق و مستمر دوره های 
آموزشی مركز وطرح استاد شاگردی و ایجاد كارگاه های آموزشی و 
دوره های مورد نیاز شهرستان نظیر هتلداری و پرورش گیاهان 
مردم  محترم  نماینده  جانبه  همه  حمایت  خواستار  دارویی 
از   اسالمی  در مجلس شورای  املش  و  رودسر  شهرستان های 
سیاست های سازمان و كمک در تصویب  طرح صالحیت های 
حرفه ای گردیدند سپس در ادامه مراسم، محمد مهدی رهبری 
املشی نماینده شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای تأكید داشت كه یکی از راهکارهای 
محقق شدن حماسه اقتصادی، پیرو حماسه سیاسی 24 خرداد 
ماه حمایت و احیای بیشتر دوره های آموزش فنی و حرفه ای 
در سطح جامعه بوده همچنین ایشان آمادگی خود را درجهت 
حمایت و هرگونه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای، 
اعالم نمود. سپس دوست جاللی فرماندار محترم شهرستان، از 
مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر بابت ایجاد 
كارگاه های جدید و مورد نیاز شهرستان در زمینه گردشگری و 

گیاهان دارویی تقدیر و تشکر به عمل آورد.
در ادامه مراسم از مربیان و كارآموزانی كه در سیزدهمین 
افتخار  كسب  كشوری  مرحله  مهارت  ملی  مسابقات  دوره 
امام  نموده و همچنین پرسنل مركز آموزش فنی و حرفه ای 
 خمینی )ره( شهرستان رودسر تقدیر به عمل آمد و سپس افتتاح 
حضور  با  دارویی  گیاهان  پرورش  و  داری  هتل  های  كارگاه 
مقامات و خبرنگاران محلی و صدا و سیما  استان گیالن صورت 

پذیرفت.
 

مازندران

آور  مدال  كارآموزان  از  مازندران  استاندار  تجليل 
المپياد جهانی مهارت 2013 آلمان اين استان

4  استاندار مازندران از كارآموزان  مدال آور  المپیاد جهانی 
استان  این  مربوطه  كارشناس  مربی  و  آلمان   2013 مهارت 

تجلیل كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مازندران، در این مراسم كه با حضور استاندار و مسوؤالن 
از  استان  اداری  شورای  جلسه  در  ایشان  شد  برگزار  استانی 
مصطفی پور و صمدی  و همچنین صادقی مربی و كارشناس 

بین المللی تجلیل كرد. 
در این برنامه ابتدا شریعت نژاد، مدیركل گزارش مختصری 
از المپیاد استان و كشور و نقش مربیان و كار آموزان مازندرانی 
 در كسب این موفقیت ها داد و سپس صادقی، صمدی، مصطفی پور 
)مدال آوران المپیاد جهانی( به ترتیب درخصوص روند مسابقات 
و شرایط حضور خود و چگونگی دست یابی به مدال گفتند در 
ادامه استاندار ضمن تقدیر و تشکر از مدیركل و همکارانشان در 
كسب این موفقیت ها از دستگاه های اجرایی حاضر درجلسه 
بنیاد  و  بابل  وفنون  علوم  دانشگاه  مازندران  دانشگاه  ازجمله 
نخبگان خواستند تا از این دو جوان حمایت كنند و از ظرفیت های 
آنان استفاده شود ایشان در انتها با اهداي لوح تقدیر و هدیه از 

مربی و كار آموزان افتخار آفرین تجلیل نمودند.
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برگزاری دوره آموزشی پرورش قارچ برای اولين بار در 
مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خمين

دوره آموزشی پرورش قارچ برای اولین بار در مركز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرستان خمین به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مركزی، این دوره آموزشی با مشاركت  اداره بهزیستی 

این شهرستان ویژه معتادین بهبود یافته اجرا می گردد. 
مهدی لعل بار رییس مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
خمین در این خصوص عنوان كرد این دوره آموزشی در كارگاهی 
و در حال  اندازی گردیده است  راه  به مساحت 50 متر مربع 
دوره  این  فراگیری  حال  در  یافتگان  بهبود  از  نفر   13  حاضر 

می باشند. 
وی در ادامه بیان كرد این كارگاه آموزشی همزمان با هفته 
بهزیستی و با حضور مدیر كل بهزیستی استان مورد بهره برداری 
های  دوره  این  برگزاری  با  كرد  امیدواری  اظهار  و  گرفت  قرار 
كاهش  درجهت  بازدارنده  نقشی  همواره  بتوانیم   آموزشی 

آسیب ها  و بزه های اجتماعی داشته باشیم. 
مركزی  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  است  ذكر  شایان 
های  دستگاه  سایر  با  مشاركتی  صورت  به  نزدیکی  همکاری 
ارائه آموزش های مهارتی دارد كه  اجرایی استان در خصوص 

این امر به سالمت روانی جامعه كمک شایانی می نماید.

