
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
بهمن ماه  1391

تا كنون برای مشاغل  ایران  نو  انرژی های  با سازمان  نامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور  در راستای اجرای تفاهم 
شناسایی شده در حوزه ی انرژی های نو و تجدیدپذیر بیش از یکصد پودمان آموزشی بین سطوح تحصیلی و 23 عنوان استاندارد 

شغلی تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در این خصوص بیان داشت: تفاهم نامه مذكور از تاریخ 91/4/26 برای مدت اجرای 

دوسال شمسی بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و سازمان انرژی های نو منعقد شد.
دكتر پرند بیان داشت: در راستای اجرای تعهد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برای برنامه ریزی در سطح كشور جهت 
اجرای دوره های آموزشی برای مشاغل شناسایی شده در حوزه ی انرژی های نو و تجدید پذیر تاكنون آموزش ضمن خدمت 
كاركنان مشاغل مربوطه به میزان 950 نفر- ساعت آموزش از جمله برگزاری كارگاه نیازسنجی فناوری انرژی های تجدید پذیر 

تحقق یافته است. 
وی در ادامه ی سخنان خویش از پیگیری برای اخذ مجوز ارایه ي دوره كارشناسی ارشد فناوری انرژی های نو در مركز تربیت 

مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای این سازمان با همکاری سازمان انرژی های نو خبر داد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور همچنین بیان داشت: با توجه به این كه بررسی و تأیید استانداردهای آموزشی 
و شغلی برای مشاغل وحرفه های شناسایی شده از سوی سازمان انرژی های نو ایران از دیگر تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

كشور براساس تفاهم نامه مذكور می باشد،  تاكنون23 عنوان استاندارد انرژی های نو را تدوین نموده ایم.
ادامه در صفحه 2

از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور صورت گرفت:

تدوین یکصد پودمان آموزشی بین سطوح تحصیلی درحوزه ي انرژی های تجدید پذیر 

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت :
اجراي طرح نیازسنجي آموزش روستایي در 31 استان كشور

تدوین 7 استاندارد آموزشی مهارتی در زمینه ي بهینه سازی مصرف انرژی

همزمان با دهه مبارك فجر از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت:
افتتاح و بهره برداري از 9 پروژه عمراني 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي نخستین بار برگزار كرد: 
جشنواره خانواده، كودك و مهارت آموزي

برگزاري چهارمین آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت در كشور
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از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت :

اجراي طرح نیازسنجي آموزش روستایي در 31 استان كشور

طرح نیازسنجي آموزش روستایي در 31  استان كشور در راستاي 
عملیاتي نمودن راهبردهاي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان 

آموزش فني و حرفه اي كشور اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
سید علي موسوی،  قائم مقام معاونت آموزشی و مدیركل دفتر امور 
آموزش روستایی این سازمان با اعالم خبر بیان داشت: در راستاي 
بند »و« مواد 21 و 194 برنامه پنجم توسعه مبني بر توسعه ي 
آموزش مهارتي روستاییان و بر اساس نیازسنجي مربوطه و در راستاي 
عملیاتي نمودن راهبردهاي سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور با هدف توسعه آموزش هاي مهارتي،  
این سازمان اقدام به تهیه الگوي نیازسنجي آموزش روستایي به همراه 

اجراي آن در 31 استان نموده است.
سید علي موسوي در ادامه بیان داشت: اولین و اساسی ترین گام 
در تدوین و اجرای برنامه آموزشی، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت 

نیازسنجی است.
وي تأكید كرد: نیازسنجی در حقیقت سنگ زیرین ساختمان 
آموزش است و هر قدر این سنگ زیرین بنیانی تر و مستحکم تر 

باشد، بنای روی آن محکم تر و آسیب ناپذیر خواهد بود. 
مدیركل دفتر امور آموزش روستایی سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور افزود: به طور كلي نیازسنجي فرایندي نظام دار براي 
تعیین اهداف، شناسائي فاصله بین وضع موجود هدف ها و در نهایت 

تعیین اولویت هایي براي عمل است.
وي افزود: نیازسنجي آموزشي فرایند تعیین آنچه كه باید آموزش 
داده شود و قلمرو آن در سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور و 
تعیین آن چه كه در مراكز ثابت و سیار باید به كارآموزان آموخته 

شود مي باشد.

مدیركل دفتر امور آموزش روستایی سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور بیان داشت: كاربرد اصلي نیاز سنجي روستایي 
مي تواند متمركز بر شناسایي نیازهاي كارآموزان و روستاییان، اشتغال 
كارآموزان  و تعیین نیازهاي آتي نظام آموزش هاي غیر رسمي فني 

و حرفه اي بطور محلي، منطقه اي و ملي باشد. 
سیدعلي موسوي بیان داشت: در راستاي انجام نیازسنجي براي 
تعیین برنامه هاي آموزشي سازمان فني و حرفه اي كشور در سطح 
روستاهاي كشور، دستورالعمل نیازسنجي متناسب با اهداف پروژه، 
در قالب 10 فرم نیازسنجي آموزش روستایي به مناطق، طي یك 

دستورالعمل ارسال شد.
وي افزود: نقطه نظرات متخصصان روستا در بحث نیازسنجي 
آموزش  دفتر  به  و 10(   9( هاي  فرم  قالب  در  روستایي  آموزش 
روستایي براي  بررسي، تجزیه و تحلیل و طرح در كار گروه 

شش گانه ارسال شد.
مدیركل دفتر امور آموزش روستایی سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور بیان داشت: تعداد روستاهاي مجري آموزش در 
شش ماهه اول سال جاري، یك هزار و854 روستا بوده كه تا كنون 
در یك هزار و244روستا نیازسنجي انجام شده و یك هزار و 694 

حرفه ي موردي از طرف استان ها پیشنهاد شده است. 
وي بیان داشت: بر اساس جمع بندي و تجزیه و تحلیل فرم 
هاي نیازسنجي آموزش روستایي، استان هاي كهگیلویه و بویراحمد 
با 221 روستا، گلستان با 115 روستا و كرمان با 100 روستا به ترتیب 
بیشترین عملکرد را در خصوص نیازسنجي آموزش روستایي  اجرا 

كرده اند.

ادامه صفحه اول 
دكتر پرند همچنین از تهیه یك پروپوزال و ارایه به ستاد انرژی های 
نو ریاست جمهوری برای تأمین منابع مورد نیاز جهت تدوین یکصد 

عنوان استاندارد شغلی خبر داد.
دكتر پرند بیان داشت: شناسایی متخصصان و تشکیل پنج 
كمیته ي فنی– تخصصی با عناوین: باد و امواج، زمین گرمایی، 
شورای  توسط  پیل سوختی،  و  توده  زیست  انرژی خورشیدی، 
از دیگر  از اعضای مشترک دو دستگاه  گذاری متشکل  سیاست 

اقدامات صورت گرفته در این راستا است.

از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور صورت گرفت:

تدوین یکصد پودمان آموزشی بین سطوح تحصیلی درحوزه ي انرژی های تجدید پذیر 

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور تصریح كرد: اعضای 
كمیته های فنی- تخصصی مذكور از بین متخصصان دانشگاه ها، 
صنایع، دستگاه های و نهادهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط 

انتخاب شده اند. 
وی در خاتمه از شركت مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور در همایش تخصصی» شبیه سازی میزان انرژی استحصالی در 
مزرعه های بادی« كه سازمان انرژی های نو ایران با همکاری دانشگاه 

صنعتی شریف و شركت نروژی نئون برگزار نمود، خبر داد.
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تدوین 7 استاندارد آموزشی مهارتی در زمینه ي بهینه سازی مصرف انرژی

همزمان با دهه مبارك فجر از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت:

افتتاح و بهره برداري از 9 پروژه عمراني 

سازی  بهینه  ي  زمینه  در  مهارتی  آموزشی  استاندارد   7
مصرف انرژی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

تدوین شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
نظارت  و  بهسازی  دفتر  كل  مدیر  زاده،  حاتم  علیرضا  كشور، 
این استانداردها  افزود:  این خبر  با اعالم  این سازمان  آموزشی 
سازمان  مابین  في  نامه  تفاهم  نمودن  اجرایی  راستاي  در 
آموزش فنی و حرفه ای كشور و شركت بهینه سازي مصرف 
سوخت و اجرای قرارداد آموزشي مورخ 90/11/19 به شماره 
با موضوع تدوین استانداردهاي آموزشي  قرارداد2731-1223 
مهارتي در زمینه ي بهینه سازي مصرف انرژي تدوین شده اند.

مذكور  استاندارهای  عناوین  كرد:  تصریح  زاده  حاتم 
هوشمند  كنترل  سامانه ي  خورشیدي،  هاي  آبگرمکن  شامل: 
كاري  عایق  گرمایشي،  هوشمند  كنترل  ي  سامانه  سرمایشي، 
حرارتي، ممیزي انرژي، در و پنجره هاي دو جداره و سیستم 

هاي نوین گرمایشي در ساختمان می باشد.
سایت  وب  در  شده  تولید  استانداردهاي  داد:  ادامه  وی 
سازمان و در بخش استانداردهاي مهارتي حوزه ي صنعت، با 

عنوان بهینه سازي قابل بهره برداري مي باشد.
مدیر كل دفتر بهسازی و نظارت آموزشی سازمان آموزش 
قرارداد  دو  همچنین  داشت:  بیان  كشور  ای  حرفه  و  فنی 
همکاري مشترک با موضوعات تدوین منابع آموزشي- مهارتي 
در زمینه ي بهینه سازي انرژي در بخش ساختمان و تجهیز 4 
كارگاه تخصصي در زمینه هاي بهینه سازي انرژي با عناوین: 
هاي  آبگرمکن  هوشمند،  كنترل  هاي  سیستم  انرژي،  ممیزي 
مربي   50 آموزش  همچنین  و  حرارتي  عایقکاري  خورشیدي، 
در رشته هاي فوق بین سازمان و شركت بهینه سازي مصرف 
سوخت مبادله گردید كه با تأیید ریاست محترم سازمان مبني 

بر اجرایي شدن قرارداد فوق، درحال پیگیري مي باشد.

دكتر كورش پرند معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و 
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با اعالم این خبر 
بیان داشت: این پروژه هاي عمراني با هدف توسعه زیر ساخت ها 
و بهبود و ارتقاي آموزش هاي فني و حرفه اي، در سطح استان ها 

صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
از  یکي  كه  مطلب  این  به  اشاره  با  سازمان  این  رییس  كشور، 
شاخص هاي توسعه و تعالي در كشور توسعه زیر ساخت ها و 
پروژه هاي عمراني در دست اقدام است، بیان داشت: با پیگیري 
و تالش مسؤولین سازمان و نظر مساعد دولت نسبت به اهمیت 
و نقش كلیدي آموزش هاي فني و حرفه اي در چند سال اخیر 
شاهد توجه ویژه به ایجاد زیر ساخت ها در این زمینه هستیم.

در  مجموع  در  افتتاح  مورد  ي  پروژه   9 داشت:  بیان  وي 
زمیني به مساحت حدود 57 هزار مترمربع و با زیر بناي 12 
هزار متر مربع فضاهاي آموزشي- اداري احداث شده است كه 
از این تعداد 3 پروژه از مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به 

استان ها است. 
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه بیان داشت: 
بر 51   بالغ  پروژه ها كه  این  اعتبارات احداث  بخش عمده ي 

شده  تأمین  استاني  اعتبارات  محل  از  باشد  مي  ریال  میلیارد 
است.

اعتبارات تجهیزات پروژه هاي یاد شده كه به میزان حدود 
40 میلیارد ریال است از اعتبارات ملي مربوط به این سازمان 

تأمین شده است.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بیان داشت: 
این پروژه هاي عمراني؛ احداث خوابگاه كارآموزي وآشپزخانه، 
فاز یك مجتمع اهرم، تجهیز مركز شرق تهران، مركز تخصصي 
برق، مركز خواهران اسدیه، مركز خواهران كازرون، مركز زرین 
كارگاهي  ي  سوله  تکمیل  و  كرمان  خواهران  مركز  دشت، 
اتومکانیك و فراوري سنگ مركز برادران محالت براساس نیاز 
خراسان  تهران،  بوشهر،  هاي  استان  در  كشور  مختلف  هاي 

جنوبي، فارس،كرمان و استان مركزي احداث شده است. 
این كه در هفته دولت سال  به  اشاره  با  دكتر كورش پرند 
جاري نیز 28 پروژه عمراني با اعتبار بالغ بر 300 میلیارد ریال به 
بهره برداري رسید، بیان داشت: تعداد 10 پروژه از پروژه هایي كه 
در لیست افتتاحي هفته دولت منظور شده بود اما بنا به دالیلي 
مورد افتتاح قرار نگرفته است نیز در ایام مبارک دهه ي فجر 

مورد افتتاح رسمي قرار خواهد گرفت.
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سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي نخستین بار برگزار كرد:

جشنواره ي خانواده، كودك و مهارت آموزي

آموزي«  مهارت  و  كودک  »خانواده،  ي  جشنواره  نخستین 
براي نخستین بار در كشور از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در محل سالن همایش هاي بین المللي برج میالد مورخ  

91/11/2، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، دكتر كورش پرند معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
اي كشور در نخستین  آموزش فني و حرفه  و رییس سازمان 
جشنواره ي خانواده، كودک و مهارت آموزي با اشاره به نقش 
این سازمان در امر مهارت آموزی جوانان بیان داشت: هدف از 
برگزاری این جشنواره آشنایی كودكان با مهارت هایی است كه 
در آینده راهنمای آن ها در تعیین رشته های شغلی خواهد بود.

رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تاكید بر لزوم 
كشف استعدادهای آینده سازان كشور در سنین زیر 10 سال 
بیان داشت: كودكان كشور باید براساس یك برنامه ي بلندمدت و 
اصولي استعدادیابی شوند و ایجاد شخصیت كارآفرین در سنین 
قابلیت  بیشترین  از  كودكان  زیرا  است  پذیر  امکان  كودكی 

یادگیري بهره مند هستند. 
نهادینه  اهمیت  بر  توجه  با  داشت:  بیان  پرند  كورش  دكتر 
كردن فرهنگ مهارت آموزي در كودكان از سوي این سازمان 
برنامه ریزی هایی به منظور اجرای این طرح و ارائه آموزش های 
در  راستا  این  در  و  شده  انجام  كودكان  به  آموزی  مهارت 
خالقیت،  كارآفرینی،  اطالعات،  فناوری  مختلف  های  بخش 
الکترونیك و حل مسأله تیم های پژوهشی از اعضاي مجرب، 

متخصص و عالقه مند تشکیل شده است.
وي افزود: این طرح در حال حاضر به صورت آزمایشي براي 
در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  كاركنان  كودكان 
انجام است و در فاز اول حداقل در دو  سراسر كشور در حال 
به صورت  كاركنان همین سازمان  فرزندان  از  نفري  گروه 15 
پایلوت در حوزه ي فناوري اطالعات – رایانه كودک - اجرایي 

شده است و نتایج خوبي را به دنبال داشته است.
دكتر پرند بیان داشت: آموزش كودكان زیر 7 سال در سایر 
استان ها نیز در حال اجرا است كه در استان كردستان حداقل 
300 نفر از مخاطبان از جمله چندین مهدكودک در مرحله ي 

اول در حوزه ي فناوري اطالعات آموزش دیده اند.
از تدوین  ادامه  معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي در 
بسته هاي مهارت آموزي ویژه ي كودكان در این سازمان خبر 

داد و بیان داشت: بسته های مهارت آموزی تدوین شده توسط 
این سازمان به كودكان نه تنها در كشور بلکه در حوزه ي بین 

المللی نیز منحصر به فرد است.
دكتر كورش پرند با اشاره به این كه  بسته ي آموزشي رایانه 
و  تدوین  جلسه   16 قالب  در  یك  هر  چهار سطح،  در  كودک 
اجرا می شود، افزود: بسته ي الکترونیکی نیز برای سن چهار تا 

پانزده سالگی تدوین شده و اجرا خواهد شد. 
معاون وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی بیان داشت: بسته های 
آموزشی رایانه كودک به زبان كردی نیز ترجمه شده و به زودی 

در اقلیم كردستان عراق آموزش داده می شود.
ي  حاشیه  در  مهارت  گذر  نمایشگاه  است  ذكر  شایان 
شد  برگزار  آموزی  مهارت  و  خانواده،كودک  همایش  نخستین 
ماكارونی،  و سازه های  رباتیك  رایانه كودک، گریم كودک،  و 
با  آالت  زیور  ساخت  بافي،  قالي  سازي،  ماكت  و  بازي  خمیر 
دست، سفالگری، كشاورزی و نقاشی از جمله موضوع های این 

نمایشگاه بودند.
بر اساس این گزارش در این جشنواره ي عالوه بر فرزندان 
آموزش  دوگروه  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  كاركنان 
قدان  كوتاه  آموزان  مهارت  و  بهزیستی كشور  سازمان  رباتیك 

بلند همت نیز حضور داشتند.
همچنین دكتر كورش پرند در جشنواره مذكور از كودكان 
سازمان  مهارتي  هاي  آموزش  كه  بهزیستي  حمایت  تحت 
گذرانده  را  رباتیك  رشته  در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 

بودند با اعطاي گل و هدیه تقدیر كرد.
وي تأكید كرد: براي توانمند سازي سازمان آموزش فني و 
كاركنان  كودكان  آموزش  اساسي،  گام  اولین  كشور  اي  حرفه 

همین سازمان است. 
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برگزاري چهارمین آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت در كشور

چهارمین آزمون ادواري سراسري سنجش مهارت و صالحیت 
حرفه اي، روز جمعه، سیزدهم بهمن ماه سال جاري با 38هزار 
و 738 نفر شركت كننده طي 5 شیفت آزموني به طور همزمان 

در سراسر كشور برگزار  شد 
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور دكتر كورش پرند، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
و رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با  اعالم این 
ادواري سنجش  هاي  آزمون  مرحله ي   خبر گفت: چهارمین 
مهارت در سال جاري به صورت هماهنگ و سراسري در تاریخ 

13 بهمن ماه سال جاری برگزار شد.
دكتر كورش پرند افزود: چهارمین آزمون ادواري سراسري 

سنجش مهارت و صالحیت حرفه اي در سال جاري، در251 
و  همسان  طور  به  آزمون  ي  حرفه   40 كه  شد  برگزار  حرفه 
هماهنگ كشوري و بقیه به صورت غیر متمركز در رشته های 
صنعت،خدمات،كشاورزي و فرهنگ و هنر در تاریخ 13 بهمن 
ماه به طور همزمان در 31 استان و 280 حوزه امتحاني طي 5 

شیفت آزموني برگزار گردید.
ادواري  آزمون  از  مرحله  این  در  كرد:  اعالم  ادامه  در  وي 
سنجش مهارت و صالحیت حرفه اي، 38هزار و 738 نفر ثبت 
نام نمودند كه از این تعداد 30 هزار 665 نفر مرد و 8 هزار و 

73 نفر زن می باشند.
به  مربوط  نیز  زن  كننده  شركت  بیشترین  داد:  ادامه  وي 
حرفه نازک دوز زنانه با 671 نفر و رایانه كارICDL درجه2 با 

588 نفر شركت كننده می باشد.
دكتر كورش پرند بیان داشت: بیشترین تعداد شركت كننده 

مربوط به خوشه صنعت با 25 هزار و 747 نفر بوده است.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: استان های 
داوطلب  بیشترین  نفر   4015 اصفهان  و  نفر   6371 با  تهران 

شركت كننده در آزمون را داشتند. 

