
 

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

 1395 سال درمازندران 

 

  

 

 

 كل هاي آزاد اداره اعضاي كانون انجمن صنفي آموزشگاه و انديشي با كاركنان هم حضوردرجلسه

 مازندران استان اي حرفه و فني آموزش

 1395 سال ماه مهر9  نشست: تاريخ

 : نشست در شده مطرح موارد شرح
 همكاران واالتئس به پاسخ و جلسه در نژاد، سازگار آقاي جناب سخنراني  - 
 استان مديركل توسط اي وحرفه فني آموزش كل اداره عملكرد گزارش ي ارائه  - 
و رئيس  و مربيان، منتخب نمايندگان مراكز، روساي منتخب گان نماينده توسط پيشنهادات و نظرات طرح - 

 استان آزاد هاي انجمن صنفي آموزشگاه كانون نماينده 
 آقايان عزيزي و فروزش به سواالت مطرح شده در حوزه اداري و آموزشيپاسخگويي  -

 :نشست در كنندگان شركت
 فني آموزش سازمان رييس و اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزير معاون نژاد، سازگار امينمحمد آقاي جناب  -
 كشور اي حرفه و
مديركل  ،مديريت عملكرد و امور بين الملل روابط عمومي، سرپرست حوزه رياست، آقاي فروزش،جناب  -

 پشتيباني سازمان  منابع انساني و
 سرپرست دفتر راهبري اجراي آموزش سازمان  ،جناب آقاي عزيزي - 
 مازندران استان اي حرفه و فني آموزش مديركل  -
دبير و  ، مازندران استان آزاد هاي آموزشگاه كانون نمايندگان مراكز، ايروس ،ستادي روساي معاونين،  -

 نمايند گان شوراي مربيان



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مصاحبه با واحد خبر صدا و سيماي مركز طبرستان

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي مازندران محل مصاحبه:

 9/7/95: تاريخ مصاحبه

 شرح مصاحبه: 
كه سازمان آموزش فني و حرفه اي مانند پلي است كه دنياي دانش را به دنياي كار مي  اين اشاره به -

 رساند
پلي  مانندسازمان آموزش فني و حرفه اي در شرايط حساس كنوني كشور به لحاظ ميزان بيكاري نقش   -

 است.اري همه جانبه دولت و بخش خصوصي ذبه سرمايه گپل اين نياز و كار دنياي دانش  است به
 كار بازار  مورد نياز آموزش هاي كيفي  تالش براي انجام -
سياست ما به گونه اي است كه اين و شود اساس عرضه ارايه بربايد در شرايط كنوني كليه آموزش ها  -

جوياي  بيكارجوانان  تا  انجام شود. آموزش ها به صورت تقاضا محوري باشد و با سفارش گيري از بازاركار
 غلي بتوانند جذب بازار كار شوند.هاي ش بعد از اتمام آموزشكار 

هزار  7، هزار مربي 15هزار كارگاه آموزشي به همراه  3موزش فني و حرفه اي با دارا بودنن آسازما -
درصد تعهد  50هزار آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي كه در كنار بخش دولتي  8استاندارد آموزشي و 

مواجه است كه  تجهيزات رساني روز به و امكانات برخي فقدان برعهده دارند باهاي ساالنه آموزشي را 
 اميدواريم با همكاري و تعامل سازنده با صنايع و بازار كار بتوانيم اين نقيصه را بر طرف نماييم.


