
 

 

 مركزيبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 نشست اعضاي اتاق فکر اقتصادي استان مرکزي  :عنوان نشست

 2936دي ماه  62 :تاريخ نشست 

  :شركت كنندگان در نشست

 یيس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورتعاون، کار و رفاه اجتماعی و ر رمعاون وزی -

 معاون اداري و پشتيبانی سازمان -

 استاندار استان -

 امام جمعه شهر اراک و نماینده ولی فقيه استان مرکزي -

  جمعی از مدیران استانی  -

  :شرح موارد طرح شده در نشست

هاي این  برشماري رسالت ضمنهاي سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  ارائه خالصه اي از فعاليت -

 سازمان 

 با سازمان تعامل بيشتر استانداري ها و دستگاه هاي اجرایی استان مرکزيپيشنهاد  -

 یک راهکار مناسب درجهت رفع برخی از مشکالت و  به عنوانهاي مهارتی  کيد بر نقش آموزشأت -

 در جامعه  هاي اجتماعی آسيب

  هاي مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بيکاري در کشور  موزشآقش ن -

 

 کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مرکزي بانشست   :عنوان نشست

 2936دي ماه  62  :تاريخ نشست 

  :شركت كنندگان در نشست

 کار و رفاه اجتماعی و ریيس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  ،معاون وزیر تعاون -

 معاون اداري و پشتيبانی سازمان -

 حرفه اي استان  مدیرکل آموزش فنی و -

 مسؤوالن شهرستان -

 استان زادآروساي انجمن هاي صنفی آموزشگاه هاي  -

  :شرح موارد طرح شده در نشست

  فنی و حرفه اي کشوراهداف و برنامه هاي سازمان آموزش برشمردن  -

 حاضران در جلسهبيان مسائل و مشکالت موجود  -

 جوانان حرفه اي در ایجاد اشتغال ثير آموزش هاي فنی وأت -

 پاسخ به سوواالت حاضرین در جلسه -
 

 

 



 

 

 

 هاي تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه شوراي هماهنگی مدیران دستگاه  :عنوان نشست

 2936دي ماه  62  :تاريخ نشست 

  :شركت كنندگان در نشست

 کار و رفاه اجتماعی و ریيس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  ،معاون وزیر تعاون -

 معاون اداري و پشتيبانی سازمان -

 حرفه اي استان  مدیرکل آموزش فنی و -

 مسؤوالن شهرستان -

  :شرح موارد طرح شده در نشست

 هاي تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فی مابين دستگاهتوسعه تعامل و همکاري هاي تأکيد بر  -

آموزش، توليد، بازاریابی  "تشریح الگوي جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور با عنوان  -

 "و فروش 

دیپلماسی مهارت به عنوان یک رویکرد و استراتژي جدید سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در  -

 خدمات آموزشی به سایر کشورها راستاي ارائه 

  مدیران دستگاه هاي تابعه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانطرح مسایل و مشکالت  -

 الگوي آموزشی آموزش، توليد، بازاریابی و فروش  دربارهگفتگو با خبرنگار صدا و سيماي استان مرکزي  -
 

 

 

 تخصصی اراکمرکز آموزش فنی و حرفه اي درجه یک و  :محل بازديد

 2936دي ماه  62 :تاريخ بازديد

  :شرح بازديد

 حرفه اي درجه یک و تخصصی اراک  از کارگاه هاي آموزشی مرکز آموزش فنی وبازدید  -

 بررسی مسائل و مشکالت موجود  وحضور مسووالن و روساي واحدهاي ستادي برگزاري جلسه اي با  -

 مرکز  تعميرات ضروري برخی از ساختمان ها و تجهيزاتاختصاص اعتبارات الزم به منظور انجام  -

 

 :مراسم بازديد شركت كنندگان در

 کار و رفاه اجتماعی و ریيس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  ،معاون وزیر تعاون -

 معاون اداري و پشتيبانی این سازمان -

 حرفه اي استان  مدیرکل آموزش فنی و -

  مسؤوالن شهرستان -
 

 

 



 

 

 

 بافی مراسم تقدیر از فعاالن و تالشگران رشته قالی :مراسم عنوان

 2936دي ماه  62 :مراسمتاريخ 

  :شده در مراسم طرحموارد شرح 

 نقش آموزش هاي فنی و حرفه اي در ایجاد اشتغال در کشور تأکيد بر  -

کارآفرینی آمادگی سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در راستاي حمایت از بخش خصوصی و اعالم  -

 در حوزه قاليبافی به منظور همکاري و تعامل با این بخش

در افزایش آموزش هاي مهارتی  ثيرأت و رشته قاليبافیاز کارآموزان نفر  632ایجاد اشتغال براي بيش از  -

 ها درآمدزایی خانواده

  قالی بافیحرفه اي در رشته  هاي فنی و تمامی دست اندرکاران و فعاالن عرصه آموزشتقدیر از  -

 :مراسم شركت كنندگان در

 کار و رفاه اجتماعی و ریيس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور  ،معاون وزیر تعاون -

 معاون اداري و پشتيبانی این سازمان -

 حرفه اي استان  مدیرکل آموزش فنی و -

 استاندار استان مرکزي -

 استانامام جمعه   -

 فرماندار شهرستان آشتيان  -

 جمعی از مدیران کل استانی، مسؤوالن شهرستانی ادارات و دستگاه هاي اجرایی استان   -

 نفر از قاليبافان شهرستان آشتيان  251با حضور بيش از  -
 

    



 

 

 

   

       


