
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
آذر سال 1390

دكتر پرند،سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشوردر نشست شورای آموزشی- اداری استان مركزی:

تربیت مهندس فناوری ارشد در مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای كشور

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در نشست شورای آموزشی- اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مرکزی سخن می گفت از تربیت مهندس فناوری ارشد در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دکتر کورش پرند با اعالم این خبر گفت: در راستای توسعه 
آموزش های مهارتی در سطوح آموزش عالی حداکثر تا سال آینده چهار رشته مهارتی در مقطع مهندسی فناوری ارشد بر اساس 
نظام آموزش مهارت و فناوری که معادل مقطع کارشناسی ارشد در نظام آموزش عالی است در مرکز تربیت مربی و پژوهش های 

فنی و حرفه ای ایجاد و دانشجو می پذیرد.
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: باتوجه به الزامات قانون برنامه پنجم درخصوص ایجاد تعادل بین آموزش های 
مهارتی و نظری و تنظیم هرم تحصیلی دانشجویان آموزش عالی و نیروی کار کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز 

براساس ماده 21 این قانون موظف به حرکت به این سمت است و درهمین راستا نیز حرکت می کند.
 

توسعه روابط بین الملل با رویکرد نرم افزاری در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای
دکتر پرند با اشاره به ضرورت توسعه تعامالت بین المللی در حوزه آموزش های مهارتی و ورود در این عرصه گفت: در شرایط 
کنونی که نظام آموزش مهارت و فناوری در کشور تصویب و ابالغ شده است، حضور در عرصه های بین المللی امری ضروری است 

تا بتوانیم ضمن کسب تجربیات سایر کشورها، دستاوردها و تجربیات موفق کشور را نیز از طریق این فعالیت ها منتقل نماییم.
وی تأکید داشت: رویکرد ما در حال حاضر برای ورود به عرصه های بین المللی، رویکرد نرم افزاری است؛ یعنی در حوزه نیروی 
انسانی، تربیت مربی مهارتی، طراحی و تدوین الگوی نظام مهارتی، پرورش و خلق ایده و ... باید فعالیت نماییم .به طور مثال ایران 
تجربیات بسیار خوبی را در عرصه آموزش های مهارتی ویژه روستائیان، آموزش مشاغل خانگی و تدوین نظام آموزش مهارتی دارد 

که می تواند به کشورهای منطقه و کشورهای جهان اسالمی منتقل نماید.
ادامه در صفحه 2

برگزاري آخرین آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت در سال جاري، 14 بهمن ماه در كشور

نشست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعضای هیأت مدیره كانون كشوری انجمن های صنفی 

آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي

دكتر پورعباس، رییس دانشگاه جامع علمی - كاربردی: 

اولویت جذب در دستگاه های اجرایی با فارغ التحصیالن نظام آموزش مهارتی

بازدید بیش از 130 هزار نفراز مراكز آموزش فني و حرفه اي سراسر كشور 

به روزرساني استاندارد هاي شغل، آموزش و شایستگی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
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ادامه از صفحه 1
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: برای 
دستیابی به اهداف مورد نظر در زمینه ورود به عرصه های بین المللی 
میزهای کشورهای مختلف در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

تشکیل و فعال می شود.
دکتر پرند در همین راستا بیان داشت: برای افزایش حضور 
ایران و نقش آفرینی در عرصه فعالیت های اقتصادی بین المللی، 
در  ای  و حرفه  فنی  آموزش  المللی شدن مدارک  بین  فرآیند 
از  پایان سال جاري در برخی  تا  انجام است و ان شاءا...  حال 

حرفه ها  این موضوع عملیاتی می شود.
 

ضرورت ورود آموزش های مهارتی برای پیشگیری و كاهش آسیب های 
اجتماعی

دکتر پرند، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
با تأکید بر ضرورت حضور آموزش های فنی و حرفه ای برای 
موضوع  این  به  اشراف  با  گفت:  اجتماعی  های  آسیب  کاهش 
که آموزش های مهارتی از طریق توانمندسازی افراد و افزایش 
خودباوری در آنها نقش بسیار مؤثری را در پیشگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی دارد، یکی از سیاست های سند راهبردی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تحقق راهبرد کالن عدالت 
دیدگان  آسیب  برای  مهارتی  های  آموزش  توسعه  اجتماعی، 

اجتماعی و یا افراد درمعرض آسیب است.
افزود:  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از طریق عقد تفاهم نامه 
با قوه قضائیه به صورت عملیاتی در این زمینه وارد عرصه شده 
است و طرح امید را نیز برای تحت پوشش قرار دادن 16گروه از 
آسیب دیدگان اجتماعی درخصوص آموزش های فنی و حرفه ای 

عملیاتي مي نمائیم.
دکتر پرند افزود: به دنبال این موضوع هستیم که از طریق 

تعامل با سایر دستگاه های اجرایی متولی موضوع بر اساس یک 
الگوی ارزشی – اسالمی از طریق آموزش های فنی و حرفه ای  

حمایت های الزم را از آسیب دیدگان اجتماعی داشته باشیم.

رویکرد تقاضا محوری در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بخش 
استان  اداری   – آموزشی  شورای  در  خود  سخنان  از  دیگری 
مرکزی گفت: به منظور انطباق آموزش های فنی و حرفه ای 
و  فنی  های  آموزش  ارائه  در  سازمان  رویکرد  کار  بازار  نیاز  با 
به عنوان یکی  و  بود  تقاضا محوری خواهد  براساس  ای  حرفه 
نامه  تفاهم  عقد  طریق  از  رویکرد  این  اجرایی  راهکارهای  از 
نیازهای  اجرایی  های  دستگاه  و  ها  سازمان  صنایع،  مراکز،  با 

آموزش های مهارتی بازار کار کشور را احصا و اجرا می کنیم.
دکتر پرند افزود: در همین راستا می توان به تفاهم نامه های 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، پتروشیمی، مرکز امور زنان 

و خانواده، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و ... اشاره داشت.
 

حمایت از مربیان آموزش فنی و حرفه ای برای ارتقای سطح تحصیلی
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تدوین 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مربیان  ارتقای  اجرایی  دستورالعمل 
آموزشی،  ارتقای سطح  منظور  به  افزود:  و  داد  خبر  کشور  در 
و  فنی  آموزش  سازمان  مربیان  اجرایی  و  پژوهشی  فرهنگی، 
در  سازمان  این  مربیان  ارتقای  دستورالعمل  تدوین  ای  حرفه 

دستور کار قرار گرفته است.
دکتر پرند گفت: در همین راستا برای ادامه تحصیل مربیان 
این پس کمک هزینه تحصیلی و  از  ای  آموزش فنی و حرفه 
پاداش تشویقی پرداخت می شود؛ البته این افراد باید در یکی از 
رشته های مهارتی مورد نیاز مجموعه آموزش فنی و  حرفه ای 
کشور تحصیل نمایند و پایان نامه آنها یکی از مشکالت حوزه 

مهارتی کشور را بررسی و حل نماید. 

دكتر پرند،سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشوردر نشست شورای آموزشی- اداری استان مركزی:

تربیت مهندس فناوری ارشد در مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای كشور
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دكتر پورعباس، رییس دانشگاه جامع علمی - كاربردی: 
اولویت جذب در دستگاه های اجرایی با فارغ التحصیالن نظام آموزش مهارتی

رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی گفت : اولویت جذب 
نظام  التحصیالن  فارغ  با  پس  این  از  اجرایی،  دانشگاه های  در 

آموزش مهارتی می باشد.
به گزارش واحد خبر مرکز به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
جامع علمی - کاربردی، دکتر عبدالرسول پورعباس در نشستی 
خبری با اشاره به آغاز فعالیت نظام آموزش مهارتی در کشور 
گفت : در سال های گذشته فعالیت هایی در نظام مهارتی شغل 
محور صورت گرفته بود اما اشکاالتی در این زمینه وجود داشت 
که همان اشکاالت منجر شده بود توسعه این نوع آموزش ها،کند 

و ناهماهنگ باشد.
به گفته وی طی 2 سال گذشته امکان  سنجی ها و مطالعات 
عمیقی در زمینه نظام مهارتی صورت گرفته است و در مجموع 
مهارتی  و  نظری  مستقل  بخش   2 به  کشور  آموزشی  نظام 
تقسیم شد و قرار شد ارکان نظام مهارتی شامل هیأت ممیزه، 
شورای گسترش، هیأت های امنا و شورای برنامه ریزی درسی 
به طور مستقل تشکیل شود و اعضای آنها از سوی وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری حکم دریافت کنند.
رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی با بیان اینکه اجرای 
ممیزه،  هیات  گفت:  است،  شده  آغاز  مهارتی  آموزش  نظام 
شورای گسترش و شورای برنامه ریزی درسی مهارتی کار خود 

را آغاز کرده اند.
مهارتی  نظام  در  ارشد  کارشناسی  رشته   16 وی  گفته  به 
به تصویب رسیده است و تا پایان سال در دوره های مهندسی 
دانشجو  پذیرش  ارشد  ای  حرفه  کارشناسی  و  ارشد  فناوری 

خواهیم داشت.
وی تفاوت اساسی موجود در رشته های حوزه مهارتی را با 
رشته های نظری، شغل محور بودن رشته های مهارتی عنوان کرد 
و گفت : در دوره های مهارتی، اول شغل و سپس صالحیت های 
الزم در نظر گرفته می شود و بر اساس آن رشته تحصیلی تدوین 
می شود. رشته های نظری، دانش پایه و آزمایشگاه محور هستند 
در حالی که رشته های مهارتی دانش  پایه و کارگاه محور، شغل 

محور و محیط کار محور هستند.
به گفته دکتر پورعباس عمده کار دانشجویان نظام آموزشی 
مهارتی در محیط کار صورت می پذیرد و 60 تا 70 درصد زمان 
تحصیل دانشجویان این نظام آموزشی باید در محیط کار سپری 
شود بر این اساس بیش از 90 درصد فارغ التحصیالن مرتبط با 

بازار کار خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد : در نظام آموزش مهارتی به دستگاه های 
اجرایی فرصت داده شده است تا برای طول عمر کاری هر فرد، 
برنامه ریزی آموزشی در نظر بگیرند بر این اساس کارکنان در 
محیط کار فرصت ادامه تحصیل مهارتی پیدا می کنند و تجمیع 

آموزش های ارائه شده سبب دریافت مدرک تحصیلی می شود.
وی با اشاره به نظام صالحیت حرفه ای کشور گفت : نظام 

صالحیت حرفه ای کشور طراحی و تدوین شده است و در مسیر 
تصویب است این نظام مکمل نظام مهارتی کشور است در این 
ریزی  برنامه  خدمت  سال   30 طول  در  افراد  صالحیت  نظام، 

شده است.
به گفته وی کارکنان براساس نظام صالحیت حرفه ای باید 
صالحیت مهارتی حرفه خود را در طول 30 سال به روز نگه 
یا کسب صالحیت حرفه ای  از طریق آموزش  این کار  دارند و 
باید صورت پذیرد ضمن اینکه گواهی صالحیت نیز به آنها ارائه 

می شود.
به گفته رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی از این پس 
تجربه در کشور به رسمیت شناخته می شود و گواهینامه های 
الزم در این زمینه داده می شود ؛ بر این اساس افراد حق احراز 
شغلی را بدون کسب شرایط و گواهینامه های مورد نیاز نخواهند 

داشت.
نامه شرایط احراز  از تدوین نظام  دکتر پورعباس همچنین 
شغل در دولت خبر داد و گفت : این نظام نامه، در دست تدوین 

است و در آینده نزدیک به تصویب دولت می رسد.
به گفته وی در حوزه آموزش های مهارتی تمام دستگاه های 
را  کار خود  با  آموزش های تخصصی مرتبط  اجرایی مسؤولیت 
آموزش های  شده اند  موظف  اجرایی  های  دستگاه  تمام  دارند، 
به  را  آموزش ها  این  مسؤولیت  و  کرده  متوقف  را  خود  نظری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بسپارند و وزارتخانه ها فقط امر 

هدایت و نظارت را دنبال کنند.
ایجاد  سمت  به  اجرایی  های  دستگاه  تمام  اساس  این  بر 
مؤسسه علمی - کاربردی هدایت می شوند ؛ مؤسساتی که باید 
زیر نظر باالترین مقام سازمان به شکل هیأت امنایی اداره شود 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  را  مراکز  این  رؤسای  احکام  و 

صادر می کند.
وی همچنین از راه اندازی مهندسی فناوری خبره در سال 
تراز دکترای رشته های  این رشته هم  آینده خبر داد و گفت: 
نظری است؛ در این دوره به سوی تربیت نیروی حرفه ای حرکت 
می کنیم در حالی که در دوره های نظری به سمت تولید علم و 

تکنولوژی حرکت می شود.
به گفته دکتر پورعباس باید طی 10 سال آینده 70 درصد 
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رئیس دانشگاه جامع علمي - كاربردي خبر داد:
تدوین نظام صالحیت حرفه ای؛ ارسال به دولت طی هفته های آینده

دانشجویان در دوره های مهارتی و 30 درصد آنها در دوره های 
نظری تحصیل کنند.

وی خاطرنشان کرد : دانشجویان در هر مقطع و زمانی در 
صورت احراز شرایط پذیرش می توانند از نظام مهارتی به نظام 
آموزشی و از نظام آموزشی به نظام مهارتی منتقل شوند که به 
دنبال ابالغ نظام آموزش مهارتی، دستورالعمل جدید از سوی 
بر اساس آن  ارائه شده است که  ریاست جمهوری به دانشگاه 
اولویت جذب در دستگاه های اجرایی باید از بین فارغ التحصیالن 

دانشگاه جامع علمي- فارس، رئیس  به گزارش خبرگزاری 
از  کاربردي گفت: نظام صالحیت حرفه ای تدوین شده و پس 

ارزیابی بیشتر توسط کارشناسان به دولت ارائه می شود.
دکتر عبدالرسول پورعباس با اشاره به وضعیت سازمان ملی 
مهارت و فناوری اظهار داشت: در حال حاضر آیین نامه نظام 
مهارت و فناوري تدوین و ابالغ شده و همچنین نظام صالحیت 
حرفه ای نیز تدوین شده و در حال ارزیابی توسط کارشناسان 

است تا برای ارسال به دولت آماده شود.
وی ادامه داد: نظرات منتقدان نیز بررسی و در مرحله آخر 
تصویب  برای  آینده  هفته های  دولت طی  به  نهایی شده  نظام 

ارسال می شود.
رئیس سازمان ملی مهارت و فناوري با بیان اینکه نظام احراز 
نیاز به مصوبه دولت  این نظام  شغل هنوز نهایی نشده، گفت: 

نظام مهارتی باشد و ترتیبی اتخاذ شود که ظرفیت نظام آموزش 
مهارتی افزایش و ظرفیت نظام آموزشی نظری کاهش یابد.

رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور در پایان تأکید 
کرد : بر اساس این دستور العمل، اولویت دانشگاه ها باید برای 
اولویت  و  باشد  مهارتی  کارشناس  و  کاردان  نیروهای  تربیت 
گسترش رشته ها نیز باید بر مبنای شغل و مهارت باشد؛ تولید 
علم در نظام مهارتی مهم نیست و بیشتر در این نظام به دنبال 

تسلط حرفه ای در محیط کار هستیم.

ندارد و در مرحله آخر تدوین و نهایی می شود.
دکتر پورعباس در خصوص ساختار سازمان ملی مهارت و 
ارائه  حال  در  که  سازمان  این  نظام های  کرد:  تصریح  فناوري 
است و در مباحث ساختار سه معاونت پیش بینی شده و بررسی 
نیز  و  جمهور  رئیس  انسانی  سرمایه  معاونت  در  کارشناسی 

شورای عالی اداری انجام می شود.
به گفته این مقام مسؤول، احتمال هرگونه تغییر در ساختار 
وجود دارد و طی روزهای اخیر هماهنگی های صورت گرفته تا 

هر چه زودتر مباحث سازمان عملیاتی شود.
وی تأکید کرد: این سازمان در سطح ملی است که به عنوان 
ارگانی  سیاستگذار، هدایت گر و نظارت کننده عمل می کند و 

کوچک در حوزه محتوای مواد آموزشي و درسی است.

اعضای هیأت  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   نشست 
آزاد  آموزشگاه های  انجمن های صنفی  مدیره کانون کشوری 

فنی و حرفه ای برگزار شد .
به گزارش کانون کشوري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي در این نشست که با حضور کریمی نماینده 
مردم بابل در مجلس شورای اسالمی و اعضای هیأت مدیره این 
کانون کشوری  مدیره  هیأت  رئیس  بدیعي،  برگزار شد،  کانون 
انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای ضمن 
ای  حرفه  و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه  مشکالت  و  مسائل  ارائه 
معضالت  این  از  ها  آموزشگاه  رفت  برون  راهکارهای  بیان  به 

پرداخت.
بنا بر این گزارش دکتر شیخ االسالمي وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در این نشست بیان کرد: مشکل اشتغال مشکل کل کشور 
است و راه و مسیر آموزش از مسیر مهارت آموزي می گذرد که همان 
توسعه منابع انسانی است و در این راه آموزشگاه هاي آزاد فني و 

نشست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اعضای هیأت مدیره كانون كشوری انجمن های صنفی آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي

حرفه اي نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند .
ایرانی یک مهارت«  ما درصدد تحقق شعار » هر  افزود:  وي 
هستیم و قطعاً در این راه از ظرفیت هاي موجود در آموزشگاه هاي 

آزاد فني و حرفه اي  استفاده خواهیم کرد .
دکتر شیخ اسالمي با اشاره به نظام جامع مهارت و فناوری 
جامع  نظام  ضلع  سه  از  فناوری  و  مهارت  جامع  نظام  افزود: 
آموزش مهارتی، نظام صالحیت حرفه ای و نظام احراز اشتغال 
درصدد  فناوری  و  مهارت  ملی  سازمان  و  است  شده  تشکیل 

یکپارچه سازی و تجمیع همه این ها است.
های  آموزشگاه  صنفی  های  انجمن  کشوری  کانون  رئیس 
آموزش  سازمان  سرپرست  از  ابتدا  در  ای  حرفه  و  فنی  آزاد 
فنی و حرفه ای کشور به جهت همکاری های صورت گرفته با 
آموزشگاه های آزاد فني و حرفه اي و کانون کشوری تقدیر کرد.