انعقاد تفاهم نامه همکاري بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مؤسسه ي آموزشي علوم و فنون كیش 

اي  بین سازمان آموزش فني و حرفه  نامه همکاري  تفاهم 
كشور و مؤسسه ي آموزشي علوم و فنون كیش منعقد شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان هرمزگان، رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
و  آموزش هاي فني  را گسترش  نامه  تفاهم  این  انعقاد  اهداف 
حرفه اي در منطقه ي آزاد با همکاري طرفین در سطح ملي و 
بین المللي، ارتقاء بهره وري نیروي كار شاغل در منطقه آزاد ، 
توسعه ي آموزش هاي مهارتي در جزیره كیش و تبدیل آن به 
جزیره دانایي و توانمندي عنوان كرد و گفت: توسعه ي فرهنگ 
كار و كارآفریني با به كارگیري روش هاي جدید، برگزاري دوره 
 BEC هاي آمادگي، آزمایشي آزمون انگلیسي تجاري و بازرگاني
و آزمون هاي MOCK TOEFL ,IELTS  و سایر آزمون 
 CPE ،CAE،PET،KET،YLE،MOCK :هاي پایان مقطع
CELTE،DELTE،،دوره هاي هتلداري و گردشگري آموزش 
مهارتي  هاي  آزمون  برگزاري  و  ساختمان  صنعت  كارگران 
از دیگر  و...  انگلیسي  زبان  ارزیابي  و  براي سنجش  و مصاحبه 

اهداف تفاهم نامه مي باشد.
دكتر كورش پرند افزود: در این تفاهم نامه سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور تعهد به صدور گواهینامه مهارت، تهیه 
كارآموزي  مؤسسات  اندازي  راه  مجوز  اعطاي  آموزشي،  منابع 
تدوین  كیش،  فنون  و  علوم  ي  مؤسسه  مربیان  آموزش  آزاد، 

كارگران  ي  بیمه  فرایند  تسهیل  و  نیاز  مورد  استانداردهاي 
صنعت ساختمان و قالي بافان دارد.

معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: برگزاري دوره 
تأمین  مختلف،  سطوح  در  خارجي  هاي  زبان  آموزش  هاي 
مدرسین مورد نیاز در برنامه هاي آموزشي تربیت مربي كرج و 
ادارات كل استان هاي سازمان، اعزام ناظر و كارشناس آموزشي 
جهت برگزاري آزمون هاي ورودي، برگزاري آزمون هاي پایان 
و  تجاري  انگلیسي  آزمایشي  آمادگي  هاي  دوره  برگزاري  ترم، 
بازرگاني از مهمترین تعهدات مؤسسه ي علوم و فنون مي باشد.

دكتر پرند بیان داشت: ایجاد همکاري هاي مشترک علمي 
آموزشي تحقیقي و پژوهشي، اعزام مترجم هم زمان در برنامه هاي 
از  آموزشي  منابع  معرفي  خانگي،  مشاغل  توسعه  المللي،  بین 

جمله تعهدات مشترک طرفین است.
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انعقاد قرارداد همکاري سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با شركت ملي نفت ایران

انعقاد تفاهم نامه همکاري بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و سازمان منطقه آزاد كیش

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  همکاري  قرارداد  انعقاد 
كشور با شركت ملي نفت ایران

قرارداد همکاري سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با 
نیاز  مورد  نیروهاي  آموزش  منظور  به  ایران  نفت  ملي  شركت 
معادل2  دوره  نفر-  هزار   5 حجم  با  ایران  نفت  ملي  شركت 

میلیون و 24  هزار و 101 نفر– ساعت منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
نظارت  و  بهسازی  دفتر  مدیركل  زاده،  حاتم  علیرضا  كشور، 
آموزشی این سازمان با اعالم این خبر بیان داشت: این قرارداد با 

در ایام اهلل دهه مبارک فجر تفاهم نامه همکاري بین سازمان 
كیش  آزاد  منطقه  سازمان  و  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان هرمزگان، این تفاهم نامه به نمایندگي دكتر پرند معاون 
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور و عامري رییس هیأت مدیره و مدیر عامل 

سازمان منطقه آزاد كیش منعقد شد.
گسترش  كشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رییس 
آموزش هاي فني و حرفه اي در منطقه آزاد با همکاري طرفین 
در سطح ملي و بین المللي، ارتقای بهره وري نیروي كار شاغل 
،تدوین  گردشگري  و  هتلداري  بر  تأكید  با  آزاد  ي  منطقه  در 
از اهداف  نیاز جامعه ي هدف را  استانداردهاي آموزشي مورد 
اساسي تفاهمنامه برشمرد و گفت: كاهش نرخ بیکاري از طریق 
مهارت آموزي، آزمون و تعیین صالحیت نیروي كار شاغل به 
آموزش  افراد  و  بافان  قالي  و  ساختمان  صنعت  كارگران  ویژه 
از  مندي  بهره  منظور  به  آموزشي  مختلف  الگوهاي  با  دیده 
ها  مهارت، جشنواره  ملي  المپیاد  برگزاري  و  اي  بیمه  مزایاي 

و همایش هاي تخصصي از دیگر اهداف تفاهمنامه مي باشند.
دكتر پرند بیان داشت: تجهیز و راه اندازي مركز آموزش فني 
و حرفه اي در منطقه آزاد، اجراي آموزش براساس نیازسنجي 
انجام شده در قالب قراردادهاي آموزشي، توسعه مشاغل خانگي 
و كشاورزي، تسهیل فرایند بیمه ي كارگران صنعت ساختمان 
و قالي بافاني كه موفق به دریافت گواهینامه ي مهارت شده اند، 
گسترش آموزش هاي هتلداري و گردشگري، ارائه آموزش هاي 

هدف  افزایش سطح مهارت هاي فني و تخصصي جوانان، آشنا 
استانداردهاي  و  كار  اجراي  های صحیح  روش  با  آنان  نمودن 
روز دنیا، آماده نمودن كارآموزان برای اشتغال در صنایع كشور، 

تنظیم شده است.
مذكور  قرارداد  با  مرتبط  آموزشي  هاي  دوره  افزود:  وی 
مشتمل بر 15 عنوان سرفصل حرفه هاي آموزشي مي باشد كه 
در 8 استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوي، ایالم، 
كرمانشاه، كهگیلویه و بویراحمد و فارس  و 35 مركز آموزش 

فني و حرفه اي كشور اجرا خواهد شد.

الزم به دانشجویان، اعطای مجوزهاي مورد نیاز براي راه اندازي 
مؤسسات كارآموزي آزاد ، اخذ آزمون و صدور گواهینامه ي مهارت 
و برگزاري المپیاد مهارت و همایش هاي تخصصي با مشاركت 

منطقه آزاد از تعهدات سازمان آموزش فني و حرفه اي است.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت : تأمین فضاي 
راه  در  كمك  آموزشي،  نیازسنجي  كارآموز،  معرفي  آموزشي، 
اجراي  تأمین هزینه هاي  در  ،مشاركت  آموزشي  اندازي مركز 
آموزش و در برگزاري همایش ها و دوره هاي آموزشي در سطح 
ملي و بین المللي، الزام در فراگیري آموزش هاي مهارتي براي 
شاغلین و اولویت در به كارگیري افراد داراي گواهینامه مهارت 
و شناسایي و معرفي كارگران صنعت ساختمان در 16 حرفه 
از مهم ترین تعهدات منطقه   براي آموزش و تعیین صالحیت 

ي آزاد در این تفاهم نامه است.
دكتر پرند اضافه كرد: به منظور نظارت بر حسن اجراي مفاد 
تفاهم نامه، كمیته ي راهبري مشترک با حضور نمایندگان تام 
االختیار طرفین تشکیل شد؛ شهرام مسعودي پور نماینده ي 
منطقه آزاد و عزت اله اردشیري نماینده سازمان آموزش فني و 

حرفه اي كشور مي باشند.
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در راستاي توسعه ي همکاري هاي دو جانبه بین اقلیم كردستان عراق و جمهوري اسالمي ایران صورت گرفت: 

دیدار هیأتي از اقلیم كردستان عراق با رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

هیأتي از اقلیم كردستان عراق در راستاي توسعه ي همکاري هاي 
دو جانبه در زمینه ي اشتغال زایي و آموزش هاي فني و حرفه اي 

با رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور دیدار كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
با حضور دكتر كورش پرند معاون وزیر تعاون، كار و  این دیدار 
براتي، مدیر كل دفتر  این سازمان، رضا  رفاه اجتماعي و رییس 
ریاست و روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
كردستان،  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدیر  احمدي 
محمد  سلیمانیه،  فرهنگ  اداره  مدیركل  محمد،  فتاح  محمد 
بختیار محمد  اجتماعي سلیمانیه،  امور  مدیركل  حمه صالح،  
قادر مسؤول آموزش فني و حرفه اي سلیمانیه و هوشیار حسین 
محمد مدیر دانشسراي هنرهاي زیباي سلیمانیه در محل این 

سازمان صورت گرفت.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در این دیدار  
بر توسعه ي همکاري دوجانبه در زمینه هاي اشتغال زایي و 

آموزش هاي فني و حرفه اي تأكید كرد.

اي  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  افزود:  پرند  دكتر كورش 
كشور این آمادگي را دارد در زمینه هاي؛ تربیت مربیان مهارتي، 
تدوین استانداردهاي آموزش مهارتی و منابع درسي، توسعه و 
طراحي برنامه هاي آموزش مهارتی و انتقال تجربیات سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كشور جمهوري اسالمي ایران در زمینه  ي 
مشاغل خانگي و دوره های بازار محور؛  الگوي آموزش- تولید- 
اقلیم كردستان عراق  با  آموزش روستایی   ، و فروش  بازاریابي 

همکاري نماید.
از  هیأتي  گردید،  مقرر  نشست  این  در  گزارش  این  بنابر 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي نیازسنجي آموزشي 
نخست  فاز  در  آن  از  پس  و  شود  عراق  كردستان  اقلیم  عازم 

همکاري، 10 مربي كرد براي آموزش به ایران اعزام شود.
در ادامه مسؤوالن دو طرف در زمینه ي توسعه ي همکاري 

هاي دو جانبه به بحث و تبادل و نظر پرداختند.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور:

توسعه آموزش های مهارتی یکی از راهکارهای شکستن تحریم ها است

دكتر كورش پرند، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، روز شنبه مورخ 91/11/7 در همایش تجلیل از مدیران 
و مربیان بخش های دولتی و خصوصی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور كه در مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی 
و حرفه ای كشور برگزار شد، عملکرد سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای را در زمینه های مختلف ارایه كرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، دكتر پرند اظهار داشت: این سازمان در زمینه ي بین 
المللی اقدامات ارزشمندی انجام داده، به طوری كه هم اكنون 
مهارتی در كشورهای  آموزش های  برای رصد كردن  میز   20
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مختلف در این سازمان ایجاد شده است.
وی تصریح كرد: هم اكنون سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
برخی  با  آموزی،  مهارت  ي  زمینه  در  نزدیکی  ارتباط  كشور 

كشورهای آسیایی و آفریقایی دارد.
از  افرادی  نزدیك  آینده  در  كه  این  بیان  با  پرند  دكتر 
به  مهارت  آموزش  كسب  برای  آسیایی  و  آفریقایی  كشورهای 
و  كرد  اشاره  افغانستان  و  عراق  كشورهای  به  آیند،  می  ایران 
های  آموزش  به  نیاز  افغانستان  و  عراق  كشورهای  در  گفت: 
مهارتی به خوبی احساس می شود و می توانیم این امر را در 

این كشورها محقق سازیم.
وی همچنین بر پیگیری راه اندازی و توسعه آموزشگاه های 

آزاد در خارج از كشور تأكید كرد.
به  اشاره  با  ای كشور  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
استانداردهای آموزش مهارت در ایران گفت: استانداردهایی كه 
در زمینه ي مهارت آموزی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای تدوین شده است، آنچنان از قابلیت باالیی برخوردار است كه 
برخی از نهادهای بین المللی خواستار این استانداردها هستند.

وی یادآور شد: همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، آموزش اتباع خارجی را از سال 2011 شروع كرده كه 
در حال حاضر نیز هم ادامه دارد و نتایج خوبی در این زمینه 

حاصل شده است.
بین  درخصوص  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
المللی كردن مدارک مهارت این سازمان گفت: برخی از رشته ها 
می توانند مدارک فنی و حرفه ای خود را بین المللی كنندكه 
این امر برای حضور شركت هایی كه كاركنان ایرانی را استخدام 
و به كشورهای دیگر اعزام می كنند، از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.
و  اسالم  جهان  كشورهای  مربیان  تربیت  داشت:  بیان  وی 
ارائه آموزش های شبیه سازی شده برای كشورهای اسالمی از 
دیگر اقداماتی است كه در حوزه  ي بین الملل از سوی سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای كشور صورت می گیرد.
دكتر پرند در ادامه با بیان این كه اگر نظام صالحیت حرفه ای 

بدرستی پیاده شود، فرهنگ مدرک گرایی در كشور از بین می رود و با 
آموزش های مهارتی، فرهنگ كار در كشور نهادینه خواهد شد.

وی با اشاره به سند راهبردی مهارت و فناوری كه از سوی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای تدوین شده، بیان داشت: تیمی 
از كارشناسان برای رصد كردن انحراف از سند راهبردی تشکیل 

شده است.
با هشت  فناوری  و  مهارت  راهبردی  یادآور می شود، سند 
راهبرد ،27 سیاست و بیش از 260 برنامه عملیاتی برای برنامه ي 
كاری پنج سال آینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 

تدوین شده است.
ای   حرفه  و  فنی  های  آموزشگاه  درخصوص  همچنین  وی 
آزاد گفت: معاف كردن از مالیات برای آموزشگاه های آزاد از 
سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور پیگیری شده است 
و این آموزشگاه ها باید آن را برای مصوبه نهایی پیگیری كنند.

درخصوص  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس 
و  بازاریابی  تولید،  آموزش،  محور؛  بازار  های  آموزش  اجرای 
فروش كه از الگوهای جدید آموزشی این سازمان است، با بیان 
این كه رویکرد از عرضه محوری باید به سمت تقاضا محوری 
تغییر یابد، تأكید كرد: با توجه به این كه سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای از قابلیت باالیی در تولید برخوردار است، می تواند 
این محور را اساس كار قرار دهد و بسیاری از نیازهای خود را با 

دستان توانمند مربیان مهارت آموزی تولید كند.
وی با اشاره به حلقه ي آموزشی این مدل بیان داشت: حلقه 
تواند  است، می  بازاریابی  و  تولید  آموزش،  كه شامل  آموزشی 

زنجیره ي تولید تا عرضه به بازار را طی كند.
با  پایان  در  ای كشور  و حرفه  فنی  آموزش  رییس سازمان 
برای  مطلوبی  فضاهای  توانیم  می  تالش  با  كه  این  به  اشاره 
بستر آموزش در كشور فراهم كنیم، خطاب به مدیران و مربیان 
سازمان  داشت:  بیان  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای امکانات بسیاری را در زمینه ي مهارت 
نحو  به  امکانات  این  از  باید  و  كرده  ایجاد  كشور  در  آموزی 
مطلوبی استفاده كرد كه در صورت غفلت، فردا بسیار دیر است.

همایش تجلیل از مربیان و مدیران برگزیده مراكز آموزشی دولتی و آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار شد

رجایی  شهید  ي  جشنواره  برگزیدگان  از  تجلیل  مراسم 
مورخ  شنبه  روز  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 
اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزیر  معاون  حضور  با   91/11/7
و  معاونان  و  ای كشور  و حرفه  فنی  آموزش  رییس سازمان  و 
مدیران ستادی و استانی این سازمان در مركز تربیت مربی و 

پژوهش های فنی و حرفه ای كشور برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور در مراسم مذكور از برگزیدگان جشنواره ي شهید رجایی 

این سازمان اعم از مربیان نمونه، رؤسای نمونه مراكز دولتی و 
مدیران نمونه ي آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، ادارات 
كل برگزیده ي آموزش فنی و حرفه ای استان ها، واحدهای 
برگزیده ي ستادی، كاركنان برگزیده استانی و ستادی، ادارات 
كل برگزیده ي استانی در طرح سنجش میزان رضایت مراجعان 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در سال 1390 در مركز 
تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای كشور تقدیر شد. 

مربیان  از  نفر  از46  مراسم مذكور  در  افزود:  این گزارش    
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برگزیده ي سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، شامل 44 
حسابداری،  برق،  اتومکانیك،  های  رشته  در  برگزیده  مربی 
صنایع  غذایی،  صنایع  چوب،  صنایع  جوشکاری،  تأسیسات، 
دستی، طراحی و دوخت، فناوری اطالعات، عمران، كارآفرینی، 
ابزار دقیق، مراقبت و زیبایی، مکانیك و 2  كشاورزی، كنتزل 
مدرس برگزیده مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه 

ای كشور تجلیل به عمل آمد.
   این گزارش ادامه داد: در این مراسم همچنین از 31 نفر 
از رؤسای برگزیده ي مراكز آموزشی دولتی و 43 مدیر برگزیده ي 

آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای تقدیر شد. 
براساس گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای كشور، در همایش تجلیل از برگزیدگان جشنواره ي شهید 
رجایی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 33 نفر از كاركنان 
برگزیده ي استانی و 12 نفر از كاركنان برگزیده ي ستادی بعنوان 

كارمندان نمونه این سازمان در سال 1390 تقدیر شد. 
از  تجلیل  مراسم  از  دیگر  بخشی  در  گزارش،  این  بنابر    
برگزیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، ادارات كل 
آموزش فنی و حرفه ای استان های خراسان جنوبی، زنجان و 
شهید  ي  جشنواره  ي  برگزیده  كل  ادارات  عنوان  به  گلستان 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار نمود:

اولین دوره ي آموزشی تربیت مربیان پیشگیری و كاهش آسیب های اجتماعی 

اولین دوره آموزشی تربیت مربیان پیشگیری و كاهش آسیب های 
اجتماعی، ویژه ي 120 نفر از روحانیون و ائمه جماعات مراكز 
از  بار  نخستین  برای  كشور،  سراسر  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
اجتماعی  واحد كاهش آسیب های  فر، مسؤول  كشور، جالئی 
اختتامیه  مراسم   ای كشور، در  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان 
برگزاری دوره مذكور، عنوان نمود: این دوره برای اولین بار با 
محوریت استاندارد مدیریت مهارت و دانش رفتار) طرح امید( 

كل  اداره  میزبانی  به  و  الحجج  ثامن  ملکوتی  بارگاه  جوار  در 
آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی اجرا گردید.

این دوره در سایر كشورهای دنیا  بیان داشت: مشابه   وی 
قوه  توسط  كه  براساس طرحی  مذكور  دوره  است.  نشده  اجرا 
قضاییه با عنوان »طرح امید« تهیه و آن را در مراكز آموزشي، 
در  است  نموده  پایلوت  ها  كمپ  و  ها  زندان  عمومي،  مجامع 
و  گردیده  استاندارد  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 
هم اكنون در راستای تحقق مفاد تفاهمنامه مشترک همکاری 
های  پیشگیری  اداره كل  مجرب  اساتید  همکاری  با  دو طرف 

رجایی در سال 1390 معرفی شده و از آن ها تجلیل به عمل 
آمد.

