
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
دی ماه  1391

 تاکنون براي بيش از 80 رشته  - محل متناسب با مدل آموزشی بازار محور توسط ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور شناسايي و 
برنامه ريزي آموزشي برای اجرای آن ها صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سيد علی موسوی مدير کل دفتر امور آموزش روستايی سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در اين خصوص بيان داشت: در سالي که مزين به نام توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی مي باشد، تربيت 
نيروی  انسانی ماهر و ارتقاي سطح کيفيت آموزش هاي مهارتي از اهداف و سياستهاي اجرايي سازمان آموزش فني و حرفه اي مي باشد که 
با رهنمودهاي رياست محترم سازمان و نيز باعنايت به اسناد باالدستي مدل آموزش بازار محور- آموزش، توليد، بازاريابي و فروش- در دفتر 

امور آموزش روستايي طراحي و در دستور کار آموزشي ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار گرفت.
موسوی بيان داشت: بر اين اساس در مرحله اول 10 استان زنجان ، مازندران، گيالن، اردبيل، کردستان، تهران، خراسان رضوی و چهارمحال 
و بختياری، سيستان و بلوچستان و البرز، به صورت پايلوت مسوول اجرای مدل آموزشی مذکور شده  و در ادامه تمامي ادارات کل آموزش فنی 
و حرفه ای  استان ها موظف شدند، بخشي از آموزش هاي خود را به اجراي اين مدل معطوف نمايند که با نياز سنجي صورت گرفته تاکنون 
بيش از 80 رشته- محل متناسب با الگوی آموزش بازار محور توسط ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استان ها  شناسايي شده و فعاليت 

آموزشي خود را در اين رشته ها برنامه ريزي نموده اند.
ادامه در صفحه 2

شناسایی و برنامه ریزی آموزشی بیش از 80 رشته- محل متناسب با مدل آموزشی بازار محور

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

اجرای آموزش های مهارتی در بخش مشاغلی خانگی برای بیش از 197 هزار نفر

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

تدوین دستورالعمل نحوه تهیه و طراحی چیدمان تجهیزات كارگاهي حرفه هاي آموزشي 

رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:

صدور مجوز تأسیس آموزشگاه هاي آزاد آموزش فني و حرفه اي در خارج از كشور

حضور بیش از 250 هزار و 500 نفر در هفتمین دوره آزمون های سراسري سنجش مهارت
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از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور صورت گرفت:

اجرای آموزش های مهارتی در بخش مشاغل خانگی برای بیش از 197 هزار نفر

از ابتدای سال جاری تا کنون، دوره هاي آموزشي مهارتی دربخش 
مشاغل خانگي براي بيش از 197هزار نفر توسط مراکز آموزشی 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجرا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
دکتر کورش پرند، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رييس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اعالم  اين خبر بيان داشت: 
با عنايت به ماده 10 قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و 
مواد 11 و 12 دستورالعمل اجرايي قانون مذکور و با توجه به رسالت 
آموزشي، همچنين همسو شدن اهداف و برنامه دستگاه هاي اجرايي،  
وظيفه توسعه مهارت آموزي در بحث مشاغل خانگي به سازمان 
آموزش فني و حرفه اي کشور  و  دفتر امور آموزش روستايي سپرده 

شده است.
دکتر پرند تصريح کرد: مشاغل خانگي به مشاغلي اطالق مي گردند 
که با عضويت اعضاي خانواده در فضاي مسكوني و در قالب يك طرح 
کسب و کار مجاز بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي 

مسكوني همجوار شكل مي گيرند. 
وی در ادامه بيان داشت: امروزه کسب و کارهاي خانگي به عنوان 
راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب 
مي گردند. قابليت انجام اين نوع کسب و کار در »منزل« سبب 
 ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلين آن ها مي شود، که از جمله 
 مي توان به ايجاد توازن بين مسؤوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان،       حذف 
هزينه هاي مربوط به خريد، رهن و اجاره کارگاه و اياب و ذهاب، 

استفاده از نيروي کار ساير اعضاي خانواده و ايجاد زمينه هاي کار 
خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش غيررسمي بين 

اعضاي خانواده و... اشاره نمود.
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بيان داشت: براساس 
جمع بندي آمارهاي دريافتي از پورتال جامع سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، عملكرد اين سازمان در بخش آموزش های مشاغل 
خانگي در سال جاری تاکنون شامل آموزش بيش  از 197 هزار نفر 
می باشدکه استان هاي اردبيل، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان 
باشند.  جنوبي، فارس داراي بيشترين آمار عملكرد آموزشي مي 
همچنين دوره هاي پرورش قارچ دکمه اي، مانتو دوز، روبان دوز 
 و نازك دوز زنانه و کاربر رايانه از دوره هاي پر تكرار در اين بخش 

مي باشد. 
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: در حال حاضر305 
حرفه  در بخش مشاغل خانگي توسط ستاد ساماندهي و حمايت از 
مشاغل خانگي ابالغ گرديده است که از اين ميان براي 297 حرفه 
استاندارد آموزشي تدوين گرديد و 8 استاندارد آموزشي ديگر در حال 

تدوين مي باشد. 
دکتر پرند در خاتمه اعالم کرد: در ضمن در سال جاري در حدود 
103 حرفه ي جديد شناسايي شده که درمرحله تدوين شرح شغل 
هستند و پس از تأييد در ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي  

در سايت مشاغل خانگي بارگزاري خواهند شد.