وي در ادامه به بیان مشکالت بیمه آموزشگاه داران، نیاز به 
اعطای تسهیالت و کمک به بخش غیر دولتی در جهت توسعه 
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آموزش  مراکز  از  بازدید همگاني هماهنگ کشوري  برنامه   
فني و حرفه اي با بیش از 130 هزار بازدید کننده از بیست و 

هشتم آبان تا سوم آذرماه سالجاري برگزار شد.
آموزش فني و حرفه اي  روابط عمومي سازمان  به گزارش 
کشور، برنامه بازدید همگاني از مراکز آموزش فني و حرفه اي 
در راستاي  اطالع رساني، هدایت و فراگیر نمودن هرچه بیشتر 
نهادینه  و  ترویج  همچنین  و  جامعه  در  مهارتي  هاي  آموزش 
در  هماهنگ  طور  به  کشور  در  آموزي  مهارت  فرهنگ  کردن 

سراسر کشور صورت گرفت.
بازدید  و500  هزار   131 تعداد  از  افزاید:  مي  گزارش  این 
نفر  نفر دانش آموز، 26 هزار و 881  کننده، 56 هزار و 254 
دانشجو، 14 هزار و 472 نفر شاغالن اصناف و صنایع و 33 هزار 

و 893 نفر بازدید کننده آزاد بودند.
بنا بر این گزارش استان هاي ایالم با 14 هزار و 298 بازدیدکننده، 
مازندران با 11 هزار و 89 بازدیدکننده و لرستان با 10 هزار و 
542 بازدیدکننده به ترتیب بیشترین تعداد بازدیدکننده را به 

خود اختصاص دادند.
شایان ذکر است، در بازدید از مراکز آموزش فني و حرفه اي 
کشور تعداد زیادي از مقامات ارشد و مسؤوالن اجرایي کشوري، 
استاني و شهرستاني از جمله ائمه جماعات، نمایندگان مجلس، 
استانداران، فرمانداران، صاحبان صنایع و اصناف، رؤسا و اساتید 

دانشگاه ها و ... حضور یافتند.

بازدید بیش از 130 هزار نفراز مراكز آموزش 
فني و حرفه اي سراسر كشور 

مهارت ها ، مشکالت اجبار شهرداری ها به تجاری بودن کاربری 
آموزشگاه ها ، نیاز به حمایت صندوق مهر امام رضا)ع(، افزایش 
مرکزی،  نظارت  هیأت  شورای  در  کانون  نمایندگان  تعداد 
جهت  در  ها  آموزشگاه  به  سازمان  بودجه  سوم  یک  اعطای 
افزایش کیفیت آموزش در آموزشگاه ها ، جلوگیری از گسترش 
آموزشگاه های غیر مجاز وابسته به وزارت ارشاد، پودمانی شدن 

استانداردهای مهارت و... پرداخت .
قول  ضمن  االسالمی  شیخ  دکتر  نشست  این  ادامه  در 
مساعدت در جهت پیگیری مسائل و مشکالت آموزشگاه ها به 

بیان اهداف سازمان ملی مهارت و فناوری پرداخت .

از  پس  شایستگی  و  آموزش  شغل،  استاندارد  عنوان   698
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  در  تخصصی  بازنگری  و  تدوین 

آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، حسین خنیفر، مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی 
این سازمان با اعالم این مطلب گفت: از 3000 استاندارد شغل، 
آموزش و شایستگی که تا کنون در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور تولید شده است 698 عنوان استاندارد که تعداد 15هزار 
و  تدوین  از  پس  گیرد،  می  بر  در  را  علمی  سند  25صفحه  و 
قرار  سازمان  این  رسانی  اطالع  پایگاه  در  تخصصی  بازنگری 

گرفت.
این  بازنگری  و  تدوین  داشت:  بیان  خصوص  این  در  وی 
در  نیاز سنجی  مدل  شامل طراحی  فرآیندی  ها طی  استاندارد 
در  مقدس  مشهد   32 سند  طراحی  سرزمین،  آمایش  سطح 
ارسال  ای،  منطقه  و  محلی  استانداردهای  احصاء  خصوص 
 2500 حدود  آوری  جمع  ها،  استان  به  سنجی  نیاز  فراخوان 
خدمات،  صنعت،  های  حوزه  در  تقاضا  مورد  استاندارد  عنوان 
کشاورزی، هنر و فرهنگ ومدیریت و نیز غربالگری و استخراج 
1 هزار و 58 عنوان جهت تدوین، به کارگیری پتانسیل های 
ستادی و استانی، تألیف کتاب راهنمای استاندارد مهارت محور 
در سال  روابط عمومی سازمان  با همکاری  آن  نشر  و  و چاپ 
1389، برگزاری کارگاه 2روزه ملی استاندارد نویسی در ITC با 
حضور کارشناسان آموزشی و پژوهشی استان ها، ستاد و بخش 
خصوصی و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای و آزمون دوره و 

اعطای گواهی صورت گرفته است.
آموزش  برنامه های درسی سازمان  و  دفتر طرح  مدیر کل 
فنی و حرفه ای کشور افزود: برای اولین بار برای هر استاندارد 
بسته ای شامل 100تا 200 سؤال مرتبط، منابع علمی مرتبط، 
نقشه راه، جزوات معین و منابع کمک آموزشی پیش بینی شده 

است.

شغل،  استاندارد  عنوان   698 اطالعات  بارگزاري 
سازمان  رسانی  اطالع  پایگاه  در  شایستگی  و  آموزش 

آموزش فنی و حرفه ای كشور
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نشست شوراي مشورتي و نظارتي كانون انجمن هاي 
صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي كشور

نشست شوراي مشورتي و نظارتي کانون انجمن هاي صنفي 
آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي کشور، 29  آذرماه سالجاري 
در محل سازمان آموزش فني و حرفه اي با حضور رییس و اعضاي 
هیأت مدیره کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و 
حرفه اي و مدیر کل و کارشناسان دفتر مؤسسات کارآموزي آزاد 
سازمان و جمعي از نمایندگان کانون هاي انجمن هاي صنفي 

آموزشگاه هاي آزاد  فني و حرفه اي کشور تشکیل شد.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
کشور در این نشست ثابت نژاد، مدیر کل دفتر مؤسسات کارآموزي 
آزاد این سازمان با تأکید بر این که  بخش خصوصي بازوي پرتوان 
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در ایجاد زمینه هاي اشتغال 
و رفع بیکاري در کشور است، گفت: حدود 70 درصد آموزش هاي 

مهارتي این سازمان توسط بخش خصوصي اجرا مي شود.
ثابت نژاد در ادامه با بیان این مطلب که در سازمان آموزش فني و 
حرفه اي کشور، سیاست صف )استان ها( جدا از سیاست ستاد نمي 
باشد، بر توسعه انسجام و یکپارچگي  بین کانون انجمن هاي صنفي و 

آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سراسر کشور تأکید کرد.
وي همچنین ارائه نظرات و پیشنهادات در قالب مدل ها و طرح هاي  
هاي  انجمن  کانون  تخصصي  هاي  کارگروه  از سوي  پیشنهادي 
صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي کشور را ضروري دانست.

بدیعي، رییس کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد 
فني و حرفه اي کشور، دستیابي به راهکاري سازنده براي ایجاد 
هاي  انجمن  کانون  تشکیالت  و  بهینه سازي ساختار  و  تحول 
صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و دستیابي به روش هایي 
براي هم افزایي توانمندي هاي کانون، تحت پوشش  قرار دادن 
همه آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و افزایش تعامل و ارتباط با 
سازمان را از اهم اهداف برگزاري نشست مذکور عنوان کرد و تحقق 
اهداف آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي کشور را  تنها در سایه 

تعامل و همدلي با سازمان آموزش فني و حرفه اي ممکن دانست.
وي حاضران این نشست را  بعنوان فرهیختگان و نخبگان 
مهارت آموزي و اتاق فکر کانون نام برد و گفت: نشست امروز 
فرصتي براي بهره مندي مستقیم و بدون واسطه از دیدگاه و 
آزاد  آموزشگاه هاي  انجمن صنفي  کانون هاي  رؤساي  نظرات 

فني و حرفه اي استان ها است.

برگزاري آخرین آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت 
در سال جاري، 14 بهمن ماه در كشور

بدیعي در ادامه با اشاره به افتخارات کسب شده توسط روابط 
ششمین  در  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي 
روابط  المللي  بین  کنفرانس  هفتمین  و  المللي  بین  سمپوزیوم 
سازمان  عمومي  روابط  شایسته  رساني  اطالع  از  ایران  عمومي 

تقدیر نمود و توسعه این تعامالت را خواستار شد. 
عابدي، نایب رییس کانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي 
گذشته  دوره  دو  عملکرد  بررسي  گفت:  اي  حرفه  و  فني  آزاد 
و  فني  آزاد  هاي  آموزشگاه  انجمن هاي صنفي  کانون  فعالیت 
حرفه اي ما را به این درک واحد مي رساند که در این دوره ها 
هاي  آموزشگاه  و  کانون  ساختار  و  تشکیالت  درون  مشکالت 
آزاد فني و حرفه اي سراسر کشور شامل عدم اطالع رساني قوي و 
هماهنگي و زمانبندي مناسب بوده است و امروز با راه اندازي پایگاه 
اطالع رساني کانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي 
و تشکیل قطب هاي قوي در کشور به منظور دسترسي سریع 
به انجمن ها و آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سراسر کشور و 

تشکیل کارگروه هاي تخصصي کشوري صورت گرفته است.

مهارت  متقاضیان سنجش  ادواري سراسري  آزمون  آخرین 
14 بهمن ماه برگزار مي شود. 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
مهارت  سنجش  ادواري  هاي  آزمون  از  آزمون  دومین  کشور، 
که در راستاي برنامه هاي عملیاتي سال جهاد اقتصادي، براي 
نخستین بار در سال جاري به صورت هماهنگ و سراسري و از 
طریق بکارگیري سیستم هاي الکترونیکي در کشور آغاز شده 

است، 14 بهمن ماه برگزار مي شود.
بنا بر همین گزارش براي ثبت نام این آزمون، دفترچه واحد طراحي 
شده است که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباري از 
مراکز آموزش فني و حرفه اي دولتي و آموزشگاه هاي آزاد فني و 
حرفه اي مي توانند از یکم تا دهم دي ماه از طریق پایگاه اینترنتي 

http://advari.irantvto.ir در حرفه موردنظر ثبت نام نمایند. 
دومین آزمون سراسري سنجش مهارت در سال جاري، در 
40 حرفه به صورت همسان و هماهنگ کشوري و بیش از 600 حرفه 
غیر متمرکز در بخش هاي صنعت، خدمات، کشاورزي و فرهنگ و 
هنر در 14 بهمن ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود.

با  مهارت  سنجش  سراسري  هاي  آزمون  برگزاري  طرح 
اهداف اطالع رساني جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقاي کیفیت 
فرآیند سنجش مهارت، اعتبار بخشي به تجارب فني و حرفه اي 
افراد، بسترسازي تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت 
رساني به مخاطبان اجرایي مي شود که برنامه ریزي الزم براي 
برگزاري آزمون ادواري هماهنگ در 31 استان و بیش از 450 
حوزه امتحاني انجام شده است و نتایج این آزمون ها نیز 25 
بهمن ماه از طریق پایگاه اطالع رساني آزمون ادواري سنجش 

مهارت و سایر سامانه هاي اطالع رساني اعالم مي شود.
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دكتر پرند،سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشوردر نشست شورای آموزشی- اداری استان قم:

تدوین دستورالعمل اجرایی ارتقای مربیان آموزش فنی و حرفه ای كشور

در  که  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست 
نشست شورای آموزشی- اداری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان قم سخن می گفت از تدوین دستورالعمل اجرایی ارتقای 

مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
ابعاد  در خصوص  خبر  این  اعالم  با  پرند  کورش  دکتر  کشور، 
برنامه ارتقای مربیان این سازمان گفت: ارتقای مربیان سازمان 
پژوهشی،  آموزشی،  ابعاد  در  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
فرهنگی و اجرایی در دستور کار قرار گرفته و به عنوان یکی از 
مصوبه های شورای معاونین برای تهیه دستورالعمل اجرایی به 

معاونت آموزش ابالغ شده است.
سازمان  اصلی  ارکان  مربیان  اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
با  نیز  آموزش فنی و حرفه ای کشور هستند و درحال حاضر 
تدوین سند راهبردی سازمان، چشم انداز برنامه های آموزش های 
از وضعیت  برای حرکت  است  ای مشخص شده  و حرفه  فنی 
موجود به وضعیت مطلوب ترسیم شده در چشم انداز، تدوین 
برنامه اجرایی ارتقای مربیان  و ایجاد انگیزه برای آنان ضرورت 

دارد.
اضافه  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست 
و  فنی  آموزش  سازمان  مربیان  ارتقای  اجرایی  برنامه  در  کرد: 
ارتقای وضعیت تحصیلی، ایجاد فرصت مطالعاتی و  حرفه ای، 
مرکز  آموزشی  های  دوره  بازمهندسی  فنی،  دانش  بروزرسانی 
های  برنامه  اجرای  پژوهشی،  فرصت های  ایجاد  مربی،  تربیت 
مشاغل  بندی  طبقه  طرح  و  رفاهی  وضعیت  ارتقای  فرهنگی، 

مورد نظر است. 
 دکتر پرند بیان داشت : در برنامه طبقه بندی مشاغل مربیان 
همچون مدرسان سایر نظام های آموزشی که باتوجه به تجربه، 
فعالیت های تحقیقاتی همچون چاپ مقاله، اجرای طرح پژوهشی 
و چاپ کتاب، عملکرد آموزشی و ... در سطوحی همچون مربی، 
استادیار، دانشیار و استاد تمام قرار می گیرند، مربیان این سازمان 

نیز سطح بندی و از مزایای آن برخوردار می شوند.

های  عرصه  به  ورود  برای  استانی  های  ظرفیت  به  توجه  ضرورت 
بین المللی

وی در بخش دیگری از سخنان خود در استان قم با تأکید بر 

این مطلب که باید ظرفیت های  بسیار گسترده استان قم برای 
توسعه آموزش های مهارتی به ویژه در بخش بین الملل استفاده 
نمود، اظهار داشت: باید از ظرفیت های بومی استان ها و مناطق 
کشور برای ورود به عرصه بین الملل بهره گرفت؛ به طور مثال 
در استان قم با توجه به وجود حوزه های علمیه و منابع عظیم 
و غنی دینی و همچنین حضور طالب سایر کشورها می توان 
مهارتی  رویکرد  با  فرهنگی   – آموزشی  های  بسته  تهیه  برای 

برای سایر کشورها اقدام نمود.
به جاذبه های مذهبی  با توجه  افزود: همچنین  پرند  دکتر 
و گردشگری در استان قم می توان الگوی توسعه صنعت های 
گردشگری، هتلداری و سایر صنایع مرتبط را از طریق آموزش های 

مهارتی تدوین و برای کشورهای جهان اسالم ارائه نمود.
 

ضرورت توجه به مهارت آموزی برای طالب حوزه علمیه
اشاره  با  ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  سرپرست سازمان 
به ضرورت توسعه آموزش های مهارتی در آموزش های عالی 
پنجم  برنامه  براساس  حاضر  درحال  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
توسعه ایجاد تعادل بین آموزش های مهارتی و نظری ضرورت 
دارد و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز از قبل برنامه مراکز 
مهارت  برای  دارد  است، ضرورت  نموده  اجرا  را  دانشگاه  جوار 
آموزی طالب حوزه علمیه و مراکز آموزش فنی و حرفه ای جوار 

حوزه علمیه نیز اقدام نماییم.
 

تالش وپیگیری برای حل مشکالت آموزشگاه های آزاد  فنی و حرفه ای
دکتر پرند با اشاره به این نکته که مشکالت آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای آزاد در دو سطح درون سازماني و برون سازمانی 
این  برون سازمانی  قرار می گیرند، گفت: درخصوص مشکالت 
آموزشگاه ها همچون بیمه، عوارض شهرداری، مالیات و ... درصدد 
هستیم از طریق هیأت دولت و مجلس شورای اسالمی بتوانیم 
این مشکالت را حل کنیم. در بخش مسایل درون سازمانی نیز 
حضور  با  کارگروهی  آموزشی  مرجع  کتب  تدوین  درخصوص 
دو بخش دولتی و خصوصی در بخش های صنعت، کشاورزی، 
فرهنگ و هنر و خدمات تشکیل شده و درحال انجام اقدامات 
عملی هستند. برخی مشکالت منعکس شده درخصوص پورتال 
بازنگری  و  تدوین  ضرورت  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  جامع 
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استانداردهای آموزشی مشکالت در هیأت نظارت مرکزی مورد 
بررسی قرار گرفته و راهکارهای اجرایی مشخص شده که ابالغ 
می گردد. همچنین برخی از مشکالت مربوط به آزمون ادواری 
برای  این آزمون ها که  از طریق برگزاری سراسری و متمرکز 
نخستین بار در آبان ماه برگزار شد، نیز حل شده است و انشاءا... 

سایر مشکالت نیز در آزمون های بعدی برطرف می شود.
وی افزود: برای مشارکت بیش از پیش آموزشگاه های آزاد 
فنی و حرفه ای در انجام برنامه های مرتبط با سازمان، ابالغ 

اعضای هیأت نظارت استانی نیز صادر شده است.