نماينده مردم مالير در مجلس شورای اسالمی : 
آموزش های فنی و حرفه ای بازارمحور و اشتغال زا باشد

نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی مالیر خواستار 
ایجاد رشته های بازارمحور و اشتغال زا در مراكز آموزش فنی و 

حرفه ای شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان، علی نعمت چهاردولی در بازدید از مراكز آموزش 
فنی و حرفه ای شهرستان مالیر با اشاره به ظرفیت های باالی 
آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مالیر عملکرد این اداره را در 
سال های اخیر مثبت برشمرد و عنوان داشت: هدف از بازدیدها 

همدان

این  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مسوؤالن  با  جلسات  تشکیل  و 
این  راهکارهای مثبت در  ایجاد  و  بررسی مشکالت  شهرستان 

زمینه است.
وی با اشاره به اینکه جایگاه آموزش فنی و حرفه ای باید در 
این راستا حمایت  مسوؤالن و  همه رشته ها تقویت شود و در 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ضروری است گفت: آموزش ها 

باید به سمت رشته های بازارمحور و اشتغال زا رود.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی ابراز داشت: 
رشته های دارای مخاطب و دارای بازار كار باید تقویت شود و 
با استانداردهای الزم و فناوری های علمی  این رشته متناسب 

روز دنیا باشد.
وی كمبود اعتبارات در بخش های استانی و شهرستانی در 
از مباحث و مشکالت  را یکی  ایجاد مراكز و رشته های جدید 
مشکالت  از  یکی  گفت:  و  برشمرد  حرفه ای  و  فنی  آموزش 
آموزش فنی و حرفه ای در بحث آموزشگاه های آزاد است كه از 
نظر حمایتی زیر پوشش نهادی نیستند و با مشکالت مکانی و 

هزینه های باال مواجه هستند.
چهاردولی عنوان كرد: با توجه به این كه بخش عمده ای از 
افراد زیادی  این مراكز بوده و  آموزش های فنی و حرفه ای در 
آموزش های فنی و حرفه ای را در این مراكز می بینند نیاز است 

كه در این زمینه وام هایی به این آموزشگاه ها تعلق بگیرد.
وی تأكید كرد: اگر این مراكز حمایت نشوند روز به روز به 

تعطیلی این آموزشگاه ها افزوده خواهد شد.
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس  در  مالیر  مردم  نماینده 
جذب افراد آموزش دیده در مراكز صنعتی شهرستان و واحدهای 
در  جوانان  تخصص  نیروی  از  استفاده  افزود:  و  شد  تولیدی 

پیشبرد موفقیت های شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
فنی  جدید  مهارت های  دنیا  در  امروز  كه  این  بیان  با  وی 
و حرفه ای روز به روز در حال افزایش است افزود: جا دارد از 
نیروهای متخصص دیگر كشورها دعوت شود تا مهارت های خود 

را به جوانان ما  آموزش دهند.
چهاردولی ابراز كرد: در این راستا باید اعتبارات تأمین شود 

تا بتوانیم آموزش های روز دنیا را نیز داشته باشیم.
وی آموزش های موبایل، رایانه، مهندسی در بخش مخابرات، 
خودروسازی با فناوری های جدید را از نیازهای جوانان شهرستان 
مالیر در زمینه های آموزش های فنی و حرفه ای برشمرد و ابراز 
داشت: فنی و حرفه ای باید یک نمایشگاه تخصصی از تولیدات 

خود داشته باشد.
به  اشاره  با  نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی 
دارد  را  نمایشگاه  این  برگزاری  اینکه شهرستان مالیر ظرفیت 
خواستار همکاری مسوؤالن و مدیران شهرستان در این زمینه 

از مراكز فنی و حرفه ای شد.
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آموزش 263 نانوای يزدی در سال توليد ملی، حمايت 
از كار و سرمايه ايرانی

كارشناس آموزش در صنایع اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
نانوا در هفت شهرستان استان در  از آموزش 263  استان یزد 

سال 1391 خبر داد.
ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
طرح  كرد:  اظهار  مورد  این  در  شهبازی  علیرضا  یزد،  استان 
آموزش نانوایان با هدف ارتقای سطح كیفی نان و افزایش سطح 
نامه  تفاهم  انعقاد  راستای  در  و  اجرا  نانوایان  آگاهی  و  مهارت 
همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و اداره كل 