ادامه صفحه اول 
وی افزود: فرايند آموزش در اين مدل از ابتداي خريد مواد اوليه 
از بازارتا عرضه محصوالت توليد شده توسط کارآموزان در بازار ادامه 
دارد. نحوه اجراي آموزش نيز  با توجه به شرايط و امكانات هر منطقه 
مي تواند به يكي از روشهاي رايج سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور انجام پذيرد.

موسوی در خاتمه بيان داشت: در حال حاضر دستورالعمل 
اجرايي اين مدل به همراه منتخبين استاني اين روش و بروشور 
به  سازمان  اين  روستايي  آموزش  دفتر  سايت  در  آن  آموزشي 
بازار  منوي  در  و   http://ruraltraining.irantvto.irآدرس

محور جهت اطالع رساني عموم موجود است.

شناسایی و برنامه ریزی آموزشی بیش از 80 رشته- محل متناسب با مدل آموزشی بازار محور



13
91

ی  
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

3

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

تدوین دستورالعمل نحوه تهیه و طراحی چیدمان تجهیزات كارگاهي حرفه هاي آموزشي 

رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:

صدور مجوز تأسیس آموزشگاه هاي آزاد آموزش فني و حرفه اي در خارج از كشور

دکتر کورش پرند، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رييس 
اين سازمان در نشست امضای تفاهم نامه همكاری بين اين سازمان 
و مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه همكاري هاي کشورهاي 
حاشيه اقيانوس هند، از صدور مجوز تأسيس آموزشگاه هاي آزاد آموزش 

فني و حرفه اي در خارج از کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
دکتر کورش پرند در ادامه بيان داشت: يكی از برنامه های اين سازمان 
در عرصه بين الملل، فراهم آوردن زمينه حضور بخش خصوصي و 

آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي در خارج از کشور است.
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بيان داشت: آموزش 

در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تدوين دستورالعمل 
نحوه تهيه و طراحی چيدمان تجهيزات کارگاهی بيش از 60 حرفه 

آموزشی صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
عليرضا حاتم زاده، مدير کل دفتر بهسازی و نظارت آموزشی اين 
سازمان در اين خصوص بيان داشت: نظر به اهميت تجهيزات در 
امرآموزش و ضرورت فراهم بودن شرايط بهينه، راحت و امن برای 
فعاليت آموزشی مربي و کارآموز با بيشترين بهره مندی از تجهيزات 
و فضاي آموزشی و جلوگيري از بروز حوادث احتمالي، براساس سند 
راهبردي مهارت و فناوري که به عنوان محور اصلي فعاليت هاي 
سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور است و در راستای توسعه 
و ارتقای آموزش های مهارتی، - راهبرد سوم سند راهبردی - ، 
چيدمان تجهيزات کارگاهی حرفه های آموزشی در دستور کار اين 

سازمان قرارگرفته است.
وی ادامه داد: در اين راستا، توسعه، بهبود فضاهای آموزشی، ارتقا 
و تكميل تجهيزات مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور براساس استانداردهای آموزشی در دستور کار فعاليت هاي 
دفتر بهسازي و نظارت آموزشي قرارگرفته است.

اين  حاتم زاده اظهار داشت: دفتر بهسازی و نظارت آموزشی 
سازمان، اقدام به تهيه دستورالعمل نحوه تهيه و طراحي چيدمان 
تجهيزات کارگاهي حرفه هاي آموزشي سازمان نمود و در قالب 
دستورالعمل، فايل هاي نمونه،  فهرست تجهيزات حرفه هاي آموزشي 
سازمان، فرم هاي نمونه خام و تكميل شده تجهيزات را براي اعالم 
نظر مربيان و کارشناسان خبره در اين خصوص به استان هاي مختلف 

ارسال نمود. 
وی ادامه داد: در مرحله اول عناوين نزديك به يك صد حرفه 
آموزشي با فراواني باال و در حال اجرا از پورتال سازمان استخراج و 
تهيه چيدمان تجهيزات کارگاهي حرفه هاي آموزشي با همكاري 
مربيان خبره مراکز در دستور کار قرارگرفت که کار بر روي 62 حرفه 
با استفاده از نرم افزار اتوکد به طورکامل انجام شده است و بقيه نيز 

در حال انجام مي باشد. 

مربيان کشورهای جهان اسالم،  فراهم آوردن زمينه حضور آموزشگاه های 
آزاد فنی و حرفه ای و بخش خصوصی در خارج از کشور، برگزاری 
مسابقات مهارتی با کشورهای حاشيه اقيانوس هند، اجرای نظام 
آموزش مهارت و فناوری و صالحيت حرفه ای در سطح بين المللی  و 
توسعه آموزش های مجازی و شبيه سازی شده در سطح بين المللی از 
زمينه های همكاری اين سازمان با مرکز منطقه اي علوم و انتقال 
فناوري اتحاديه همكاري هاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند در 

راستای تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند با اشاره به اينكه يونسكو با شعار آموزش برای 
همه، سال 2012 را سال جوانان و مهارت ها رابطه آموزش هاي 



 13
91

ی   
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

4

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعالم كرد:

حضور بیش از 250 هزار و 500 نفر در هفتمین دوره آزمون های سراسري سنجش مهارت

مهارتي و جهان بازار کار نام گذاري کرده است، نشان از جايگاه ويژه 
آموزش های مهارتی در دنيا است.

رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه افزود: 
آموزش های مهارتی فنی و حرفه ای  مهمترين پارامتر در ايجاد 

اشتغال و رفع معضل بيكاری در کشور است .
معاون وزير تعاون،  کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اينكه توانمندسازي 
نيروي انساني يكي از استراتژي هاي جديد سياستگذاران اقتصادي 
در دنيا خواهد بود، افزود: استراتژي اقتصادي آينده دنيا، بر اساس توانمند 
سازي نيروي انساني با آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي محقق 

می شود.
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به سفر خود 
به کشورهای؛ تانزانيا، زنگبار، کنيا، اوگاندا و بروندي افزود: با توجه به 
رشد جمعيت در اين کشورها به خصوص رشد جمعيت جوانان و 
به دنبال آن رشد بيكاری در اين کشورها يكی از معضالت اساسی 
اين کشورها بحث آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای است که 
خواستار همكاری کشور جمهوری اسالمی ايران در اين حوزه هستند.

دکتر کورش پرند با اشاره به اين که نظام جامع مهارت و فناوري 
شامل 3 زير نظام آموزش مهارت و فناوري، نظام صالحيت حرفه اي 
و نظام احراز شرايط اشتغال است، افزود: اين نظام در حال حاضر در 
کشور در حال اجرا است و نظام آموزش مهارت و فناوري و صالحيت 

حرفه اي مي تواند در سطح  منطقه اي و بين المللي اجرا شود.
وی افزود: کشورهای منطقه و آفريقايي عالقمند به تبادل تجربه و 
همكاري در زمينه آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي با جمهوري 
اسالمي ايران هستند و در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 

ظرفيت ها و قابليت هاي ويژه اي در اين زمينه وجود دارد .
رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ادامه يادآور شد: 
با توجه به قابليت های ويژه و ظرفيت های باالی اين سازمان، امتياز 
سرگروهی آموزش های مجازی وشبيه سازي در ميان کشورهای 
مسلمان، آموزش مربيان کشورهای جهان اسالم در سومين نشست 
کميته نظارتی و مشورتی آموزش حرفه ای کشورهای عضو سازمان 

همكاری اسالمی)MAC( که در تير ماه سال 1390 با حضور 25 
کشور مسلمان و مؤسسات وابسته بهOIC به ميزبانی سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور در تهران برگزار شد،  به اين سازمان داده شد.

مربيان  آموزش  بحث  در  افزود:  ادامه  در  پرند  کورش  دکتر 
کشورهای جهان اسالم  درصدد ايجاد شبكه منطقه ای و بين المللی 
در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هستيم و بهترين بستر و 
فرآيند را در اين حوزه، مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری اتحاديه 

همكاری های کشورهای حاشيه اقيانوس هند می ، فراهم نمايد.
محمود مولی نژاد، رييس مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری 
اتحاديه همكاری های کشورهای حاشيه اقيانوس هند در نشست 
امضای تفاهم نامه مذکور بيان داشت: 20 کشور حاشيه اقيانوس هند، 
اتحاديه ای به نام   اتحاديه همكاری کشورهای حاشيه اقيانوس هند 
که کشورهايی از قاره های آسيا، آفريقا و اقيانوسيه را تشكيل دادند .

مولی نژاد در ادامه  با تاکيد بر اهميت نقش سازمان های منطقه ای در 
توسعه و همكاری ها گفت: اميدواريم در چارچوب اين سازمان منطقه 

ای بتوانيم فعاليت های علوم فناوری را گسترش دهيم. 
مولی نژاد افزود: اين اتحاديه در سال 1386 و 1387 مصوب کرد؛ 
مرکز منطقه ای علوم و انتقال فناوری برای توسعه همكاری های 

فناوری در کشورهای عضو ايجاد شود. 
وی با اشاره به اين که هم اکنون ايران ميزبان اين مرکز است، 
اين مرکز مسؤوليت هماهنگ کننده همكاری های فنی،   گفت: 
تكنولوژيكی، انتقال فناوری تجاری محصوالت دانش بنيان و توسعه 

نيروی انسانی در سطح منطقه را بر عهده دارد. 
مولی نژاد افزود: با توجه به اهميت آموزش نيروی انسانی در سطح 
کشورهای منطقه، مرکز منطقه اي علوم و انتقال فناوري اتحاديه 
همكاري هاي کشورهاي حاشيه اقيانوس هند آمادگی دارد تا ظرفيت 
ها و توانمندی های اين مرکز را برای ايجاد شبكه منطقه ای  و بين 
المللی آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تفاهم نامه مذکور 

ارائه دهد.