نخستین کنفرانس ارزشیابي و تضمین کیفیت در نظام هاي 
با  و  ایران  آموزشي  هاي  پژوهش  انجمن  همت  به  آموزشي 

مشارکت سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
استقرار  زمینه  نمودن  فراهم  اهداف  با  همایش  این  کشور، 
ساختار ارزشیابي، ممیزي و تضمین کیفیت در نظام هاي آموزشي، 
بهره گیري از آخرین یافته ها در زمینه رویکردها و ساختارهاي 
متولي ارزشیابي، ممیزي و تضمین کیفیت در نظام هاي آموزشي، 
معرفي شیوه هاي کاربردي در زمینه تضمین و تعالي کیفیت در 
نظام هاي آموزشي و  تبادل نظر علمي میان محققان و دانش 
و  ها  دانشگاه  اساتید  از  جمعي  باحضور  ماه  آذر  دوم  پژوهان، 
پژوهشگران نظام هاي آموزشي در دانشکده ادبیات و زبان هاي 

خارجه دانشگاه عالمه طباطبایي برگزار شد.
ارزشیابي  کنفرانس  اصلي  محورهاي  گزارش  همین  بر  بنا 
و  ارزشیابي  شامل  آموزشي  هاي  نظام  در  کیفیت  تضمین  و 
و  فني  آموزش  نظام  عالي،  آموزش  نظام  در  کیفیت  تضمین 

حرفه اي و نظام پیش از دانشگاه بود.
در بخش نخست این کنفرانس مقاالتي از سوي صاحبنظران 
حوزه ارزشیابي و تضمین کیفیت در نظام هاي آموزشي ارائه شد .

اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش 
افزاید: در کنفرانس ارزشیابي و تضمین کیفیت در  کشور مي 
نظام هاي آموزشي، دکتر کورش پرند، دانشیار دانشگاه شهید 
بهشتي و سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با ارائه 
مقاله اي تحت عنوان »طراحي نظام جامع مهارتي« به تشریح 
بیان چالش ها و  با  نظام آموزش مهارت و فناوري پرداخت و 
مشکالت اشتغال و آسیب شناسي موضوع آموزش هاي مهارتي 
را به عنوان یک راهکار اساسي براي دستیابي به اشتغال پایدار 

در کشور معرفي نمود.
وي در این مقاله روند طراحي و تدوین نظام جامع مهارت و 
فناوري کشور را مشتمل بر سه زیر نظام »آموزش مهارت و فناوري«، 

با مشاركت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار شد:
نخستین كنفرانس ارزشیابي و تضمین كیفیت در نظام هاي 

آموزشي

»صالحیت حرفه اي« و »احراز شرایط اشتغال« بیان داشت.
پانل  دو  کنفرانس  این  دوم  در بخش  گزارش  بر همین  بنا 
علمي در دو بخش آموزش عالي و آموزش فني و حرفه اي و 
پیش از دانشگاه تشکیل شد که مدیران و کارشناسان سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور بیشترین سهم ارائه مقاله را در 
بین ارائه دهندگان مقاله در پانل علمي  آموزش فني و حرفه اي و 

پیش از دانشگاه داشتند.
و  فني  آموزش  سازمان  از  مقاله  دهندگان  ارائه  و  عناوین 

حرفه اي کشور به شرح زیر بودند:
» اعتبارسنجي و رتبه بندي در مراکز آموزش فني و حرفه اي« 
دکتر عزیز حبیبي ینگجه، علیرضا حاتم زاده، حبیب عرفان منش، 
و  نشانگرها  ها،  مالک  عوامل،  رضایي،»  رامین  طرخان،  رضا 
استانداردهاي ارزیابي کیفیت هنرستان هاي فني و حرفه اي«،کیوان 
نظام  کیفیت  ارزشیابي  آبادي،»  زین  رضا  صالحي، دکترحسن 
مرکزي«،  استان  موردي  مطالعه   – اي  حرفه  و  فني  آموزش 
محمدعلي پرویزیان،» ارزشیابي، اعتبارسنجي و تضمین کیفیت 
در نظام آموزش فني و حرفه اي با تأکید بر آموزشگاه هاي آزاد 
بررسي شیوه هاي  نژاد، »  ثابت  فني و حرفه اي«، حمیدرضا 
کیفیت بخشي به دوره هاي آموزش فني و حرفه اي«، دکتر اکبر 
فرجي ارمکي، » نقش ارزشیابي در تضمین کیفیت آموزش هاي فني 
و حرفه اي«، پوراندخت نیرومند،دکتر عزیز حبیبي ینگجه، الهام 
نجفي، بیتا صالح پور، محبوبه رنجبر،معصومه خلفي، » بررسي 
تطبیقي نظام ارزشیابي، اعتبارسنجي وتضمین کیفیت درنظام هاي 
آموزش فني و حرفه اي«، افشین رحیمي، سارا مرکبي،» ارزشیابي 
دوره هاي آموزشي نظام آموزش فني و حرفه اي – مطالعه موردي 
استان آذربایجان شرقي«، محمدرضا علیمحمدي سیاباني، فاطمه 

جاوید معین.
عالوه بر این مقاالت » نقش اعتبار سنجي در آموزش هاي  فني 
و حرفه اي و تحقق توسعه پایدار«، پوراندخت نیرومند، بیتا صالح پور، 
معصومه خلفي، » ارزشیابي و تضمین کیفیت آموزشي در آموزش 
فني و حرفه اي« ، محمد رضا علیمحمدي سیاباني، فاطمه جاوید 
معین، » بررسي رویکردهاي مختلف تضمین کیفیت در فرآیند 
صدور گواهینامه حرفه اي در کشورهاي اروپایي«، بنفشه ملک پور، 
اعظم سلطانیان، اعظم امیني، » ارزشیابي ، اعتبارسنجي و تضمین 
کیفیت در نظام آموزش فني و حرفه اي « ، حمیدرضا خانپور، 
سید علي مظلومي، » الگوي پیشنهادي براي تضمین کیفیت در 
نظام آموزش مهارتي«،  هیوا  نصیري، سیدعلي موسوي، » تضمین 
کیفیت آموزش در سازمان آموزش فني و حرفه اي با استفاده از 
الگوي اعتبارسنجي«،  افشین رحیمي،  علي افچنگي، مریم مشایخان، 
»بررسي کاربرد الگوهاي ارزشیابي در نظام آموزش مهارتي ) فني و 
حرفه اي( و طراحي مدلي براي این آموزش«، یونس رومیاني ، مرضیه 
عبدالوهابي، »بررسي و طراحي الگوي ارزشیابي مراکز آموزش فني 
وحرفه اي کشور« ، مهدیه کارگر دهقاني ، سعید پرویزي به صورت 

پوستر در این کنفرانس ارائه شد.
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نشست سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با 
مسؤوالن و كارشناسان بخش دولتی وخصوصي آموزش 

فنی و حرفه ای آذربایجان شرقي

اداره  مراکز،کارشناسان  و  ادارات  رؤساي  نشست مسؤوالن، 
کل و بخش خصوصي آموزش فني و حرفه اي استان آذربایجان 
شرقي با سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در 

تبریز برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
سرپرست  پرند،  کورش  دکتر  نشست،  این  در  شرقي،  آذربایجان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سخناني درباره فعالیت هاي 
جامع سازمان در زمینه هاي گوناگون از جمله لزوم بین المللي شدن 
گواهینامه هاي سازمان، برنامه ریزي زیربنایي براي هدفمند شدن 
مسابقات ملي مهارت، برنامه ریزي براي مربیان و خانواده هاي آنان، 
دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلي، دعوت از آذربایجان شرقي 
با  المللي  براي فعالیت توأم با دقت در زمینۀ همکاري هاي بین 

آذربایجان شرقي

آموزش  سازمان  انساني  منابع  و  اداري  امور  كل  اداره  سوي  از 
فني و حرفه اي كشور برگزار شد:

فناوري  و  كارگاه هاي آموزشي نظام آموزش مهارت 
در ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 

سازمان  انساني  منابع  و  اداري  امور  کل  اداره  گزارش  به 
آموزش فني و حرفه اي کشور، کارگاه آموزشي نظام آموزش 
مهارت و فناوري ، همزمان با سفر هیأت دولت به استان کهگیلویه 
و بویر احمد با هدف نهادینه سازي استقرار نظام آموزشي مهارت 
و فناوري براي مسؤوالن، کارشناسان و مربیان اداره کل آموزش 

فني و حرفه اي این استان برگزار شد.
اداره کل  از   در کارگاه آموزشي یاد شده مدرسین اعزامي 
امور اداري و منابع انساني این سازمان ، عالوه بر ارائه  یافته هاي 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  نظام  تطبیقي  مطالعات  از  حاصل 
برخي از کشورهاي جهان و همچنین ارائه تاریخچه اي از نظام 
نامه  آیین  به تشریح جزئیات  آموزش فني و حرفه اي کشور، 
نظام آموزش مهارت و فناوري مصوب هیأت دولت پرداختند . 

حسن عزیزي، مدیرکل امور اداري و منابع انساني سازمان و 
عظیم نادري از مدرسان این دوره ها راهبرد ها و سیاست هاي 
اجرایي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  را  در خصوص  

استقرار نظام آموزش مهارت و فناوري تبیین کردند.
براي  بار  نخستین  آموزشي  کارگاه  این  گزارش  این  بر  بنا 
مسؤوالن و کارشناسان و مربیان آموزش فني و حرفه اي استان 
فارس نیز برگزار شد و در همین راستا، مدارک آموزشي مورد 

نیاز ، در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. 
در حاشیه سمینار آموزشي، مرتضي مبرائي مدیرکل آموزش 
داشت:  اظهار  این خصوص  در  فارس  استان  اي  حرفه  و  فني 
برگزاري دوره ها به این شیوه با هدف تشریح سیاست ها،  برنامه ها 
و اقدامات انجام شده در سازمان، موجب افزایش آگاهي، امید 
و ایجاد انگیزه در بین مربیان و کارکنان سازمان شده و روحیه 

نشاط و احساس تعلق خاطر را در آنان  تقویت مي نماید.
منظور  به  آموزشي  کارگاه  این  در  افزاید:  مي  گزارش  این 
و  مهارت  آموزش  نظام  نامه  آیین  هاي  امکان سنجي ظرفیت 

فناوري، پرسش نامه هایي بین شرکت کنندگان توزیع شد. 
شایان ذکر است، در پایان پس از برگزاري آزمون به همکاران 

واجد الشرایط گواهینامه شرکت در دوره اعطا شد.

به منظور بررسي برنامه ها و فعالیت هاي اجرایي در حوزه 
توسعه شایستگي هاي حرفه اي منابع انساني صنایع و فناوري هاي 
پیشرفته )High tech( اولین نشست کارگروه فني تخصصي 

برگزاري نخستین نشست كارگروه هاي فني تخصصي 
توسعه شایستگي هاي حرفه اي منابع انساني فناوري ها 

و صنایع پیشرفته 

با حضور و مشارکت مدیران کل استان هاي آذربایجان غربي، 
و  کل  مدیر  و  بلوچستان  و  سیستان  فارس،  گیالن،  مرکزي، 
کارشناسان دفتر مهارت هاي پیشرفته سازمان و دفتر مؤسسات 

کارآموزي آزاد برگزار شد.
در  سازمان،  پیشرفته  هاي  مهارت  امور  دفتر  گزارش  به 
اسناد  به  توجه  با  مذکورکه  کارگروه  هاي  برنامه  نشست،  این 
رهبري)مدظله  معظم  مقام  اشتغال  سند  قبیل  از  باالدستي 
نقشه جامع علمی کشور   ، توسعه  پنجم  برنامه  قانون  العالي(، 
و مصوبه شرکت هاي دانش بنیان  تهیه شده،  تشریح و ارائه 
گردید و مدیران به ارائه پیشنهادات خود با توجه به ظرفیت هاي 

استاني براي چگونگي اجراي برنامه ها پرداختند.
تعداد  چون  هایي  شاخص  به  توجه  با  شد،  مقرر  درخاتمه 
مراکز  تعداد  و  انساني  نیروي  وضعیت  فعال،  هاي  شرکت 
کل  ادارات  و  ها  استان  دولتي،  غیر  و  دولتي  مرتبط  آموزشي 
اولویت انتخابي خود را حداکثر تا یک هفته به این دفتر اعالم 
نمایند تا کارگروه هاي فني تخصصي با توجه به پتانسیل ها و 
شاخص هاي مذکور با محوریت استان متبوع و مشارکت دیگر 
استان ها و مرکز تربیت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي 
در 30 حوزه مختلف تشکیل و با مدیریت دفتر امور مهارت هاي 

پیشرفته اجرایي شوند.
فني  هاي  کارگروه  نامه  شیوه  نویس  پیش  اولین  ادامه  در 
و  نظرات  تا  شد،  ارائه  جلسه  کنندگان  شرکت  به  تخصصي  و 

پیشنهادات خود را ارائه دهند.
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ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  سرپرست  بازدید 
كشور از مركز سنجش مهارت كارآموزان و نیروي كار 

تبریز و پروژه در حال احداث مركز خواهران تبریز

دکتر کورش پرند، سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي 
کشور، از مراکز سنجش مهارت کارآموزان و نیروي کار تبریز 
و پروژه در حال احداث مرکز خواهران تبریز که از پروژه هاي 

مصوب سفر رییس جمهور می باشند، بازدید کرد.
در  را  اي  و حرفه  فني  هاي  آموزش  بخشي  اثر  پرند  دکتر 
افزود:  و  دانست  آموختگان  مهارت  معتبر  سنجش  و  آموزش 
مي توان با برگزاري آزمون هاي منسجم و یکنواخت در سراسر 
و  فني  آموزش  مراکز  از  صادره  هاي  گواهینامه  اعتبار  کشور 
حرفه اي را ارتقا داد و زمینه جذب نیروهاي آموزش دیده در 

بازار کار را افزایش داد. 
این گزارش افزود: مرکز سنجش مهارت کارآموزان و نیروي 

و  تاجیکستان  ترکیه،  آذربایجان،  ویژه  به  اسالمي  کشورهاي 
شمال آفریقا سخنان مبسوطي را ایراد کرد. 

وي در ادامه گفت: باید بسیجي وار در حوزه مهارتي فعالیت کنیم.
سیاباني، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان 
شرقی، ضمن ارائه گزارش از عملکرد این اداره کل از ظرفیت هاي 
مراکز آموزش فني و حرفه اي این استان در ارائه خدمات آموزش 
مهارتي به کشورهاي همسایه خبر داد و تصریح کرد: بي شک با 
حمایت هاي سرپرست سازمان می توانیم نقش مؤثر مهارت آموزي 

و ارتقاي سطح تعامالت منطقه اي را بهتر ایفا کنیم.
وی  به برنامه ها و موضوع حمایت از بخش خصوصي استان 
اشاره کرد و گفت: به منظور تقویت بخش خصوصي، توافقي با 
معاونت برنامه ریزي استانداري آذربایجان شرقي انجام شده و 
قول اختصاص اعتباري براي وام 12درصد گرفته ایم تا آموزشگاه هاي 

متقاضي را معرفي کنیم.
مربیان  و  کارشناسان  توانایي  به  خود  سخنان  در  سیاباني 
استان تأکید کرد و ابراز داشت: در زمینه چاپ کتاب توانمندي هاي 

ویژه اي در استان وجود دارد.
با اهداي لوح سپاس و جوایز از  دکتر پرند در این نشست 

برگزیدگان جشنواره ملی علم تا عمل تشکر و قدردانی کرد. 
عمل  تا  علم  از  ملی  جشنواره  دومین  در  شود  مي  یادآور 
ریاست  فناوری  معاونت علمی  از طرف  در شهریور 1390 که 
جمهوری در تهران برگزار شد، از مجموع 60 طرح پژوهشی و 
تحقیقاتی  انتخاب شده استانی، 6 طرح از اداره کل آموزش فنی 

و حرفه ا ی استان آذربایجان شرقی شرکت کرده بود.
در ادامه این نشست، بخش پرسش و پاسخ مربیان و آموزشگاه های 
آزاد فني و حرفه اي اجرا شد. نماینده مربیان اداره کل و رئیس 
کانون صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان درباره موضوعاتي همچون 
اجرایي آموزشگاه ها، وضعیت  نامه  آیین  سقف تدریس مربیان، 
آموزش هاي موازي در برخي نهادها پرسش ها و درخواست هاي 

خود را مطرح کردند. 

کار در غرب شهر تبریز با مساحت 4 هزار و 842 مترمربع و 
زیربنا 13 هزار و281متر مربع در شهرک یاغچیان قرار گرفته 

و قرار است در 6 طبقه ساخته شود.
سیابانی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان 
شرقی، درخصوص مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران تبریز 
فیزیکي  پیشرفت  همکاران،  گرفته  تالش هاي صورت  با  گفت: 

این طرح به بیش از 80 درصد رسیده است.   
شایان ذکر است، کارگاه های  آموزشي در این مرکز شامل 
کارگاه های طراحي و دوخت ، کشاورزي و کشتکار گلخانه اي 
تعمیرکار  الکترونیک،  و  برق  کشاورزي،  صنایع  هیدروپونیک، 
دستگاه هاي پزشکي، بیمارستاني و دندانپزشکي، صنایع دستي، 
هنر و منسوجات چرم و پوست ، نقشه کشي ساختمان و نقشه 

کشي صنعتي است. 
این گزارش مي افزاید: مرکز آموزش فني و حرفه اي خواهران 
تبریز با اعتبار 40 میلیارد ریال در زمیني به عرصه  سه هزار 
و 623 متر مربع و مساحت 7600 متر مربع در شهرک رجایي 
شهر، یکي از بهترین مناطق تبریز قرار گرفته است و براي این مرکز 

پنج طبقه با پارکینگ هاي مربوطه در نظر گرفته شده است.