و حرفه  فنی  آموزش  روابط عمومی سازمان  گزارش  بر  بنا 
مهارت،  ارزشیابی  دفتر  تشکیالت،  و  بودجه  دفتر  كشور،  ای 
دفتر امور مؤسسات كارآموزی آزاد و مشاركت های مردمی و 
مدیریت توسعه ي فناوری های آموزشی این سازمان به عنوان 

واحدهای برگزیده ي ستادی معرفی و تجلیل شدند.
   این گزارش افزود: در همایش مذكور همچنین از ادارات 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان های گیالن، یزد و ایالم به 
دلیل تصدي عنوان ادارات برگزیده استاني در سال 1390 در 
طرح سنجش میزان رضایت مراجعان از نحوه ارایه ي خدمات 
نوسازی و  از طرف معاونت  دستگاه های عمومی و دولتی كه 
انسانی رییس  و سرمایه  توسعه مدیریت  معاونت  اداری  تحول 

جمهوری تقدیر شد.
این گزارش در خاتمه افزود: اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان خوزستان نیز به عنوان اداره كل حائز رتبه ي اول طرح 
تمامی دستگاه های هم گروه  بین  از  مراجعان  رضایت مندی 

استانی در سال 1390 مورد تجلیل قرار گرفت.
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در راستاي تفاهم نامه منعقده بین سازمان آموزش فني و حرفه 
اي كشور و مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحادیه همکاري 
 ،)IOR – ARC RCSTT( هند  اقیانوس  حاشیه  كشورهاي  هاي 
نشست مدیركل دفتر امور مهارت هاي پیشرفته  این سازمان 
با مدیر مركز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحادیه همکاري هاي 
كشورهاي حاشیه اقیانوس هند و نمایندگان كشورهاي عضو اتحادیه 
همکارهاي حاشیه اقیانوس هند)IOR–ARC RCSTT( برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، این نشست با حضور پوراندخت نیرومند، مدیركل دفتر 
از كشور  اوسبیو«  پیشرفته سازمان،»گركلدا  امور مهارت هاي 
فیلیپین، »مرینا  الیپویل« از كشور فیلیپین، »سلوسگا تارمرتـ« 
»دیمالکا  هند،  كشور  از  سو«  »سیتبراتا  سریالنکا،  كشور  از 
برق،  مهندسي  زمینه  در  فعال  سریالنکا،  كشور  از  مدورنج« 
»اسمر اهامرید« از كشور سریالنکا، فعال در زمینه ي متدهاي 
در  فعال  مجارستان،  كشور  از  مکیووي  پیلر  ریاضیات،  كوتاه 
زمینه ي آموزش تکنولوژي و ارتباطات و رییس مؤسسه تجاري 
سازي اختراعات مجارستان، »مبارک خان« از كشور بنگالدش، 
كشور  از  »عبدالجبار«  بیوتکنولوژي،  و  شیمي  زمینه  در  فعال 
پاكستان، فعال در زمینه علوم خوردگي و رنگ و بازیابي، »جان 
بین  فعال در زمینه ي همکاري هاي  استرالیا،  از كشور  وب« 
المللي، »سایگسبرت میسي« از كشور تانزانیا، فعال در زمینه 
در  فعال  سریالنکا،  كشور  از  سینس«  كارن  »نالي  و  آموزش 
زمینه ي برق و مکانیك و مهارت هاي شغلي در محل برگزاري 
جشنواره بین المللي نو آوري و شکوفایي فجر انقالب اسالمي 

)نخبگان، مخترعان و نوآوران( برگزار شد.

شناسایي زمینه هاي توسعه همکاري هاي متقابل بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مركز منطقه اي 
) IOR – ARC RCSTT (علوم و انتقال فناوري اتحادیه ي همکاري هاي كشورهاي حاشیه اقیانوس هند

آموزش  سازمان  پیشرفته  هاي  مهارت  امور  دفتر  مدیركل 
فني و حرفه اي كشور در خصوص ضرورت برگزاري این نشست 
هاي  ظرفیت  شناسایي  موضوع  با  نشست  این  داشت:  بیان 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار شد.
وي افزود: در این نشست مقرر گردید با مشاركت در انجام 
پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي به منظور پاسخگویي به نیازهاي 
سیاست گذاري و تصمیم گیري هاي مورد نیاز آموزش هاي فني 
و حرفه اي در كشورهاي عضو و آموزش منابع انساني و توسعه 
از  مهمانان  بازدید  ي  زمینه  پیشرفته،  و  جدید  هاي  فناوري 
كارگاه هاي آموزشي و ظرفیت ها و توانمندي هاي مركز تربیت 

مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي كرج فراهم گردد.
بنا بر این گزارش، حاضران تمایل خود را در خصوص تجاري سازي 
اختراعات و نوآوري هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
انجام طرح هاي  آموزشي در كشور خود،  الگوهاي  از  استفاده 
... ابراز  پژوهشي مشترک با موضوعات آموزش هاي مهارتي و 

نمودند.
خارجي  مهمانان  داد:  خبر  خاتمه  در  نیرومند  پوراندخت 
و  نوآوري  المللي  بین  جشنواره  پنجمین  در  كننده  شركت 
نوآوران(  و  مخترعان  )نخبگان،  اسالمي  انقالب  فجر  شکوفایي 
از غرفه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بازدید كردند و 
ایران در  با جمهوري اسالمي  خواستار همکاري هاي گسترده 
راستاي تعهدات كشورهاي عضو مركز منطقه اي علوم و انتقال 
فناوري اتحادیه همکاري هاي كشورهاي حاشیه اقیانوس هند 

شدند.

حضور سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در پنجمین جشنواره و نمایشگاه نوآوري و شکوفایي فجر و 
نخستین جشنواره ي بین المللي اختراعات و برگزاري نشست تخصصي با مخترعان و نوآوران 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در پنجمین جشنواره 
و نمایشگاه نوآوري و شکوفایي فجر و نخستین جشنواره بین 

المللي اختراعات حضور یافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، پوراندخت نیرومند، مدیر كل امور مهارت هاي پیشرفته 
از  حمایت  درخصوص  سازمان  این  رییس  تأكید  به  اشاره  با 

این  مربیان  تربیت  به  نسبت  قضاییه  قوه  اجتماعی  و  فرهنگی 
استاندارد با اجراي دوره و اعطاي گواهینامه  اقدام شده است.

جالیی فر در ادامه افزود: اجرای این دوره مزیت هایی را در 
حیطه آموزش های فنی و حرفه ای به همراه دارد كه می توان 
به مواردی از جمله: تسهیل در فراگیری آموزش های مهارتی و 
فنی و حرفه ای از طریق مدیریت مهارت ها و رفتار ها، افزایش 

مخاطب،  جامعه  در  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  اثربخشی 
نهادینه كردن آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از 
كلیدی ترین راه های پیشگیری و كاهش آسیب های اجتماعی 
در جامعه، توانمندسازی مربیان آموزشی با روش ها و ابزارهای 
مکمل آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، ترویج آموزش 
های فنی و حرفه ای در بین سایر دستگاه ها و غیره اشاره نمود. 
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نوآوران و مبتکران بیان داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در راستاي اجرایي نمودن برنامه هاي مختلف از سند راهبردي 
مهارت و فناوري، راهبرِد یکم حضور مؤثر در عرصه هاي بین 
المللي »فراهم كردن بسترهاي مناسب براي شناسایي نخبگان 
مهارتي از طریق ارتباط با بنیاد ملي نخبگان، جشنواره هاي ملي 
و بین المللي مدارس نمونه و آماده سازي آن ها براي شركت در 
مسابقات بین المللي«  در این نمایشگاه  كه از تاریخ 91/11/16 
الي 91/11/19 در مصالي تهران برگزار شده است شركت كرد.

ثبت  با  ذوالقدر،  محسن  داشت:  بیان  نیرومند  پوراندخت 
در  گوناگون  هاي  حوزه  در  اختراع   150 از  بیش  و  اختراع   7
دارنده مقام سوم  و  باشد  آنها در سطح جهاني مي  ثبت  حال 
سه  برگزیده  نفر  و   2012 سال  در  چین  جهاني  اختراعات 
و  ایمني  پلیسي،  المللي  بین  هاي  نمایشگاه  در  متوالي  سال 
امنیتي و عضو فدراسیون بین المللي مخترعین جهان و ایران، 
میالد بصیري، منتخب ده ها نمایشگاه، اختراعات و ابداعات و 
جوانترین مخترع كشور با تعداد اختراع 14 نمونه در سال 88 
و 87 و مخترع برتر در رده هاي استاني و علي اصغر رحماني، در 
حوزه ي انرژي هاي نو داراي مدال برنز در سال 2012 از كشور 
چین از جمله مخترعین شركت كننده از طرف سازمان آموزش 

فني و حرفه اي كشور در این نمایشگاه است.
وي افزود: حامد شکوري، دارنده ي 7 اختراع به ثبت رسیده 
در حوزه رباتیك، حجت اله دلخوش نواز، یکي از مربیان نمونه ي 
زیادي  اختراعات  كه  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
میالد سلیماني،  است،  نموده  ارایه  زیست  زمینه محیط  در  را 
با مراكز  مخترع در حوزه مکانیك كه همکاري هاي متعددي 
تجاري سازي مراكز رشد داشته اند، سیداحمد ایاللي، مخترع 
از طرف  المپیاد مهارت  دارنده مدال طالي  در حوزه مکانیك 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دارنده غرفه ي برتر 
فني  آموزش  اداره  كارمند   ، پژوهشي، سمداني  در نمایشگاه 
و حرفه اي مخترع حوزه مکاترونیك و رضوان پناهي، مخترع 
با عنوان كنترل سیستم هاي تنظیم كننده با تعیین تابع انتقال 

از دیگر  به روش تعیین مسیر پیشرفته و مسیر پس خور  آن 
مخترعان شركت كننده از طرف سازمان آموزش فني و حرفه 

اي كشور در این نمایشگاه است.
سازمان  نوآوران  و  مخترعان  تخصصي  نشست  همچنین 
آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي اجرایي شدن برنامه ي 

حمایت از مخترعان و نخبگان این سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، این نشست با حضور حبیبي، معاون آموزش، پوراندخت 
مربیان،  و  پیشرفته  هاي  مهارت  امور  مدیركل  نیرومند، 
كارآموزان و مخترعان برگزیده سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كه در حوزه هاي خودرو، مکانیك، مکاترونیك، محیط زیست، 
از 30 اختراع، در محل این  رباتیك، هوافضا و... صاحب بیش 

سازمان برگزار شد.
به  نشست  این  در  سازمان  آموزش  معاون  حبیبي،  دكتر 
تجاري سازي و به تولید رساندن اختراعات مخترعان و نوآوران 

این سازمان تأكید كرد.
مدیر كل امور مهارت هاي پیشرفته این سازمان بیان داشت: 
تقویت فرهنگ كار، تولید و مهارت آموزي، فراهم كردن بستر 
پیاده سازي الگوي آموزش، تولید، بازاریابي و فروش، فراهم كردن 
بستر تجاري سازي اختراعات و نوآوري ها و فراهم كردن زمینه 
ي ارتباط مخترعین با شركت هاي ملي و بین المللي از اهداف 
مشاركت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در پنجمین 
نخستین  و  فجر  شکوفایي  و  نوآوري  نمایشگاه  و  جشنواره 

جشنواره بین المللي اختراعات است.
در ادامه مربیان، كارآموزان و مخترعین برگزیده ي سازمان 
فراهم  جهت  به  تشکر  ضمن  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
كردن  فراهم  خواستار  نمایشگاه،  در  حضور  ي  زمینه  نمودن 
امکان همکاري با شركت شهرک هاي صنعتي، تعامل بیشتر با 
دفاتر ستادي سازمان و تعامل با سایر دستگاه ها و سازمان هاي 

دولتي و غیر دولتي شدند.

تدوین كتاب مجموعه سؤاالت آمادگي آزمون استخدامي

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
ایجاد  بر  مبني  محترم  دولت  ارزشمند  اقدام  به  نظر  كشور، 
ظرفیت استخدامي در سراسر كشور با رویکرد عدالت محوري 
اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  مؤلفین  گروه  مهرورزي،  و 
درراستاي فراهم نمودن بسترهاي الزم به منظور ایجاد شرایط 
كتاب  انتشار  و  تدوین  به  اقدام  داوطلبان،  همه  براي  مساوي 

»مجموعه سؤاالت آمادگي آزمون استخدامي« نموده اند.
و  فني  آموزش  سازمان  انتشارات  توسط  كه  مذكور  كتاب 

حرفه اي كشور به چاپ رسیده براي آزمون عمومي استخدامي 
همه دستگاه هاي اجرایي كشور تهیه شده است و شامل سه 

فصل مي باشد.
سیاسي،  اطالعات  عنوان  تحت  اول  فصل  گزارش  بنابراین 
اجتماعي و مباني قانوني شامل تعداد یك هزار و 180 سؤال 
است. در فصل دوم تعداد یك هزار و 480 سؤال پیرامون معارف 
اسالمي آمده است. فصل سوم تحت عنوان زبان و ادبیات فارسي 

و ادبیات اداري شامل 860 سؤال است.
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كشور؛  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  پیشنهادي  طرح 
استانداردهاي  تدوین  و  بر شناسایي یکصد عنوان شغل  مبنی 
شوراي  ي  جلسه  در  ایران،  پذیر  تجدید  های  انرژی  شغلي 
سیاستگذاري ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر ایران 

- معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري-  تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
های  مهارت  امور  دفتر  مدیركل  نیرومند  پوراندخت  كشور، 
پیشرفته این سازمان با اعالم این مطلب  بیان داشت: جلسه  ي شوراي 
سیاستگذاري ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدید پذیر ایران، روز 
نیرو، دبیر  با حضور معاون وزیر  سه شنبه مورخ 1391/11/3 
انرژي  انرژي هاي تجدیدپذیر، رییس سازمان  ستاد توسعه ي 
كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  نمایندگان  و  نو  هاي 

برگزار گردید.
وی در ادامه اظهار داشت: در راستاي اجرایي نمودن تفاهم نامه 
مشترک سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با سازمان انرژي 
هاي نو )سانا(، مدیر كل و معاونین دفتر امور مهارت هاي پیشرفته 
و نمایندگان دفاتر بهسازي و نظارت و مؤسسات كارآموزي آزاد 
و مشاركت هاي مردمي سازمان  آموزش فنی و حرفه ای كشور 

در جلسه ي مذكور حضور یافتند.
ستاد  دبیر  »آرمودلي«،  ابتدا  در  گزارش،  این  اساس  بر 
فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر به بررسي نظرات خود در خصوص 
تفاهم نامه و همچنین قابلیت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، به معرفي الگوي آموزشي سازمان از جمله جامعه ي هدف، 
مهارتي  هاي  آموزش  منابع  و  استانداردها  آموزشي،  الگوهاي 

پرداخت.

تصویب طرح شناسایي یکصد عنوان شغل و تدوین استانداردهاي شغلي انرژی های تجدید پذیر ایران در جلسه 
شوراي سیاست گذاري ستاد توسعه فناوري انرژي هاي تجدیدپذیر ایران 

هاي  قابلیت  معرفي  از  فیلمي  ادامه   در  گزارش  این  بنابر 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به نمایش گذاشته شد 
و پس از آن طرح پیشنهادی سازمان مبنی بر شناسایي 100 
انرژی های تجدید  عنوان شغل و تدوین استانداردهاي شغلي 

پذیر ایران ارایه شد. 
سایر  و  علوم  نفت،  وزارت  نمایندگان  افزود:  گزارش  این 
حضور  جلسه  این  در  كه  مرتبط  هاي  دستگاه  و  ها  سازمان 
خصوص  در  خود  تخصصي  نظرات  نقطه  ارایه  به  داشتند 
با  كه  كردند  امیدواري  اظهار  و  پرداخته  پیشنهادي  پروپوزال 
این اقدام شاهد تربیت نیروي انساني ماهر در این حوزه باشیم. 
بنابر این گزارش، در پایان آرمودلي، ضمن تشکر از حضور 
نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در این جلسه، 
ارائه آموزش هاي مهارتي و تربیت نیروي ماهر متخصص در این 
حوزه و به ویژه تربیت تکنسین ماهر را از اولویت فعالیت انرژي هاي 

نو دانست. 
مدیركل دفتر امور مهارت های پیشرفته سازمان خبر داد: 
پس از بحث و بررسي، طرح پیشنهادي این سازمان به تصویب 
شوراي  در  طرح  نهایي  تصویب  در صورت  كه  رسید  حاضران 
سیاستگذاري معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري، برنامه 

ریزي براي تدوین استانداردهاي شغلي شروع مي شود.
پوراندخت نیرومند در خاتمه بیان داشت: پیش بیني مي گردد، 
با توجه به رویکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در 
اقدام  این  متخصص،  و  ماهر  انساني  نیروي  تربیت  از  حمایت 
بتواند زمینه اي مناسب براي فرهنگ سازي الزم و استفاده از 

انرژي هاي تجدیدپذیر را در كشور فراهم نماید.

اولین كتاب الکترونیکي تلفن همراه و اولین سایت آموزشي ساخت در و پنجره UPVC تدوین و طراحي شد

آموزش  موضوع  با  همراه  تلفن  الکترونیکي  كتاب  اولین 
ساخت در و پنجره دو جداره UPVC توسط مربي این رشته 
تولید و  استان گلستان  اي  اداره كل آموزش فني و حرفه  در 

ارایه شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
UPVC مركز  استان گلستان، محمد خدادادي مربي كارگاه 

در  نظر  مورد  اهداف  درخصوص  گرگان  برادران  یك  شماره 
كاربرد  فراواني  به  توجه  با  گفت:  كتاب  این  تدوین  و  طراحی 
تلفن همراه در عرصه ي عمومي و به منظور جلب میل و رغبت 
كارآموزان و عالقه مندان مهارت آموزي به مطالعه و كسب مهارت 
و همچنین وجود كتاب راهنماي حین كار)Hand Book( نسبت 

به تهیه این كتاب اقدام گردید. 

شایان ذكر است در كتاب » مجموعه سؤاالت آمادگي آزمون 
استخدامي«  سؤاالت هر یك از فصل ها به همراه پاسخ سؤال 

آورده شده است.

شماره   با  توانند  می  كتاب  تهیه  برای  عالقمندان 
09368879132 و شماره پیامك 30008886 تماس حاصل 

نمایند.
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قابلیت  و  كم  افزاري حجم  نرم  كتاب  این  مزایاي  از  وي 
امکان  كاغذي،  هاي  كتاب  با  مقایسه  در  آسان  جایي  جابه 
مطالعه در هر مکان و هر زمان، قابلیت انتقال نرم افزار از طریق 
بلوتوث، نمایش تصویر در بین متون، پشتیباني از طیف وسیع 
گوش هاي همراه با نرم افزار هاي متنوع، قابل اجرا و سازگار با 
صفحات لمسي، قابلیت جستجوي سریع مطالب و امکان تغییر 

فونت و سایز متون نام برد. 

