
 

 گلستانسفر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به استان 

 1395در سال 

   ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان گلستان در استانداري گلستان  نشستحضور در 
  1395ماه سال  مهر 8تاريخ نشست : 

 شرح موارد مطرح شده در نشست :
 و تعاون،كار وزيربندي اقدامات صورت پذيرفته در حوزه اقتصاد مقاومتي توسط  جناب  آقاي دكتر ربيعي جمع  -

 كشور و جانشين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان گلستان رفاه اجتماعي 
 پروژه هاي اقتصاد مقاومتي برايبر ضرورت وجود پيوست آموزشي تاكيد  -

  شكل جوانان به ويژه فارغ التحصيالن دانشگاهي از طريق مهارت آموزيحل متاكيد بر -
 شركت كنندگان در نشست: 

رفاه اجتماعي كشور و جانشين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي  و تعاون،كار وزير ،جناب  آقاي دكتر ربيعي -
 استان گلستان 

 سازمان آموزش فني ورييس  رفاه اجتماعي و و كار تعاون، وزير معاون ،محمد امين سازگار نژادجناب آقاي  -
 حرفه اي كشور

 استاندار گلستان  ،جناب آقاي دكتر صادقلو -
 مدير كل آموزش فني وحرفه اي استان گلستان  ،اندازجناب آقاي مهندس ابوالفضل تير -

 هاي اجرايي استان گلستان مسئولين و مديران كل دستگاه -
 

 

 

 

 

 



 

    شوراي اداري اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان گلستان  نشستحضور در 
  1395ماه سال  مهر 8تاريخ نشست : 

 شرح موارد مطرح شده در نشست :
 سازگارنژاد در جلسه شوراي اداري و پاسخ به سواالت همكارانجناب سخنراني  -

 استانكل كل آموزش فني وحرفه اي توسط مديرارائه ي گزارش عملكرد اداره  -

منتخب نماينده  ،نماينده منتخب مربيان، طرح نظرات و پيشنهادات توسط نماينده ي منتخب روساي مراكز -
  هاي آزاد استان نماينده كانون آموزشگاه و بانوان

 شركت كنندگان در نشست: 
 رييس سازمان آموزش فني و رفاه اجتماعي و و تعاون،كار وزير معاون ،محمد امين سازگار نژادجناب آقاي  -

 حرفه اي كشور

 كل آموزش فني وحرفه اي استان گلستان مدير -

گلستان و چند نفر از  هاي آزاد استان گان كانون آموزشگاهدروساي ستادي ،روساي مراكز، نماين ،معاونين -
 همكاران و مربيان

  

 