هفتمين آزمون سراسري سنجش مهارت و صالحيت حرفه ای 
پايان دوره کارآموزان مراکزآموزش فني و حرفه اي در بخش هاي 
دولتي و آزاد ، روز جمعه  29 دی ماه سال جاری با حضور بيش از 

250 هزار و 500 نفر در سراسر کشور  برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رييس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي کشور با اعالم اين خبر گفت: 250 هزار و 553 نفر در هفتمين 
آزمون سراسری سنجش مهارت مورخ 29 دی ماه شرکت کردند که از 

اين تعداد 109 هزار و 37نفر مرد و 141 هزار و 516 نفر زن بودند. 
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصريح کرد: هفتمين 

آزمون هماهنگ پايان دوره کارآموزان مراکز آموزش فني و حرفه اي 
دو بخش دولتي و آزاد در بيش از يكهزار و 333حرفه به صورت غير 
متمرکز و در 25 حرفه به صورت همسان کشوری در روز جمعه 29 

دی ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با اشاره به مراحل 
اجراي آزمون هاي سنجش مهارت گفت: آزمون هر حرفه شامل دو 
مرحله کتبي و عملي است که داوطلبان پس از شرکت در آزمون 
کتبي و کسب نمره قبولي بايد براساس برنامه زمانبندي اعالم شده از سوی 
ادارات سنجش استان ها براي شرکت در آزمون عملي به حوزه هاي تعيين 

شده مراجعه نمايند.



13
91

ی  
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

5

برگزاري همایش بصیرت عاشورایي، میثاق با رهبري در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

مورخ  يكشنبه،  رهبري،  با  ميثاق  عاشورايي،   بصيرت  همايش 
91/10/10 با حضور فرماندهان، اعضاي شوراي حوزه ها و پايگاه هاي 
تابعه مرکز مقاومت بسيج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
اين همايش با حضور دکتر کورش پرند، معاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رييس اين سازمان، حجت االسالم صباغي، نماينده ولي 
فقيه در سازمان بسيج کارمندي، خانم عطاريان، فرمانده حوزه بسيج 
بازنشستگي و رييس سازمان بازنشستگي کل کشور، ميرابی، فرمانده 
مرکز مقاومت بسيج وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از 

مسؤوالن  و کارکنان اين سازمان برگزار شد.
در ابتدا دکتر کورش پرند با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري 
)مدظله العالی( در خصوص اهميت حماسه 9دي سال1390، بيان 
داشت: سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 2 مرکز تخصصي بين 
المللي خودروي 9 دي و مرکز داده 9 دي را در حوزه ستاد به نام 9 

دي نامگذاري کرده است.
دکتر کورش پرند در ادامه با اشاره به اينكه مهارت آموزي، رشد 
اقتصادي، قوانين بانكي، سرمايه گذاري خارجي و تعاوني از جمله 
عوامل و شاخص هاي  بسيار مهم در ايجاد اشتغال و رفع معضل 
بيكاري محسوب مي شود، افزود: مهمترين پارامتر و شرط الزم براي 
ايجاد اشتغال پايدار و رفع معضل بيكاري در کشور مهارت آموزي 
است و سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مسؤوليت سنگيني را 

در اين حوزه بر عهده دارد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بيان داشت: در اين 
راستا با توجه به اسناد باال دستي و سياست هاي کلي اشتغال ابالغي 
از سوي مقام معظم رهبري)مدظله العالي( و برنامه پنجم توسعه 
اقتصادي، سند راهبردي به نام نظام آموزش جامع مهارت و فناوري 
که شامل 3 زير نظام؛ نظام آموزش مهارت و فناوري ، نظام صالحيت 
حرفه اي و نظام شرايط احراز اشتغال براي اولين بار در کشور طراحي 
و تدوين شد که کارکنان ستادي و استاني اين سازمان نيز  در اجرايي 

نمودن اين سند مسؤول هستند. 
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان داشت: در راستای 

نامگذاری سال جاری بعنوان »سال توليد ملی و حمايت از کار و 
سرمايه ايرانی« و همچنين وضعيت اقتصاد مقاومتی، سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور، مدل آموزشی جديدی را با عنوان آموزش، 
توليد، بازاريابي و فروش با رويكرد شبكه محور و مبتني بر تعاون 
طراحي کرده و دستورالعمل اين طرح آماده و در حال پياده سازي 

است.
دکتر کورش پرند افزود: اين طرح در سه مدل طراحي شده که 
دو مدل آن درون سازماني و يك مدل آن برون سازماني است و در 
بحث توليد، سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با توجه به ظرفيت 

باالي آن بايستي خودکفا شود.
وي افزود: در حال حاضر ساختارمند کردن اين مدل ها در برنامه 
و دستور کاري، قرار گرفته  و بسيج سازمان نيز در اين حوزه مي تواند 

کمك کند. 
وي تصريح کرد: تيم هاي تحقيقاتي در 3 حوزه خدمات، صنعت 
و کشاورزي طراحي شده  و يك الگوي آموزشي کارا و اجرايي است 
و اميدواريم اين طرح با موفقيت بيشتر اجرا شود و حوزه ستاد اين 
سازمان نيز با تمام قوا و ظرفيت ها مسؤوليت خدمت در راستاي 

تحقق اين طرح و بهبود حوزه اشتغال کشور را به عهده دارد.
جعفر عرب نژاد، فرمانده حوزه مقاومت بسيج مرکزی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور ضمن ارج نهادن به حضور تمامی 
ميهمانان از همراهی و همدلی دکتر کورش پرند، رييس اين سازمان 

در برگزاری همايش مذکور تقدير نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در همايش مذکور ميرابی، فرمانده مرکز مقاومت بسيج وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، وظيفه مسؤولين را حفظ وحدت، رفع مشكالت  
افزود: بسيج متعلق به کل نظام  و حفظ آرامش مردم دانست و 
جمهوري اسالمي ايران و افتخار بسيج به سربازي  واليت فقيه است.

