
 

 گيالنبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 انزلي كشتيراني و بنادر كل اداره مركز خدمات و كنترل دريايي :محل بازديد

 2932تیرماه  22  :تاريخ بازديد

 : شرح بازديد

 مختلف مشاغل در كار نیروی مهارت آموزی و توانمندكردن به منظور بنادر وكشتیراني  دیدار با معاون -

 های هدور ایجاد آموزشي، های نیازمندی با ای حرفه و فني استانداردهای كردن متناسبپیشنهاد  -

 های دوره ایجادو همچنین  مخابرات و كشتیراني امر در( اربردی ك– علمي) كارشناسي و كارداني

  كاركنان شغلي برنیاز منطبق آموزشي

ی استانداردها در اساسي تغییراتایجاد  و الزم های آموزشبرای شناسایي  منطقه ظرفیت افزایش -

 شغلي جدید استانداردهایتدوین  موجود و

 

 با كشور ای حرفه و فني آموزش سازمان ریاست و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزیر معاون دیدار :نشست عنوان

 گیالن استان در فقیه ولي نماینده
 2932تیرماه  22  :نشستتاريخ 

  :شرح موارد مطرح شده در نشست

 آیت با كشوری مسئوالن از چند تني و استان مدیركل به اتفاق پرند دكتركورش دیدار و گفتگوی -

 ایشانبهره مندی از رهنمودهای  و رشت شهر جماعت امام و استان در فقیه والیت نماینده قرباني.. ا 

 و  استانداری سوی از گیالن ای حرفه و فني آموزش كل اداره برای ساختمان هفت اختیارگذاشتن در -

 كشور ای حرفه و فني آموزش سازمان سوی از آن تجهیز

 

 گیالن زندان های مدیركل كشور با ای  حرفهو  فني آموزش سازمان دیدار و نشست رییس  :نشست عنوان

 2932تیرماه  22  :نشستتاريخ 
  :شرح موارد مطرح شده در نشست

  رشت مركزی زندان از و بازدید استان زندان های مدیركل دیدار با -

 00211 حدود و برگزاری زندان ها مستقر در ای حرفه و پایگاه فني 231 اطالع رساني در مورد عملکرد -

  ساعت -نفر میلیون 22 و آموزش آموزشي دوره



 

  ها زندان سازمانبه  اي حرفه و فني آموزش هاي كتابطرح پيشنهاد دراختيار گذاشتن  -

 

 

 

 گیالن زندان های مدیركل ای كشور با  و حرفه فني آموزش سازمان دیدار و نشست رییس  :نشست عنوان

 2932تیرماه  22  :نشستتاريخ 
  :شرح موارد مطرح شده در نشست

  استان اسالمي شوراي مجلس نمايندگانو  گيالن استانداربا  ديدار -

 كرم پرورش سهامي شركت و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان بين نامه تفاهماشاره به اهداف  -

  منطقههاي نياز براساس جديد هاي رشته آموزش براي طراحي و اجراي كشور چاي سازمان و ابريشم

 سنتي كشاورزي آموزش جاي به صنعتي كشاورزي آموزش نمودن جايگزين -

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