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  كارشناس  انتخاب 
استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر برتر استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی، فاطمه جاوید کارشناس این اداره کل 
هفته  علمی ستاد  کمیته  توسط  گرفته  انجام  های  بررسی  در 
پژوهش و فناوری استان به عنوان پژوهشگر برتر سال 1390 

در استان آذربایجان شرقی انتخاب شد.
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انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای و بهزیستی استان آذربایجان غربی

معلوالن  مددجویان،  مهارتی  و  علمی  توان  ارتقای  با هدف 
جسمی، حرکتی  و ذهنی آموزش پذیر، ناشنوایان  و نابینایان 

با حضور سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ؛
نخستین كارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف سوخت در 

استان آذربایجان غربی افتتاح شد

در  سوخت  مصرف  سازی  بهینه  آموزشی  کارگاه  نخستین 
استان آذربایجان غربی با حضور سرپرست سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای کشور افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان غربی، دکتر کورش پرند در مراسم افتتاح این 
مقام معظم رهبری)مدظله  بیانات  به  اشاره  با  آموزشی  کارگاه 
کارگاه  این  افتتاح  مصرف،  الگوی  اصالح  خصوص  در  العالي( 
زمینه  در  فنی  دانش  سطح  ارتقای  راستای  در  را  آموزشی 
فناوری های نوین و بستر سازی برای ایجاد اشتغال جوانان از 

طریق آموزش های مهارتی عنوان کرد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  پرند  دکتر 
انرژی  جامع  مدیریت  گفت:  کشور  در  انرژی  مدیریت  مبحث 
با رویکرد اصالح الگوی مصرف از طریق افزایش کارایی و بازده 
انرژی با استفاده از فناوری های نوین که از عوامل مهم در تحقق 
یک  عنوان  به  باشد،  می  انرژی کشور  ساله  بیست  انداز  چشم 

ضرورت ملی مطرح است. 
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه 
افزود: در سال گذشته 525 نفر را در این زمینه آموزش داده ایم 
که این آموزش ها منجر به ایجاد اشتغال پایدار شده و تمامی  

کارآموزان این دوره های آموزشی جذب بازار کار شده اند.
بر   بالغ  اعتباری  با  آموزشی  کارگاه  این  است،  ذکر  شایان 
های  آموزش  نفر   240 ساالنه  و  احداث  ریال  میلیون   700

مهارتی الزم را فرا گرفته و وارد بازار کار خواهند شد.

آذربایجان غربي

افتتاح مركز آموزش علمی- كاربردی تخصصی فنی و 
حرفه ای  شهرستان ارومیه

با حضور سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 
و جمعی از مسؤوالن، مرکزآموزش علمی- کاربردی تخصصی 
فنی و حرفه ای  شهرستان ارومیه  در مرکز تخصصی آموزش 

فنی و حرفه ای دارالفنون شهرستان ارومیه افتتاح شد.
  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان غربی ، دکتر کورش پرند در سخنانی هدف از 
ایجاد دوره های پودمانی مقطع دار درکنار آموزش های مهارتی 
برای  جوانان  مهارتی  و  کاربردی  توان  افزایش  را  رسمی  غیر 

ایجاد اشتغال مولد و پایدار خواند.
دکتر پرند افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده برآنیم تا 
بیش از 70 درصد دوره های پودمانی و مقطع دار را به صورت 
مهارتی ارائه کنیم و گامی بلند در راستای اشتغال جوانان برداریم.

 دکتر پرند درخصوص اجراي دوره هاي آموزش مهارت و 
فناوري اظهار داشت: دوره های آموزش عالی مهارت و فناوری 
در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای 
اجرا خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط وزارت 
علمی-  جامع  دانشگاه  طریق  از  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 

کاربردی و دانشگاه  فنی و حرفه ای صادر می شود. 
حمید رضا خانپور، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربایجان غربی نیز در مراسم افتتاح مرکز آموزش علمی -کاربردی 
تخصصی فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه گفت: این مرکز با ظرفیت 

همکاری  نامه  تفاهم  استان،  نابینایان  انجمن  پوشش  تحت 
کل  اداره  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  بین  آموزشی 

بهزیستی استان  آذربایجان غربی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومـي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
پي  در  استان  بهزیستی  کل  اداره  شد  مقرر  غربی،  آذربایجان 
اجراي این توافق نامه، شناسایی ، تشویق و معرفی مددجویان 
و معلوالن جسمی، حرکتی  و ذهنی آموزش پذیر، ناشنوایان  و 
نابینایان تحت پوشش انجمن نابینایان استان ، فضاي آموزشي 
مهارتی  و  آموزشی  نیازهای  بررسی  و  شناسایی  مناسب، 
مددجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه، تأمین فضای کارگاهی 
و هزینه ها و تجهیزات آموزشي مناسب و امکانات مربوطه را 

فراهم کند. 
اداره کل آموزش فني و حرفه اي آذربایجان غربي نیز طبق 
این توافق نامه متعهد شد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای دوره های 
آموزشی به کلیه معرفی شدگان بهزیستی، معرفی افراد واجد 
شرایط به مراکز آموزشی و آموزشگاه های آزاد جهت آموزش های 
مهارتی، تهیه استانداردهای جدید آموزش مهارت بر اساس نیاز 
و  دوره  پایان  آزمون  برگزاری  نیاز،  مورد  مربی  تأمین  سنجی، 
صدور گواهینامه مهارت به قبول شدگان و تجهیز و راه اندازی 
های  دوره  برگزاری  و  نابینایان  ویژه  کامپیوتر  آموزش  مرکز 

آموزشی مرتبط را  فراهم نماید.
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اردبیل

البرز

تخصصی  كاربردی  علمی-  آموزش  مركز  افتتاح 
فنی و حرفه ای شهرستان خلخال

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  فنی  علمی-کاربردی تخصصی  آموزش  مرکز  اردبیل،  استان 
حرفه ای خلخال با حضور فرماندار شهرستان خلخال و جمعی 

از مدیران و رؤسای ادارات این شهرستان آغاز به کار کرد.
روشندهی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
خلخال با اعالم این خبر افزود: این مرکز در راستای نظام جامع 
برنامه  قانون   21 ماده  اجرای  راستای  در  و  فناوری  و  مهارت 
تقویت  و  آموزش های مهارتی  توسعه  به منظور  توسعه  پنجم 
فرهنگ کار و مهارت آموزی در جامعه راه اندازی شده است تا 

آموزش های مهارت با نیاز بازار کار پیوند یابند.
بنا بر این گزارش، این مرکز در دو رشته تعمیرات سخت افزار 

و تولید مبلمان اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. 
الزم به ذکر است در رشته تعمیرات سخت افزار با 13 نفر 
دانشجو ثبت نام قطعی صورت گرفته و کالس ها شروع شده است. 

برای  مهارت  پروانه   900 و  هزار   18 از  بیش  صدور 
كارگران صنعت ساختمان استان البرز 

آموزش  کل  اداره  مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اداره  رئیس 

انعقاد تفاهنامه همکاری اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
البرز با دانشکده پردیس كشاورزی و منابع طبیعی كرج 

معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان البرز از انعقاد تفاهمنامه همکاری این اداره 
خبر  کرج  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  پردیس  دانشکده  با  کل 

داد .
غیاثی تبار  هدف از انعقاد این تفاهنامه را ارتقاء صالحیت های 
و  مهندسی  دانشکده  دانشجویان  توانمندسازی  و  ای  حرفه 
در  کشاورزی  های  ماشین  مکانیک  مهندسی  گروه  فناوری 
برای  الزم  های  ریزی  برنامه   : افزود  و  دانست  تحصیل  حین 
این  سوی  از  کار  بازار  نیازهای  با  متناسب  های  آموزش  ارائه 
اداره کل و ایجاد زمینه حضور فعال دانشجویان در فعالیت های 

کارآفرینی، اقتصادی و مدیریتی ، صورت پذیرفته است .
معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی 
فنی  غیر  آموزشی  های  دوره  اجرای  البرز،  استان  ای  حرفه  و 
مدیریتی مورد نیاز بازار کار برای دانشجویان در محل دانشکده 
را  از موارد این تفاهمنامه اعالم نمود که براساس آن دوره های 
آموزشی همچون کارآفرینی ،آمادگی شغلی و کارورزی برگزار 

خواهد شد.
وي برگزاری آزمون های پایان دوره  و صدور گواهینامه های 
مهارت برای پذیرفته شدگان در این آزمون ها  را از تعهدات  
این اداره کل دانست  و افزود:  تعیین صالحیت مربیان  این دوره های 
آموزشی در حال انجام است و دفترچه های ثبت نام در دوره ها  

در اختیار دانشجویان و عالقمندان قرار خواهد گرفت .
بر اساس این تفاهم نامه جلسات منظم هم اندیشی باحضور 
نمایندگان طرفین و به منظور افزایش  اثر بخشی آموزش ها 

برگزار خواهد شد.

140 نفر دانشجوی کاردانی به صورت پودمانی در رشته های برق 
الکترونیک و ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری خودرو، جوشکاری 
توانمندی  براساس  و  نموده  فعالیت  به  شروع  ابزار  ماشین  و 
وظرفیت های موجود در ترم آینده با افزایش رشته کاردانی و 

کارشناسی ترمی به فعالیت ادامه خواهد داد.

از صدور 18 هزار و 992 پروانه  البرز  فنی و حرفه ای استان 
مهارت برای کارگران صنعت ساختمان استان البرز خبر داد.

مهارت  ارزشیابی  و  سنجش  اداره  رئیس  زیدی،  محمدرضا 
اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان البرز با اشاره به تعداد 
پروانه های مهارت صادر شده برای کارگران صنعت ساختمان، 
افزود: تاکنون 337 گواهینامه مهارت نیز در حرفه های بنای 
سفت کار درجه 1،کمک بنای سفت کاردرجه 2، کمک سنگ 

کار درجه 2 و کمک نقاش درجه 2 صادر شده است.
در  متقاضی شرکت  نفر  هزار   30 تعداد  گزارش  این  بر  بنا 
جاری  سال  ماه  خرداد  در  ساختمان  صنعت  کارگران  آزمون 
جهت دریافت پروانه مهارت ثبت نام کرده اند که این آزمون ها در 
17 رشته  مرتبط با صنعت ساختمان و با همکاری  کارشناسان 
و آزمونگران در حال برگزاری است و در ابتدای بهمن سال جاری 

پایان خواهد یافت.
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اصفهانایالم

انعقاد تفاهم نامه آموزشی اداره كل آموزش فني و 
حرفه اي استان ایالم با بسیج سازندگی 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
به  منظور توسعه آموزش های فنی و حرفه ای  ایالم،  استان 
و ارائه خدمات آموزشی به سایر ارگان ها و نهادها تفاهم نامه 
آموزشی بین بسیج سازندگی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان برای سه ماهه چهارم سال جاری منعقد شد .
 در این جلسه که با حضور معاون آموزشی، مسؤول آموزش 
و کارشناسان آموزش و رئیس بسیج سازندگی و کارشناسی آن 
از ظرفیت های  برگزار شد، مقرر گردید بسیج سازندگی  نهاد 
ترویج جهاد کشاورزی برای اجرای دوره های آموزشی استفاده 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  مراکز  به  را  کارآموزان خود  و  نموده 

معرفی کند. 
همچنین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای ایالم متعهد شد 
ارائه  را  سازندگی  بسیج  متقاضیان  نیاز  مورد  های  آموزش  تا 
نموده و ظرفیت های مراکزی که دارای خوابگاه شبانه روزی 

می باشند را در اختیار مهارت آموزان قرار دهند. 

افتتاح 2 كارگاه ویژه آموزش نوین استاد شاگردی 
در شهرستان ایوان 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
ایالم، در راستای سیاست های سازمان آموزش فنی و  استان 
حرفه ای کشور مبنی بر ایجاد تنوع در ارائه خدمات آموزشی 
همراه با سایر مراکز در سطح کشور، در مرکز ایوان دو کارگاه 
ویژه اجرای طرح آموزش نوین استاد شاگردی در رشته های 
کابینت سازی mdf، با حضور مسؤوالن شهرستان افتتاح شد. 
فقیه  ولی  نماینده  افتتاحیه،  مراسم  در  گزارش،  این  بر  بنا 
و امام جمعه، فرماندار، بخشدار، شهردار، اعضای شورای شهر، 
مدیران سایر ارگان های شهرستان و مدیر کل سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای استان حضور داشتند. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشي مركز آموزش هاي 
تخصصي صنایع غذایي و كشاورزي اصفهان با سازمان 

نظام مهندسي كشاورزي

کشاورزي  و  غذایي  صنایع  تخصصي  هاي  آموزش  مرکز 
طبیعي  منابع  و  کشاورزي  مهندسي  نظام  سازمان  با  اصفهان 

تفاهم نامه همکاري آموزشي منعقد کرد.
ارتقاء  راستاي  در  جانبه  دو  هاي  همکاري  توسعه  هدف  با 
مهارت هاي فني و حرفه اي بخش کشاورزي، منابع طبیعي و 
محیط زیست ، استفاده بهینه از توانایي ها و ظرفیت هاي اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي استان و سازمان نظام مهندسي در 
راستاي تعهدات دو طرف و همچنین استفاده از ظرفیت هاي 
سازمان نظام مهندسي براي اجراي آموزش استاد شاگردي در 
بخش کشاورزي و صنایع غذایي تفاهم نامه همکاري در آذرماه 

سال جاري در شش ماده تنظیم شده و قابل اجرا مي باشد. 
تنظیم دوره هاي آموزشي مورد نیاز سازمان نظام مهندسي 
در پورتال آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در 
قالب آموزش هاي دولتي یا استاد – شاگردي ، برگزاري آزمون 
پایان دوره جهت شرکت کنندگان و صدور گواهینامه مهارت 
براي قبول شدگان، بهره گیري از اساتید معرفي شده از سوي 
مجوز  صدور  آموزشي،  هاي  دوره  در  مهندسي  نظام  سازمان 
تأسیس آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي کشاورزي جهت 
مهندسي  نظام  سازمان  توسط  که  شرایط  داراي  هاي  شرکت 
معرفي مي شوند و ... از جمله تعهدات اداره کل آموزش فني و 

حرفه اي استان اصفهان در این تفاهم نامه مي باشد .
روشن، سرپرست مرکز آموزش هاي تخصصي صنایع غذایي 
و کشاورزي اصفهان تعهدات مشترک دو طرف را همکاري در 
خصوص برگزاري بازدیدهاي آموزشي و کارآموزي در محیط کار، 
همکاري در تدوین استانداردهاي مهارتي و کاربردي در بخش 
کشاورزي، برگزاري همایش هاي علمي و مهارتي، همکاري در 

اجراي طرح هاي تخصصي و پژوهشي و ... عنوان کرده است.

كارگاه آموزشي UPVC در مركز آموزش هاي تخصصي 
صنایع ساختمان اصفهان افتتاح و به بهره برداري رسید

با حضور اسماعیلي معاون سیاسي امنیتي استاندار اصفهان، 
و  اسالمي  شوراي  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده  فوالدگر، 
جمعي از مسؤوالن استاني کارگاه آموزشي UPVC در مرکز 
به  و  افتتاح  اصفهان  تخصصي صنایع ساختمان  هاي  آموزش 

بهره برداري رسید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
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بوشهر

تهران

ارائه بیش از 44 هزار نفر ساعت آموزش در بخش آموزش 
روستایي توسط اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

بوشهر

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر، 44 هزار و 250 نفر ساعت آموزش های مهارتی 

در 9 ماهه سال جاري در استان بوشهر اجرا شده است.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  روستایي  آموزش  دفتر 
و  آموزشي  عدالت  راستاي  در  افزود:  خبر  این  اعالم  با  بوشهر 
بهره مندي مناطق روستایي و دور دست استان از آموزش هاي 
مهارتي بخشي از تعهدات آموزشي اداره کل در قالب آموزش هاي 

روستایي تحقق یافته است. 
این گزارش افزود: در 9 ماهه سال جاري 44 هزار و 250  
از  دوره  عنوان   28 در  نفر   289 معادل  آموزش  ساعت،  نفر- 
جمله سازنده تاج و گل دست عروس، مدیر پرورش مرغ گوشتی، قالی 
بافی تابلویی، پرورش قارچ دکمه ای، شهروند الکترونیک، پرده دوز، 
ICDL درجه 2، پرورش گیاهان دارویی، پرورش گیاهان آپارتمانی، 
طراحی فضای سبز، حصیرباف، معرق کار چوب، پرورش گل در فضای 
آزاد و معرق ساقه گندم در حوزه روستایي صورت پذیرفته که 74درصد 
تحقق عملکرد این حوزه از آموزش هاي فني و حرفه اي استان 
مي باشد و تا پایان سال جاری 100 درصد تعهدات اجرایی خواهد شد.  

بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرمانداری 
شهرستان بهارستان از مركز در حال احداث نسیم شهر 

استان تهران 
 

آذریان معاون برنامه ریزی، اداری و مالی به همراه کارشناسان 
فرمانداری شهرستان بهارستان آذر ماه سال جاری از مرکز در 

حال احداث نسیم شهر استان تهران بازدید بعمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان تهران، کابلی سرپرست مرکز در حال احداث نسیم شهر 
در ابتدای جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام 
شده از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و 

برگزاری همایش مدیران منطقه 3 آموزش فنی و حرفه ای 
كشور در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  فنی  آموزش   3 منطقه  کارگروه  اولین جلسه  بوشهر،  استان 
حرفه ای کشوری با حضور مدیران کل، معاونان و رؤسای مراکز 
سنجش و ارزشیابی مهارت استان های فارس، کهگیلویه و بویر احمد، 
خوزستان و بوشهر به میزبانی اداره کل استان بوشهر در مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای گناوه برگزار شد. 
 بنا بر همین گزارش، این نشست با سخنرانی حسین خمسه 
مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر و رئیس کارگروه  

نشست های تخصصی کارگروه ها آغاز شد.  
گفتنی است: بررسی راه کارهای اجرایی برای ارتقای اثربخشی 
افزایشی  کارهای  راه  بررسی  مهارتی،  های  آموزش  کارآیی  و 
نقد روش  مهارتی،  آموزش های  الملل در حوزه  بین  تعامالت 
نتایج  از  مندی  بهره  و چگونگی  کارآموزان  رهگیری  در  فعلی 
صورت  به  کتبی  های  آزمون  اجرای  بررسی  همچنین   و  آن 

آموزش  مركز  آموزشي  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
فني و حرفه اي ارتقاء مهارت مورچه خورت اصفهان با 

شركت انتقال بهینه سیاالت

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  کار  نیروي  مهارت  سطح  باالبردن  هدف  با  اصفهان،  استان 
افزایش بهره وري، تفاهم نامه آموزشي بین مرکز ارتقاء مهارت 
براي  سیاالت  بهینه  انتقال  شرکت  با  اصفهان  خورت  مورچه 
برگزاري دوره هاي مهارتي براي شاغالن این شرکت منعقد شد.