غله آموزش های مهارتی به نانوایان ارائه شد.
 533 و  هزار   21 را  یزد  استان  در  شده  ارائه  آموزش  وی 
نفر – ساعت اعالم كرد و افزود : ارائه آموزش های مهارتی برای 
نانوایان استان در هفت رشته از قبیل شاطر نان تافتون، شاطر 
نان لواش، كارگر پیشکار نانوایی، شاگرد خمیرگیر و چانه گیر 
انجام  لواش  نان پهن كن  نان درآر و  لواش و كارگر  تافتون و 
و  تافتون و كارگر خمیر گیر  نان  گرفت كه رشته های شاطر 

چانه گیر بیشترین استقبال را داشته اند.
فنی  آموزش  مركز  در  را  آموزش  میزان  بیشترین  شهبازی 
آموز  مهارت   96 با شركت  یزد  ای  ا...خامنه  آیت  ای  حرفه  و 

عنوان كرد.
ابراز كرد: شهرستان های صدوق، مهریز، میبد، خاتم،  وی 

بافق و اردكان  استان  یزد از این طرح استفاده كرده اند.
این مقام مسوؤل متذكر شد: آموزش نانوایان در سال جاری 
نیز برای تمامي شهرستان ها به صورت رایگان ارائه می شود 
 و متقاضیان می توانند با مراجعه به مراكز آموزش فنی و حرفه ای 

هر شهرستان از این شرایط استفاده كنند. 

تربيت مربي

نشست معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رييس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با اعضای تيم ملی 
مهارت اعزامی به چهل و دومين مسابقات جهانی مهارت 

– آلمان 2013

رییس  و  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون  نشست 
ملی  تیم  اعضای  با  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 
 – مهارت  جهانی  مسابقات  دومین  و  چهل  به  اعزامی  مهارت 

آلمان 2013  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مركز تربیت مربی، روز دوشنبه سوم 
تیر ماه سال جاری مصادف با پانزدهم شعبان، » والدت حضرت 
قائم عجل ا... تعالی فرجه« این نشست با حضور دكتر كورش 
پرند معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان 
و  پژوهش  ستادی،  مسوؤالن  ای كشور،  و حرفه  فنی  آموزش 
های  پژوهش  و  مربی  تربیت  مركز  سازمان،  این  ریزی  برنامه 
فنی و حرفه ای، كارشناسان، مترجمان و رقابت كنندگان تیم 
ملی مهارت اعزامی به چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت 
و  ضعف  نقاط  بررسی  به  نسبت  شد  برگزار    2013 آلمان   –
قوت و چگونگی حضور موفق ضمن توكل به خداوند و آرزوی 
رنگین  مدال  كسب  ،جهت  عزیزان  این  تمامی  برای  موفقیت 
چهل و دومین مسابقات جهانی مهارت و ارتقای جایگاه كشور 
عضو  كشور   67 بین  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مان  سربلند 

سازمان جهانی مهارت  پرداختند. 
بنابر این گزارش، اعضای هر رشته ) كارشناسان، مترجمان و 
رقابت كنندگان (، در نشست صمیمانه با ریاست سازمان، روند 
برگزاری اردوی آماده سازی و و ضعیت فعلی رقابت كنندگان و 

رشته های مرتبط را، به صورت خالصه شرح دادند. 
پیشنهادات  و  توضیحات  نشست،  این  پایان  در  دكترپرند 
تخصصی و تجربی خود را بیان داشته  و انتظارات ملت ایران به 
خصوص خانواده بزرگ  سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 
به اعضای تیم ملی مهارت اعزامی به چهل و دومین مسابقات 
ادامه دادند  یاد آورشدند و  را،  آلمان 2013   – جهانی مهارت 
كه همانطوری كه تیم ملی فوتبال ایران جهت راهیابی به جام 
جهانی 2014 برزیل  مقتدرانه خوش درخشید و دل ملت ایران 
نیز  مسابقات  این  آفرینان  مدال  شما  دارم  امید  نمود  شاد  را 
ایران به خصوص  باردیگر دل ملت  برتر،  با هدف كسب مدال 
خانواده بزرگ  سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور را  شاد  

نمایید. 
الکترونیک،   « همچون  رشته   11 كه  آوریست  یاد  به  الزم 
مکاترونیک، جواهر سازی، جوشکاری، نرم افزار، شبکه، رباتیک، 
نقشه كشی صنعتی، طراحی وب، گرافیک و فناوری خودرو« با 
13 نفر كارشناس، 13 نفر مترجم و 13 نفر رقابت كننده در 
مسابقات كه كارشناسان 5 رشته همچون، » نجاری، كاشیکاری، 
لوله كشی، طراحی فضای سبز و قنادی »بدون كارآموز با هدف 
كسب تجربه و ارتقای اطالعات فنی، در چهل و دومین مسابقات 

جهانی مهارت – آلمان 2013، شركت خواهند كرد.
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