
 

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

 1395در سال 

 بازديد از مركز سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي استان كردستان

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ بازديد : 

 شرح بازديد: 
 مركز در حال تجهيز سنجش مهارت و صالحيت حرفه اي استان كردستان  بازديد از

 :  مقامات بازديدكننده

 جناب آقاي دكتر محمد امين سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 استان كردستانسيد جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي آقاي جناب  -

 رؤساي و سرپرستان محترم ستادي -

 رؤسا و سرپرستان محترم مراكز تابعه -

 

 

 

 



 

 نشست با مسئولين و رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كردستان 

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ نشست : 

 شركت كنندگان در نشست: 
 سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورجناب آقاي دكتر محمد امين  -

 سيد جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان كردستانآقاي جناب  -

 معاونين، حراست،  مسئولين ستادي  و كارشناسان اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان -

 استان كردستانوزش فني و حرفه اي رؤسا و سرپرستان محترم مراكز آم -

 نمايندگان مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس  -
 

 شرح موارد مطرح شده در نشست :
 تبديل وضعيت مربيان حق التدريسي واجد شرايط   -
 خصوص بهبود وضعيت معيشتي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اقدامات انجام شده در شرح -
 عملكرد آموزشي در دو بخش دولتي و خصوصي تحليل  -

 

 

 

 

 

  



 

 آزاد استان كردستان فني و حرفه اينشست با  آموزشگاه هاي 

 1395ماه سال  مرداد 14تاريخ نشست : 

 شركت كنندگان در نشست: 
 جناب آقاي دكتر محمد امين سازگارنژاد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -

 جميل احمدي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان كردستانسيد آقاي جناب  -

 مسئولين ستادي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان -

 مديران و مؤسسين آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان كردستان -

 رؤسا و سرپرستان محترم مراكز آموزش فني و حرفه اي استان كردستان  -

 شده در نشست :شرح موارد مطرح 
 پيگيري مشكالت بخش خصوصي   -
 تبيين برنامه هاي در دست اقدام سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي توسعه بخش خصوصي   -

 

 


