
 

 همدانبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان گزارش 

 شهرستان رزن خواهران مرکز آموزش فنی و حرفه ای :محل بازديد

 2934دی ماه  42 :تاريخ بازديد

 : شرح بازديد

 آموزشی مراکز خواهران و برادران شهرستان رزنبازديد از  کارگاه های  -

 مرکز رزندستاوردهای فنی و حرفه ای  نمايشگاه بازديد از -

محصوالت کارگاه های قلم زنی، قاب سازی، طراحی و دوخت، صنايع چوب، کیف دوزی، نمايش  -

 جوشکاری، معماری، برق خودرو و زنبورداری 

 اختراعات و دستگاه های ساخته شده توسط کارآموزان و مربیان مرکز بازديد از  -

 نیازسنجی درخصوص راه اندازی مرکز سردرود -

 بررسی درخصوص راه اندازی خوابگاه با توجه به روستايی بودن منطقه -

 مین اعتبار برای تجهیز کامل مرکز خواهران رزن و کسری تجهیزات ساير مراکزأت -

 : شركت كنندگان در بازديد

 جناب آقای دکتر پرند، معاون وزير و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  -

 ، معاون اداری و پشتیبانیجناب آقای کیايی -

 نماينده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی ،سلطانی صبور آقایجناب  -

 رزن ن شهرستانفرماندار و جمعی از مسئوال ،اصفهانیآقای  جناب -

 

  



 

 

 مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان :محل بازديد

 2934دی ماه  42:تاريخ بازديد

 : شركت كنندگان بازديد

 معاون وزير و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  -

 سازمان ، معاون اداری و پشتیبانیجناب آقای کیايی -

 استاندار همدان -

 همدانکل آموزش فنی و حرفه ای استان مدير -

 :شرح بازديد

  از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره دو برادرانبازديد  - 

 نشهرستان همدا مرکز در حال احداث هتلداری و گردشگری ازبازديد  -

با مربیان درخصوص نحوه آموزش، گفتگو و  4و قالیبافی مرکز شماره  UPVC از کارگاه های بازارمحور بازديد  -

 تولید و بازاريابی و دريافت سفارش کار 

 

  



 

 

 شهرستان ماليرتخصصی چوب مرکز آموزش فنی و حرفه ای  :بازديد عنوان

 2934دی ماه  42 :نشستتاريخ 
 :شركت كنندگان بازديد

 معاون وزير و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  -

 سازمان معاون اداری و پشتیبانی، جناب آقای کیايی -

 ینماينده مردم مالير در مجلس شورای اسالم -

 :شرح موارد مطرح شده در نشست

ريزی برای برندسازی  در راستای برنامهساز به صورت تخصصی  يک تیم بازارياب، بازارساز و برند تشکیل -

 تجربه بین المللیباکارآفرين بزرگ کشور در قالب يک تیم  21حضور حداقل با  منبت مالير

مبل و منبت مالير با  به منظور معرفیتجربیات افراد متخصص در کمیته بازاريابی  استفاده از تأکید بر -

 برند مخصوص اين شهرستان در سطح کشور 

 شهرستان مالير در حوزه مبلمان و منبت و صنايع چوب قول مساعدت ريیس محترم سازمان برای  -

 در راستای تکمیل چرخه آموزشی در شهرک مبل اين شهرستان 

 تکمیل تجهیزات مراکز چوب و جوش تخصصی -

نماينده مردم مالير در مجلس شورای اسالمی بر لزوم ايجاد صنايع تکمیلی صنعت مبلمان و منبت تأکید  -

  ها  طهواس و کاهش دخالت از خروج اين محصول به صورت خام  برای جلوگیریدر اين شهرستان 

 پويايی هر چه بیشتر  چوب برای کمک بهايجاد صنايع تکمیلی و حمايت از تالشگران صنعت تأکید بر  -
 

  



 

 

 شوشاب ماليرمرکز آموزش فنی و حرفه ای  :محل بازديد

 2934دی ماه  42  :تاريخ بازديد

 :  شركت كنندگان بازديد

 معاون وزير و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  -

 سازمان معاون اداری و پشتیبانی -

 آموزش فنی و حرفه ای استان همدان انمديرکل و معاون -

 .:شرح بازديد

برش،  های کارگاهبا شهرک صنعتی شوشاب در از يک واحد جوارکارگاهی تولیدمحور  بازديد -