بنا بر این گزارش، به دنبال اجراي این تفاهم نامه دوره هاي 
مهارتي با عنوان گرمایش از کف و تأسیسات عمومي ساختمان 
توسط مربي مرکز ارتقاء مهارت مورچه خورت در محل کارگاه 
آموزشي مرکز برگزار می شود و شرکت کنندگان پس از قبولي 
در آزمون هاي کتبي و عملي گواهینامه مهارت دریافت می کنند. 
در این تفاهم نامه تجهیز کارگاه هاي آموزشي و همچنین 
مواد مصرفي مورد نیاز برگزاري دوره توسط شرکت انتقال بهینه 

سیاالت تأمین شده است .

ساخت  آموزش  هدف  با   UPVC آموزشي  کارگاه  اصفهان، 
پنجره هاي دو جداره و با هزینه اي بالغ بر 700 میلیون ریال 
در راستاي سیاست هاي دولت در خصوص بهینه سازي مصرف 

سوخت به بهره برداري رسید.

الکترونیکی و آسیب شناسی آن محورهای مورد بحث در کارگروه های 
تخصصی بود.

 شایان ذکر است، نتایج همایش مذکور توسط  رئیس کار گروه 
مدیران منطقه 3 کشوري جهت انعکاس به سازمان جمع بندي 

شد. 
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  چهارمحال و بختیاري

خراسان رضوي

از  افغانستان  كشور  خبرنگاران  از  جمعی  بازدید 
روند اجرای آموزش های فنی و حرفه ای ویژه اتباع 

خارجی در استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش 
و  خبرنگاران  از  جمعی  رضوی،  خراسان  ای  حرفه  و  فنی 
مسؤوالن جراید، خبرگزاری ها و رسانه های کشور افغانستان 
از روند اجرای آموزش های فنی و حرفه ای ویژه اتباع خارجی 
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی بازدید کردند.

از  بازدید  روزه  برنامه های چند  ادامه  در  گروه خبری  این 
روند زندگی مهاجران افغان در استان خراسان رضوی با حضور 
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای این استان روند اجرای آموزش های 
فنی و حرفه ای ویژه اتباع خارجی در این مراکز آموزشی را از 

نزدیک مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.
خبرنگارانی از تلویزیون های نور، راه فردا، تمدن، آریانا، آرزو، 
ملی، آسیا و همچنین خبرنگارانی از خبرگزاری صدای افغان، 
رادیو صدای  و  افغانستان  غرب  حوزه  پرس،  هرات  هاریوانیوز، 
مردم افغانستان در این گروه خبری حضور داشتند که با حضور 
در کارگاه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
از حیث  آموزشی  ارزیابی دوره های  و  بازدید  بر  رضوی عالوه 
کیفی و کمی به گفتگو با مهاجران شرکت کننده در این دوره های 

آموزشی پرداختند.

كل  اداره  بین  آموزشی  همکاری  قرارداد   2 انعقاد 
آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری 

و دانشگاه آزاد اسالمی اردل و فارسان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان چهارمحال و بختیاری ، 2 قرارداد همکاری آموزشی بین 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری 

و دانشگاه آزاد اسالمی اردل و  فارسان منعقد شد.
سعیدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان چهار محال و 
بختیاری در این خصوص افزود: این 2 قرارداد همکاری در راستای 
ارتقاء صالحیت های حرفه ای و توانمند سازی دانشجویان دانشگاه 
در حین تحصیل، متناسب با نیازهای بازار کار و ایجاد زمینه های 
الزم جهت حضور فعال دانشجویان در فعالیت های کارآفرینی، 
اقتصادی و مدیریتی کشور و همچنین به منظورفراهم آوردن 
منعقد شده  پژوهشی  و  آموزشی  زمینه همکاری های سازنده 

است .
به موجب قرارداد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان و دانشگاه آزاد اسالمی اردل که در محل مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای اردل امضا گردید، مقرر شد اداره کل آموزش 
ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  های  دوره  استان  ای  حرفه  و  فنی 
جهت دانشجویان در حرفه اتومکانیک را مطابق با استاندارد های 
آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار کند و 

زمان اجرای این قرارداد 3 ماه پیش بینی شده است.
بنا بر این گزارش همچنین به موجب قرار داد آموزشی اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهار محال و بختیاری و 
دانشگاه آزاد اسالمی فارسان مقرر شد تا آموزش فنی و حرفه ای 
استان دوره های آموزشی فنی و حرفه ای جهت دانشجویان در 

حرفه های تأسیسات برقی و مکانیکی را مطابق با استاندارد های 
آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار نماید و 

زمان اجرای این قرارداد نیز 2 ماه پیش بینی شده است.
این گزارش افزود: طبق این 2 قرارداد تأمین مربی واجد الشرایط 
برای اجرای دوره های آموزشی، تهیه مواد مصرفی مورد نیاز، 
تجهیز کارگاه آموزش عملی و تئوری و نظارت بر حسن اجرای 
از  و  باشد  استان می  ای  بر عهده فنی و حرفه  دوره آموزشی 
تعهدات کارفرمایان می توان به معرفی دانشجویان، ارائه برنامه 

و پرداخت مبلغ قرارداد اشاره کرد.

با تأکید بر نقش آموزش های مهارتی در جهت اعتالی فرهنگ 
کار و خدمت رسانی به جوانان جویای اشتغال در سطح منطقه، 
تقاضای  مرکز  آموزشی  های  کارگاه  اندازی  راه  خصوص  در 
تخصیص اعتبارات الزم از محل شهرستان و یا استان را داشتند.

معاون فرماندار بهارستان همکاری و مساعدت در خصوص 
فرمانداری  جاری  امورات  اهم  از  را  مربوطه  اعتبارات  جذب 

مذکور عنوان کرد.
مربع  متر  هزار  یک  زیربناي  با  مرکز  این  است  بذکر  الزم 
فضاي اداري و آموزشي در مراحل پایاني عمراني است و رشته هاي 
کار  الکترونیک  هاي  رشته  شامل:  مرکز  آموزشي  پیشنهادي 
صنعتي، تأسیسات لوله کشي سرد و گرم، برق کار ساختمان، 

گوهر تراشي و رایانه )سخت افزار و نرم افزار ( است.
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ای شماره 2 مشهد، شماره 4  و حرفه  فنی  آموزش  مراکز 
هم  جام  تربت   20 شماره  مرکز  همچنین  و  مشهد  خواهران 
اکنون در حال آموزش مهاجران و اتباع خارجی می باشند که 
آموزش های فنی و مهارتی را در حرفه های تعمیرکار برق کار 
خودرو، لوله کش وسایل بهداشتی، برقکار ساختمان، قالیبافی، 
خیاطی، حسابداری و آرایش و پیرایش زنانه را برای مهاجران و 

اتباع خارجی اجرا می کنند.
دوره های  این  در  اتباع خارجی شرکت کننده  و  مهاجران 
های  آموزش  اجرای  و  نحوه  از  رضایت  ابراز  ضمن  آموزشی 
مهارتی و فنی خواستار تداوم این آموزش ها و ارتقاء حرفه های 

آموزشی بودند.
هم اکنون حدود 211 نفر از مهاجران و اتباع خارجی مشغول 
فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای در مراکز آموزش فنی و 

حرفه ای خراسان رضوی می باشند. 

آغاز عملیات اجرایی 6 پروژه عمرانی آموزش فنی و 
حرفه ای در استان خراسان شمالی

 
عملیات اجرایی 6 پروژه عمرانی آموزش فنی و حرفه ای در 

استان خراسان شمالی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خراسان شمالی ، عملیات پی کنی پروژه مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای خواهران مانه و سملقان  با یک هزار و 28 متر مربع 
زیربنا شامل یک سوله دارای 3 کارگاه آموزشی با قراردادی به 
مبلغ 2 میلیارد و 880 میلیون ریال  از تاریخ 90/09/10 آغاز 
شده است و مبلغ  یک میلیارد ریال اعتبار برای پروژه در سال 

جاری مصوب شده است.
این گزارش همچنین از آغاز عملیات اجرایی پروژه کارگاه 
با  شیروان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  ساختمان  صنعت 
زیربنای یک هزار و 28 متر مربع خبر داد و افزود : این پروژه 
به مبلغ 3 میلیارد  با قراردادی  شامل یک سوله و سه کارگاه 
و 250 میلیون ریال و اعتبار مصوب سال جاری به مبلغ 800 

میلیون ریال در دست اقدام می باشد.
خواهران  مرکز  پروژه  احداث  عملیات  گزارش،  این  بر  بنا 
، شامل 2 سوله  بنای 2 هزار و 56 متر مربع  زیر  با  اسفراین 
 170 و  میلیارد   6 قرارداد  مبلغ  با  آموزشی  کارگاه   6 دارای 
میلیارد   2 مبلغ  به  جاری  سال  مصوب  اعتبار  و  ریال  میلیون 

و 650 میلیون ریال، از تاریخ 10 آذر ماه 90 آغاز شده است.
عملیات  آغاز  برای  زمین  تحویل  از  ادامه  در  گزارش  این 
افزود:  و  داد  خبر  بجنورد  شهرستان  خواهران  مرکز  احداث 
مرکز  پروژه  ساختمانی  پروانه  اخذ  جهت  پیگیری  اکنون  هم 

خراسان شمالي

خراسان جنوبي 

و  میلیارد   6 مبلغ  به  قراردادی  با  بجنورد  خواهران شهرستان 
480 میلیون ریال  در زمینی به مساحت 2 هکتار و زیربنای 

یکهزار و 483 متر مربع  در دست اقدام می باشد .
ریال  میلیون    750 و  میلیارد  یک  است،مبلغ  ذکر  شایان 
اعتبار جهت اجرای پروژه فوق  در سال جاری مصوب شده است.

پیمانکار،  تعیین  مناقصه،  برگزاری  از  ادامه  در  گزارش  این 
اجرایی پروژه مجتمع خوابگاهی  آغاز عملیات  تحویل زمین و 
اسفراین خبر داد و اعالم کرد: عملیات احداث پروژه مذکور در 
زیربنای یک هزار و 20 متر مربع با قراردادی به مبلغ 4 میلیارد 
 2 مبلغ  به  جاری  سال  مصوب  اعتبار  و  ریال  میلیون   200 و 

میلیارد ریال آغاز شده است.
بنا بر این گزارش  احداث نخستین مرکز آموزش هتلداری 
و گردشگری استان درآینده ای نزدیک آغاز  می شود  و  نقشه 
احداث مرکزآموزش هتلداری و گردشگری در دست تهیه  است و 
به زودی مناقصه پروژه جهت شناسایی پیمانکار برگزار خواهد شد .

شایان ذکر است، مرکز فوق در زمینی به مساحت 4 هکتار 
و زیربنای 2500 متر مربع با اعتبار مصوب سال جاری به مبلغ  

2 میلیارد ریال احداث خواهد شد .

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسالمی: 
مهارت آموزی رمز موفقیت و تضمین آینده افراد است

حجت االسالم و المسلمین قربانی نماینده مردم قائنات در 
مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان، مهارت آموزی را رمز موفقیت و تضمین آینده افراد عنوان و 
بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و دغدغه نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی و دولت و تأکیدات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در خصوص اشتغال، مصوبات خوبی در 
خصوص آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفته و امیدواریم با 
دید خوبی که نمایندگان به بحث آموزش های مهارتی و فنی دارند، 

کمک های بیشتری به آموزش های فنی و حرفه ای ارائه شود.
خوش آیند به تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری اشاره 
و  ارتقاء  با هدف  فناوری  و  مهارت  های  آموزش  افزود:  و  کرد 
گسترش دانش کار و فناوری و به روز کردن مهارت های شغلی 
افراد و به منظور  افزایش بهره وری در تمام سطوح تحصیلی 
برنامه ریزی شده است که این آموزش ها به دو صورت آموزش های 

رسمی و تکمیلی بین سطوح طراحی و اجرا خواهد شد.
جنوبی،  خراسان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
به  نسبت  استان  در  را  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  تعداد 
افزود: در تجهیز کارگاه های  کل کشور مطلوب عنوان کرد و 
آموزشی مراکز دقت شده  است تا از جدید ترین دستگاه ها و 

تجهیزات روز  استفاده شود.
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خوزستان

زنجان برگزاری دوره آموزش نانوایان در مركز آموزش فنی 
و حرفه ای خرمشهر

رئیس مرکز آموزش فنی  و حرفه ای خرمشهر به منظور کمک 
به عرضه بهداشتی نان در شهرستان از برگزاری دوره آموزش 

نانوایان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خرمشهر خبر داد.
سواعدي افزود: مرکز فنی  و حرفه ای شهرستان خرمشهر در 
راستای رفاه حال شهروندان و کمک به حرفه نانوایی مبادرت به 

برگزاری دوره آموزش نانوایی در این مرکز کرده است.
شهرستان  حرفه ای  فنی  و  آموزشی  مرکز  کرد:  اضافه  وي 
خرمشهر با آموزش های تئوری و عملی در این زمینه کارگران 
نانوایی های شهرستان را در خصوص نحوه تهیه خمیر و پخت 
نان آموزش داده و موارد بهداشتی را نیز به آنها متذکر می شود.

اتحادیه  و  نان  و  آرد  اجرایی  امور  از همکاری  ادامه  وي در 
صنف نانوایی شهرستان برای برگزاری این دوره رایگان خبر داد 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  فعال  حضور 
و  پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه  نخستین  در  استان 

فناوری خراسان جنوبی 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در  خراسان جنوبی، 
نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی 

که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، حضور فعال یافت.
المللی  بین  های  نمایشگاه  محل  در  که  نمایشگاه  این  در 
استان برپا شد، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با ارائه 
5 طرح پژوهشی موتور بهبود یافته XU7، جعبه ساز پنوماتیک 
اتومات، اره پروفیل بُر پنوماتیک اتومات، النچر پرتاب موشک 
فول پنوماتیک و میز هیدرولیک در این نمایشگاه حضور یافت.

خوش آیند، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با بیان 
این مطلب که دستاوردها و طرح های پژوهشی مراکز آموزش 
معظم  مقام  بیانات  تحقق  راستای  در  استان  ای  حرفه  و  فنی 
جهت  در  و  سازمان  عالی  اهداف  و  العالی(  )مدظله  رهبری 
گسترش و معرفی ظرفیت های علمی و فنی آموزش هاي فنی 
های  کارگاه  و  مراکز  در  شده  سعی  افزود:  است،  ای  حرفه  و 
آموزشی، آموزش های ارائه شده به کارآموزان در قالب پروژه و 
طرح های پژوهشی برنامه ریزی و اجرا شود تا عالوه بر درک 
پیاده  و  با شیوه طراحی  علمی،  و  تئوری  های  آموزش  بیشتر 

سازی آموزش ها در عمل آشنایی کامل پیدا کنند.
خاطر نشان می شود، استاندار خراسان جنوبی و امام جمعه 
آموزش فنی و حرفه ای  اداره کل  از غرفه  بیرجند  شهرستان 

استان بازدید کردند.

و گفت: واحدهای نانوایی می توانند با شرکت در این دوره های 
گامی  نانوایی ها  در  موجود  راستای حل مشکالت  در  آموزشی 

مثبت بردارند.
رئیس مرکز فنی  و حرفه ای خرمشهر با اشاره به اینکه نان 
در سبد غذایی گروه های کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بیشتر 
نمایان می شود، تصریح کرد: واحدهای نانوایی، متأثر از مسائل 
اقتصادی تمایلی به ساماندهی وضع فیزیکی و بهداشتی مکان 
با حرارت  از ماشین آالت غیراستاندارد  اغلب  ندارند و  را  تولید 
و  فنی  الزم  اطالعات  فاقد  که  غیرماهر  کارگران  و  مستقیم 
تغذیه ای و بهداشتی بوده و استفاده در مورد نقش و تأثیر مواد 
اولیه، افزودنی ها و روش های جدید تهیه خمیر و خواص خمیر 

حاصل از آردهای مختلف آموزش های الزم را نیز ندیده اند.

مهارت  اشتغال  رهگیری  در  كشوری  دوم  رتبه  كسب 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  توسط  آموختگان 

استان زنجان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان موفق به اخذ 
رتبه دوم کشوری در رهگیری اشتغال مهارت آموختگان شد.

استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
زنجان با بیان این خبر افزود: با توجه به اینکه مشاوره و هدایت 
آموزشی کار آموزان بر بهبود ضریب اشتغال و افزایش اثر بخشی 
سال  نخست  ماهه  در شش  است،  مؤثر  مهارتی  های  آموزش 
1389 با 3 هزار و 596 نفر کارآموز شرکت کننده در دوره های 
آموزشی مراکز ثابت و قبولی 80 درصدی کار آموزان در دور ه ها، 

آغاز به كار مراكز آموزش علمی-كاربردی تخصصی 
فنی و حرفه ای در استان خوزستان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان از آغاز به 
کار مراکز علمی- کاربردی در اهواز و دزفول خبر داد.

قالوند با اعالم این خبر گفت: ارتقاء مهارت جوانان منطقه و 
ارتباط آموزش های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و در نهایت 
از  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  اشتغال  زمینه  نمودن  فراهم 

اهداف راه اندازی این مراکز می باشد.
کاربردی تخصصی  آموزش علمی-  اظهار داشت: مرکز  وی 
با یکصد دانشجو در سه  اهواز  امام علی )ع(  ای  فنی و حرفه 
رشته ماشین افزار، جوشکاری و تعمیر و نگهداری خودرو مرکز 
آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای دزفول با 40 
دانشجو در سه رشته تعمیر و نگهداری خودرو، برق- الکترونیک 
و جوشکاری درمقطع کاردانی به صورت پودمانی آغاز به کار کردند.
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سمنان

516 نفر از کار آموزان اشتغال یافتند. 
وی با بیان اینکه 285 نفر از کار آموزان رهگیری شده قبال 
شاغل بوده اند، افزود: تعداد اشتغال یافتگان مرتبط با دوره های 
دولتی   ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  در  شده  آموزشی طی 

452 نفر می باشد.