بسيج  درسازمان  فقيه  ولي  نماينده  صباغي،  االسالم  حجت 
به  دي   9 حماسه  درخصوص  مذکور  همايش  در  نيز  کارمندي 

سخنراني پرداخت و بر اهميت اين روز تاريخي تأکيد ورزيد. 
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تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و 
جهاد دانشگاهي امضا شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
دکتر کورش پرند، معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رييس 
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با اعالم اين خبر بيان داشت: 
با توجه به توانمندي هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و 
جهاد دانشگاهي در انجام فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و به منظور 
هم افزايي در استفاده از ظرفيت ها و امكانات دو طرف به ويژه در 
ارتقاي کيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي براي افزايش سطح دانش 
فني و مهارتي منابع انساني مورد نياز واحدهاي اقتصادي و نيز مربيان 

و کارشناسان دو طرف تفاهم نامه همكاري مذکور منعقد شد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بيان داشت: آينده 
پژوهشي در حوزه مشاغل مورد نياز صنايع و ساير واحدهای توليدی 
و خدماتی، شناسايی و تأمين نيازهای مهارتی دانشجويان، دانش 
آموختگان دانشگاه ها، متخصصان و مديران شاغل، تهيه و تدوين 
استانداردها و دوره هاي مهارتي تكميلي بين سطوح تحصيلي به 
منظور تأمين، به روز رساني و ارتقاي مهارت منابع انساني، تدوين و 
يكسان سازي استانداردها و سرفصل هاي آموزشي مشترك و طراحي، 
برنامه ريزي و اجراي طرح ها و دوره هاي آموزشي در قالب نظام جامع 
آموزش مهارت و فناوری از جمله زمينه هاي همكاري دو مجموعه بر 

اساس تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند افزود: استفاده از ظرفيت، امكانات علمي و 
اجرايي دو طرف جهت افزايش کيفيت دوره هاي آموزشي، صدور 
گواهينامه هاي معتبر بين المللي به متقاضيان به ويژه متقاضيان کار 
در خارج از کشور، زمينه سازي و گسترش ارتباطات فعال و مؤثر 
سازمان و جهاد در زمينه آموزش مشاغل، مهارت ها و فناوري هاي 
نوين و پيشرفته و تهيه سرفصل هاي آموزشي و توليد محتواي درسي 
و بسته هاي آموزشي برای دوره هاي حضوري و غيرحضوري از ديگر 

زمينه هاي همكاري دو مجموعه بر اساس تفاهم نامه مذکور است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه خبر داد: بررسي، 
تأييد و تصويب استانداردهاي آموزشي و سرفصل هاي تخصصي ارائه شده 
از سوي جهاد، همكاري سازمان با جهاد در اجراي دوره هاي آموزشي 

مصوب بر اساس ضوابط دو طرف و عقد قراردادهای اجرايی، صدور 
گواهينامه براي کارآموزان دوره هاي آموزشي مشترك که توسط 
جهاد و با هماهنگي و نظارت سازمان برگزار مي گردد، پس از قبولي 
در آزمون، همكاري در اجراي آموزش و ارتقاي مهارت حرفه اي مربيان 
و کارشناسان جهاد و معرفي مربيان و کارشناسان خبره سازمان برای 
برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز جهاد از جمله تعهدات سازمان 

در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: ايجاد تسهيالت الزم 
به منظور بهره برداري آموزشي جهاد از امكانات آموزشي سازمان  
فضا،  تجهيزات،  پرسنل،  از  اعم  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
آزمايشگاه ها و کارگاه های تخصصی، مطابق مقررات مربوط، ثبت دوره 
هاي آموزشي مشترك در پورتال و دفترچه هاي ثبت نام سازمان و 
بيمه مسؤوليت مدني کارآموزان براي دوره هاي آموزشي مشترك در 
حال برگزاري در فضاها و کارگاه هاي سازمان از ديگر تعهدات سازمان 

در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بيان داشت : همكاری 
در زمينه مطالعه، بررسي و شناسايي مهارت ها، شايستگی ها، الگوهای 
آموزشی کسب و کار، فناوري هاي نوين و پيشرفته و مشاغل جديد، 
همكاری در زمينه تهيه و تدوين استانداردهاي آموزشي و سرفصل هاي 
تخصصي، توليد محتوای آموزشی مشاغل و استانداردهای آموزشی 
جديد، همكاري در اجراي آموزش و ارتقاي مهارت حرفه اي مربيان 
و کارشناسان سازمان، اجراي دوره هاي جديد تخصصي مورد توافق با 
همكاري سازمان و معرفي مربيان و کارشناسان خبره جهاد به سازمان 
برای برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز از جمله تعهدات جهاد 

دانشگاهي در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
وي افزود: همكاری در اجرای آزمون و معرفی آزمون گران واجد 
شرايط، ثبت دوره هاي آموزشي مشترك در پورتال سازمان و پرداخت 
هزينه ثبت نام و آزمون در پورتال از سوي کارآموزان براساس ضوابط 
و مقررات سازمان و ايجاد تسهيالت الزم به منظور بهره برداری 
سازمان از امكانات آموزشي، پژوهشي و فرهنگي جهاد اعم از پرسنل، 
تجهيزات، فضا، پژوهشكده ها و پارك هاي علم و فناوري برابر مقررات 
مربوط از ديگر تعهدات جهاد دانشگاهي در راستاي تفاهم نامه مذکور 

است. 