 .دوزی، طراحی و الگوسازی ظريف

همچنین کسانی که در اين . شوند توسط شرکت جذب می ،بینند  افرادی که در اين کارگاه آموزش می  -

 .شوند هفته تبديل به يک خیاط ماهر می 2ساعته شرکت کنند، در  222های آموزشی  دوره

های نظامی و چادرهای برزنتی برای شرکت خدماتی تبلیغاتی ساترسبز، دوخت  اين مرکز در تولید لباس -

های  تی برای جهاد سازندگی خراسان شمالی، دوخت لباسهای کادر نیروی انتظامی، چادرهای برزن لباس

های  شود، همچنین جلیقه زدن برای سپاه پاسداران تهیه می فوق سردسیری که از الیاف غیر قابل يخ

های مربوطه در راستای تهیه آنها قرارداد  های خاص هستند که با ارگان ضد گلوله و ضد چاقو جزو لباس

 .دارد

 برش محصوالت توسط تیم سازمان تهیه نرم افزار برای -

 

  



 

 ن شهرستان رزننشست با مسئوال :عنوان

 2934دی ماه  42 :نشستتاريخ 

 :شركت كنندگان در نشست

 ، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تعاونمعاون وزير -

 مديرکل و معاونین آموزش فنی و حرفه ای استان همدان -

 فرماندار رزن -

 معاون استاندار و فرماندار ويژه مالير -

 نماينده مردم رزن در مجلس شورای اسالمی  -

 ایورمجلس شنماينده مردم مالير در  -

 های اجرايی شهرستان رزن ن دستگاهجمعی از مسئوال -

 کارکنان و مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان -

 :شرح موارد طرح شده در نشست

 یبا نیاز سنجی و امکان سنجهمراه  فنی و حرفه ای در شهرهای مختلف آموزش ايجاد مراکزتأکید بر -

 کار و رفاه اجتماعی برای استفاده از امکانات موجود، در صورت وجود ساختمانی ،معاون وزير تعاونتأکید  -

بال استفاده و معرفی آن به سازمان فنی و حرفه ای کشور، آمادگی تجهیز آن برای راه اندازی مرکزی مناسب و 

 ارائه آموزش های فنی و حرفه ای 

پس از اشباع آموزش جابجايی تجهیزات و استفاده از تیم های سیار آموزشی، تأکید ريیس سازمان نسبت به  -

 در يک حوزه 

 ماليرتجهیز مرکز جوش تخصصی شهرستان بر ندار و فرماندار ويژه مالير معاون استاتأکید  -

میلیون تومان، اعتبار برای ارائه آموزش های الزم، به عنوان نیازهای  211احداث خوابگاه و اختصاص حداقل  -

 ضروری مرکز جوش تخصصی 

 

 

 ماليرشهرستان تخصصی جوش بازديد از مرکز آموزش فنی و حرفه ای  :محل بازديد

 2934دی ماه  42 :تاريخ بازديد

 :شرح بازديد

 بازديد از مرکز جوش تخصصی شهرستان مالير  -

 تأکید بر امکان سنجی و نیازسنجی برای احداث مراکز آموزشی   -

 تخصصی جوش برای تکمیل و توسعه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تأکید و قول مساعد ريیس سازمان  -
 

 

 



 

 مالير ن شهرستانانديشی با مسئوالهم :عنوان نشست

 2934دی ماه  42 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

 ، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورتعاونمعاون وزير -

 نامديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و معاون -

 مردم مالير در مجلس شورای اسالمینمايندگان  -

 فرماندار مالير   -

 ن ادارات ماليرجمعی از مسئوال -

 کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مالير  -

 :شرح موارد مطرح شده در نشست

فنی و حرفه ای کشور در راستای  آموزی توسط سازمان "آموزش، تولید، بازاريابی و فروش"الگوی  تبیین-

 آموزش با اشتغال

 اساس نیاز بازار کار بر لزوم پذيرش دانشجو در کشور برمعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تأکید -

چهار طرح مهم شهرک آموزش نساجی در اشتهارد، پروژه گیاهان دارويی، قالیبافی و اجرای تبیین و تشريح -

 سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور 

 در کشورپروژه بازاريابی، بازارسازی و برندسازی طراحی و اجرای  ،تشريح ،تبیین-

چهار شهر سامن، زنگنه، ازندريان و جوکار و چندين روستای تأکید بر ايجاد مراکز آموزش فنی و حرفه ای  -

 بزرگ سه هزار، پنج هزار و ده هزار نفری 

طبیعی موجود در نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه استان و استفاده از ظرفیت های تبیین  -

 شهرستان مالير

 مهارت آموزی به جای مدرک گرايی در توسعه نیروهای انسانی نقش تأکید بر-

  همدان  آموزش فنی و حرفه ای استان ماهه سالجاری  3تبیین عملکرد -

 آموزش های فنی و حرفه ای در ايجاد اشتغال و رفع موانع ازدواج و خريد مسکن مهارت آموزی و نقش تأکید بر-
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ديدار ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با استاندار همدان :نوان نشستع

 2934دی ماه  42 :تاريخ نشست

 :شركت كنندگان در نشست

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورمعاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس  -

 معاون اداری و پشتیبانی سازمان -

 استاندار همدان  -

 انمديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و معاون  -

 کار و رفاه اجتماعی استان همدان ،تعاون مديرکل -

 :شرح موارد طرح شده در نشست

 سوی ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراز « فروش -بازاريابی -تولید -آموزش»مدل  نتبیی-

 برای شروع طرح های بازار محور  همدان ناسايی نقاط قوت استانش -

 جلب حمايت های استانداری استان در راستای توسعه آموزش های مهارتی -

 استان همدان در دو بخش دولتی و خصوصینه ماهه نخست سال جاری  ارائه عملکرد -

 استان  یعنوان الويت های آموزشه بموزش ها در همه نقاط استان آموزشی و گستردگی آعدالت تأکید بر -

 

  



 

 امام جمعه همدانديدار ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با  :عنوان نشست

 2934دی ماه  42 :تاريخ نشست

 : شركت كنندگان در نشست

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورمعاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس  -

 معاون اداری و پشتیبانی سازمان -

 امام جمعه همدان  -

 ناآموزش فنی و حرفه ای استان همدان و معاونمديرکل   -

 :شرح موارد طرح شده در نشست

 بررسی راهکارهای رفع موانع و مشکالت در مسیر ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای در استان همدان -

 ايجاد اشتغال در کشور در مسیر ای  های فنی و حرفه ارتقای مهارت تأکید بر -

 تقدير از عملکرد مناسب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان  -

 

 

 نماينده مردم همدان و فامنین ديدار ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با  :عنوان نشست

 2934دی ماه  42 :تاريخ نشست

 :كنندگان در نشست شركت

 معاون وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور -

 اداری و پشتیبانی سازمانمعاون  -

 نماينده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی  -

 انمديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان و معاون  -

 :نشستشرح موارد طرح شده در 

  برای پیشرفت استان یگذار توجه به جذب سرمايه تأکید -

 محور  تفکر توسعهبر  استاندار همدانتأکید   -

 تأکید بر نخبه پروری -

 

  



 

 

 افتتاح نمايشگاه دائمی و فروشگاه محصوالت آموزشگاه های آزاد استان همدان :عنوان برنامه

 2934دی ماه  42 :تاريخ برنامه

 :برنامهشركت كنندگان در 

 ، کار و رفاه اجتماعی  و ريیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورتعاونمعاون وزير -

 مديرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان همدان  -

 آموزش فنی و حرفه ای استان همدان مديرکل -

 :اقدامات صورت گرفته در برنامهشرح 

 نمايشگاه دائمی و فروشگاه محصوالت آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای افتتاح -

 مذکورشده توسط کارگاه های آموزشگاه های آزاد در اين فروشگاه محصوالت تولیدفروش  -

 ....محصوالت متنوع صنايع دستی از جمله تابلوهای فرش، انواع کیف های چرم،گلیم ، سفال، معرق چوب ونمايش  -
  ی برای محصوالت مهارت آموختگانبازارياب -
 معرفی محصوالت مهارت آموختگان -

 

   

 



 

  

  

   

   

 