افتتاح 2 مركز آموزش علمی- كاربردی تخصصی فنی 
و حرفه ای در شهرستان های سمنان و  شاهرود 

دو مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
شهرستان سمنان و شاهرود با حضور جمعی از مقامات استانی 

افتتاح و فعالیت خود را آغاز کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سمنان، در آیین افتتاح این دو  مرکز، ابراهیم محمودی 

استان زنجان در  نانوایان  از  نفر  از 900  آموزش بیش 
مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان زنجان، تعداد 944 نفر از نانوایان استان زنجان تا پایان 
آبان ماه سال جاری ، در قالب 5 حرفه کارگر پیشکار واحدهای 
تولید نان ،کارگر خمیر گیر و چانه گیر لواش، کارگر خمیر گیر و 
چانه گیر بربری ،کارگر خمیر گیر و چانه گیر سنگک و کارگر خمیر 
گیر و چانه گیر تافتون در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، 

آموزش های عملی و تئوری ارتقای مهارتی خود را طی کردند.
قاسم صیادی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان گفت: 
از بین مراکز آموزشی که به آموزش نانوایی می پردازند، رتبه 
نخست در تعداد نفرات آموزش دیده در سطح استان را مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شهید مفتح زنجان با 643 نفر و حدود 

63 درصد به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بیشترین تعداد شرکت کننده در دوره های آموزشی، 
دوره پیشکار واحد های تولید نان با 717 نفر و دوره خمیر گیر و چانه گیر 

تافتون با 4 نفر کمترین تعداد شرکت کننده را تشکیل می دهند.
صیادی همچنین خاطر نشان کرد: تعداد نفرات تعهد شده 
جهت آموزش های ویژه نانوایان مطابق با تفاهم نامه منعقده با 
شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهارده، 840 نفر و در 
بازه زمانی یکساله از 10/01/ 1389الی 1390/09/30 بوده، که با 
در نظر گرفتن میزان آموزش ها، عملکرد آموزشی حدود 20 درصد 
از میزان تعهد شده بیشتر می باشد و با توجه به مهلت باقیمانده 

از مدت تفاهمنامه شاهد افزایش این تعداد خواهیم بود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: مجوز 
ایجاد دو مرکز آموزش علمی -کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
های  رشته  در  سمنان  شهرستان  در  سمنان  استان  سطح  در 
شهرستان  در  و  رایانه  افزار  سخت  ابزار،  ماشین  جوشکاری، 
و  تعمیر  دقیق،  ابزار  الکترونیک  برق  های  رشته  در  شاهرود 
نگهداری خودرو و مکانیسین ماشین های کشاورزی صادر شده 
است که مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
شهرستان سمنان با پذیرش حدود 25 دانشجو در رشته سخت افزار 

رایانه عماًل کار خود را آغاز کرد.
بنا بر این گزارش مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی 
برق  های  رشته  در  نیز  شاهرود  شهرستان  ای  حرفه  و  فنی 
مکانیسین  و  نگهداری خودرو  و  تعمیر  دقیق،  ابزار  الکترونیک 
 45 حدود  پذیرش  با  و  شده  صادر  کشاورزی  های  ماشین 

دانشجو عماًل کار خود را آغاز کرده است.
 ابراهیم محمودی با ذکر این مطلب که  در مرحله نخست 
دانشجویان در مقطع کاردانی پودمانی پذیرش شده اند، گفت: 
در صورت اخذ مجوز، این مراکز تا دوره های کارشناسی و به 

صورت ترمی قابل ارتقاء می باشند . 
وی سپس با تأکید بر اینکه سطوح تحصیلی در هر دو نظام 
آموزش عالی نظری و نظام آموزش عالی مهارت و فناوری، از 
نظر ارزش هم تراز است خاطرنشان ساخت که فارغ التحصیالن 
هر یک ازسطوح تحصیلی در این دو نظام می توانند بر اساس 
شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش، در سطوح باالتر هر یک از 

دو نظام ادامه تحصیل دهند.
در  فناوری  و  مهارت  عالی  آموزش  های  دوره   : افزود   وی 
دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای اجرا 
خواهد شد و مدارک تحصیلی این دوره ها توسط وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری و از طریق دانشگاه جامع علمی- کاربردی و 

دانشگاه فنی و حرفه ای صادر می شود. 
بهرامی نسب رییس دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان 
نیز ضمن قدردانی از تالش ها و پیگیری های مستمر مدیریت و 
سایر مسؤوالن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، 
تجهیزات و امکانات این اداره کل را مطابق با استانداردهای روز 
عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد تا با راه اندازی و فعالیت مراکز 
سایر  در  ای  حرفه  و  فنی  تخصصی  کاربردی  علمی-  آموزش 
شهرستان های استان ، شاهد توسعه کمی و کیفی آموزش های 
مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش های کاربردی و نیز تأمین 
نیاز آموزشی حوزه های مختلف شغلی در سطح استان باشیم. 

صدور بیش از1200 فقره مجوز مشاغل خانگی در استان 
سمنان

محمودي، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 
در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان سمنان گفت: تاکنون 
بالغ بر یک هزار و 296 فقره مجوز مشاغل خانگی از طریق اداره 

کل آموزش فنی و حرفه ای سمنان صادر شده است .
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سیستان و بلوچستان

ایجاد كارگاه های جدید مهارتی در زندان زاهدان

های  دوره  برگزاری  بیشتر جهت  هماهنگی  ایجاد  هدف  با 
و  سیستان  استان  زندانیان  ویژه  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
بلوچستان جلسه ای با حضور معاون اصالح و تربیت زندان های 
استان و مسؤوالن آموزش ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای و 
زندان های استان و معاون  آموزش و پژوهش اداره کل آموزش 

فنی وحرفه ای استان در این  اداره کل برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش  فنی و حرفه ای 
استان سیستان و بلوچستان، در این جلسه پس از بحث و تبادل 
نظر مقرر شد، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کارگاه های 
جدید مهارتی در زندان زاهدان را راه اندازی کند و اداره کل 
اعتبارات  تأمین  و  ها  کارگاه  تجهیز  نیز در خصوص  ها  زندان 

همکاری الزم را داشته باشد.
به  زندانیان  این گزارش، همچنین مقرر شد، معرفی  بر  بنا 
کارگاه های آموزشی با هماهنگی کارشناس اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان انجام شود تا زندانی  بر اساس توانمندی ها  و  
استعداد های الزم  پس از مشاوره به کارگاه مهارتی مورد نظر 

معرفی شود. 

كاربردی  علمی-  آموزش  مركز  سه  كار  به  آغاز 
استان  های  شهرستان  در  ای  حرفه  و  فنی  تخصصی 

سیستان و بلوچستان

سه مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان راه اندازی شد.

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
استان سیستان و بلوچستان ، محمد جهانتیغی مدیر کل آموزش 
فنی و حرفه ای این استان با اعالم این مطلب اظهار داشت: با هدف 
ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای و یادگیری مهارت به صورت 
تئوری و عملی سه مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و 
حرفه ای در شهرستان های زاهدان، زابل و چابهار راه اندازی شد .

افزود: مراکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و  وی 
حرفه ای زاهدان در رشته های تعمیر و نگهداری خودرو، برق 
– الکترونیک و ابزار دقیق، مرکز زابل در رشته های تعمیر و نگهداری 
خودرو و جوشکاری و مرکز چابهار در رشته های تعمیر و نگهداری 

خودرو و برق – الکترونیک و ابزار دقیق دانشجو پذیرفته است.
تخصصی  علمی-کاربردی  آموزش  مرکز  گفت:  جهانتیغی 
فنی و حرفه ای چابهار بیشترین تعداد دانشجو را داشته است 
به طوری که 32 نفر در رشته تعمیر و نگهداری خودرو و 38 

نفر  در رشته برق- الکترونیک و ابزاردقیق ثبت نام  کرده اند.
بلوچستان  و  سیستان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر 
خاطر نشان کرد : عالوه بر رشته های یاد شده از ترم بهمن  ماه 
در مراکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای زاهدان 
رشته های جوشکاری و ارتباطات فناوری اطالعات ) ICT ( و 

در مرکز زابل ، برق– الکترونیک و ابزار دقیق و در مرکز چابهار 
رشته  فناوری اطالعات و ارتباطات ) ICT ( راه اندازی خواهد شد و 

در مقطع کاردانی ناپیوسته دانشجو می پذیرد. 
شایان ذکر است به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدای 
مراکز  بلوچستان  و  سیستان  مظلوم  شهدای  ویژه  به  اسالم 
آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای سطح استان 
به نام  شهیدان بزرگوار نامگذاری شده است که مرکز زاهدان 
به نام مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
شهدای شعبانیه زاهدان مرکز زابل به نام مرکز آموزش  علمی- 
و  زابل  تاسوکی  شهدای  ای  حرفه  و  فنی  تخصصی  کاربردی 
مرکز چابهار به نام مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی 

و حرفه ای شهدای تاسوعای حسینی چابهار نام گرفته است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان سمنان، محمودی در این خصوص گفت: مشاغل خانگی 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار  وزارت  دار  اولویت  به عنوان طرح 
مصوبه  با  نفری  میلیون   2/5 اشتغال  تعهدات  تحقق  جهت 
حال  در  ها  استان  در  کشور  گذاری  سرمایه  اشتغال  کارگروه 

اجرا است .
وی با ارائه گزارشی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 
استان اعالم کرد: تاکنون یک هزار و 548 درخواست دریافت و 
بالغ بر یک هزار و 200 فقره مجوز مشاغل خانگی صادر شده و 
اطالعات بالغ بر 899  نفر جهت دریافت تسهیالت به دبیرخانه 
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری ارسال که از این تعداد، حدود 

366 نفر به بانک ها معرفی شده اند .
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در این جلسه 
تصریح کرد که با جذب  86 نفر از 400 نفر تعهد اشتغال، حدود 
23 درصد تعهدات استان در زمینه مشاغل خانگی محقق شده است.

فارس

امضاء تفاهم نامه همکاری بین اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای فارس با شركت مخابرات این استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
فارس، تفاهمنامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
فارس با شرکت مخابرات استان این با موضوع استفاده از بستر 
الکترونیک موجود در 540 دفتر ICT روستایی به منظور ارائه 
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قزوین

قم

تعیین  قزوین  در  ساختمانی  كارگر  هزار   11 از  بیش 
سطح  شدند 

از  گفت:  قزوین  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
مشاغل  کارگران  از  نفر   28 و  هزار  تاکنون 11  امسال  ابتدای 
ساختمانی در این استان در سطوح یک، دو و سه سطح بندی 

شدند و گواهی نامه  مهارت دریافت کردند.
سید محمد حسینی با اعالم این مطلب که 10 هزار و 887 
نفر از کارگران ساختمانی استان قزوین امسال در سطح یک، 
سطح بندی و گواهی نامه مهارت دریافت کرده اند، اظهار کرد: 
بیشترین میزان سطح بندی کارگران ساختمانی استان را سطح 

یک )مقدماتی( تشکیل می دهد. 
وی همچنین از سطح بندی به ترتیب 133 نفر از کارگران 
ساختمانی استان در سطح دو و 8 نفر در سطح 3 طی سالجاری 
کارگران  به  نیاز  مورد  های  آموزش  ارایه  گفت:  و  داد  خبر 
ساختمانی، سطح بندی و ارایه گواهی نامه مهارت به آنان همچنان از 

سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مورد توجه است. 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین، آرماتوربندی، 
لوله کشی شیرآالت بهداشتی، گچکاری، برق کشی، عایق کاری، 
سفت کاری، اسکلت سازی، بتن ریزی، کاشی کاری، سنگکاری، 
قالب بندی، نقاشی، در و پنجره سازی، لوله کشی گاز و نقشه برداری 
را 15 حرفه پرکاربرد در صنعت ساختمان یاد کرد که از سوی 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای ویژه کارگران ساختمانی سطح 

بندی و آموزش داده می شوند. 
به  آموزش  و  بندی  سطح  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
کارگران ساختمانی به هر میزان که مورد نیاز کارگران باشد، 
ادامه پیدا خواهد کرد، یادآور شد: سال گذشته نیز حدود 22 هزار نفر 
از کارگران ساختمانی در استان قزوین از سوی مراکز آموزش فنی و 

حرفه ای سطح بندی و گواهی نامه مهارت دریافت کردند.

و  فنی  آموزش  سازمان  عمرانی  امور  مدیر  بازدید 
حرفه ای كشور ازپروژه های عمرانی در دست اجرای 

استان فارس
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
فارس، ناصری امید در سفری دو روزه به استان فارس از بیش 

از 15 پروژه عمرانی در حال اجرای استان بازدید کرد.
بر پایه این گزارش مدیر امور عمرانی سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کشور ضمن بازدید از پروژه های در حال اجرا در 
شهرستان های شیراز، مرودشت، زرین دشت، نی ریز، استهبان، 
خنج، الرستان و ارسنجان روند اجرای این پروژه ها، که بیشتر 
آنها از پروژه های مصوب سفر هیأت دولت به استان فارس می باشد 

را از نزدیک بررسی کرد.
ناصری امید، در بازدیدی ویژه از پروژه بزرگ مرکز سنجش 
مهم  های  پروژه  از  یکی  را  پروژه  این  شیراز،  شهرستان  مهارت 
اجرایی سازمان آموزش فني و حرفه اي در سطح کشور عنوان کرد. 
وی ضمن بازدید فنی از نقاط مختلف این پروژه، خواستار 
حین  در  بیشتر  نظارت  و  پروژه  این  ساخت  روند  در  تسریع 
اجرای کار توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس شد.

فارس  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  مبرایی،  مرتضی 
نیز در این خصوص افزود: عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم 
سال 1388 آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی 45 درصد 

در حال اجرا می باشد. 
وی مساحت زیربنای این پروژه را 5 هزار و 534 متر مربع 
اعالم نمود و گفت: این پروژه در چهار طبقه و با اعتباری بالغ 

بر 27 میلیارد ریال ساخته خواهد شد. 
مبرایی یکی از دالیل کند بودن اجرای این پروژه در مراحل 

اولیه را باال بودن سطح آب های زیر زمینی در این قسمت از شهر 
شیراز عنوان کرد. 

برگزاری سومین  دوره  آموزش نانوایان در استان قم  

در راستای طرح هدفمندسازی یارانه ها و با هدف ارتقاءکیفی 
پخت انواع نان سومین دوره آموزش ویژه نانوایان لواش در قم 

برگزار شد.

آموزش های مهارتی منعقد شد.
فارس  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  مدیر  مبرایی،  مرتضی 
اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی این تفاهمنامه ارائه آموزش های 
فنی و حرفه ای به صورت مجازی برای روستاییان استان فارس از 
طریق استفاده از شبکه های الکترونیک شرکت مخابرات می باشد.

انعقاد این تفاهمنامه هیچ گونه  با بیان این مطلب که  وی 
بار مالی را به این اداره کل تحمیل نمی کند، افزود: این اداره 
 ICT کل پس از بررسی و تأیید بستر الکترونیکی مناسب دفاتر
روستایی نسبت به تعریف و ایجاد امکان مناسب نرم افزاری و 
یا شبکه ای خدمات قابل ارائه به روستاییان به عنوان پیشخوان 

ارائه خدمات اقدام می نماید.
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كردستان

بیش از 370 مورد نظارت و بازرسي بر آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي كردستان در هشت ماهه سالجاري

اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  مدیر  احمدي،  جمیل  سید 
استان کردستان گفت: در جهت نظارت بر عملکرد آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي در راستاي نظارت کمي و کیفي و رعایت 
آیین نامه ها و نحوه تشکیل آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه ای 
در هشت ماهه سالجاري374  مورد بازرسي  صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و  حرفه اي 
استان کردستان، سید جمیل احمدی در ادامه گفت: در بخش 
خصوصي در هشت  ماهه سال جاري یک میلیون و266 هزار و 
677 نفر - ساعت  در 81 آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي فعال استان 

آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارت آموزي ارائه شده است.
وی با اشاره به نظارت و بازرسي بر عملکرد آموزشگاه هاي 
آزاد فني و حرفه اي تصریح کرد: به منظور حمایت و تقویت 
بخش خصوصي حرفه هاي که در بخش خصوصي اجرا مي شود 

به طور کامل در بخش غیر دولتي حذف شده است .
احمدی افزود : در راستاي تقویت و توسعه  بخش خصوصي 
در سالجاري تاکنون تعداد 5 آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي در 

استان تأسیس شده است.
به نظام  اشاره  با  مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان 
آموزش مهارت و فناوري افزود: نظام آموزش مهارت و فناوري 
با استفاده از فناوري هاي آموزشي روز و ظرفیت هاي آموزشي 
محیط کار ، افراد را براساس استانداردها و صالحیت هاي شغلي 
و با تأکید بر اخالق حرفه اي براي احراز شغل و حرفه و کسب 

و کار تا سطح مطلوب تربیت مي نماید.
وي تصریح کرد: با توجه به ظرفیت هایی که در زمینه های 
کشاورزي ، دامپروري ، معدن و توریسم و گردشگري در استان 
کردستان وجود دارد،  افرادي که متقاضي تشکیل آموزشگاه در 
این رشته ها هستند مي توانند جهت اخذ مجور آموزشگاه به 
اداره مؤسسات کار آموزي و مشارکت هاي مردمي این اداره کل 

مراجعه کنند.

