




 
 1396وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در سال معاون هاي استانی سفر  

 سفر معاون محترم وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور به  

   حرفه اي پژوهش  هاي فنی و مرکز تربیت مربی و

 حرفه اي  پژوهش  هاي فنی و دي مرکز تربیت مربی و 9از مجتمع تخصصی فناوري خوردو  بازدید

 دي  9  مکان : مجتمع تخصصی فناوري خودرو 

 23/8/96تاریخ بازدید  :

           شرح بازدید  :  

  مکانیک و ماشین ابزار ، فرمان ، تعلیق وشینقا ، هیدرولیک، صافکاري وموتوربازدید از کارگاه هاي   -

که براي بازدید از مرکز در هفته بازدید صنعت  با  تعدادي از دانشجویان گروه مکانیک خودرو دانشگاه علم و  دیدار -

 همگانی حضور داشتند.

 :در بازدیدشرکت کنندگان 

 حرفه اي کشور  یس سازمان آموزش فنی ویسرشت  معاون وزیر و ردکتر پاك جناب آقاي  -

 آقاي حسن حسینی، رییس دفتر ریاست سازمان جناب -

 معاونین مرکز تربیت مربی  یس ویر -

 دي  9مربیان مجتمع تخصصی خودرو  سرپرست و -

 

 

١ 
 



 
 1396وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور در سال معاون هاي استانی سفر  

 

 

     

     

٢ 
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 حرفه اي  پژوهش  هاي فنی و مرکز تربیت مربی و نشست صمیمی با مسئولین و همکاران 

 دي  9  مکان : مجتمع تخصصی فناوري خودرو 

 23/8/96:  نشستتاریخ 

          :   نشستشرح  

  :اهم موارد مطرح شده در این دیدار توسط رییس مرکز تربیت مربی 

 
 دي  9معرفی وتشریح فعالیت هاي مرکز تربیت مربی و مجتمع تخصصی فناوري خودرو  -

 دي 9قرارداد ها و...  مجتمع تخصصی فناوري خودرو  –ارائه گزارش عملکرد و آمار آموزشی  -

 
  :اهم موارد مطرح شده  در این دیدار توسط معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه اي کشور 

 
 همدلی سازمانی ودرك متقابل براي تحقق اهداف و رسالت هاي سازمان  -

 ایجاد فضاي هم افزایی و همدلی در بین کارکنان سازمان   -

 فعالیت ها ي سازمان  استفاده از ظرفیت ها و فرصت ها جهت معرفی برنامه ها و -

 اهمیت موضوع بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی وحرفه اي کشور  -

 ترویج  فرهنگ مهارت آموزي، کار و کارآفرینی  -

 نگاه تازه به مهارت و کار و ورود به حوزه هاي جدید مهارتی  -

 شناسایی چرخه مهارت جهت رسیدن به اشتغال وثروت آفرینی  -

  سازمان آموزش فنی وحرفه اي با سیاست هاي اشتغال دولتهمگامی سیاست هاي  -

 :در نشستشرکت کنندگان 

 حرفه اي کشور  یس سازمان آموزش فنی ویسرشت  معاون وزیر و ردکتر پاك جناب آقاي  -

 جناب آقاي حسن حسینی، رییس دفتر ریاست سازمان -

 مسئول روابط عمومی ستاد و همکاران ستادي -

 معاونین مرکز تربیت مربی  یس ویر -

 دي  9مربیان مجتمع تخصصی خودرو  سرپرست و -

 خبرنگاران خبرگزاري و سایت هاي خبري -
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