كسب عنوان دانشجوی نمونه ي كشوری توسط 
مدیر كل دفتر امور مهارت های پیشرفته ي

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

های  مهارت  امور  دفتر  كل  مدیر  نیرومند،  پوراندخت 
و  بیست  در  ای كشور  و حرفه  فنی  آموزش  پیشرفته سازمان 
یکمین دوره انتخاب دانشجویان نمونه كه در تاریخ 30 بهمن 
ماه 1391 برگزار شد، موفق به كسب عنوان دانشجوی نمونه 
از سوی رییس محترم جمهوری لوح تقدیر  كشوری گردید و 

دریافت نمود. 
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
های  مهارت  امور  دفتر  مدیركل  نیرومند،  پوراندخت  كشور، 
پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور كه دانشجوی 
مقطع دكتری رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه عالمه طباطبایی 
می باشد، در بیست و یکمین دوره انتخاب دانشجویان نمونه به 

عنوان دانشجوی نمونه كشوری انتخاب شد.
بنا بر این گزارش از جمله آثار علمی وی می توان به ارایه 32 
عنوان مقاله از جمله: بررسي روابط بین برنامه ریزي استراتژیك 
برفناوري هاي  و عوامل درون سازماني درشركت هاي مبتني 
پیاده  آمادگي  میزان  براي سنجش  روشي  ایران، طراحي  برتر 
سازي سیستم BPM در سازمان ها، شایستگي هاي حرفه اي 
پارس،  اقتصادي  ویژه  پایدار  منطقه ي  توسعه ي  و  مدیران  
ارائه یك چارچوب پیشنهادي، شناسایي مدل هاي كسب وكار 
اینترنت همراه و انتخاب مدل كسب و كار مناسب براي بنگاه 
هاي اقتصادي فعال در اینترنت همراه در ایران، مؤلفه هاي ضروري 
براي شکل گیري شركت هاي نانو فناوري در ایران، شناسایي 
موانع تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مربیان و كارآموزان 
و  شناسایی  كشور،  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش  ي  حوزه 
رویکرد  بر  مبتنی  موبایل  كار  و  بندی مدل های كسب  طبقه 
از نوآوري  فرا تركیب، موانع اساسي در توسعه و بهره برداري 
موانع  بررسي  مهندسي،  و  فني  هاي  حوزه  در  اختراعات  و 
 KAB الگوي  با  انتظار آموزش كارآفریني  تحقق اهداف مورد 

در سازمان آموزش فني و حرفه اي، شایستگی های حرفه ای 
مدیران آموزش فنی و حرفه ای براساس سند راهبردی مهارت و 
فناوری سازمان، الگوهاي طراحي مدل كسب و كار، عوامل مؤثر 
بر موفقیت شركت هاي نو فناوري بنیان در ایران، نقش آموزش هاي 
شایستگي و مهارتي در توسعه ي قابلیت هاي فناوري شركت هاي 
فناوري بنیان، سرمایه گذاری مستقیم خارجي، ضرورتی جهت 

نیل به توسعه پایدار و اقتصاد و ...  اشاره نمود. 
دكتر  تحقیقاتی  های  فعالیت  جمله  از  گزارش  این  بنابر 
پوراندخت نیرومند می توان از فعالیت در طرح های تحقیقاتی: 
شناسایي مدل هاي كسب و كار سرویس های داده موبایل و 
انتخاب مدل كسب وكار براي اینترنت موبایل در ایران، شناسایي 
نیازهاي آموزشي مهارتي مخترعان/ موسسان شركت هاي دانش 
بنیاد و فناوري بنیان، طراحی مدل كسب و كار، آسیب شناسي 
فرایند انتقال تکنولوژي ساخت لکوموتیو از شركت زیمنس در 
آموزش  و شناسایي  مپنا  لکوموتیو  و ساخت  شركت مهندسی 
مهارتي زنان نخبه در سطوح مدیریتي، كارشناسي و دانشگري 

سازمان هاي دانش بنیان نام برد.
همچنین كتاب های تألیف شده توسط وی شامل: كتاب های 
سند راهبردي مهارت و فناوري، مدیریت بهداشت و ایمني در 
، نگاهي بر نظام آموزش مهارت و فناوري،  مؤسسات آموزشي 
شناسایی نظام طبقه بندی مشاغل با رویکرد توسعه ي آموزش های 
فنی و حرفه ای، طرح ها و برنامه های تحولی و آینده نگر در 
و  راهبردی  اقدامات  ای:  فه  و حر  فنی  آموزش های  حوزه ی 
الگوي شایستگي مدیران عامل شركت هاي فناوري  عملیاتی، 
بنیان، مدیریت آموزشي، مدیریت آموزشي)3جلدي(، مدیریت 
آموزشي در آغاز هزاره سوم با رویکرد مبتني بر شایستگي، مدل هاي كسب 

خدادادي افزود: به منظور تأمین نظر عالقه مندان به مباحث 
آموزشي ساخت در و پنجره دو جداره UPVC براي نخستین بار 
در فضاي مجازي سایت آموزشي به آدرس: Upvcwin.ir طراحي 
شده است كه محتواي آن شامل فهرست بندي عناوین، آموزش 
ساخت دو پنجره، كلیپ هاي آموزشي ساخت و نصب، خبرنامه، 

ثبت نام اعضا، اخبار و... مي باشد.
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ملی به شهر شهید پرور تبریز سفر كرده بود، با حضور در اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در جریان 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی  این اداره كل قرار گرفت.
معاون اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربایجان شرقی افزود: در این حضور سعی شد گزارشی 

ازعملکرد مربیان و كاركنان این اداره كل به ایشان ارایه شود.
سیدمحمدحسن ابوترابي فرد با تقدیر و تشکر از فعالیت های 
كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  توسط  گرفته  صورت 
خواستار توسعه ي آموزش های فنی و حرفه ای در سطح كشور 

شد.
ادامه، ضمن  ابوترابي فرد در  حجه االسالم سیدمحمدحسن 
اشاره به مسئله ي مدارک مهارتی صادره توسط مراكز آموزشی 
گفت: در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور باید سعی بر 
این باشد كه  به مقوله ي مهارت گرایی به عنوان هدف اصلی 

پرداخته شود. 

آذربایجان شرقي

حضورنایب رییس مجلس شورای اسالمی در اداره كل 
آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
المسلمین سیدمحمدحسن  آذربایجان شرقی، حجه االسالم و 
جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب  ابوترابي فرد 
فعالیت های آموزشی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 

آذربایجان شرقی قرار گرفت.
و  االسالم  گفت: حجه  این خصوص  در  زینالی  وحید  سید 
المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابي فرد كه به عنوان میهمان ویژه 
همایش جهاد ملی اثر زدایی از تهاجم اقتصادی در سایه  ي تولید 

فرش  هنر  از گنجینه ي  برگي  و  قالیبافي   ،آموزش هنر  كار  و 
دستباف ایران، كه به چاپ رسیده اند و كتاب های مدل هاي كسب 
و1200سؤال  )5جلد(  پازیریك  مجموعه  همراه،  تجارت  كار  و 

مدیرآموزشگاه در دست چاپ می باشند.
گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
می افزاید: ترجمه و گردآوردی كتاب های شایستگي مدیران 
و  نظري  تحلیل  و  تجزیه  بنیان  نوفناوري  هاي  شركت  ارشد 
تجربي در رابطه با شایستگي تیم هاي كارافریني و مشاركت آن ها 
در توسعه ي كسب و كار، مدیریت استراتژیك در سازمان ها 
و برنامه ریزي استراتژیك براي مدیریت پروژه به كمك مدلي 
دكتر  علمی  های  فعالیت  آثار  دیگر  از  پروژه  مدیریت  بلوغ  از 

پوراندخت نیرومند است كه در دست چاپ می باشند.
بنابر این گزارش از فعالیت های فرهنگی- پژوهشی وی در 
دیگر  حدیثي  كتاب  انتشار  به  توان  می  عترت  و  قرآن  زمینه 

اشاره كرد.
از فعالیت هاي ایشان در زمینه هاي اجتماعي و سیاسي مي توان 
تدوین سند  به عنوان دبیر  فعالیت  نمود:   اشاره  زیر  موارد  به 
مهارت  الگوي  فناوري، عضو سیاستگذاري  و  مهارت  راهبردي 
سیاستگذاري  كمیته  سیاستگذاري  عضو  دانشجویان،  آموزي 
سازمان  پیشرفته  هاي  مهارت  امور  مدیركل  سانا،  نامه  تفاهم 
علمي  ي  كمیته  عضو  كشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
پایدار  ي  توسعه  كنفرانس  اولین  اقتصادي(  تخصصي)گروه 
همایش  اولین  تخصصي  علمي  كمیته  عضو  عسلویه،  منطقه 
مهارت و اشتغال، عضو كمیته علمي تخصصي دومین همایش 
مالي  و  اداري  امور  درسي  گروه  عضو   ، اشتغال  و  مهارت 
درسي  گروه  عضو  كشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 

مالي و بازرگاني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، گروه 
درسي صنایع غذایي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
اصلي كمیته  عضو شوراي سیاستگزاري مشاغل خانگي، عضو 
راهبردي تدوین نظام جامع ملی آموزش، مربي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور از سال 1375 الي 1387، عضو كارگروه 
از طرف رییس محترم سازمان، مدیریت  تأیید شده  تخصصي 
آزمون مركز 8 خواهران زعفرانیه از 1381 الي1384، مدیریت 
 1387 ماه  خرداد  از  جواردانشگاهي  مراكز  و  كارآفریني  امور 
تاكنون، معاون دفتر همکاري هاي علمي و تخصصي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور، معاون آموزش در صنایع در سال 
1389، اخذ مجوز انتشارات پازیریك با شماره پروانه ي 9369، 
تهیه ي شیوه نامه ي مراكز جوار دانشگاهي)ASD(، عضو میز 
برگزاري  در   )MAC( اسالمي  همکاري  سازمان  عضو  تركیه، 
سومین نشست تخصصي كمیته نظارتي و مشورتي برنامه آموزش 
گذاري  سیاست  و  اندیشي  هم  نشست  عضو  اي،  فني و حرفه 
سبك زندگي، عضویت در انجمن مدیریت تکنولوژي و عضویت 

در انجمن پژوهش هاي آموزشي ایران. 
این گزارش افزود: مسؤولیت و فعالیت برای حضور سازمان 
 -)1380( ناجا  نمایشگاه  در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
دارویي  گیاهان  جشنواره  نخستین  اي،  حرفه  و  فني  آموزش 
هاي  انرژي  المللي  بین  نمایشگاه  چهارمین  سنتي،  طب  و 
های  فعالیت  دیگر  از  نانو  فناوري  و جشنواره ي  پذیر  تجدید 

فرهنگی وی می باشد.
نیز   1389 سال  در  نیرومند،  پوراندخت  است،  ذكر  شایان 
سوی  از  كشور  بصیر  ي  نخبه  بانوی  عنوان  كسب  به  موفق 

ریاست جمهوری شده بود.
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 همچنین به منظور حمایت از مجموعه ي كارآفرینی استان 
صندوق  عنوان  به  ایران  مهر  الحسنه  قرض  بانك  مشاركت  و 
ي  نامه  تفاهم  كشور  سطح  در  بار  نخستین  برای  كارآفرینی، 
همکاری بین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان با بانك 
پایلوت  صورت  به  غربی  آذربایجان  ایران  مهر  الحسنه  قرض 

درشبکه ي بانك قرض الحسنه مهر ایران منعقد شد. 
عالوه بر تفاهم نامه های فوق الذكر به منظور توسعه همکاري هاي 
متقابل و فراهم سازي زمینه هاي مناسب براي توسعه و ترویج 
تعاوني ها و افزایش ضریب اشتغال مهارت آموختگان آموزش 
هاي فني و حرفه اي، تفاهم نامه سه جانبه همکاري تشکیل 
و حمایت از تعاوني هاي كارآموزي بین اداره كل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای و بانك توسعه 

تعاون استان آذربایجان غربی منعقد شد.  

انعقاد تفاهم نامه آموزشی بین اداره كل آموزش فنی 
و حرفه ای و نمایندگی شركت بوتان در استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان طی  ای  و حرفه  فنی  آموزش  كل  اداره  اردبیل،  استان 
انعقاد تفاهم نامه آموزشی با نمایندگی شركت بوتان نسبت به 
آموزش عاملین مجاز این شركت در مركز آموزش فنی و حرفه 

ای شماره یك اردبیل اقدام خواهد شد.
نامه مقرر شده است تجهیزات  تفاهم  این  گفتنی است در 
كارگاه از طرف شركت تهیه شده و برنامه آموزشی را اداره كل 
اجرا خواهد كرد. در ضمن آموزش در چارچوب تولیدات خواهد 

بود.

اردبیل

انعقاد تفاهم نامه ي همکاری آموزش فنی و حرفه ای 
با مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 

غربی

انساني  نیروي  مهارت  افزایش  و  سازي  توانمند  منظور  به 
راهبردي  اجراي سند  راستاي  در  و  دربخش كشاورزي  شاغل 
مهارت و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تفاهم نامه 
همکاری بین مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی و اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی منعقد شد. 
به گزارش روابط عمومـي اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
نامه با هدف ارتقاي سطح  استان آذربایجان غربی، این تفاهم 
مهارت فارغ التحصیالن و مربیان و هنرجویان بخش كشاورزي، 
توسعه كمي و كیفي آموزش هاي مهارتي در حوزه كشاورزي،  
تحقق اهداف تعیین شده ي بخش كشاورزي در برنامه ي پنج 
ساله توسعه كشور، به كارگیري و ترویج یافته هاي كشاورزي 
حاصل از طرح هاي پژوهشي مركز تحقیقات تنظیم شده است.

بر اساس ماده ي چهار مقرر شد مركز تحقیقات كشاورزی و 
منابع طبیعی در پي اجراي این توافق نامه، برگزاري دوره هاي 
آموزشي مورد نیاز مربیان، تعیین مناطق اجراي دوره ها، تأمین 
فضا و امکانات الزم براي اجراي دوره هاي آموزشی، همکاري در 
تدوین استانداردهاي آموزشي، همکاري درتأمین اساتید مجرب 
مورد نیاز اداره كل آموزش فنی و حرفه ای  استان فراهم نماید. 
غربي  آذربایجان  استان  اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل 
نیز طبق این توافق نامه متعهد شد، برگزاري آزمون هاي پایان 
دوره هاي آموزشي، صدور گواهینامه مهارت پس از اخذ نمره 
مورد  آموزشي  استانداردهاي  تدوین  كارآموزان،  توسط  قبولي 

نیاز و انجام نیاز سنجي آموزشي فراهم نماید.
این تفاهم نامه در11 ماده ، 18 بند و در دو نسخه تنظیم و 

مدت اعتبار آن دو سال شمسی تعیین شده است.

آذربایجان غربي

اصفهان

بازدید مدیران مراكز آموزش فني و حرفه اي والیات 
كل  اداره  آموزشي  هاي  كارگاه  از  افغانستان  كشور 

استان اصفهان 

مدیران مراكز آموزش فني و حرفه اي والیات كشور افغانستان 



 13
91 

ن  
هم

 / ب
ت

هار
ه م

نام
بر

خ

16

البرز

ایالم

در  ایالم  استان  مردم  نماینده  شوهاني  دكتر  دیدار 
مجلس شوراي اسالمي با مدیركل آموزش فني و حرفه اي 

استان ایالم 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
در  ایالم  استان  مردم  ي  نماینده  شوهاني  دكتر  ایالم،  استان 
مجلس شوراي اسالمي با مهندس اماني مدیر كل اداره آموزش 

فني و حرفه اي استان ایالم دیدار نمود.
اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  در  كه  دیدار  این  در 
خیر  عرض  ضمن  اماني  مهندس  گرفت،  صورت  ایالم  استان 
و  فني  آموزش  كل  اداره  عملکرد  از  مبسوطي  مقدم،گزارش 
حرفه اي استان ایالم  به حضور ایشان ارایه نمودند و ضمن بیان 
این مطلب كه با عنایت به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم 
سرمایه  و  كار  از  حمایت  سال  نام  به  العالي(  )مدظله  رهبري 
را  محور  آموزش محصول  اداره كل،  این  گردیده  مزین  ایراني 
در اولویت برنامه هاي خود قرار داده است و از ایشان خواستند 
تا در راستاي تحقق این امر مهم نهایت بذل توجه و مساعدت 

الزم داشته باشند.
وي گفت: سازمان ملي مهارت و فناوري با شعار هر خانه، 
یك كارخانه، هر ایراني، یك مهارت، هر كارخانه یك دانشگاه و 
هركارگاه یك آموزشگاه را از برنامه هاي دیگر دولت براي تحقق 
برنامه ریزي هاي انجام شده در جهت اشتغال زایي عنوان كرد و 

خواستار حمایت هر چه بیشتر ایشان از این امر شد.
از مدیریت  تشکر  دیدار دكتر شوهاني ضمن  این  پایان  در 
و پرسنل اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ایالم  نظر 
مساعد خویش را در مورد حمایت از اهداف سازماني این اداره 

كل اعالم نمودند.

به همراه نماینده جایکا در ایران از كارگاه هاي آموزشي اداره 
كل آموزش فني وحرفه اي استان اصفهان بازدید كردند . 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان اصفهان ، یك گروه بیست نفري از خواهران و برادران 
مدیر مراكز آموزش فني و حرفه اي والیات افغانستان به همراه 
نماینده آژانس همکاري هاي بین المللي ژاپن )جایکا( در ایران 
و كارشناس مركز تربیت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي 
سازمان ازكارگاه هاي آموزشي این اداره كل شامل برق صنعتي 
درجه یك و ابزار دقیق در مركز شهید رجایي ، نازكدوز زنانه 
ویژه اتباع ، كیف دوز چرم ، قالیبافي دستي ، قالیبافي ماشیني 
بافي و ماشین آالت پیشرفته نساجي در مركز صنایع  ، گلیم 
نساجي و كارگاه هاي عکاسي ، تصویربرداري ، گرافیك و برنامه 
كردند  بازدید  اصفهان  اطالعات  فناوري  مركز  در  وب  نویس 
 ، ریزي  برنامه  و  پژوهش   ، آموزش  معاون  با  گفتگو  ضمن  و 
روساي مراكز فوق و مربیان كارگاه ها ، چگونگي اجراي آموزش 
هاي مهارتي را در قالب استانداردهاي موجود ، ساعات حضور 
، تجهیزات آموزشي ، زمینه هاي اشتغال ، نحوه پذیرش و ... 

را جویا شدند. 
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدیر  جاللي  ابوطالب 
از  قدرداني  و  گویي  خوشامد  ضمن  سخنانی  در  نیز  اصفهان 
در  ایران  در  )جایکا(  ژاپن  المللي  بین  هاي  همکاري  آژانس 
در  را  مهارتي  هاي  آموزش  ارائه   ، آموزشي  تور  این  برگزاري 
دو بخش دولتي و غیردولتي ، روند اجراي آموزش هاي فني و 
حرفه اي ویژه شاغلین ، زندانیان ، سربازان ، جوانان جویاي كار 
و ... در حوزه هاي مختلف كشاورزي ، صنعت ، خدمات و فني 
تشریح كرد و اظهار داشت : تعامالت كشور ایران با كشورهاي 
تاثیرگذار  انساني  نیروي  مهارت  توانمندسازي  در  همسایه 
است و شما بعنوان سفیران كشور افغانستان میتوانید باب این 
ارتباطات را در زمینه هاي مختلف آموزشي با هدف بهره وري و 

تبادل مشاغل مورد نیاز جوامع گسترش دهید .