امضاي تفاهم نامه همكاري بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و جهاد دانشگاهي
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معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان داشت: طراحي و 
و مهارتي در حوزه هاي  برگزاري دوره ها و سمينارهاي تخصصي 
مختلف به ويژه فناوري هاي نوين و مهارت های پيشرفته، نياز سنجي 
آموزشي در بخش هاي مختلف و تبادل اطالعات به دست آمده، 
استفاده متقابل از توان علمي و اجرايي دو طرف به منظور ارتقاي 
کيفيت برگزاري دوره هاي آموزشي، همكاری در تهيه سرفصل هاي 
دوره هاي  آموزشي  بسته هاي  و  توليد محتواي درسي  و  آموزشي 
حضوري و غيرحضوري و اجرای آن، همكاري در تدوين، تأليف و 
انتشار کتب، بسته های آموزشی و مواد چند رسانه ای آموزشي و 
علمي- فني و راه اندازی کارگاه هاي آموزشی و خدمات آموزشی مشترك 

از تعهدات مشترك دو مجموعه براساس تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند تصريح کرد: در صورت بروز اختالف در اجراي 

تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 
و ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويی و طب ايرانی معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري امضا شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
دکتر عزيز حبيبي ينگجه، معاون آموزش سازمان آموزش فني و 
حرفه اي کشور با اعالم اين خبر بيان داشت: با توجه به اهميت و 
ارزش  گياهان دارويي در چرخه اقتصاد و تأکيد اسناد باالدستي به 
خصوص نقشه جامع علمي کشور براي توسعه ي فرهنگ سازي و 
تشويق جامعه به آموزش و يادگيري در استفاده از گياهان دارويي 
با شناسايي و بومي سازي استانداردهاي آموزش بين المللي و ايجاد 
زمينه اشتغال در اين رشته ها، تفاهم نامه همكاري مذکور بين دو 

طرف منعقد شد.
بيان  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  آموزش  معاون 
داشت: ايجاد و توسعه مشاغل و حرفه هاي مرتبط، تدوين استانداردها 
و شايستگي هاي شغلي و آموزشي آنها و تأمين نيازهاي آموزشي 
و ارتقاي سطح مهارتي نيروي کار، هدايت دستاوردهاي پژوهشي 
با رويكرد تجاري سازي در راستاي تربيت نيروي انساني ماهر و تقويت 
شايستگي هاي عمومي، تخصصي و فني مورد نياز نيروي انساني ماهر 
شرکت هاي دانش بنيان از جمله زمينه هاي همكاري دو مجموعه 

اين تفاهم نامه، کميسيون حل اختالف، متشكل از يك نماينده از 
طرف جهاد، يك نماينده از طرف سازمان و يك نفر داور مرضي 
الطرفين که با توافق دو طرف تعيين مي گردد، تشكيل و موارد 

اختالف را بررسي و حل مي نمايند. 
دکتر کورش پرند افزود: ساير شرايط و مواردي که در اين تفاهم 
نامه پيش بيني نگرديده است تابع احكام کلي و شرايط عمومي 
مربوط به تفاهم نامه ها و قوانين جاري مملكتي بوده و براي دو طرف 

الزم االجرا خواهد بود. 
شايان ذکر است، اين تفاهم نامه از زمان امضا به مدت دو سال 
شمسي معتبر بوده و در صورت رضايت دو طرف قابل تمديد است 
و در 6 ماده و در دو نسخه يكسان تنظيم گرديده است و هر يك از 

نسخ اعتبار واحد دارند.

امضاي تفاهم نامه همكاري بین سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و ستاد توسعه علوم و فناوري 
گیاهان دارویی و طب ایرانی معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

بر اساس تفاهم نامه مذکور است.
حبيبي بيان داشت: برنامه ريزي در سطح کشور جهت اجراي 
دوره هاي آموزشي براي مشاغل نوين مرتبط، برنامه ريزي براي ايجاد 
دوره هاي کارداني و تربيت نيروي ماهر در مشاغل مرتبط، مشارکت 
در تدوين و تاييد استانداردهاي مورد نياز و تدوين دوره هاي تكميلي 
بين سطوح، بهره گيري از متخصصان و صاحب نظران معرفي شده از 
سوي ستاد در اجراي آموزش ها و آزمون فراگيران و همكاري براي 
شرکت در نمايشگاه هاي ملي و بين المللي مورد نظر ستاد و معرفي 
مربيان و کارشناسان براي شرکت در دوره هاي دانش افزايي از جمله 

تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در ادامه 
خبر داد: در اختيار قراردادن فضا و امكانات کارگاه هاي سازمان براي 
برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و نوين، نشست ها و سمينارهاي 
تخصصي، برگزاري آزمون و صدور گواهينامه پايان دوره آموزشي براي 
قبول شدگان برابر مقررات مربوطه، ارائه طرح هاي شغلي و کارآفريني و 
طرح هاي تجاري سازي به ستاد، ارائه گزارش هاي تحليلي از توسعه ي 
فرصت هاي شغلي و مهارت هاي نيروي انساني به ستاد و همكاري در 
آموزش نيروي انساني براي تصدي مشاغل مرتبط با گياهان دارويي 
بر اساس استانداردهاي تعيين شده در نظام جامع مهارت و فناوري از 
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غرفه اختصاصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در نخستین جشنواره بین المللي و 
دومین جشنواره ملي زیست فناوري ایران

ديگر تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
حبيبي بيان داشت: مشارکت در تهيه و تدوين استانداردهاي 
آموزشي و شغلي نوين و پودمان هاي بين سطوح تحصيلي مرتبط، 
ارائه بانك هاي اطالعاتي شرکت هاي دانش )فناوري( بنيان به سازمان، 
شناسايي و معرفي ظرفيت هاي آموزش ملي و بين المللي به مربيان 
و کارشناسان سازمان و فراهم کردن زمينه هاي حضور سازمان در 
نمايشگاه هاي ملي و بين المللي، فن بازارها و کارگاه هاي مرتبط از 
جمله تعهدات ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويی و طب 
ايرانی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در راستاي تفاهم 

نامه مذکور است.
معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بيان داشت: 
همكاري در تجهيز کارگاه های آموزشي در حوزه فناوري مرتبط، 
تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز دوره هاي آموزشي )به همراه 
تعيين سهم دستگاه مجري( مورد نظر و سفارش ستاد، شناسايي و 
تأمين اساتيد و منابع جهت برگزاري نشست هاي علمي و تخصصي 
بخش  از  حمايت  جهت  تسهيالت  اخذ  براي  معرفي  و  مشترك 
خصوصي در انجام طرح هاي اشتغال زاي کارآفرينانه معرفي شده از 
طرف سازمان و تجاري سازي آنها از ديگر تعهدات ستاد توسعه علوم 
و فناوري گياهان دارويی و طب ايرانِی معاونت علمي و فناوري رياست 

جمهوري در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
وي در ادامه خبر داد: آينده پژوهي، شناسايي و معرفي مشاغل 
و حرفه هاي جديد مرتبط، مشارکت مؤثر در نيازسنجي آموزشي، 
تجاري سازي دستاوردهاي مخترعان و نوآوران سازمان اعم از مربيان، 
کارآموزان و کارشناسان، بهره برداري متقابل از بانك هاي اطالعاتي، 

کتابخانه و ساير منابع اطالعاتي و چاپ و انتشار ويژه نامه هاي علمي، 
کتب و منابع آموزشي مرتبط و حمايت از کارورزي در فناوري هاي 
مرتبط با رويكرد ايجاد اشتغال پايدار از جمله تعهدات مشترك دو 

مجموعه براساس تفاهم نامه مذکور است.
حبيبي افزود: به کارگيري امكانات دو طرف براي ايجاد پيوند و 
هماهنگي ميان سازمان و ستاد جهت استفاده از ظرفيت هاي مراکز 
فناوري و صنعتي منطقه و فراهم کردن بسترهاي شبكه سازي 
شرکت هاي فعال در حوزه گياهان دارويي از ديگر تعهدات مشترك 

دو مجموعه براساس تفاهم نامه مذکور است.
معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور تصريح 
کرد: در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرای تفاهم نامه و يا تأخير 
و تعويق امور از سوی دو طرف، کميسيون حل اختالف متشكل از 
نمايندگان تام االختيار سازمان و ستاد تشكيل مي گردد تا در خصوص 

مورد يا موارد اختالف تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. 
تفاهم نامه  اين  در  که  مواردي  و  شرايط  ساير  افزود:  حبيبي 
پيش بيني نگرديده است، تابع احكام کلي و شرايط عمومي مربوط به 
تفاهم نامه ها و قوانين جاري کشور بوده و هيچ يك از دو طرف اجازه 
ندارند به  جز در موارد حوادث غير مترقبه طبيعي از قبيل سيل، زلزله 

و ... تفاهم نامه را فسخ نمايند. 
شايان ذکر است، اين تفاهم نامه در 8 ماده و در دو نسخه تهيه 
و تنظيم گرديده و به امضاي دو طرف رسيده است که هر نسخه آن 

حكم واحد را دارد و  به تنهايي داراي سنديت الزم مي باشد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در نخستين جشنواره بين 
المللي و دومين جشنواره ملي زيست فناوري ايران که از تاريخ 26 
تا 30 دي ماه سال جاری در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران 

)سالن خليج فارس( برگزار شد، شرکت نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
پوراندخت نيرومند، مدير کل دفتر امور مهارت های پيشرفته اين 
سازمان در اين خصوص بيان داشت: در راستاي توسعه مهارت هاي 
نيروي انساني شاغل در حوزه بيوتكنولوژي )زيست فناوري( و معرفي 
ظرفيت ها و توانمنديهاي سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
اين حوزه، دفتر امور مهارت های پيشرفته به نمايندگي اين سازمان در 
نخستين جشنواره بين المللي و دومين جشنواره ملي زيست فناوري 
ايران که در تاريخ 26 تا 30 ديماه 1391 در محل نمايشگاههاي بين 

