
 

 

 فارسبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران سپیدان :محل بازديد

 

 مهر ماه  42 :تاريخ بازديد

 :شرح بازديد

 منظوره سپیدانافتتاح مرکز آموزش فنی و حرفه ای دو  -

 افتتاح کارگاه های آموزشی تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، طراحی دوخت و منبت کاری -

 جوشکاری، اتومکانیک، تعمیر ماشین آالت کشاورزی و برق ساختمان بازدید از کارگاه های آموزشی -

 مرکز برادران سپیدان

 های مهارتی در منطقه خواستار  آموزشکید برلزوم ترویج أگفتگو با مربیان و کارآموزان ضمن ت -

 راه اندازی رشته های جدید

ریاست سازمان از مدیرکل استان برای بومی سازی رشته های آموزشی مرکز و انجام نیازسنجی  تأکید -

 دقیق در سطح شهرستان

 :مراسم افتتاح و  بازديد شركت كنندگان در

 جناب  آقای کیایی، معاون اداری پشتیبانی سازمان -

 هاشمی، نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسالمی ناب آقایج -

 حجت االسالم موسوی انور، امام جمعه سپیدان  -

 فرماندار شهرستان   -

 استان های هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای  -

 

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای استهبان :محل بازديد

 شهریور ماه 12 :تاريخ بازديد

 :شرح بازديد

 از مرکز آموزش فنی وحرفه ای استهبان بازدید  -

، پرورش قارچ خوراکی، پرورش (پرورش حشرات مفید)بازدید از کارگاه های آموزشی تولیدات بیولوژیک  -

 ... کبک، کشتکار گلخانه و برق و 

حرفه ای استهبان و جمعی  و بازدید از نمایشگاه دستاوردها، توانمندی های و تولیدات مرکز آموزش فنی -

 از آموزشگاه های آزاد شهرستان

 بر بحث آموزش، تولید بازاریابی و فروش تأکید ریاست سازمان  -

  تقدیر از خدمات زهرا  آذریان مربی طراحی دوخت مرکز -

 :مراسم بازديد شركت كنندگان در

 شورای اسالمیمهندس سقایی، نماینده مردم استهبان و نی ریز در مجلس جناب آقای  -

 اکبری نژاد فرماندار شهرستان جناب آقای -



 

 

 جمعی از مسئوالن استهبان ومبرایی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای فارس جناب آقای   -

 

 حضور در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور :حضور در مراسم

 شهریور ماه 12 :حضورتاریخ 

  :مراسمشرح 

 اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقات قرآن -

با حضور نماینده تمام رسانه های ملی و محلی، خبرگزاری ها، جراید و   شرکت در کنفرانس مطبوعاتی -

 صدا و سیما 

 مصاحبه با صدا و سیمای مرکز فارس -

  :مراسممسئوالن حاضر در 

 ای کشور حرفهفنی و آموزش  کیائی، معاون پشتیبانی سازمانجناب آقای  -

 عابدین، استاندار فارس  حسین صادقجناب آقای  -

 های علمیه فارس صادق، مدیر حوزه  صادق رحیمی االسالم محمد حجت  -

 ناهید شمس، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارسسرکار خانم   -

 االسالم سید ابوفاضل رضوی اردکانی، امام جمعه موقت شیراز  حجت  -
 

 افتتاح سالن ورزشی شهید قلی زاده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس :مراسم افتتاححضور در 

 شهریور ماه  12 :تاریخ

  :شرح مراسم

 022متر مربع و با اعتباری بالغ بر  012به مساحت « شهید قلی زاده»افتتاح سالن ورزشی چند منظوره  -

 میلیون تومان در جوار پروژه مرکز هتلداری شیراز 

 ... والیبال، بسکتبال، فوتسال و  در رشته هایورزشی مسابقات برگزاری  -

 مرکز هتلداری شیرازاز پروژه پروژه  -

  :مسئوالن حاضر در مراسم

 ی، معاون اداری و پشتیبانی سازمانئکیاجناب آقای  -

 ناصری امید مدیر امور عمرانی سازمانجناب آقای   -

 و منابع انسانی سازمان  کل امور اداریجناب آقای فروزش، مدیر -

 



 

 

    

   

                                             

 

 



 

 

 

 