در ایام اهلل دهه مبارك فجر دو مركز جوار كارخانه در 
استان البرز افتتاح شد

مدیركل  حضور  با  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان 
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تهران

در راستای توسعه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی انجام شد:
انعقاد قرارداد آموزشی معاونت آماد و پشتیبانی ناجا 
اداره كل آموزش  با  پیشخوان خدمات دولت  دفاتر  و 

فنی و حرفه ای استان تهران 

استفاده  و  آموزی  مهارت  فرهنگ  ي  توسعه  راستای  در 
هرچه مناسب تر از ظرفیت های آموزشی، قرارداد آموزشی بین 
معاونت آماد و پشتیبانی ناجا با اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 

استان تهران منعقد شد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
با  كه  آموزشی  قرارداد  این  امضای  مراسم  در  تهران،  استان 
حضور حمیدرضا خانپور مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان 
تهران و سرتیپ دوم پاسدار علی عسگر الهیارنژاد معاون آماد 
و  توانمندی ها  تشریح  به  خانپور  برگزار شد،  ناجا  پشتیبانی  و 
قابلیت های آموزشی مجموعه در حرفه های صنایع غذایی در 

راستای آموزش، تولید، بازاریابی و فروش پرداخت.

ي  رشته  در  شاغلین  از  نفر   240 آموزش  قرارداد  این  در 
آشپز درجه 2 به مدت 218 ساعت براساس سرفصل های ارایه 
شده، نظارت بر آموزش ها و انجام آزمون های پایان دوره ي 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  مورد حمایت 

قرار گرفت.
نام  ثبت  حق  پرداخت  شامل  قرارداد  این  موضوعات  دیگر 
دوره های آموزشی و هزینه ي حق آزمون و صدور گواهینامه 
را  آن  اجرای  كه  باشد  می  دوره  در  كننده  شركت  كارآموزان 

معاونت آماد و پشتیبانی ناجا به عهده گرفت.
به  آموزشی  قرارداد  این  اجرای  است مدت  توضیح  به  الزم 
مدت یك سال شمسی می باشد كه به درخواست طرفین قابل 

تمدید می باشد.
در تفاهم نامه بین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
برای  ریزی  برنامه  به  دولت  خدمات  پیشخوان  دفاتر  و  تهران 
ي  زمینه  در  دولت  پیشخوان  دفاتر  شاغل  نفر  4هزار  آموزش 
آموزش فناوری اطالعات به مدت 130 ساعت اشاره شده و مقرر 
گردید آموزش ها پس از ثبت در پورتال بر اساس سرفصل های 
ارائه شده در استاندارد آموزشی انجام شود و پس از پایان دوره 
مهارت  گواهینامه  مهارت،  آزمون های سنجش  در  موفقیت  و 

صادر شود.
انجمن صنفی پیشخوان دولت متعهد شد 20 درصد از كل 
قرارداد آموزشی را در ابتدای شروع دوره پرداخت نماید و زمینه  ي 
ارتباطات بیشتر برای ارایه خدمات متقابل در آینده اي نزدیك 

صورت گیرد.
از  به مدت یك سال  نامه  تفاهم  این  توضیح است  به  الزم 
ساالنه  و  شود  می  اجرایی  جاری  سال  ماه  بهمن  اول  تاریخ 

10درصد افزایش اعتبار خواهد شد.

آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، مدیركل آموزش در صنایع 
سازمان، معاونان و كارشناسان ستادی و استانی سازمان مراكز 
افتتاح  البرز  استان  پاریزان صنعت در  و  جوار كارگاهی هوایار 

شدند.
 حسن عزیزی مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز 
در آیین افتتاح این مراكز به نقش مؤثر مراكز جوار در توانمند سازی 
منابع انسانی اشاره كرد و گفت: این مراكز باعث رشد و ارتقاء 

كارخانه مربوطه می شوند.
به  نیز  سازمان  صنایع  در  آموزش  مدیركل  زمانی  سعید 
مزایای مراكز جوار كارگاهی از جمله ارایه ي خدمات آموزشی 
به شاغلین شركت های مربوطه و سایر شركت ها و بهره مندی 

از مزایای قانونی تبصره 2 ماده 38 اشاره نمود.
به ذكر است: كارخانه هوایار واقع در شهرک صنعتی  الزم 
بهارستان تولید كننده دستگاه های CNG و كمپرسور هوای 
واقع  صنعت  پاریزان  شركت  و  مربوطه  تجهیزات  و  فشرده 
كارگاهی  تجهیزات  ي  كننده  تولید  كرج  مخصوص  جاده  در 

تعمیرات خودرو می باشد.
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خراسان رضوي

برگزاری چهارمین دوره ي آموزشی ائمه ي جماعات و 
دبیران ستاد اقامه نماز سازمان آموزش فنی وحرفه ای 

كشور در مشهد مقدس

چهارمین دوره ي آموزشی ائمه ي جماعات و دبیران ستاد 
موضوع  با  كشور  ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  نماز  اقامه 
مربیان و كاهش آسیب های اجتماعی در مشهد مقدس برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
و  جماعات  ي  ائمه  آموزشی  دوره  چهارمین  رضوی،  خراسان 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  ادارات  نماز  اقامه  ستاد  دبیران 

سراسر كشور در مشهد مقدس و در جوار بارگاه نورانی حضرت 
ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا )ع( برگزار شد.

نماز  اقامه  دبیر ستاد  والمسلمین مالحسنی،  االسالم  حجه 
از  برخی  به  اشاره  با  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان 
سیاست های سازمان درخصوص فرهنگ سازی  و بستر سازی 
به تشریح چهارمین  و  نماز  به مقوله  این سازمان  فرهنگی در 
دوره ي آموزشی ویژه ي ائمه ي جماعات و دبیران ستاد اقامه 
نماز در سراسر كشور پرداخت و برگزاری این دوره آموزشی را 
در جوار بارگاه نورانی حضرت امام رضا )ع( به فال نیك گرفت.

رضا براتی، مدیركل روابط عمومی و رییس شورای فرهنگی 
سازمان آموزش فنی وحرفه ای كشور با حضور در جمع شركت 
كنندگان در این دوره آموزشی، پیام دكتر كورش پرند، معاون 
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فنی 
وحرفه ای كشور را به مناسبت برگزاری چهارمین دوره آموزشی 
روحانیون و ائمه ي جماعات ادارات كل آموزش فنی وحرفه ای 
سراسر كشور در مشهد مقدس را قرائت كرد كه قسمتي از این 

پیام به شرح زیر است:
تغییر نگاه نسبت به مربی، مهارت آموز، محتوای آموزشی، 
مراكز آموزشی، جوامع و اقشار مورد هدف آموزش های مهارتی  
نخستین گام تحول بنیادین در نظام آموزش های فنی وحرفه ای 
است و از مطالبات مردم و نظام می باشد، و پی گیری آن ها 
تا حصول نتیجه در قالب تربیت نیروی انسانی ماهر وكارآمد و 
مسلح به مهارت های فنی و حرفه ای در تمامی عرصه ها در 
مراكز آموزشی و نیز اشاره به اجرای موفق برنامه ي كارآفرینی 
با رویکرد ارزش های اسالمی  و ترویج فرهنگ مهارت آموزی 
و از تمامی دست اندركاران این طرح بزرگ در این پیام تشکر 

نموده اند.
ای  وحرفه  فنی  آموزش  كل  مدیر  خوابنما  جالل  سید 
خراسان رضوی كه  در این دوره آموزشی حضور داشت با اشاره 
به برخی از فعالیت های انجام شده در منطقه خراسان رضوی 
در خصوص فرهنگ سازی نماز و آداب دینی و اجتماعی، حضور 
امام جمعه هاي ادارات كل آموزش فنی وحرفه ای سراسر كشور 
در مشهد الرضا )ع ( را به فال نیك گرفت و برای تمامی شركت 

كنندگان آرزوی موفقیت كرد.
دادگستری  مدیركل  شریعتی  المسلمین  و  السالم  حجت 
تشریح  به  این جلسه  در  رضوی ضمن حضور  استان خراسان 
های  وآسیب  جرایم  كاهش  با  مرتبط  فعالیتهای  از  برخی 

اجتماعی در سطح جامعه پرداخت.
وي در ادامه، با تشکر از برگزاركنندگان این دوره ي آموزشی، 
برگزاری چنین دوره هایی را در سطح سازمان ها از ضروریات 
برشمردند و برآگاهی بخشی  و بصیرت هرچه بیشتر روحانیون 

به ویژه روحانیونی كه با نسل جوان سروكار دارند تأكید كرد.
گفتنی است ائمه ي جماعات و دبیران ستاد اقامه نماز سراسر 
كشور طی چهار روز  در مشهد مقدس در كالس های مختلف و 

متنوع كاهش آسیبهای اجتماعی حضور خواهند یافت.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین آموزش فنی و حرفه ای 
و  آموزش  كل  اداره  با  بختیاری  و  چهارمحال  استان 

پرورش 

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان چهارمحال و بختیاری، تفاهم نامه همکاری آموزشی این 
كل،  مدیر  حضور  با  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  و  كل  اداره 
معاونین  و كارشناسان آموزش اداره كل و مسؤوالن آموزش و 

پرورش استان منعقد شد.
در این قرارداد همکاری آموزشی كه با هدف ارایه ي خدمات 
آموزش مهارتی برای هنرجویان شاخه كار و دانش در رشته های 
خیاطی، جوشکاری، مکانیك خودرو به میزان 265 هزار و 166 
نفر- ساعت تنظیم شده است تأمین مربی، امکانات و تجهیزات 
معرفی شدگان  آموزش  و  نام  ثبت  و  مواد مصرفی  و  آموزشی 
اداره كل بوده و  این  طبق استاندارد های مصوب به عهده ي 
معرفی هنرجویان و پرداخت وجه قرارداد نیز به عهده ي اداره 

كل آموزش و پرورش می باشد.
سعیدی مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن اعالم 
آمادگی این اداره كل براي انعقاد قرارداد همکاری با سایر ادارات 
و نهادها، ارایه آموزش های مهارتی با استفاده از اساتید مجرب 
نوین  استانداردهای  قالب  در  متناسب  امکانات  و  تجهیزات  و 
آموزشی را از رویکردهای مجموعه آموزش فنی و حرفه ای در 

راستای ارتقای دانش فنی در كشور دانست.

چهارمحال بختیاري
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شورای  مجلس  پژوهش  و  آموزش  كمیسیون  رییس  نایب 
گفت:  ای  حرفه  و  فنی  مراكز  امکانات  درخصوص  اسالمی 
امکاناتی كه در مراكز و كارگاه های آموزشی مشاهده شد، نشان 
از اهتمام و تالش دست اندركاران آموزش فنی و حرفه ای در 
تجهیز مجموعه به جدیدترین و به روزترین امکانات موجود در 
برای  مناسب  فرصتی  خود  این  كه  دارد  كشور  صنایع  و  بازار 
مردم است تا از این امکانات و آموزش ها كه به صورت رایگان 

در اختیار افراد قرار داده می شود استفاده مناسب نمایند.
خوش آیند آموزش های فنی و حرفه ای را بستری مناسب 
برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری های روز دانست و 
افزود: در راستای تحقق سیاست های كلی اشتغال ابالغ شده 
از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در زمینه  ي آموزش 
نیازهای  با  متناسب  كارآمد  و  ماهر  متخصص،  انسانی  نیروی 
كردن  توأم  و  كارآفرینی  توان  ارتقای  و  آتی  و  فعلی  بازاركار 
آموزش و مهارت، برنامه ریزی براي آموزش های فنی و مهارتی 
مورد نیاز بازار در بخش های دولتی و غیر دولتی صورت گرفته 

است.
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان به آموزش های ارایه 
شده در مراكز دولتی آموزش فنی و حرفه ای اشاره كرد و افزود: 
از  كارآموزانی كه  و  بوده  رایگان  ارایه شده  آموزش های  كلیه 
مناطق مختلف براي شركت در دوره های آموزشی به مراكز ما 
در سطح استان مراجعه می كنند، می توانند از امکانات شبانه 
رایگان استفاده  روزی شامل خوابگاه و سلف سرویس بصورت 

نمایند.
ای دولتی در  آموزش فنی و حرفه  از وجود 16 مركز  وی 
استان خبر داد و گفت: هم اكنون 250 حرفه در 110 كارگاه 

آموزشی استان آموزش داده می شود.
جنوبی  خراسان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیركل 
افزود: آموزش در مراكز ثابت دولتی، سیار شهری و روستایی، 
پادگان ها، مراكز جوار دانشگاه، مراكز جوار صنعت و كارخانه ها، 
كار،  های ضمن  آموزش  و  زندان  جوار  مراكز  اصناف،  آموزش 
گستره ي آموزش های مهارتی و فنی آموزش فنی و حرفه ای 

در بخش دولتی است.
خوش آیند آموزش فنی و حرفه ای را به عنوان متولی اصلی 
آموزش های غیر رسمی معرفی كرد و گفت: سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای كشور با توجه به نیاز جامعه و باال بردن كیفیت 
های  آموزش  بخش  در  آموزشی،  مراكز  مهارتی  های  آموزش 
رسمی ورود پیدا كرد. مراكز آموزش علمی كاربردی مهارت را 

زیر نظر دانشگاه جامع علمی كاربردی راه اندازی نموده است.
وی در خصوص بومی سازی رشته های فنی و حرفه ای در 
استان، گفت: رشته های آموزشی با توجه به نیاز هر منطقه 
راه اندازی می شود و هم اكنون 10 حرفه از حرفه های در حال 

آموزش در استان مربوط به مشاغل بومی استان است.

نایب رییس كمیسیون آموزش و پژوهش مجلس شورای اسالمی: 
رفع دغدغه مسؤولین كاهش بیکاری با توسعه آموزش های 

فنی و حرفه ای است  

كمیسیون  رییس  نایب  و  قاینات  شهرستان  مردم  نماینده 
آموزش و پژوهش مجلس شورای اسالمی، از كارگاه های مركز 
برادران بیرجند بازدید و از نزدیك با روند فعالیت ها و اقدامات 

آموزشی این مركز آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
ارزیابی  مثبت  ضمن  هروی«  »دكتر  جنوبی،  خراسان  استان 
كردن فعالیت ها و اقدامات آموزش فنی و حرفه ای، این آموزش ها 
را راهی براي ارتقاي دانش و كسب مهارت های الزم برای افراد 

مختلف در تمامی سطوح تحصیلی دانست.
وی افزود: در آموزش فنی و حرفه ای ظرفیت های بسیار 
دغدغه  رفع  بر  عالوه  ها  ظرفیت  این  كه  دارد  وجود  خوبی 
فراگیری  براي  مناسب  محلی  بیکاری،  كاهش  براي  مسئولین 
است  افراد  فنی  دانش  رسانی  روز  به  و  مهارتی  های  آموزش 
از  مردم  نمایندگان  و  مجلس  پژوهش  و  آموزش  كمیسیون  و 

توسعه و گسترش این آموزش ها حمایت می كنند.

خراسان جنوبي

و گرمه جاجرم  و سملقان  مانه  بجنورد،  نماینده مردم 
بجنورد  شهرستان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراكز  از 

بازدید به عمل آورد 

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه جاجرم از اداره 
كل آموزش فنی و حرفه ای استان و مراكز شهرستان بجنورد 

بازدید به عمل آورد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
گرمه  بجنورد،  نماینده  جعفری  قاسم  دكتر  شمالی،  خراسان 
با آغاز دهه ي مبارک فجر  جاجرم و مانه و سملقان همزمان 
مراكز  و  ای خراسان شمالی  و حرفه  فنی  آموزش  ادارهکل  از 

آموزش فنی و حرفه ای بجنورد بازدید بعمل آورد. 
گفتنی است طی این بازدید كه با حضور مدیر كل، معاونین 
و حرفه  فنی  آموزش  مراكز  رؤسای  و  اداره كل  كارشناسان  و 
ای خراسان شمالی انجام شد جعفری از نزدیك با كارآموزان و 

كاركنان گفتگو و مسائل و مشکالت آن ها را جویا شد. 

خراسان شمالي
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آموزش  كل  اداره  بین  همکاری  ي  نامه  تفاهم  انعقاد 
فنی و حرفه ای با بنیاد شهید و سازمان بسیج سازندگی 

استان خوزستان 

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  آموزشی  و  فنی  معاون 
اداره  بین  همکاری  ي  نامه  تفاهم  انعقاد  از  خوزستان  استان 
كل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان بسیج سازندگی استان 

خوزستان خبر داد.
 شهرام مالیی هزاروندی گفت: این تفاهم نامه در راستای 
تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از نیرو 
و نشاط جوانان برای سازندگی كشور و با تأكید بر سند چشم 
مبنی  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ساله  بیست  انداز 
فناوری  و  علم  تولید  در  توانا  پیشرفته  دانش  از  خودداری  بر 
تولید  در  اجتماعی  انسانی، سرمایه  منابع  برتر  بر سهم  متکی 

ملی منعقد شد.
مالیی خاطر نشان ساخت: گسترش دانش مهارت و ارتقای 
مناطق  و  روستاها  در  ویژه  به  انسانی  های  سرمایه  توانمندی 
محروم مرزی استان از طریق آموزش و به كارگیری مهارت در 
بخش های صنعت، خدمات، كشاورزی و فرهنگ و هنر، استفاده 
از توان بالقوه بسیج در زمینه توسعه مهارت آموزی در شهرها و 
روستاهای استان و كمك به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 
شهرها به واسطه ایجاد و ارتقای مهارت شغلی از اهداف انعقاد 

این تفاهمنامه هستند.
در  آزاد  های  آموزشگاه  تأسیس  مجوز  صدور  افزود:  وی   
بخشی  مدیریت  واگذاری  آموزشی،  های  تعاونی  تشکیل  قالب 
بسیجیان  به  مهارتی  آموزش  ارایه  آموزشی،  های  فعالیت  از 
براساس نیازسنجی آموزشی، اعطای گواهینامه مهارتی، تدوین 
دادن  قرار  و  روستایی  بخش  نیاز  مورد  جدید  استانداردهای 
وسایل آموزشی و كمك آموزشی و نرم افزارهای الزم از تعهدات 

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان می باشد. 
و  ها  مهارت  فراگیری  به  جوانان  تشویق  مالیی  شهرام 
های  برنامه  اجرای  طریق  از  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش 
نیازهای  تعیین  و  رسانی، شناسایی  اطالع  و  تبلیغی  فرهنگی، 
های  تعاونی  ایجاد  برای  ریزی  برنامه  روستاییان،  آموزشی 
آموزشی و تشکیل آموزشگاه های آزاد، تأمین فضا و مکان های 
فنی  این  كه  مناطقی  در  آموزشی  تجهیزات  و  شرایط  واجد 
وحرفه ای خوزستان امکانات كافی در اختیار ندارد از مهم ترین 

تعهدات سازمان بسیج سازندگی خوزستان عنوان كرد.
 مالیی یادآور شد: به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد 
این تفاهم نامه كمیته ي راهبردی مركب از مدیران و معاونین 
را  الزم  هماهنگی  و  نظارت  بتواند  تا  تشکیل  دستگاه  دو  این 

داشته باشد.
 همچنین مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان 
آموزشی  و  علمی  های  همکاری  گسترش  منظور  به  گفت: 
مشترک بین این اداره كل و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

خوزستان تفاهم نامه همکاری منعقد شد.
برگزاری  داشت:  اظهار  مطلب  این  اعالم  با  قالوند  رحمن   
دوره های آموزشی مورد توافق طرفین، استفاده از ظرفیت ها 
و  علمی  های  نشست  برگزاری  همچنین  آموزشی  امکانات  و 

آموزشی مشترک از موضوعات این تفاهم نامه هستند.
 قالوند افزود: مدت اجرای این تفاهم نامه 2 سال بوده كه 
پس از بازنگری و اصالح با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  تعهدات  به  وی 
ظرفیت  از  بخشی  اختصاص  گفت:  و  كرد  اشاره  خوزستان 
ثابت، طرح  های  بخش  در  ویژه  به  تابعه  مراكز  آموزشی  های 
مشاغل  و  كارآفرینی  روستایی،  های  آموزش  استاد-شاگردی، 
دوره  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  هدف  ي  جامعه  خانگی، 
جانباران،  شهدا،  معظم  های  خانواده  نیاز  مورد  آموزشی  های 
آزادگان و كاركنان مشمول طرح شاهد، برگزاری آزمون و صدور 
گواهینامه برای قبول شدگان در آزمون پایان دوره، همچنین 
حین  حوادث  برابر  در  كارآموزان  مدنی  مسئولیت  ي  بیمه 
آموزش و همکاری در صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های آزاد 

فنی و حرفه ای از تعهدات این اداره كل می باشد.
 مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان تصریح 
واجدین  معرفی  آموزشی،  های  اولویت  و  نیازها  اعالم  كرد: 
ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  های  دوره  در  شركت  براي  شرایط 
كارآفرینی و آمادگی شغلی، پرداخت حق ثبت نام در دوره های 
آموزشی و حق شركت در آزمون پایان دوره طبق تعرفه مصوب 
سازمان و تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای دوره های خاص بنیاد 
براساس قرارداد آموزشی در قالب ماده 17 قانون الحاق بر قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از تعهدات بنیاد شهید و 

امور ایثارگران خوزستان در این تفاهم نامه می باشد.
اجرایی  راستای  در  نامه  تفاهم  این  انعقاد  است  گفتنی   
نمودن تفاهمنامه همکاری فی ما بین سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران كشور می باشد.