كسب رتبه اول مركز آموزش فني و حرفه اي  لشگر 28 
پیاده  كردستان

زمیني  نیروي  عملیات  معاونت  جانشین  بازدید  جریان  در 
عالي  شوراي  اکیپ  رئیس  و  ایران  اسالمي  جمهوري  ارتش 
ارزیابي نزاجا از لشگر28 پیاده کردستان، مرکز آموزش فني و 
حرفه اي لشگر در ارزیابي از بین مجموعه واحد هاي لشگر 28 

پیاده کردستان رتبه اول را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
فرماندهي  سوي  از  ارسالي  نامه  به  توجه  با  کردستان،  استان 
لشگر 28 پیاده کردستان درجریان بازدید امیر خارپرور جانشین 
معاونت عملیات نیروي زمیني ارتش جمهوري اسالمي ایران و 
از قسمت هاي مختلف  نزاجا  ارزیابي  عالي  تیم شوراي  رئیس 
لشگر 28 پیاده کردستان از جمله مرکز آموزش فني و حرفه اي 
آن لشگر با عنایت به رضایت مندي وي از مجموعه امکانات و 
تجهیزات کارگاه هاي آموزشي، طرح ریزي و برنامه ریزي هاي 
مطلوب از مرکز آموزش فني و حرفه اي لشگر بعنوان مجموعه 
برتر و اول در بین سایر مجموعه هاي لشگر28 پیاده کردستان 
به  ارزیابي  نظر  از  را  اول  رتبه  کسب  راستا  این  در  و  برد  نام 
این مجموعه تعلق گرفت و از تعامل، حسن همکاري و توجه 

مسؤولین آموزش فني و حرفه اي استان تقدیر و تشکر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز  سرپرست  حیدری  قم،  استان 
شکوهیه با اعالم این خبر افزود: در راستای اجرای تفاهمنامه 
بازرگانی  اداره کل غله و  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و 
استان قم دومین دوره آموزش ویژه نانوایان بربری با شرکت 37 

نفرتوسط مرکز آموزش فنی  و حرفه ای شکوهیه برگزار شد.
خاطر نشان می شود: در این دوره عالوه برمطالب تخصصی  
نانوایی درخصوص اخالق حرفه ای و ارگونومی نیز آموزش داده شد. 

كرمان

آموزش رشته كارشناسی ماشین ابزار در مركزآموزش 
علمی- كاربردی تخصصی فنی و حرفه ای كرمان از 

بهمن ماه سال جاری

آموزش رشته کارشناسی ماشین ابزار در مرکز آموزش علمی-
کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای کرمان از بهمن ماه سال جاری 

آغاز می شود.
تخصصی  کاربردی  علمی-  مرکز  رئیس  مالمحمدی  مجید 
فنی و حرفه ای کرمان با اعالم این خبر گفت: این مرکز آبان 
ماه سال جاری با حضور فرماندار و مسؤوالن در 3 رشته کاردانی 
ماشین ابزار، تعمیرات الکتریکی و تعمیر و راه اندازی آسانسور و 
پله برقی و با 26 دانشجو افتتاح شده و به فعالیت مشغول است.

وی افزود: 3 رشته کارشناسی تعمیر و راه اندازی آسانسور و پله 
برقی، جوشکاری و نقشه کشی صنعتی نیز در حال تصویب است 

که از سال تحصیلی آتی در این مرکز دانشگاهی ارائه خواهد شد.
تخصصی  کاربردی  علمی-  مرکز   4 اندازی  راه  مالمحمدی 
فنی و حرفه ای کرمان، بردسیر، راور و کوهبنان را تحولی در 
تلفیق دانش و مهارت در استان دانست و افزود: ثبت نام ترم 
اطالع رسانی  پایگاه  از طریق  ماه  از 27 دی  مرکز  این  جدید 

سنجش به آدرس SANJESH.ORG  انجام خواهد شد.
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كهگیلویه و بویر احمد

كرمانشاه

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدیران  كارگروه  جلسه 
منطقه 7 كشوري در كرمان برگزار شد

جلسه کارگروه مدیران کل آموزش فنی و حرفه ای منطقه 
فني  آزاد  های  آموزشگاه  کیفی  ارتقاء  محوریت  با  کشوری   7
در  تعاونی  بخش  به  آموزشی  مدیریت  واگذاری  و  اي  و حرفه 

کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان کرمان، در این جلسه که با حضور مدیران کل استان های 
کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان در کرمان برگزار شد، 
مهدی ابراهیمی نژاد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کرمان با اشاره به تهدیدات غرب علیه ایران اسالمی و در انزوا 
از شاخص ها و علوم بر  از نظر بسیاری  قرار دادن آن گفت: ما 
دشمنان برتری داریم و این مسأله در جنگ الکترونیکی و سایبری 

و دستیابی به هواپیمای فوق پیشرفته آمریکایی ثابت شده است.
وی مسأله اشتغال و گرفتاری های اقتصادی را از اولویت های 
کنونی جامعه برشمرد و افزود: آموزش های فنی و حرفه ای در 
سطح منطقه محروم جنوب شرق کشور و استان کرمان دارای 
ظرفیت  از  استفاده  با  باید  و  است  باالیی  بسیار  های  ظرفیت 
مردم منطقه از آموزش های مهارتی برای مقابله با مسائلی مانند 

قاچاق، اعتیاد و... استفاده کنیم.
عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان ساخت مراکز حرفه آموزی 
را مانند مسجدسازی بیان کرد و گفت: ایجاد تشکل مربیان در 
قالب تعاونی و توسعه آموزشگاه های آزاد فني و حرفه اي از مسائل 
بسیار مهم سازمان است که برای بحث و اعالم پیشنهادات به 

کارگروه منطقه 7 واگذار شده است.   

اهدای اعضای بدن فرزند مربیان آموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمانشاه جان 6 بیمار را نجات داد

والدین مهران خانپور که از مربیان آموزش فنی و حرفه ای 
انسان  و  خداپسندانه  اقدامی  طی  هستند،  کرمانشاه  استان 
ایام  در  که  خویش  فرزند  بدن  اعضای  اعطای  با  دوستانه 
سوگواری ماه محرم سالجاری دچار مرگ مغزی شده بود، جان 

شش بیمار را نجات دادند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  و جواهر سازی  مربی طال  ،شهریار خانپور،  کرمانشاه  استان 
آذر بنی اردالن،  مربی صنایع دستی و کارآفرینی این اداره کل 
هستند که با اهداي اعضای فرزند خویش به شش بیمار حیاتی 

دوباره بخشیدند.

كسب رتبه سوم توسط اداره كل آموزش فني وحرفه اي 
كرمانشاه در ارزیابی شاخص هاي اختصاصي دستگاه های 

اجرایی استان

براساس ارزیابي عملکرد دستگاه های اجرای در سال 1389، 
زمینه  در  کرمانشاه  استان  اي  و حرفه  فني  آموزش  کل  اداره 
سه  ردیف  در  سوم  رتبه  کسب  با  اختصاصي  هاي  شاخص 

دستگاه برتر استان قرارگرفت.
اي  وحرفه  فني  آموزش  اداره کل  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان کرمانشاه، در ارزیابي که هرساله از سوي دفاتر منابع انساني 
و تحول اداري استانداري ها صورت مي گیرد اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي استان کرمانشاه در ابعاد عمومي واختصاصي در 

سطح خوب قرارگرفت. 
شایان ذکر است: این اداره کل با کسب 998 امتیاز از 1000 
امتیاز در شاخص هاي اختصاصي در بین تمامي دستگاه هاي 
اجرایي استان کرمانشاه رتبه سوم استاني را به خود اختصاص داد. 

بازدید استاندار كهگیلویه و بویراحمد از پروژه در دست 
احداث مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان چرام

از  همراه جمعی  به  احمد  بویر  و  کهگیلویه  استاندار  نیکزاد 
مدیران و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از پروژه در 
فیزیکي  پیشرفت  درصد   70 با  چرام  شهرستان  احداث  دست 

بازدید و مبلغ 400 میلیون تومان به این پروژه اختصاص داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کهگیلویه و بویراحمد نیکزاد در بازدید از این پروژه  گفت: امروزه 
آموزش های فنی و حرفه ای به لحاظ تأثیرگذاری اجتماعی و 
فردی مورد توجه و  گسترش کشورهای توسعه یافته قرار گرفته 
و نظام آموزش  فنی و حرفه ای به طور خاص تأثیرات شگرفی در 
تحول و ظهور فناوری های جدید و مبادله ارتباطات و اطالعات 
داشته و نیروی کار با اتکا به دانش های جدیدمی توانند با پشتکار 

و تجربه وارد بازار کار شوند.
تقویت  عامل  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  کرد:  بیان  وی 
نیروی انسانی ماهر و کارآمد می باشد و با ارائه آموزش های مهارتی 

مناسب می تواند نقش بسزایی در توسعه اشتغال داشته باشد.

شهریار خانپور پدر مرحوم مهران خانپور هدف از این عمل 
را نجات جان بیماران و ترویج اهدای اعضا دانسته و این کار را 
در ماه محرم هدیه ای به پیشگاه امام حسین )ع( و 72 تن از 

یاران با وفایشان دانست.
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برگزاری دوره آموزشی كارآفرینی در زندان مركزی 
كهگیلویه و بویراحمد 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش  های  برنامه  اجرای  راستای  در  بویراحمد  و  کهگیلویه 
در  ساعته   50 کارآفرینی  آموزش  دوره  یک  زندانیان  مهارتی 

زندان مرکزی یاسوج برگزار شد. 
به همین منظور در این دوره آموزشی  بیش از 50 نفر از 
زندانیان شرکت داشته اند که از این تعداد 30 نفر مرد و 20 

نفر زن بودند.

مركز آموزش علمی- كاربردی تخصصی فنی و حرفه ای 
صومعه سرا افتتاح شد

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
گیالن، مراسم افتتاح مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و 
حرفه ای صومعه سرا با حضور دکتر کورش پرند سرپرست و حاجلو 
معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فني و حرفه اي، دلخوش 
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی، شمشادی 
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن، فرماندار شهرستان و تنی 

چند از مدیران کل شهرستان برگزار شد.
شهرستان  نماینده  دلخوش،  تالش  از  پرند  دکتر  ادامه  در 
صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی و مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای گیالن قدردانی کرد و به تشریح اهداف ایجاد مراکز 
آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای اشاره نمود و 
گفت: از یکسال گذشته تیمی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور و دانشگاه علمی- کاربردی به طراحی نظام جامع مهارت 
و فناوری پرداخته است و به دنبال یک نقشه جامع بوده که به 

حمدا...به این امر دست پیدا کرده است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح نظام 
جامع آموزش مهارت و فناوری، آموزش های غیر رسمی که توسط 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای در حال اجرا است پرداخت.
رسول شمشادی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن 
به تشریح فعالیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیالن 
پرداخت و از تالش و حمایت های سرپرست سازمان در ایجاد 
مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرستان صومعه سرا در رشته های 

الکترونیک، پی ال سی و ماشین افزار تشکر و قدردانی کرد.

   گیالن

دیدارسرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با 
استاندار و نمایندگان مجلس شوراي اسالمي استان گیالن

 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
گیالن، نشستی با حضور دکتر پرند سرپرست سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، حاجلو معاون اداری و پشتیبانی سازمان، 
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان  استاندار،  سعادتی  مهدی 
معاونت امور عمرانی و مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیالن 

در محل استانداری گیالن برگزارشد. 
دکتر کورش پرند، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های استاندار گیالن گفت: 
گیالن یکی از استان های مستعد برای ایجاد شغل می باشد که 
می توان با استفاده از امکانات و ظرفیت های الزم برای اشتغال 

جوانان کوشید.
وی به وجود ظرفیت های الزم در تاالب اشاره کرد و گفت: 
یکی از برنامه های در دستور کار بازدید تخصصی از سواحل و 
تاالب های استان می باشد. چرا که با یک کارکارشناسی و نیاز سنجی 
مناسب می توان با آموزش های مهارتی مورد نیاز برای جوانان 

فرصت شغلی در راستای جذب توریست را فراهم نمود. 
کاربردي  علمي-  آموزش  مراکز  خصوص  در  پرند  دکتر 
تخصصي فني و حرفه اي بیان داشت: این مراکز با هدف ارتقاي 
آموزش هاي دانشگاهي در سطوح مهارتي و پیوند آموزش هاي 
دانشگاهي با نیازهاي بازار کار، در مراکز آموزش فني و حرفه اي 
پذیرش  با  را  خود  فعالیت  و  شده  اندازي  راه  و  ایجاد  کشور 

دانشجو آغاز کرده اند.
سرپرست سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در ادامه 
افزود: مراکز آموزش علمي- کاربردي تخصصي فني و حرفه اي 
در مرحله نخست در دو مقطع کارداني و کارشناسي به تفکیک 
جنسیت، به دو صورت ترمي و پودماني  در رشته هایي همچون 
برق و الکترونیک، مکانیک خودرو، ماشین افزار، رایانه، شیالت، 
تأسیسات، جوشکاري، تکنولوژي کاربرد و نگهداري ماشین هاي 

زراعي و باغي،  ابزار دقیق و ... به تربیت دانشجوي مهارتي مي پردازند.
در ادامه استاندار گیالن گفت: با توجه به سیاست های کوچک 
سازی دولت، باید جوانان را به سمتی سوق داد تا کارآفرین باشند. 
 وی با اشاره به اینکه در استان گیالن ظرفیت های الزم در 
این امر وجود دارد گفت: یکی از مراکزی که می توان در آن 
ورود کرد نواحی ساحلی می باشد که آموزش فنی و حرفه ای 
می تواند در این امر وارد شود و شغل های الزم را ایجاد نماید.

وی همچنین حمایت همه جانبه خود را از اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای گیالن در جهت ایجاد اشتغال پایدار در استان 

اعالم کرد.
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گلستان

لرستان

افتتاح اولین مركز آموزش علمی- كاربردی تخصصی 
فنی و حرفه ای در استان لرستان 

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان لرستان، اولین مرکز آموزش  علمی- کاربردی تخصصی 
از  جمعی  حضور  با  ساختمان  صنایع  مرکز  ای  حرفه  و  فنی 
مسؤوالن آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه علمی- کاربردی 

در شهرک صنعتی شماره 2 شهرستان خرم آباد افتتاح شد.
بنا بر همین گزارش، علی فروزش مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای لرستان گفت: آموزش های مهارتی در دانشگاه ها می توانند 
به عنوان مکمل آموزش های نظری، حلقه مفقوده بین بازار کار 

و دانشگاه را تکمیل کنند. 
هدف  با  دانشگاه  جوار  های  آموزش  اینکه  بیان  با  فروزش 
آموزش فارغ التحصیالن دانشگاهی و جذب بهتر و بیشتر آنها 
انجام می شود، اظهار کرد: در حال حاضر سه رشته  بازار کار  با 
الکترونیک گرایش ابزار دقیق، جوشکاری و اتومکانیک گرایش تعمیر 
نگهداری خودرو در مقاطع کاردانی با ظرفیت 90 دانشجو در این 

مرکز راه اندازی شده است. 
وی اضافه کرد: دانشجویان باید در کنار آموزش های معمول 
تحصیلی مهارت های الزم را بیاموزند و همراه با  آنها یک سری 

آموزش های کارآفرینی را فرا گیرند. 
وی بیان کرد: در بهمن ماه سال جاری 2 رشته این مرکز را 

به کارشناسی تبدیل خواهیم کرد. 
در ادامه رییس دانشگاه  علمی- کاربردی لرستان در مراسم 
افتتاح اولین مرکز علمی- کاربردی تخصصي فنی و حرفه ای 
استان بیان کرد: به دنبال توسعه مراکز مهارتی در جوار صنایع 
هستیم و با توجه به پتانسیل استان این مهم قابل انجام و در 

توسعه استان نقش کلیدی دارد. 
وی با بیان اینکه همکاری نزدیک بین مراکز علمی- کاربردی 
های  رشته  توسعه  در  نقطه عطفی  استان  ای  و حرفه  فنی  با 
 2 هستیم  درصدد  اظهارکرد:  دارد،  اشتغالزایی  جهت  مهارتی 
مرکز آموزش علمی- کاربردی تخصصی فنی و حرفه ای را نیز 

در دو شهرستان دورود و بروجرد راه اندازی کنیم. 

ثبت نام بیش از یک هزار و 500 نفر برای فعالیت در حوزه 
مشاغل خانگی در اداره كل آموزش فنی و حرفه ای گلستان 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان از ثبت نام و 
تشکیل پرونده برای بیش از یک هزار و 500 نفر ، جهت صدور 
مجوز و دریافت تسهیالت مربوط به مشاغل خانگی در استان 

گلستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
از مشاغل  آغاز طرح ساماندهی و حمایت  از   ، استان گلستان 
خانگی ، بیش از یک هزار و 500 نفر با مراجعه به مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای در شهرهای مختلف استان نسبت به تشکیل پرونده 
برای اخذ  مجوز فعالیت و دریافت تسهیالت بانکی اقدام کرده اند .

افزود:  گلستان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
استان گلستان  فعالیت مشاغل خانگی در  تاکنون 386 مجوز 
عامل  بانک  به  برای دریافت تسهیالت  افراد  این  و  صادر شده 

حاجلو، معاون اداري و پشتیبانی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:
یکي از برنامه های  در دستور كار سازمان ایجاد امنیت 
شغلي براي كاركنان قراردادي و حق التدریس مي باشد

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
سازمان  سرپرست  حضور  با  که  مشترکي  نشست  در  گیالن، 
مجلس  نمایندگان  استاندار،  کشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
شوراي اسالمي گیالن و مدیرکل این استان برگزارشد، حاجلو 
از وظایف اصلي  اداري و پشتیباني سازمان گفت: یکي  معاون 
و در دستور کار سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ایجاد 
امنیت شغلي براي کارکنان قراردادي و حق التدریس مي باشد 
این  با جدیت در حال پیگیري است ،که وضعیت  امر  این  که 

افراد، از حالت قراردادي به رسمي و پیماني تبدیل شود .
وي در بخش دیگري  از سخنان خود از تالش برای میزان 
کاهش ساعت کار مربیان رسمي و پیماني از 44 ساعت به 24 

ساعت در هفته خبر داد. 
حاجلو گفت: باید تمام تالش ها بر این باشد تا با برقراري 
یک ارتباط تنگاتنگ با نمایندگان مجلس شوراي اسالمي، نگاه 
اي، عملیاتي کردن  و حرفه  فني  آموزش  به سازمان  آموزشي 
کارکنان  تبدیل  و  کشور  کل  بودجه  در  احداثي  مرکز  تجهیز 
قراردادي و مربیان حق التدریس به رسمي یا پیماني را براي 

سازمان به ارمغان آورد.
حاجلو اظهار داشت: رؤساي ستادي و مراکز باید توجه ویژه اي 
چون  باشند،  داشته  ای  حرفه  و  فنی  آزاد  هاي  آموزشگاه  به 
آموزشگاه ها بازوي قدرتمند سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 

براي تحقق اهداف عالي سازمان ملي مهارت و فناوري مي باشند.

