
   س

  

فارس ر به استان

  س

  مه ها

 د مقاومتي

 حرفه اي كشو

 اي استان فارس

چنين تبيين برنا

ر راستاي اقتصا

  
  س

آموزش فني و
 

ش فني و حرفه

 عملكرد و همچ

هاي سازمان در

كنان اداره كل 
زاد استان فارس

 

يس سازمان آير
1395در سال

  

ي مراكز آموزش

گزارش مختصر

تبيين برنامه ه و
 ي كاركنانه

  ا به مردم

  ه اي كشور

  س
جمعي از از كارك

هاي آز موزشگاه
  

  

  

  

  

اه اجتماعي و ر
د

ركنان و روساي
  1395 ماه ن

 
ا موضوع ارائه گ
:ي سازگار نژاد
و جديد سازمان
بود شرايط رفاه
 واگذاري كار ها

زش فني و حرفه

 حرفه اي فارس
روساي مراكز و ج
في و مديران آم

، كار و رفاعاون

ت صميمانه با كار
فروردين 11 شنبه

ده در نشست :
كل استان بادير
جناب آقايسط

جهاي  ص سياست
ع معيشت و بهبو
خش خصوصي و

 شست:
ت سازمان آموز
 تيباني سازمان
 آموزش فني و

داخلي، ردارات
نجمن هاي صنف

ر معاون وزير تع

نشست :برنامه 
چهارش  نشست: 

موارد طرح شد
كوشكي، مداني 

 طرح شده توس
خصوصناني در

توجه به وضعد 
بخ د بر حمايت

ت كنندگان در نش
ون وزير و رياست
ون اداري و پشتي

كل اداره ير كل
ونين، روساي اد
دي از اعضاي ان

سفر

عنوان
تاريخ
شرح م
سخنرا
موارد

سخن -
تاكيد -
تاكيد -

شركت
معاو -
معاو -
مدي  -
معاو  -
تعدا -



ي 

 در 

اق 

  

و آسيب شناسي

ويتهاي سازمان

  كالت

آزاد، اصناف، اتا
   .د

  زاد

منظور بررسي و

الوبه عنوان تي 

اين مشككردن 
   

موزشگاه هاي آ
ي را داشته باشند

  س

هاي آز وزشگاه

به م هاي آزاد اه

وزش هاي مهارت

براي برطرف كش
هاي آزاد شگاه

آم درصورتيكهي
ش هاي مهارتي

زاد استان فارس

 

  

آمو ين و موسس

آموزشگا ينسس

در بحث آموري

و تالشدر ستاد
تعهد آموزشيت

بخش خصوصي
كان ارائه آموزش

  ه اي كشور

 
هاي آز موزشگاه
  

من هاي صنفي
  1395 ماه ن

 
ي صنفي و موس

   موارد زير:
حذف موازي كار

هاي آزاد را د اه
ارتقاي كيفي راي
و حمايت از 95

رصت، فضا و امك

زش فني و حرفه

حرفه اي فارس
في و مديران آم

روساي انجمبا ت
فروردين 11 شنبه

ده در نشست :
ساي انجمن هاي

و شرحاي آزاد
 كشوري براي ح

مسائل آموزشگا
بر تالشو ها  گاه

5موازي در سال
رفرمايي و ... فر

 شست:
ت سازمان آموز
 تيباني سازمان

آموزش فني و ح
نجمن هاي صنف

نشست :برنامه 
چهارش  نشست: 

موارد طرح شد
روس ر در نشست
ها رد آموزشگاه

ني با مسئوالن
 جاري 

مشكالت و م صاء
ه بندي آموزشگ
ف رشته هاي م
، تشكل هاي كا

ت كنندگان در نش
ون وزير و رياست
ون اداري و پشتي

كل آ اداره كلير
دي از اعضاي ان

عنوان
تاريخ
شرح م

حضور 
عملكر

رايزن -
سال ج

احص -
رتبه -
حذ - 

تعاون،
شركت

معاو -
معاو -
مدي  -
تعدا -



 سال 

ته در 
 

   الزم 

  

  فارس

وين كرده و در

 .است
زي صورت گرفت

.وب مي شود
توانمندي هاي

قرار مي دهد و 

  

 سيماي مركز فا

صاد مقاومتي تدو

 و تدوين شده ا
برنامه ريز ،ست

م رهبري محسو
از ظرفيت ها و ت

  د كسب و كار
ستور كار خود ق

صدا وروهي و

است هاي اقتص

ر كار شناسايي
ي استصاد مقاومت

ايش مقام معظم
داري ات برخور

براي بهبودمور
تصادي را در دس

 

رسانه هاي گرن

ستاي تحقق سيا

 آموزان در بازار
سياست هاي اقت
راي تحقق فرما

صوصي در صورت
و مشاركت در ا
و بنگاه هاي اقت

  

با خبرنگاران ن
  1395 ماه ن

 مهارتي در راس

ذب اين مهارت
غال از اهداف س
ر، اقدام عملي بر
تي به بخش خص
ي نقش آفريني و
د سفارش بازار و

  . مي كند

رياست سازمان
فروردين 11 شنبه
 :  مصاحبه در

 فرصت آموزش

 شغلي براي جذ
ري و ايجاد اشتغ
 حرفه اي كشور
وزش هاي مهارت

براي اي مردمي
رشته هاي مورد
ورد نياز را ارائه

مصاحبه :رنامه
چهارش  :صاحبه

وارد طرح شده
ن يك ميليون

   يي مي كند.
عه فرصت هاي
جا كه رفع بيكار
 آموزش فني و

بر واگذاري آمو 
ده از ظرفيت ها

ر 95سال ن در 
 هاي مهارتي مو

برعنوان 
مصتاريخ 

شرح مو
سازما -

اجرا 95
مجموع -
از آنج  -

سازمان
تأكيد -
استفاد -
سازما -

آموزش