زنجان

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان:
ارایه بیش از 370 هزار نفر- ساعت آموزش در زمینه  ي 

مشاغل خانگی

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 

خوزستان
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با حضور رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور : 
نخستین كارگاه آموزشی ساخت درب و پنجره پروفیل 

در زاهدان راه اندازی شد
نخستین كارگاه آموزشی ساخت درب و پنجره های دو جداره 
در زاهدان با حضور معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در مركز شماره 

یك آموزش فنی و حرفه ای زاهدان راه اندازی شد.
مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان 
در مراسم افتتاحیه این كارگاه گفت: ورود این تکنولوژی باعث 
سهم  و  شد  خواهد  انرژی  منابع  مدیریت  در  شگرف  تحول 

بسزایی در كاهش هدر رفت انرژی در حوزه ساختمان دارد.

سیستان بلوچستان

سمنان

در راستای مدیریت بهینه ي منابع صورت پذیرفت : 
انعقاد تفاهم نامه بین اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

و بانك توسعه تعاون استان سمنان 

مدیریت  براي  مناسب  ي  زمینه  سازی  فراهم  راستای  در 
بهینه منابع و به منظور هم افزایی دستگاه ها و سازمان های زیر 

مجموعه ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای  استان سمنان با بانك توسعه تعاون این استان 

تفاهم نامه همکاری منعقد كردند. 
ابراهیم محمودی مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
توسعه ي همکاری  به منظور  این خبر گفت:  اعالم  با  سمنان 
بهینه  مدیریت  براي  مناسب  زمینه ي  فراهم سازی  و  متقابل 
منابع، تفاهم نامه همکاری بین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای و 

مدیریت بانك توسعه تعاون استان سمنان منعقد شد.
و  ارتقاي سطح كیفی  و  ها  و گسترش همکاری  بسط  وی 
كمی مبادالت بانکی و ارایه خدمات بانکی مناسب به كاركنان 
تمامي  تمركز  و  استان  سراسر  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
حساب های مربوط به اداره كل در بانك توسعه تعاون را از اهم 
مفاد این تفاهم نامه خواند و ابراز امیدواری كرد تا در آینده ای 
نزدیك شاهد گسترش تعامل و همکاری در سایر بخش های 
زیرمجموعه وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی در سطح استان 

باشیم. 

و  قانون ساماندهی  اجرای ماده 10  استان زنجان، در راستای 
آموزش  سازمان  آموزشی  رسالت  و  خانگی  مشاغل  از  حمایت 
فنی و حرفه ای كشور، اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان از ابتدای سالجاری تاكنون بیش از 370 هزار نفر- ساعت 

در زمینه مشاغل خانگی ارایه نموده است.
قاسم صیادی مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 
آموزش  راهبردی  ی  كمیته  تشکیل  گفت:  خبر  این  اعالم  با 
مشاغل خانگی، شناسایي 305 حرفه مشاغل خانگی و تدوین 
آموزش  های  دوره  دفترچه  تهیه ي  آموزشي،  استاندارد   297
مشاغل خانگی، عقد تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرایي مرتبط، 
مشاغل  ي  ویژه  دور  راه  از  آموزش  الگوی  تدوین  و  طراحی 
خانگي، تهیه فیلم هاي آموزشي برای 20 رشته از رشته های 
مشاغل خانگی، تهیه ي محتوای آموزش مجازی براي 18 رشته 
از حرفه های مشاغل خانگی از جمله اقدامات سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای كشور در زمینه ي مشاغل خانگي بوده است.
صیادی تصریح كرد: این سازمان بالغ بر 4 هزار دوره آموزشی 
را در زمینه ي مشاغل خانگی اجرا نموده است كه سهم استان 
زنجان از  ابتدای سال جاری تاكنون بالغ بر 370 هزار و 948 

نفر - ساعت آموزش در زمینه مشاغل خانگی بوده است. 
افزود:  زنجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  مدیر 
ایجاد مشاغل خانگي در سال 91  براي  مجوزهای صادر شده 

بالغ بر254  فقره می باشد. 
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وی یکی از ظرفیت های مهم شهرستان را استفاده از نیروی 
انسانی توانمند عنوان نمود و اضافه كرد: تعداد فارغ التحصیالن 
كار  بازار  و  دولتی  های  نیاز دستگاه  با  متناسب  ما  دانشگاهی 
نیست، بنابراین جوانان جویای كار می توانند با مراجعه به مراكز 
آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه های آزاد و كسب مهارت 

الزم، زمینه اشتغال خویش را فراهم نمایند.
گفتنی است مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران كازرون 
دستی  صنایع  و  كشاورزی  موبایل،  تعمیر  كارگاه  سه  دارای 

باشد. می 

اداره كل آموزش  از غرفه ي  قزوین  استاندار  بازدید 
فني و حرفه اي استان

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
به مناسبت سي و چهارمین  نمایشگاهي كه  استان قزوین در 
سال پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي در نمایشگاه بین المللي 
استان قزوین برگزار گردید غرفه اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

استان قزوین خوش درخشید.
در این غرفه با ارایه آموزش به عنوان خدمت این اداره كل، 
تحت عنوان گذر مهارت در رشته هاي گوهرتراش، تعمیر تلفن 
مندي  رضایت  توانست  خودرو  نگهداري  و  سرویس  و  همراه 

بازدیدكنندگان را به این سو جلب نماید.
از غرفه ي این اداره كل استاندار و معاونین و مدیران كل 

دستگاههاي اجرایي بازدید كردند.
جلیلوند رییس مركز شماره 6  قزوین و مسؤول غرفه، اظهار 
داشتند: طي سه روز برگزاري نمایشگاه 450 گواهینامه حضور 
در دوره آموزشي به بازدیدكنندگان و آموزش دیدگان در سه 

دوره آموزشي 45 دقیقه اي صادر و تحویل گردید.
الزم به ذكر است این نمایشگاه از 18 لغایت 21 بهمن ماه 

برگزار گردید. 

قزوین افتتاح مركز آموزش فنی و حرفه ای خواهران كازرون 
در استان فارس

ایام اهلل دهه مبارک فجر و با حضور محمدی، فرماندار  در 
كازرون و جمعی از رؤسای ادارات این شهرستان، مركز آموزش 
فنی و حرفه ای خواهران كازرون افتتاح و به بهره برداری رسید.

استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیر كل  مبرایی،  مرتضی 
فارس در ابتدای این مراسم گفت: با یاری خداوند بزرگ و هم زمان 
با سی و چهارمین بهار انقالب، توانستیم پنجمین مركز آموزش 
فنی و حرفه ای را در سال 1391 افتتاح و به جوانان جویای 

مهارت استان پهناور فارس تقدیم نماییم.
وی اظهار داشت: امروزه نقش آموزش های فنی و حرفه ای 
در ریشه كن كردن معضل بیکاری بر هیچکس پوشیده نیست 
ایران  پتانسیل جوانان  از  توانیم  می  مناسب  ریزی  برنامه  با  و 
اسالمی به نحو ارزنده ای در جهت اجرای فرمان مقام عظمای 
و  كار  از  حمایت  ملی،  تولید  شعار  تحقق  خصوص  در  والیت 

سرمایه ایرانی استفاده نماییم.
در ادامه محمدی، فرماندار كازرون ضمن تشکر ویژه از مدیر كل 
آموزش فنی و حرفه ای استان فارس و تمامی دست اندركاران در 
خصوص راه اندازی این مركز گفت: خوشحالیم كه در شهرستان 
برای  را  توانایی الزم  و  انگیزه  كازرون، خواهران گرانقدری كه 
با  این پس  از  توانند  دارند می  مهارتی  آموزش های  فراگیری 
مراجعه به این مركز مجهز، آموزش های الزم را كسب نمایند.

فارس

محمد جهانتیغی افزود: این كارگاه با مساحت 250 مترمربع 
و اعتباری بالغ بر یك میلیارد و 700 میلیون ریال راه اندازی 
شده است و از ظرفیت آموزشی 240 نفر دوره در دو شیفت 

برخوردار است.
دستگاه  دوسر،  دهنده  برش  های  دستگاه  و  تجهیزات  وی 
جوش دو سر، دستگاه پلیسه گیر، فرزكپی، دستگاه برش دهنده 
این  به عنوان تجهیزات موجود در  را  زهوار و دستگاه مولیون 

كارگاه عنوان كرد.
ادامه داد: طول دوره ي آموزشی درب و پنجره  جهانتیغی 
ساز پروفیل) UPVC( به میزان110 ساعت تعیین شده است 

و ثبت نام از متقاضیان ازطریق اینترنت ادامه دارد.
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در راستای اجرای دوره های بازار محور:
آموزش  كل  اداره  بین  همکاری  ي  تفاهم نامه  انعقاد 
فنی و حرفه ای و اتحادیه تعاونی های تولید كنندگان 

فرش دستباف روستایی كردستان 

در  كردستان  استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  كل  اداره 

كردستان

با  جهانی  رقابت  و  محور  بازار  های  دوره  اجرای  راستای 
با  همکاری  تفاهمنامه  امکانات،  و  پتانسیل ها  از  استفاده 
اتحادیه تعاونی های تولید كنندگان فرش دستباف روستایی 

كردستان منعقد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان كردستان، مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان  با 
اعالم این خبر اظهار داشت:  این تفاهم نامه در راستای تحقق 
اهداف سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی و ایجاد 
و  اقتصاد  ایران در  زمینه های حضور موفق جمهوری اسالمی 
در  شده  بینی  پیش  اصول  و  اهداف  تحقق  و  جهانی  رقابت 
آیین نامه ي نظام آموزش مهارت و فناوری با هدف تربیت و 
آماده سازی و ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی مورد نیاز و 

افزایش كیفیت محصوالت تولیدی می باشد.
احمدی افزود: با ارایه ي آموزش های بازار محور با هدف 
آموزش، تولید، بازاریابی و فروش مورد نیاز روستاییان با توجه 
آینده  معاش  تأمین  و  روحیه، خودباوری  در  نقش سازنده   به 
اسالمی  جمهوری  كریمه  دولت  توجه  مورد  كه  روستاییان 
به  عنایت  با  آموزشی  نامه ي همکاری  تفاهم  می باشد،  ایران 
بین  فروش  و  تولید  به  توجه  بر  مبنی  آموزش  رویکرد جدید 
فرش  تولیدكنندگان  های  تعاونی  اتحادیه  و  كل   اداره  این 
تواند  دستبافت روستایی استان كردستان منعقد شد كه می 
در راستای آموزش بهتر روستاییان و اشتغالزایی جوانان مؤثر 

باشد.
ارتقای كیفیت و سطح زندگی  احمدی نقش تعاونی ها در 
را بسیار مؤثر برشمرد و افزود: تعاونی ها همواره نقش مؤثری 
را در توسعه و بهبود كیفیت زندگی فردی و اجتماعی جامعه 
تحقق  و  شده  امکان پذیر  آموزش  با  تنها  مهم،  این  كه  دارند 

می یابد. 
وی همچنین افزود: آینده پژوهی در حوزه ي مشاغل مورد 
تولیدی و خدماتی، شناسایی و  نیاز صنایع و سایر واحدهای 
ارتقای  و  روزرسانی  به  و  روستاییان  مهارتی  نیازهای  تامین 
مهارت منابع انسانی از اهداف مهم انعقاد این تفاهم نامه است.

آموزان  مهارت  به  خانگی  مشاغل  تسهیالت  347فقره 
فنی و حرفه ای استان قم پرداخت شد

وحیدرضا كریم، معاون اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای استان قم در گفتگو با روابط عمومی اداره كل 
فراهم  هدف  با  داشت:  اظهار  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
تسهیالت  دریافت  متقاضیان  پایدار  اشتغال  ي  زمینه  نمودن 
سال  ابتدای  از  موجود  های  ظرفیت  براساس  خانگی  مشاغل 
جاری، تاكنون 347 پرونده تکمیل و به بانك های عامل معرفی 

شده است.
كریم افزود : طرح مهارت مشاغل خانگی در صورت حمایت 
می تواند به اقتصاد خانواده كمك شایانی كرده و تنها راه توسعه  ي 
مشاغل خانگی ارایه آموزش های مهارتی است كه امیدواریم به 

این حوزه بیشتر توجه شود.
و  كار  از  حمایت  ملی،  تولید  سال  در  داشت:  عنوان  وی   
در  تواند  می  خانگی  مشاغل  از  حمایت  طرح  ایرانی،  سرمایه 
اقتصاد  ایجاد  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق 

مقاومتی بسیار تأثیر گذار باشد.
حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  پشتیبانی  و  اداری  معاون 
پرداخت  از  قبل  را  خانگی  مشاغل  برای  بسترسازی  استان، 
تسهیالت ،كارآمد ارزیابی كرد و افزود: این كار بستر  مناسبی 
برای افراد سرپرست خانوار و افرادی كه خارج از صنوف اصلی 
خدمات رسانی دارند. در صورتی كه قبل از پرداخت تسهیالت، 
در  افراد  قطع  به طور  انجام شود  كار آفرینی  آموزش های الزم 

اجرای شغل خود موفق تر خواهند بود.
وحید رضا كریم، فرهنگ مناسب را عامل نهادینه سازی این 
مشاغل عنوان كرد و حل مشکالت واگذاری تسهیالت بانکی را 
تدبیری برای پاسخگو بودن تعداد بیشتری از متقاضیان دانست.

قم
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كهکیلویه و بویراحمد

و  فنی  آموزش  كل  اداره  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد 
حرفه ای كهگیلویه و بویراحمد با نیروی انتظامی استان

در راستای آموزش، ارتقای مهارت و اجرایی نمودن تفاهم نامه 
ي  وظیفه  كاركنان  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  ي  توسعه 
توانمند  و  زمان خدمت   در  گیری  بهره  براي  نیروهای مسلح 
ساختن آنان براي ورود به بازار كار  پس از پایان دوران مقدس 
سربازی ، تفاهم نامه ي آموزشی بین اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان كهگیلویه و بویراحمد و  نیروی  انتظامی استان 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
اداره  نامه،  تفاهم  این  براساس  احمد،  بویر  و  كهگیلویه  استان 

كرمانشاه

بنیاد تعاون بسیج  آموزش فنی وحرفه ای كرمانشاه و 
تفاهم نامه آموزشی منعقد كردند

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان كرمانشاه از انعقاد 
تفاهم نامه آموزشی این اداره كل با شركت بین المللی نگار نصر 

وابسته به بنیاد تعاون بسیج خبر داد.
فرشید امیری گفت: با هدف ارتقاء سطح مهارتی بسیجیان 
استان و ترغیب آنان به فراگیری آموزش های فنی و مهارتی 
اداره كل آموزش فنی وحرفه ای استان كرمانشاه با شركت بین 

المللی نگار نصر تفاهم نامه آموزشی امضاء كرد.

بسیجی  جوانان  نشاط  و  نیرو  از  استفاده  بر  تأكید  با  وی 
در سازندگی كشور موضوع تفاهم نامه ي یادشده را همکاری 
متقابل و مشترک در مسیر گسترش آموزش های فنی و حرفه ای 
فرهنگ  توسعه ي  و  بسیجیان  توانمند ساختن  براي  هدفمند 

كارآفرینی عنوان كرد. 
بر پایه ي این گزارش برگزاری دوره های آموزشی در رشته های 
مختلف فنی و مهارتی، ارایه ي دستورالعمل و ضوابط تأسیس 
آموزشگاه های فنی و حرفه ای به شركت، همکاری در زمینه 
برای  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشگاه  تأسیس  مجوز  صدور 
بسیجیان معرفی شده از سوی شركت براساس ضوابط ابالغی و 
اعزام نماینده در همایش های كارآفرینی و اشتغالزایی بسیجیان 
به منظور توجیه افراد بسیجی ازجمله تعهدات اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای می باشد.
بسیجیان  شد  متعهد  نصر  نگار  شركت  است:  ذكر  قابل 
آموزش  دوره های  در  واجد شرایط حضور  و عالقمند  مستعد 

فنی و حرفه ای در سطح استان را شناسایی و معرفی نماید.
و  بسترسازی  كار،  جویای  بسیجیان  ي  مشاوره  همچنین   
هدایت بسیجیان صاحب تخصص و عالقمند به منظور تاسیس 
آموزشگاه، اعطای تسهیالت بانکی به افراد بسیجی دارای مهارت 
به منظور ایجاد اشتغال در بخش های مختلف، از دیگر تعهدات 

این شركت است.
به  بند در دو نسخه  و 9  ماده  نامه ي مذكور در 5  تفاهم 
بین  شركت  مدیر  و  ای  وحرفه  فنی  آموزش  مدیركل  امضاي 

المللی نگار نصر استان كرمانشاه رسید. 