معرفی شده اند .
ابوطالب جاللی مشاغل خانگی را راهکار بسیار مناسبی برای 
رفع معضل بیکاری دانست و از افراد فاقد مهارت و جویای کار 
سراسر  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  به  کرد  درخواست 
استان مراجعه نموده و پس از کسب مهارت های الزم و دریافت 
گواهینامه های مرتبط با رشته های مشاغل خانگی و بهره مندی 

از تسهیالت به شغل مناسبی دست یابند.
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مازندران

ایمنی در  بهداشت و  آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 
ساری افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
مازندران، آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته بهداشت و 

ایمنی در ساری افتتاح شد.
مازندران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  نژاد،  شریعت 
در مراسم افتتاح این آموزشگاه گفت: با توجه به اینکه نیاز به 
این نوع آموزش ها در شهرستان ساری ملموس بوده و در پي 
درخواست بخش خصوصی با تعامالت صورت گرفته توافق شد تا 
زمینه هاي آموزش در زمینه بهداشت و ایمنی ایجاد و فراهم شود.

وی ادامه داد: از این پس حتی منشی های مطب پزشکان 
و  کنند  دریافت  مهارت  گواهینامه  خود  حرفه  در  توانند  می 
انتظار می رود این قشر از جامعه با آموزش های فنی و حرفه ای 
نمایند و پزشکان هم  ارایه  به مردم  را  بهتری  بتوانند خدمات 

برای جذب منشی از این افراد استفاده نمایند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ا ی استان مازندران بر اجراي 
و  دندان  و  دهان  بهداشت  زمینه  در  ای  حرفه  های  آموزش 

رعایت مسایل ایمنی مرتبط با آن تأکید کرد.
الزم به ذکر است این آموزشگاه که در ساختمانی به مساحت 
200 متر مربع افتتاح شد در رشته های دندان ساز پروتزهای 
و  بهداشتی  ورز  فن  کامل،  متحرک  پروتزهای  دندانساز  ثابت، 
و   1 درجه  پزشک  منشی  کار،  بهداشت  مسؤول  دندانپزشکی، 
درجه 2 می تواند کارآموز پذیرش نموده و آموزش های خود را 
زیر نظر این اداره کل و مطابق استانداردهای مهارتی آموزش دهد.

وی بیان کرد: در حال حاضر 26 مرکز علمی- کاربردی با 
15 هزاردانشجو در استان فعالیت دارد و در بهمن ماه سالجاری 

چند مرکز جدید دیگر را تأسیس خواهیم کرد. 

مركزي

مركز آموزش علمی- كاربردی درجه یک و تخصصی 
فنی و حرفه ای  اراک افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  یک  درجه  کاربردی  علمی-  آموزش  مرکز  مرکزی،  استان 

بازدید سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
از كارگاه های مراكز آموزش فنی و حرفه ای اراک 

دکتر پرند سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور 
و هیأت همراه از کارگاه های آموزشی مراکز برادران و خواهران 

اراک بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مرکزی، در این برنامه 2 ساعته سرپرست سازمان ضمن 
بازدید از کلیه کارگاه ها با توانمندی ها و امکانات موجود در 

کارگاه ها آشنا شد.
کرد:  بیان  مرکز  این  های  کارگاه  از  بازدید  در  پرند  دکتر 
معرفی توانمندی های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
این  در  ها  نمایشگاه  برگزاری  و  طلبد  می  را  بیشتری  تالش 

خصوص تأثیر گذار است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدایت توانمندی های 
مهارتی به ویژه در میان بانوان تأثیر بسزایی در رشد و توسعه 
اقتصاد خانواده دارد که می بایست این بخش مورد توجه قرار گیرد.

آموزش  سازمان  سرپرست  تأکیدات  با  است  ذکر  شایان 
فنی و حرفه ای کشور مقرر شد، در مرحله کشوری مسابقات 
ملی مهارت 4 رشته صنایع دستی از استان مرکزی در محل 
به  نسبت  و  کند  فعالیت  زنده  صورت  به  مسابقات  برگزاری 

آموزش میهمانان و حاضران اقدام شود.

تخصصی فنی و حرفه ای اراک افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این مرکز که با حضور مدیران دستگاه های 
اجرایی استان ، دانشجویان ، اساتید  و کارکنان اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان انجام پذیرفت، پور ایمانی رئیس دانشگاه 
جامع علمی- کاربردی استان مرکزی  ضمن تبریک به مناسبت 
افتتاح این مرکز در سخنانی عنوان داشت: امروزه ارتقاء سطح 
علمی دانشجویان به شکلی اهمیت یافته است که می بایست 
ارتقاء سطوح مهارتی در کنار دروس علمی دانشگاهی صورت 

گیرد. 
وی گفت: بسیاری از تکنولوژی های روز دنیا بر اثر نیاز بشر 
به دست آمده است و هم اکنون نیز ارائه آموزش های مهارتی 
در کنار دروس دانشگاهی برای توسعه کشور امری ضروری و 

نیازی غیر قابل انکار می باشد.
 نجفی زاده مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی 
نیز در این مراسم عنوان داشت: براساس رسالت و هدف گذاری 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مبنی بر ارتقای آموزش های 
مهارتی در سطوح دانشگاهی 2 مرکز در استان مرکزی مجوز 
استان  کل  نزدیک  آینده   در  ا...  انشاء  که  اند  کرده  دریافت 
مرکزی دارای مراکز علمی- کاربردی تخصصي فنی و حرفه ای 

خواهند شد. 
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همدانهرمزگان

سازي  بهینه  با  مرتبط  جدید  هاي  رشته  اندازي  راه 
مصرف سوخت در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان هرمزگان، عزت اله اردشیري مدیر کل استان گفت: به 
آموزش  سازمان  بین  همکاری  تفاهمنامه  شدن  اجرایي  دنبال 
فنی و حرفه ای کشور و شرکت بهینه سازي مصرف سوخت، 
در استان هرمزگان شاهد کاهش مصرف انرژي خواهیم بود و با 
توجه به وضعیت آب و هوایي استان و گرماي هوا در نه ماه از 
سال ساماندهي مصرف انرژي با استفاده از روش ها و امکانات 

جدید  امري ضروري است. 
اردشیري افزود: پیش بیني مي شود در مرکز آموزش فني و 
حرفه اي شماره یک بندرعباس، 4 دوره آموزش درب و پنجره سازي 

دوجداره UPVC در سه ماهه چهارم سال برگزار شود. 
تجهیزات کارگاه در حال خریداري است و با اعتباري بالغ بر 

یک میلیارد ریال تجهیز خواهد شد.
بنا بر این گزارش، تفاهم نامه همکاري مشترک بین سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور و شرکت بهینه سازي مصرف 
مقام معظم رهبري)مدظله  منویات  راستاي تحقق  سوخت در 
و  مصرف  الگوي  اصالح  کلي  هاي  سیاست  قالب  در  العالي( 
اجرایي شدن ماده 65 قانون اصالح الگوي مصرف انرژي مصوب  

مجلس شوراي اسالمي، به امضاء طرفین رسید.
الزم به ذکر است در تفاهم نامه مذکور بر محور های توسعه 
برای  بسترسازي  ملي،  سطح  در  انرژي  سازي  بهینه  مفاهیم 
زمینه هاي اشتغال و افزایش مهارت نیروی کار شاغل در کشور 
با آموزش هاي مهارتي در زمینه بهینه سازي انرژي و توسعه 
و رشد صنایع مرتبط با بهینه سازي انرژي در کشور، کمک به 
هاي  هزینه  کاهش  و  ها  یارانه  نمودن  هدفمند  قانون  توسعه 
انرژي، برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی جهت تسریع 
در انتقال و توسعه کمی و کیفی دانش جدید در زمینه حرفه های 
جدید و استفاده از توانمندی های طرفین به منظور توسعه نرم 
افزاری موضوع و همچنین امکانات الزم برای سازماندهی بستر 
جهت بسط مهارت های جدید در این زمینه از طریق آموزش 

تأکید شده است.
براساس این تفاهم نامه آموزش هاي مهارتي براي 30هزار نفر 
از شاغالن و کارجویان در حرفه هاي سیستم هاي خورشیدي، 
برودتي،  و  حرارتي  نوین  هاي  سیستم  دوجداره،  هاي  پنجره 
سیستم هاي کنترل هوشمند، ممیزي انرژي و عایق کاري اجرا 

مي شود.

بازدید سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
از مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان 

دکتر کورش پرند، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور در حاشیه گردهمائی مسؤوالن و کارشناسان فنی و حرفه ای 

همدان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای همدان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
منطقه  مدیرکل  باقری  ابتدا  بازدید  این  در  همدان،  استان 
تعمیر  و  بهسازی  و  بازسازی  اقدامات  خصوص  در  توضیحاتی 

کارگاه های آموزشی و فضاهای اداری عنوان کرد.
آسانسور،  تعمیر  رایانه،  های  کارگاه  از  پرند  دکتر  سپس 
نمونه سازی سریع   ،PLC الکترونیک  پنوماتیک،  مگاترونیک، 
و خبازی و همچنین خوابگاه این مرکز بازدید کرد و در جریان 
افزار  نرم  و   PLC آموزشی  ساز  شبیه  افزار  نرم  کارکرد  نحوه 

آزمون آنالین برق صنعتی قرار گرفت.
گفت:  آموزشی  الگوهای  تغییر  لزوم  بر  تأکید  ضمن  وی 
استفاده از آموزش مجازی و شبیه سازها باعث کاهش هزینه های 
که  آورد  می  وجود  به  را  امکان  این  و همچنین  آموزش شده 

بسته آموزشی در هر جایی قابل استفاده باشد.
سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور همچنین 
در بازدید از کارگاه خبازی بر تداوم این دوره ها و جذب نانوایان 

بیشتر جهت کسب آموزش های مهارتی تأکید کرد.
استان  های  ظرفیت  و  توانمندی  داشت:  اظهار  پرند  دکتر 
همدان در حد بسیار مطلوبی است و این استان می تواند به عنوان 

قطب مهارت در چند رشته و حرفه در کل کشور مطرح شود.

بیش از 9هزار فقره پروانه مهارت فنی برای كارگران 
ساختمانی در استان همدان صادر شده است

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعالم 
و  مهندسی  نظام  قانون   4 ماده  به  استناد  با  گفت:  خبر  این 
کنترل ساختمان، کارگران ساختمانی می توانند با مراجعه به 
مراکز آموزش فنی و حرفه ای با ارائه مدارک الزم به مجریان 
شناسایی کارگران ساختمانی نسبت به معرفی خود اقدام کنند.

و  بند  قالب  بند،  آرماتور  سفتکار،  بنای  کرد:  اضافه  وی 
کفراژبند، جوشکار اسکلت، بتن ساز و بتن ریز، عایقکاری، نقشه 
برداری، سنگ کاری، درب و پنجره سازی، کاشیکاری، گچ کاری، 
که  است  هایی  رشته  کشی  لوله  تأسیسات  ساختمان،  برقکار 
کارگران ساختمانی می توانند، نسبت به شرکت در آزمون آنها 
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یزد

اختراع كنتور هوشمند توسط مربی مركز آموزش فني 
و حرفه اي تفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای 
استان یزد، مصطفی افضلی مربی مرکز آموزش فني و حرفه اي 

تفت موفق به ساخت کنتور هوشمند شد.
بنا بر این گزارش، کارکرد کنتور هوشمند به این صورت است 
که بر روی کنتورهای فعلی نصب و میزان مصرف را اندازه گیری 
و از طریق سیستم مخابرات میزان مصرف را به شرکت مذکور 

اعم از برق ، گاز و آب اعالم می کند.
مصطفی افضلی با اشاره به اینکه این کنتور به زیر ساخت 
برنمی گیرد، عنوان  را در  زیادی  و هزینه  نداشته  نیاز  خاصی 
کرد: کنتور هوشمند فعلی قابل استفاده برای تمام کنتورهای 
آب، برق و گاز است اما در حال حاضر برای کنتور برق تخصصی تر 

طراحی شده است.
وی ویژگی دیگر کنتور هوشمند را قابلیت کنترل از راه دور 
دانست و افزود: در این شیوه هزینه قرائت کنتور از هزینه های 
شرکت حذف می شود ضمن این که بحث پلکان انرژی نیز در 
آن در نظر گرفته شده است، به این صورت که در مواقع مصرف 

بیش از حد به مصرف کننده اخطار می دهد.
افضلی دارا بودن سیستم ساعت اوج مصرف، قابلیت تغییر 
با توجه به فصول سال و درجه امنیتی باال را از دیگر  پارامتر 

ویژگی های این کنتور ذکر کرد.

برق  لیسانس  دارای  افضلی  مصطفی  است:  ذکر  شایان 
الکترونیک و حائز مقام اول مسابقات روبات  مسیریاب دانشگاه 
تبریز، مقام دوم مسابقات ملی روبات مین یاب دانشگاه امیرکبیر، 
کارشناس روباتیک مسابقات ملی مهارت و مربی حق التدریس 

دوره های plc و avr مرکز تفت می باشد.

شروع به كار مركز آموزش علمي- كاربردي تخصصي 
فني و حرفه اي امام خمینی تفت

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان یزد، رئیس مرکز آموزش فني و حرفه اي تفت از آغاز 
به کار مرکز آموزش علمي- کاربردي تخصصي فني و حرفه اي 
این شهرستان از اواخر آبان ماه خبرداد و گفت: این مرکز در 
دو رشته برق الکترونیک و ابزار دقیق و نصب و تعمیر آسانسور 
و پله برقي راه اندازي شده است  که ظرفیت براي رشته برق 
تعمیر  و  نصب  رشته  براي  و  نفر   70 دقیق  ابزار  و  الکترونیک 

آسانسور و پله برقي 35  نفر می باشد.
علي شباني بیان کرد: در حال حاضر 25نفر در رشته برق 
الکترونیک و ابزار دقیق ثبت نام کرده اند که کالس هاي این 

افراد از 21 آبان ماه برگزار شده است.
ویژه  دقیق  ابزار  و  الکترونیک  برق  دوره  برگزاری  از  وی 
خواهران و نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی ویژه برادران در 

آینده نزدیک در این مرکز خبر داد.

اقدام کنند و در نهایت دارندگان پروانه مهارت فنی باتوجه به 
مصوب  ساختمانی  کارگران  اجتماعی  تأمین  های  بیمه  قانون 
89/2/11 هیأت وزیران از مزایای بیمه تامین اجتماعی از جمله 

دفترچه بیمه برخوردار خواهند شد.
در  تاکنون  کل  اداره  این  داشت:  اظهار  باقری  مهدی  سید 
برای  مهارت  گواهینامه  فقره  هزار   20 از  بیش  جاری  سال 

کارگران ساختمانی صادر کرده است.
آموزش  درخصوص  ساله  چهار  نامه  تفاهم  این  گفت:  وي 
مهندسان نظام فنی روستایی است که از سال 1388 آغاز شده 
و همچنان ادامه دارد و در سال 1390تاکنون بیش از 3500 
نفر ساعت آموزش برای بیش از 190 نفر از اعضای این نظام 
برگزار شده است و آموزش و آزمون مربوطه در مراکز آموزش 
فنی و حرفه  ای شهرستان های همدان و مالیر و نهاوند انجام 

شده است.
وی تصریح کرد: اعضایی که در آزمون پایانی دوره ها موفق 
کار  به  اشتغال  پروانه  شوند،  قبولی  نمره  حدنصاب  کسب  به 

ایشان تمدید و یا صادر می شود.

حضور مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 
در اولین همایش صنعت جوش در جهان اسالم

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش های 
فنی و حرفه ای، اولین همایش صنعت جوش در جهان اسالم 
در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد.

تجاری،  پیوندهای  تعمیق  هدف  با  که  همایش  این  در 
بازرگانی، اقتصادی و آموزشی بین کشورهای اسالمی در هتل 
المپیک تهران برگزار شد ، مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی 
و حرفه ای با ارائه طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و پروژه های ساخت 
مربیان و دانشجویان در زمینه صنعت جوش در نمایشگاهی که 
در محل برگزاری همایش بر پا شده بود حضوری فعال داشت 
با  جوش  صنعت  در  صنعتی  و  علمی  مراکز  و  مؤسسات  با  و 
ارائه پژوهش ها و تحقیقات به تبادل اطالعات و همکاری های 

متقابل پرداخت.

مركز تربیت مربي
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شوراي سياست گذاري و تحريريه: محمد حسين حاجلو، وحيد وزيري راد، 
محبوبه رنجبر

دبير تحريريه: وحيد وزيري راد 
دبير هماهنگي: ربابه بهرامي هيدجي

امور اجرايي: فاطمه دقيقي روحي، سهرانگل اصالنپور، مهدي كاردان
امور هنري: پگاه گودرزي

ويراستار: ربابه بهرامي هيدجي 
عكس: غالمرضا شيخي 

امور پشتيباني: شكرا... جمالي 
چاپ و صحافي : منوچهرآقائي، محمد كريمي، مصطفي سرگلزايي، 

محمدرضا باقرزاده ،  محمدحسيني پور،  محمد حسين حاتم،  زين العابدين رنگرز
ناشر: چاپخانه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

با مشاركت مسؤوالن روابط عمومي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 

1- ساخت و توليد )تيمي(
2- مكاترونيك )تيمي(

3- طراحي مهندسي مكانيك
CNC 4- تراش
  CNC 5- فرز

6- فناوري اطالعات - راه كارهاي 
نرم افزاري براي تجارت

7- جوشكاري
8- كاشيكاري ديوار و كف

9- صافكاري خودرو
10- لوله كشي و گرمايشي

11- الكترونيك
12- طراحي وب

13- تاسيسات الكتريكي

14- كنترل صنعتي
15- آجرچيني

16- رباتيك )تيمي(
17- كابينت سازي )چوبي(

18- اتصاالت چوبي
19- جواهرسازي 

20- خياطي )فناوري مد(
21- قنادي )شيريني پزي (

22- فناوري اتومبيل 
23- طراحي فضاي سبز )تيمي(

24- برودتي و تهويه
25- فناوري اطالعات- مديريت 

سيستم هاي تحت شبكه
26- فناوري طراحي گرافيك

فهرست رشته ها :