از سوی  مهارت كارگری  صدور حدود 60 هزار كارت 
اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان كرمان 

مهدی ابراهیمی نژاد با اعالم این خبر گفت: از زمان اجرای 
ساختمانی  كارگران  ي  بیمه  بر  مبنی  مجلس  مصوب  قانون 
براساس كارت مهارت از سال 1387 تا كنون بیش از 60 هزار 
نفر از كارگران ساختمانی استان كرمان موفق به دریافت این 

كارت شده اند.
ای  وحرفه  فنی  آموزش  ضلع  سه  با  طرح  این  گفت:  وی 
براي صدور پروانه ي مهارت و تأیید صالحیت حرفه ای، تأمین 
به  وشهرسازی  مسکن  و  گر  بیمه  سازمان  عنوان  به  اجتماعی 
عنوان متولی كار آغاز شد كه مسکن و شهرسازی از سال 1390 

از این طرح كنار رفت.
استاد دانشگاه كرمان گفت: هم اكنون كارگران ساختمانی 
بیش از 12حرفه ي ساختمانی كه متقاضی استفاده از این طرح 
هستند، می توانند با تأیید مهندس ناظر ساختمان در شهرها و 
تأیید بنیاد مسکن در روستاها به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه 

كرده و ثبت نام كنند.
وی افزود: پس برگزاری آزمون كتبی و عملی، قبول شدگان 
موفق به دریافت كارت مهارت و تأیید صالحیت حرفه ای شده 
و با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی، با پرداخت حق بیمه 
اندكی از تمامي خدمات بیمه ای این سازمان بهره مند می شوند.   

كرمان
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خدمت  براي  جانبه  سه  همکاري  ي  نامه  تفاهم  انعقاد 
رساني به مردم در استان گلستان

اداره كل  مابین  فی  ای  جانبه  نامه ي همکاری سه  تفاهم 
آموزش فنی و حرفه ای گلستان، اداره كل پست استان و دفتر 

فناوری اطالعات استانداری گلستان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان 
گلستان، ابوالفضل تیرانداز »سرپرست اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان گلستان« گفت: در اجرای مصوبات شورای عالی 
قانون  ماده 46  و  وزیران  و مصوبه هیأت محترم  اداری كشور 
برنامه پنجم توسعه كشور و در راستای كاهش مراجعات مردم 
به ادارات و ایجاد تسهیالت الزم برای شهروندان، تفاهم نامه ي 
همکاری سه جانبه ای فی مابین اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
گلستان، اداره كل پست استان به عنوان نماینده كارگروه دفاتر 
پیشخوان دولت و دفتر فناوری اطالعات استانداری گلستان به 

عنوان دبیر كارگروه استانی منعقد شد.
گانه  ده  خدمات  نامه  تفاهم  این  براساس  افزود:  تیرانداز 
و  فنی  های  آزمون  نام  ثبت  ادواری،  آزمون  نام  ثبت  شامل: 
نامه ي  پایان  اجرای  درخواست  دولتی،  غیر  و  دولتی  ای  حرفه 
درخواست  پژوهشی،  طرح  انجام  درخواست  دكتری،  و  ارشد 
استانداردنویسی شغلی و شایستگی، ثبت نام دوره های مراكز 
آموزشی، صدور موافقت نامه ي تأسیس آموزشگاه آزاد، صدور 
پروانه تأسیس، صدور ابالغ كارت مدیریت، صدور پروانه ي آموزش 

موقت و كارت مربیگری به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد.
سرپرست اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان 
استان  نامه در سطح  تفاهم  این  اجرایی  بیان داشت: محدوده 
گلستان بوده و این خدمات از طریق 80 دفتر پیشخوان دولتی 
شهری و 400 دفتر خدمات روستایی به مردم ارائه خواهد شد.

همچنین اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان در اجرای 
منویات مقام عالی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و در جهت 
هم افزایی دستگاه ها و سازمان های زیرمجموعه ي وزارت متبوع، 
به منظور توسعه همکاری متقابل و فراهم سازی زمینه ي مناسب 
جهت مدیریت بهینه ي منابع، با مدیریت بانك توسعه تعاون 

استان تفاهم نامه ي همکاری منعقد كردند.
مهدی رحمدل، معاون اداری و پشتیبانی اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای استان گلستان ، با اعالم این خبر گفت: بسط 
و گسترش همکاری ها و ارتقاي سطح كیفی و كمی مبادالت 
بانکی و ارایه خدمات بانکی مناسب به كاركنان آموزش فنی و 
حرفه ای در سراسر استان و تمركز تمامي حساب های مربوط به 
اداره كل در بانك توسعه تعاون، از اهم مفاد این تفاهم نامه می 

باشد.

گلستان

گیالن

آموزش ویادگیری مهارت رایانه ای »كودك -رایانه« 
درمهد كودك  هاي گیالن اجرایی می شود

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
شمشادي  دكتر  حضور  با  كه  مشتركي  نشست  طي  گیالن، 
ن ژاد  مدیركل آموزش فني و حرفه اي استان و دكتر كوچکي 
براي  طرف  دو  شد  برگزار  گیالن  بهزیستي  سازمان  محل  در 
برگزاري دوره آموزشي فناوري اطالعات كودک در مهد كودک ها 

براي گروه سني 4 تا 7 سال به توافق رسیدند.
اول  فاز  در  داشت،  اظهار  نشست  این  در  شمشادي  دكتر 
از طرف  از مهدكودک هاي شهرستان رشت،  واحد  تعداد 10 
سازمان بهزیستي انتخاب و براي مربیان آن ها از طریق اداره 
كل آموزش فني و حرفه اي گیالن دوره ي آموزش توجیهي 

مربیگیري برگزارگردد.
گفت،  ادامه  در  گیالن  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مدیركل 
آموزش ي 12 جلسه 1/5 ساعته  اجراي دوره ي  زمان  مدت 
نهایي،  ارزیابي  و  آموزش  زمان  اتمام  از  پس  كه  بود  خواهد 
كودكان شركت كننده در این طرح موفق به اخذ گواهینامه ي 

شایستگي مهارت خواهند شد.
این  اجراي  پیگیري  با  همزمان  داشت،  ابراز  همچنین  وي 
دوره در مهدكودک ها، اجراي دوره مذكور در مركز مهارت هاي 
پیشرفته رشت براي فرزندان كاركنان آموزش فني و حرفه اي 

گیالن در حال انجام مي باشد.
الزم به ذكر است ،بر این اساس اجراي دوره در مهدكودک هاي 

منتخب، با نظارت آموزش فني و حرفه اي آغاز خواهد شد.

ارایه  ضمن  شد  متعهد  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل 
آموزش های مهارتی به سربازان وظیفه ي ناجا به میزان 41 
هزار و 40  نفر- ساعت و 350  نفر -دوره  در 24 حرفه مهارتی 
،یك نفر از  كارشناسان زیر مجموعه خود را به عنوان كارشناس 

آموزش به  پادگان های استان معرفی نماید.
برابر حوادث  در  كارآموزان  بیمه كردن  گزار ش،  این  بنابر 
حین آموزش، تأمین مواد مصرفی كارگاه ها، تجهیز كارگاه ها 
و تامین مربی واجد شرایط  از دیگر تعهدات این اداره  كل بود. 
شایان ذكر است به كاركنان وظیفه ای كه در آزمون پایان  
مربوطه  ي  گواهینامه  نمایند،  كسب  را  نمره  نصاب  حد  دوره 

اعطا خواهد شد. 
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مشاور امور بانوان رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور:
300 مركز ویژه بانوان و دو منظوره جهت آموزش های 

مهارتی و فنی و حرفه ای در سطح كشور وجود دارد

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 

خانواده ي  و  بانوان  ورزشی  فرهنگی  كانون  مازندران،  استان 
با حضور  مازندران  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل 
استانداری  خانواده  و  بانوان  امور  مدیركل  الدین  شرف  زهرا 
بانوان و معاون مدیركل  امور  مازندران، محبوبه رنجبر مشاور 
كشور،  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط 
عبدالرضا شریعت نژاد مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان 
و مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان مازندران و 

جمعی از بسیجیان خواهر این اداره كل افتتاح شد.
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیركل  نژاد  شریعت 
مازندران در این مراسم گفت: نظام اخالقی و ارزشی كه امام 
)ره( تبیین نمود جایگاه ویژه ای را برای زنان قائل شده كه 

الزمه ي یك حکومت دین مدار سیاسی است.
وی ادامه داد: برای ساختن هر جامعه و تربیت مردان نیاز 
به بنیان قوی خانواده است كه مهمترین ابزار و لوازم خانواده 

می باشد.
اظهار  مازندران  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیركل 
داشت: نقش و عمل مادران در جامعه در حال كمرنگ شدن 
نقش تالش  این  تر شدن  پررنگ  در جهت  باید  و همه  است 
نماییم. هیچ كس مخالف حضور بانوان در عرصه های مختلف 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیست ولی باید به بنیان خانواده 

اهمیت بیشتری داد.
وی ادامه داد: انسان ها باید در خانواده تربیت شوند و این 
رسالت سنگین بر عهده ي بانوان است تا افرادی را در دامان 

خود پرورش دهند كه در جامعه مفید باشند.
آموزش  سازمان  رییس  بانوان  امور  مشاور  رنجبر  ادامه  در 
فنی و حرفه ای كشور گفت: در برنامه ي جدید نگاه ویژه ای 
به جایگاه زنان در آموزش های مهارتی شده است و در صدد 

این هستیم تا این جایگاه را ارتقا دهیم.
وی ادامه داد: در بخش دولتی حدود 300 مركز ویژه بانوان 
و دو منظوره جهت آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای در 
سطح كشور وجود دارد كه از این تعداد حدود 117 مركز در 
زمان دولت نهم و دهم ساخته شده است كه در این دولت در 
تالش  مهارتی  ساختی  زیر  های  آموزش  توسعه ي  زمینه ي 

خوبی صورت گرفته است.
معاون مدیركل روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
اظهار داشت: یکی از اتفاقات خوب، اولین ي دوره كارآفرینی 
كه  است  نخبه  زنان  ي  ویژه  بنیان  دانش  های  شركت  ویژه 

امسال به صورت مجازی صورت گرفته است.
به  و  ها  استان  در  زن  كرامت  و  شأن  تبیین  گفت:  وی 
خصوص در مازندران به صورت قوی اجرا شد كه این استان از 

استان های پیشگام در این زمینه می باشد.
ادامه داد: كارهای خوبی در زمینه، مشاغل خانگی  رنجبر 

مازندران

افتتاح مركز بین كارگاهی شركت ماشین سازی لرستان 

حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش  كل  اداره  سرپرست  بیرانوند  قباد  لرستان،  استان  ای 
مركز  ي  افتتاحیه  مراسم  در  لرستان  استان  ای  حرفه  و  فنی 
بر  هرچه  گفت:  لرستان  سازی  ماشین  شركت  كارگاهی  بین 
افزوده شود مسؤولیت  ما  آموزشی  كارگاه های  و  مراكز  تعداد 
ما درسطح استان بیشتر می شود. البته ما خوشحالیم چرا كه 
تربیت نیروی ماهر و كار آمد باعث افزایش تولید رفاه عمومی 

مي باشد.
باتوجه  گفت:  مركز  این  ي  آینده  درخصوص  بیرانوند  قباد 
می  مركز  این  تولید،  و خط  تجهیزات  امکانات،  بودن  مهیا  به 
قول  ما  و  باشد  داشته  هم گسترش  و  مطلوب  رشد  هم  تواند 
مركز  ارتقای  راستای  در  از هیچ كمکی  مساعد می دهیم كه 

دریغ نکنیم. 
از  یکی  لرستان  سازی  ماشین  شركت  گزارش  این  بر  بنا 
شركت های فعال در ساخت سازه های فلزی می باشد كه راه 
اندازی این مركز با آموزش انواع رشته های جوش و تست های جوش 
با مساعدت ریاست سازمان، همکاری  امر  این  و  بوده  ضروری 
استان  كل  اداره  آموزش  كارشناسان  و  مدیریت  های  حوزه 

لرستان  محقق شده است.

لرستان
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هرمزگان

فنی  آموزش  كل  اداره  بین  آموزشی  ي  نامه  تفاهم 
وحرفه ای وخانه ي مطبوعات هرمزگان منعقد شد

این  در  هرمزگان  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیركل 
مراسم با اشاره به ضرورت فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای با 
بیان این كه مهارت هاي آموزشی شاه كلید اشتغال است گفت: 
آموزش مهارت های فنی و حرفه ای سبب رشد، توسعه ، ارتقاء، 

معاون سیاسی امنیتی  استانداری مركزی : 
آموزش های فنی و حرفه ای نیاز امروز كشور است

ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مركز  ي  توسعه  طرح  ي  پروژه 
پیروزی  سالگرد  چهارمین  و  سی  ا...  ایام  در  محالت  برادران 
سیاسی   معاون  نصرالهی  حضور  با  اسالمی  انقالب  شکوهمند 
از  جمعی  و  شهرستان  فرماندار  مركزی-  استانداری  امنیتی 
روسای ادارات و نهادهای انقالبی شهرستان افتتاح و مورد بهره 
اداره كل آموزش  برداری قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی 
فنی وحرفه ای استان مركزی براي احداث و تجهیز این پروژه 
4010 میلیون ریال هزینه شده است كه مبلغ 3070 میلیون 
ریال از اعتبارات ملی و 940 میلیون ریال آن از اعتبارات استانی 

مركزي

تأمین گردیده است. این پروژه شامل دو كارگاه آموزشی فرآوری 
سنگ و مکانیك خودرو و فضا سازی اطراف آن می باشد. با توجه 
به ظرفیت باالی شهرستان محالت در حوزه ي معادن سنگ و 
وجود بیش از 200 كارخانه سنگبری فعال و 100 مجوز صادر 
از 60 معدن سنگ،  برای احداث كارخانه جدید و بیش  شده 
نخستین و تنها كارگاه آموزشی فرآوری سنگ كشور به منظور 
تأمین نیروی كار ماهر مورد نیاز این سنگبری ها  احداث و در 
ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمی به افتتاح و بهره برداری رسید. 
از جمع اعتبارات قید شده اعتباری بالغ بر 670 میلیون ریال 
براي تجهیز این كارگاه صرف گردیده است. براساس این گزارش 
نصر الهی معاون سیاسی امنیتی استانداری مركزی حین افتتاح 
این پروژه اظهار داشت با عنایت به نیاز صنایع سنگ شهرستان 
به نیروی كار مورد نیاز و از طرفی ضرورت خروج اتباع بیگانه 
احداث و راه اندازی این مجموعه براي تربیت نیروی كار ماهر 
بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شد. وی عنوان داشت 
آموزشهای فنی و حرفه ای نیاز امروز كشور است و با عنایت به 
شعار امسال مبنی بر تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی 
آموزش های فنی و حرفه ای بهترین مسیر برای رسیدن به این 
مقصود است و با حمایت و توسعه این مجموعه ارزشمند می توان 
در جهت  رشد و توسعه اقتصادی شهرستان تالش نمود. نجفی زاده 
مدیر كل آموزش فنی و حرفه ای استان  مركزی در این خصوص 
عنوان داشت: تأثیر آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه ي شهرستان بر 
هیچ كس پوشیده نیست و در طرح های توسعه ای هر شهرستان 
براساس نیاز و اقلیم آن در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای 
.وی گفت توسعه آموزش های  قرار خواهد گرفت  مورد توجه 
فنی و حرفه ای كشور را درهمه ي ابعاد به پیش خواهد برد و 

حمایت از این مجموعه، چرخ صنعت را به گردش می اندازد.

بانوان،  برای  شایستگی  ارتقاي  خانواده،  بنیان  تحکیم  بانوان، 
توجه به سالمت وسایل آرایشی و بهداشتی بانوان و آسیب های 

اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است.
بانوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور  امور  مشاور 
خوبی  اقدامات  اجتماعی  های  آسیب  ي  زمینه  در  افزود: 
در  سرا  سامانه  آموزشی  كارگاه   800 حدود  و  گرفته  صورت 
طی  از  پس  بتوانند  بانوان  تا  است  گرفته  شکل  ها  ندامتگاه 

دوره ي ندامت به جامعه برگردند.
ي   خانواده  و  بانوان  امور  مدیركل  الدین  شرف  ادامه  در 
استانداری مازندران گفت: فرق انقالب ما با انقالب های دیگر 

ساختن انسان متعالی براي هدف متعالی و ارزشمند است.
شرف الدین گفت: انقالب جمهوری اسالمی ایران، انقالبی 
روحانی  اهداف  و  نیات  كه  زمانی  تا  و  بود  روحانی  و  معنوی 
باشد، نقش بی بدیل است و زمانی كه از آن خارج شوند نمی توان آن 
نقش را ایفا نمود. استفاده از دنیا و امورات مادی آن باید هدف 

باشد و باید در تمام الیه های زندگی جریان داشته باشد.
وی افزود: هرگز خانه ای كه در مادیات توقف كرده باشد 
موفق نخواهد بود و نباید راه را گم كرد زیرا امکانات آسایشی 
مادر  برای  زن  خلقت  طراحی  باشد.  آرامش  خدمت  در  باید 

شدن و محبت كردن است.
و  بانوان  ورزشی  فرهنگی  كانون  نشست،  این  پایان  در 
خانواده ي اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران 

افتتاح شد.
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در9ماهه ي نخست سال 1391؛
و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه  در  نفر  هزار   15 از  بیش 

حرفه ای همدان مهارت آموختند

مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان از آموزش 
ای  و حرفه  فنی  آزاد  آموزشگاه های  نفر در  15 هزار و 381 

همدان در 9ماهه ي نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
حاضر  حال  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  باقری  همدان،  استان 
189 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان در حال 
فعالیت هستند كه درمجموع آموزش های مهارتی 115 حرفه 

را به متقاضیان ارایه می كنند.
و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه  داد:  ادامه  باقری  مهدی  سید 
از سازمان  با كسب مجوز  و  توسط بخش خصوصی  ای  حرفه 
آموزش  مهارت  استانداردهای  و  برنامه های درسی  براساس  و 
مصوب سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تأمین عوامل آموزشی 
واجد شرایط، نسبت به برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای 

اقدام می نمایند.
وی افزود: در نه ماهه نخست سال جاری بیش از 3 میلیون 
ارایه  و 200 هزار نفر- ساعت آموزش در آموزشگاه های آزاد 

همدان

بهره وری و در نهایت اشتغال خواهد شد.
ارائه ي آموزش های فنی و  به  با اشاره  ا... اردشیری  عزت 
حرفه ای به زندانیان استان افزود: این آموزش ها سبب كاهش 
نرخ بازگشت مجدد زندانیان به زندان در حد صفر شده است. 
همچنین آموزش هایی نیز در پادگان ها به سربازان ارایه می شود 
تا پس از پایان دوره ي خدمت این افراد بتوانند به راحتی وارد بازار 

كار شوند.
 وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده مشخص شده كه 
نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیالن دانشگاه ها به دلیل ارایه 
آموزش های صرفاً نظری در طول دوره تحصیل بیش از سایر 
مراكز  است  شده  سعی  نقیصه  این  رفع  برای  كه  است  اقشار 
آموزش فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی تأسیس شود. كه در 
استان در حال حاضر در استان سه دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

بندرعباس، دانشگاه هرمزگان و پیام نور این مراكز دایر است.
اردشیری تقویت و افزایش مهارت و ورود دانشجویان پس از 
فارغ التحصیلی به فضای كسب و كار را هدف اصلی راه اندازی 
این مراكز عنوان كرد و ادامه داد: یکی دیگر از روش های آموزش 
دوران  از  كه  است  شاگردی  استاد-  روش  ای،  حرفه  و  فنی 
راستا  دراین  كه  است.  مکتوب شده  و  مدون  ایران  در  صفویه 
فردی در یك كارگاه حین كار كردن، آموزش های الزم را فرا 

می گیرد. عالوه بر این اخالق حرفه ای را نیز خواهد آموخت.
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان خاطرنشان 
كرد: در 9 ماهه سال جاری 534 نفر در كارگاه های استان به 
روش استاد- شاگردی آموزش دیده اند كه امیدواریم در تمامي 

صنوف بتوانیم این روش آموزش را نهادینه كنیم.
اشاره  فروش  و  بازاریابی  تولید،  آموزش،  به طرح  اردشیری 
صرفاً  كه  شده  ریزی  برنامه  طرح  این  براساس  گفت:  و  كرد 
آموزش تنها به متقاضیان داده نشود بلکه پس از پایان آموزش 
و یاحین آموزش افراد بتوانند در قالب تعاونی، محصوالت خود 
در خصوص  امر  این  حاضر  حال  در  كه  برسانند  فروش  به  را 
پرورش  قارچ در استان صورت می گیرد. وی به حوزه آموزش 
روستایی نیز اشاره كرد و ادامه داد: عمده آموزش ها معطوف به 

ظرفیت هاي بازار آن شغل است.
مدیركل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان در بخش دیگری 
از سخنان خود به انعقاد تفاهم نامه بین این اداره كل و خانه ي 
مطبوعات استان پرداخت و گفت: از مدت ها قبل درخصوص 
هایی  رایزنی  خبرنگاران،  به  تخصصی  های  آموزش  ي  ارایه 
صورت گرفته بود كه با پیگیری های صورت گرفته، برنامه ریزی 
درخصوص آموزش مدون و تخصصی در رشته IT و رشته هایی 

كه بیشتر مدنظر اهالی رسانه است صورت گرفت.
اردشیری هدف از انعقاد این تفاهم نامه را ارتقاي بهره وری 

نیروی كار در رسانه ها و مطبوعات استان عنوان كرد و افزود: 
این آموزش های تخصصی به ظرفیت رسانه ای استان كمك 
خواهد كرد و به تبع آن ارتقای رسانه های استان، كمك شایانی 

به توسعه تمام شاخص ها درجامعه خواهد نمود.
با  نشست  این  در  نیز  استان  مطبوعات  خانه ي  مدیرعامل 
تاكید بر ضرورت فراگیری آموزش های تخصصی توسط اصحاب 
رسانه استان گفت: آموزش صفحه آرایی و صفحه بندی آغازی 
برای آموزش رشته های تخصصی دیگر به اصحاب رسانه استان 

خواهد بود.
آموزشی  های  كالس  تاكنون  افزود:  الدینی  ركن  فاطمه 
مختلفی براي ارتقاي سطح معلومات تخصصی كاركنان رسانه ي 
استان بر پا شده است اما خروجی این كالس ها راضی كننده 
نبوده است. بنابراین مهم ترین روش آموزش از طریق یك مركز 
آموزش رسمی و به صورت تخصصیمي باشد تا بتوانیم این خالء 

و ضعف را برطرف نماییم.
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ایی  منطقه  های  همکاری  »اتحادیه  نمایندگان  بازدید 
حاشیه ي اقیانوس هند« )IOR( از مركز تربیت مربی 

به گزارش روابط عمومي مركز تربیت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، روز پنج شنبه مورخ نوزدهم بهمن ماه سال 
ایی حاشیه  نمایندگان »اتحادیه همکاری های منطقه  جاری، 

اقیانوس هند« )IOR( از مركز تربیت مربی بازدید كردند.
بنابر این گزارش، در این بازدید ابتدا محمود مرادی معاون 
اداری و پشتیبانی مركز ضمن عرض خوش آمد گویی به معرفی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای و مركز تربیت مربی پرداخت.

ایشان این مركز را به عنوان تنها مركز سازمان آموزش فنی 
فعالیت مي  نظر ریاست سازمان  زیر  و حرفه ای كه مستقیماً 
نماید معرفی كرد، كه عالوه بر اجراي برنامه هاي ارتقاي مهارت 
و بازآموزي مربیان، فعالیت هاي بین المللي این مركز نیز حایز 

اهمیت است.
معاون اداری و پشتیبانی مركز در ادامه به تشریح مختصری 
از فعالیت هایی كه در این مركز انجام می شود از جمله: تربیت 
نیروی انسانی متخصص در جهت تحقق اهداف و منشور كاری 

تربیت مربي

انعقاد تفاهم نامه ي همکاری بین اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای و بهزیستی استان یزد

راستای  در  یزد:  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیر كل 
افزایش  نیز  و  جامعه  سطح  در  اجتماعی  های  آسیب  كاهش 
سطح دانش فنی و مهارتی، تفاهم نامه ای بین اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای و بهزیستی استان یزد منعقد شد . 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره كل  روابط عمومی  به گزارش 
استان یزد، حبیب اهلل كارگر با اعالم این خبر گفت: این تفاهم 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  منویات  تحقق  جهت  در  نامه 
طرح  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  باالدستی  اسناد  العالی(، 
امور  به  نیز پرداختن  و  توانمندسازی و تحول اجتماعی  جامع 
مرتبط با اقشار آسیب پذیر و یا در معرض آسیب های اجتماعی 

به ویژه جامعه ي هدف سازمان بهزیستی كشورمنعقد شد.
وی بیان كرد: توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی از طریق 
ارایه آموزش های مهارتی و شغلی به منظور كارآفرینی، ایجاد 
مشاغل خانگی، احراز شغل مناسب،بازتوانی و آماده شدن جهت 
یك زندگی مستقل و پایدار و نیز اشاعه فرهنگ مهارت آموزی 

در بین آنان یکی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.
نیاز  مورد  آموزشی  های  دوره  برگزاری  كرد:  اشاره  كارگر 
بهزیستی استان، تهیه و تدوین استانداردهاو پاره استانداردهای 
به مراكز  آموزشی خاص، معرفی جامعه هدف مهارت آموخته 
در  گان  شده  معرفی  آموزش  اقتصادی،  های  بنگاه  و  كاریابی 
توسط  كارآموز،  خّیری  )پذیرش  بهشت  طرح  قالب 

های  آزمون  برگزاری  ای(،  حرفه  و  فنی  آزاد  های  آموزشگاه 
مهارتی و ارایه گواهینامه ي مهارت از تعهدات اداره كل آموزش 

فنی و حرفه ای در این تفاهم نامه است.
كارگر تعهدات اداره كل بهزیستی استان یزد در این تفاهم نامه 
استانداردهای  غربالگری  و  آموزشی  نیازسنجی  انجام  را 
نیاز  مورد  آموزشی  تجهیزات  و  امکانات  آوردن  آموزشی،فراهم 
براي برگزاری دوره و معرفی افراد واجد شرایط جهت شركت 

دردوره های آموزشی برشمرد.
وی این تفاهم نامه را از تاریخ ابالغ به مدت دو سال قابل 

اجرا دانست.

یزد

شده كه از این میزان 60 درصد ویژه ي خواهران و 40درصد 
ویژه ي برادران بوده است.

فناوری  همدان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیركل 
و  امورمالی  دوخت،  و  طراحی  زیبایی،  و  مراقبت  اطالعات، 
بازرگانی، عمران، برق، گردشگری، مکانیك، معدن، مخابرات و 
الکترونیك، صنایع دستی، خدمات آموزشی و بهداشت و ایمنی 

را رشته های تحت پوشش بخش خصوصی عنوان كرد.
باقری در پایان سخنانش خاطرنشان كرد: آموزش دیدگان 
در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در پایان دوره، در دو 
مرحله ي آزمون كتبی و عملی شركت نموده و پس از قبولی در 

این دو مرحله، گواهینامه ي مهارت كسب می كنند.
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و  مربی  تربیت  مركز  بین  تفاهمنامه ي همکاری  امضای 
پژوهش های فنی و حرفه ای و آژانس همکاري هاي بین 

المللي ژاپن ) جایکا ( 

به گزارش روابط عمومی مركز تربیت مربی و پژوهش های 
ي  توسعه  و  نوسازی  به  كمك  راستاي  در  ای،  حرفه  و  فنی 
آموزش های فنی و حرفه ای كشور افغانستان، كشورهای ژاپن 
و جمهوری اسالمی ایران دومین تفاهم نامه درخصوص  برنامه ي 
و  فنی  های  آموزش  »مدیریت  عنوان  با  سوم   كشور  آموزش 

حرفه ای ویژه كشور افغانستان« را منعقد كردند.
نامه كه به مدت 2 سال  تفاهم  این  این گزارش، در  بر  بنا 
مراكز  رؤسای  و  مدیران  از  نفر   20 تعداد  كشید  خواهد  طول 
آموزش های فنی و حرفه ای كشور افغانستان و 100 مربی در 
رشته های فنی و حرفه ای در محل مركز تربیت مربی دوره های 

آموزشی 90 تا 150 ساعته را طی خواهند كرد.
با  مربی  تربیت  مركز  آموزشی  معاون  آزاد  برهان  فرشید   
از این پروژه فراهم آوردن فرصت  افزود: هدف  اعالم این خبر 
هایی برای مربیان و مدیران وزارت كار كشور افغانستان در براي 
كسب دانش و مهارت های ضروری برای مدیریت آموزش های 
فنی و حرفه ای به ویژه ایجاد نظام با كیفیت تربیت مربی در 

آن كشور است.
معاون آموزشی مركز در ادامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
و  برنامه  ي  تهیه  و  ژاپنی  طرف  عهده  به  دوره  های  هزینه 
اقامت شركت  و  دوره  اساتید  تأمین  و  اجرا  آموزشی،  محتواي 

كنندگان به عهده ي مركز تربیت مربی می باشد.

دیدار نمایندگان مردم كرج در مجلس شورای اسالمی با 
رییس مركز تربیت مربي و پژوهش هاي فني وحرفه اي

به گزارش روابط عمومي مركز تربیت مربي و پژوهش هاي 
فني وحرفه اي، روز شنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه، نمایندگان 
مردم كرج در مجلس شورای اسالمی با رییس و معاونین مركز 

تربیت مربي دیدار و گفتگو كردند.
رییس  گلپایگانی  توكلي  علی  دكتر  جلسه  این  ابتدای  در 
مركز تربیت مربي ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور  ارزشمند 
آقایان كولیوند، اكبریان و حجت السالم كیاني نژاد نمایندگان 
مردم كرج در مجلس شورای اسالمی و صفار رییس مركز صدا 
و سیماي استان البرز، به معرفي فعالیت هاي سازمان و مركز 

تربیت مربي پرداخت. 
ایشان ضمن ابراز تشکر و قدرداني، حضور گرم مسؤوالن در 
این مركز را عامل مهم در ایجاد انگیزه و رونق خدمات آموزشي 

به هموطنان عزیزمان و مربیان برشمرد.
در ادامه ي این نشست محمدجوادكولیوند نماینده ي مردم 
كرج در مجلس شوراي اسالمي از تعامل دكتر توكلي گلپایگانی 
با سازمان هاي كشوري و استاني قدرداني نمود و این برنامه را 
نقطه عطفي براي توسعه ي آموزش و پژوهش در استان عنوان 
كرد و تأكید نمود كه این مركز با ظرفیت هاي موجود مي تواند 

خدمات شایاني به استان و كشور ارایه نماید.
همچنین عزیز اكبریان یکي دیگر از نمایندگان مردم كرج 
در مجلس شوراي اسالمي، ضمن قدرداني و تشکر از استقبال و 
توجه مسؤوالن در خصوص همکاري هاي ارزنده با ارگان هاي 
استاني  سفرهاي  مصوبات  اجراي  در خصوص  استاني  مختلف 

در  ها  دستگاه  همکاري  كه  كرد  تأكید  و  كرد  امیدواري  ابراز 
اجراي این مصوبات حایز اهمیت است و در حل مشکالت مردم 

شریف استان البرز تأثیر گذار خواهد بود.
ایشان تفاهم نامه مركز تربیت مربي و مركز صدا و سیماي البرز 
را براي آشنایي بیشتر مردم استان با سیاست ها و برنامه هاي استان، 
مفید عنوان نمود و از همکاري این دو دستگاه به منظور اعتالي 
فرهنگ سازي آموزش و پژوهش در سطح استان قدرداني كرد.

سازمان، همگام كردن آموزش های مهارتی با محوریت توسعه 
با رویکرد  صنعتی،فراهم كردن زمینه كسب تجارب حرفه ای 
آموزش های مهارت محور، برنامه ریزی در جهت رشد كارآفرینی، 
تربیت مربیان مورد نیاز مراكز آموزش فنی و حرفه ای، كارخانجات، 
دوره  اجرای  و  خصوصی،طراحی  بخش  موسسات  و  صنایع 
آنها،  مهارت  و  دانش  ارتقاء  منظور  به  مربیان  بازآموزی  های 
ارایه خدمات آموزشی به كشورهای در حال توسعه،آموزش و 
بر  صنعت  و  كار  بازار  نیاز  بر  منطبق  كاربردی  های  پژوهش 
اساس منشور كاری سازمان و برگزاری مسابقات و اردوهای ملی 

مهارت و اعزام افراد به مسابقات جهانی پرداخت.
در پایان این نشست نمایندگان IOR از دپارتمان های برق، 
جوشکاری، الکترونیك، علوم تربیتی )دوره ي آموزشی مدیران 

كل كشور افغانستان و MBA( و صنایع چوب بازدید كردند.



13
91 

ن 
هم

 / ب
ت

هار
ه م

نام
بر

خ

31

بازدید هیأت اعزامي وزرات كار اقلیم كردستان عراق از 
مركز تربیت مربي و پژوهش هاي فني وحرفه اي 

به گزارش روابط عمومي مركز تربیت مربي و پژوهش هاي 
اقلیم كردستان عراق بر اساس  فني وحرفه اي، هیأت اعزامي 
تفاهم نامه سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور ایران و وزارت 

كار اقلیم كردستان از مركز تربیت مربی بازدید كردند.
امور  مدیركل  شامل  عراقی  هیأت  این  گزارش،  این  بنابر 
اي  وحرفه  فني  ،مسؤول  فرهنگ  اداره  مدیركل  اجتماعي، 
آموزش و پرورش و مدیر دانش سرا و هنرهاي زیبایي سلیمانیه 
عراق بودند كه با مشایعت جمیل احمدي مدیركل آموزش فني 
وحرفه اي استان كردستان و مسؤوالن مركز مربي و پژوهش هاي 

فني وحرفه اي از این مركز بازدید كردند.
پس از انجام بازدید از دپارتمان های آموزشي مركز، جلسه اي 
با حضور دكتر علي توكلي گلپایگاني ریاست مركز تربیت مربي 

در سالن كنفرانس برگزار گردید.
این جلسه ریاست مركز  ابتداي  افزاید: در  این گزارش می 
ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی به میهمانان به ارایه 
و همچنین ظرفیت  مركز  هاي  فعالیت  توضیحاتي درخصوص 
هاي  برنامه  راستاي  در  استفاده  قابل  و  ارزشمند  بسیار  هاي 

آموزشي پرداخت.
ضمن  عراق  سلیمانیه  اجتماعي  امور  كل  مدیر  ادامه،  در 
تقدیر و تشکر از استقبال گرم میزبانان و ریاست مركز از وجود 
امکانات و تجهیزات مركز ابراز خرسندي كرد و اذعان داشت: 

این امکانات در نوع خود بي نظیر و بسیار ارزشمند مي باشد.
هاي:  زمینه  در  بیشتر  تعامالت  خواستار  ادامه،  در  ایشان 
اجراي دوره هاي تخصصي مورد نیاز اقلیم كردستان، آموزش 
مربیان اقلیم كردستان توسط مركز تربیت مربي، اعزام كارشناسان 
متخصص به كردستان عراق در خصوص بررسي ونیاز سنجي دوره هاي 
مورد نیاز، برنامه ریزي و طراحي دوره هاي آموزشي با توجه به 
نیاز اقلیم كردستان عراق، اجراي دوره هاي كارآفریني از سطح 
براي  كارآفریني  مدرس  تربیت  و  پیشرفته  سطح  تا  مقدماتي 
كردستان عراق توسط كارشناسان و مربیان مركز تربیت مربي 

شد.
اتمام جلسه ي هیأت اعزامي به  از  طبق این گزارش، پس 
از  مربي  تربیت  مركز  همکاران  و  مسؤوالن  از  جمعي  همراه 
مركز تخصصي فناوري آموزشي خودرو 9 دي كه یکي از مراكز 

حضور نمایندگان رسمی و فنی مسابقات جهانی مهارت 
جمهوری اسالمی ایران در اجالس آماده سازي مسابقات 

جهاني 2013 در شهر الیپزیك آلمان 

به گزارش روابط عمومي مركز تربیت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، اجالس آماده سازي مسابقات جهاني 2013 
در شهر الیپزیك آلمان با حضور 62 كشور عضو سازمان جهاني 
مهارت و همچنین با حضور هیأت اعزامي از جمهوری اسالمی 
و  رییس سازمان  مشاور  ابوسعیدی،  اصغر رستمی  علی  ایران، 
نماینده ي  عنوان  به  الملل  بین  و  امور حقوقی  دفتر  مدیركل 
رسمي در مسابقات جهاني و علی توكلی گلپایگانی سرپرست 
معاونت پژوهش و رییس مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی 
و حرفه ای به عنوان نماینده، فني جمهوری اسالمی ایران در 

مسابقات جهانی برگزار شد. 
بنابر این گزارش، اجالس از روز 27 دی ، با تصویب دستور كار 
و بررسي صورتجلسه هاي قبلي انتخاب رئیس كمیته، انتصاب 
 ،CIS معاون موقت رییس كمیته و به روز رساني استانداردهاي
توسط  شایستگي  تست  ارائه ي  و  كارگاهي  استاندارد  ارزیابي 

رییس سازمان جهاني مهارت شروع به كار نمود. 
هدف از برگزاري این اجالس بررسي كلیه امور فني مربوط 
مسؤول،  كارشناسان  ارشد،  كارشناسان  جمله  از  مسابقات  به 
تجهیزات  بررسي  و  فنی  نمایندگان  و  ها  كارگاه  سرپرستان 
ارایه شده بود كه آخرین نقطه نظرات  كارگاهي و پروژه هاي 
كشورهاي عضو جمع بندي و در نهایت آخرین استانداردهاي 
اخذ شده در اختیار نمایندگان فني كشورها به منظور اجرا قرار 

گرفت . 
این گزارش افزود: در این اجالس برخي رشته هاي جدید 
صنعتي،  مکانیك  شامل:  كشورها  نمایندگان  اطالع  براي  نیز 
ساخت قالب، خدمات پاكیزگي و نانوایی ارایه گردید، تا چنانچه 
كشورهایي تمایل به شركت در این رشته ها را داشته باشند در 

سال آینده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 
نهایي  توافق  و  بررسي  با  بهمن   1 یکشنبه  روز  در  اجالس 

درخصوص نتایج به دست آمده به كار خود پایان داد.
هیأت  بعنوان  ایران  فني  نماینده  اجالس،  دراین  همچنین 

داوري مسابقات در رشته ي مدل سازي اولیه برگزیده شد. 
شایان ذكر است اردوي آماده سازي مسابقات جهاني 2013 
الیپزیك آلمان در مركز تربیت مربي و پژوهش هاي فني وحرفه اي 

كرج در حال برگزاري است.

اقماري مركز تربیت مربي مي باشد بازدید كردند.
در پایان این بازدید طرفین نسبت به انجام تعامالت بیشتر 
در راستاي برنامه هاي آموزشي و همکاري هاي دو جانبه ابراز 

امیدواري كردند.
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