المللي تهران )سالن خليج فارس( برگزار شد، شرکت نمود.
نيرومند تصريح کرد: معرفي سازمان آموزش فني  پوراندخت 
و حرفه اي کشور به عنوان برگزار کننده ي دوره هاي آموزشي 
غير رسمي کشور، ايجاد ارتباط با ساير دستگاه هاي دولتي و غير 

دولتي در خصوص انعقاد تفاهم نامه همكاري مشترك، معرفي 
استانداردهاي آموزشي و شغلي سازمان در حوزه بيوفناوري، معرفي 
توانمندي ها و ظرفيت هاي سازمان و ارائه ي کارگاه آموزشي در 
خصوص بيوتكنولوژي با حضور مربيان خبره ي سازمان، از اهداف 

حضور اين سازمان در  نمايشگاه مذکور است.
مديرکل دفتر امور مهارت های پيشرفته اين سازمان ضمن دعوت 
از مديران و کارشناسان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برای بازديد 
از غرفه سازمان بيان داشت: بازديد از غرفه اختصاصی سازمان، فرصت 
مناسبی در راستای ارتقای دانش و اطالعات حرفه ای همكاران سازمانی 

است. 
وی در ادامه از تمامی عالقمندان برای بازديد از غرفه اختصاصی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور واقع در محل نمايشگاه دائمي 

تهران سالن خليج فارس در جشنواره مذکور دعوت کرد.
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برگزاري اولین همایش تخصصي انرژي هاي بادي

برگزاري دوره پروژه مدیریت هیدروكلروفلوروكربن ها 

فراهانی مشاور وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی :

آموزش های فنی و حرفه ای فرآیندی تاثیر گذار در افزایش آگاهی های عمومی شهروندان

   اولين همايش تخصصي انرژي هاي بادي ويژه کارشناسان و 
مربيان با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
پوراندخت نيرومند مديرکل دفتر امور مهارت هاي پيشرفته بيان 
مابين سازمان  نامه في  تفاهم  نمودن  اجرايي  راستاي  داشت: در 
آموزش فني و حرفه اي کشور و سازمان انرژي هاي نو ايران )سانا(، 
اولين همايش تخصصي شبيه سازي ميزان انرژي استحصالي در 
مزرعه هاي بادي توسط نرم افزار  OFFWINP با مشارکت دفتر 
امور مهارت هاي پيشرفته اين سازمان، سازمان انرژي هاي نو، دانشگاه 

با  مربيان  براي  ها  هيدروکلروفلوروکربن  مديريت  پروژه  دوره 
مشارکت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و سازمان محيط 

زيست برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
پوراندخت نيرومند، مدير کل دفتر مهارت های پيشرفته سازمان در 
اين خصوص بيان داشت: در راستاي اجراي تعهدات دولت جمهوري 
اسالمي ايران در قبال پروتكل مونترال مبني بر حذف گازهاي مخرب 
اليه اوزن از چرخه مصرف و در پي تصويب پروژه مديريت حذف 
هيدروکلروفلوروکربن ها )HPMP( در کشور جمهوري اسالمي 
ايران )سازمان حفاظت محيط زيست(، طي بازديد مدير کل دفتر 

مشاور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان و خانواده به 
اتفاق هيات همراه از مرکز آموزش فنی  و حرفه ای خواهران اراك 

بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
مرکزی، فراهانی مشاور وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان 
و خانواده ، رنجبر مشاور رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در امور بانوان و خانواده به اتفاق هيات همراه از فعاليت های مرکز 

آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراك بازديد کردند.
فراهانی در بازديد از بخش های مختلف اداری و آموزشی اين 
مرکز عنوان داشت: آموزش های فنی و حرفه ای همواره به عنوان 
فرآيندی تاثير گذار در افزايش آگاهی های عمومی شهروندان مطرح 

صنعتي شريف و مراکز تحقيقاتي کشورهاي طراِح اين نرم افزار )نروژ، 
سوئد، پرتقال، آلمان، آمريكا، روسيه و دانمارك( با هدف دستيابي به 
دانش فني و بومي سازي انرژي هاي بادي در سازمان انرژي هاي نو 

برگزار شد.
وي ادامه داد: اين همايش تخصصی براي مربيان و کارشناسان 
استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، خوزستان، گيالن، 
سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، اصفهان، البرز، فارس، مرکز 
تربيت مربي و پژوهش های فنی و حرفه ای و ستاد سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور در دي ماه سال 1391 برگزار شد. 

در  پيشرفته  هاي  مهارت  امور  دفتر  معاون  و  اوزن  اليه  حفاظت 
تاريخ 18 دي ماه سال 1391از کارگاه هاي مرکز تربيت مربي و 
پژوهش های فنی کرج، مقرر گرديد دوره آموزشي »پروژه مديريت 
هيدروکلروفلوروکربن ها« به منظور ارتقاي آموزش هاي فناوري هاي 

راهبردي و نوين در مراکز آموزشي اجرا گردد. 
سند  دوم  راهبرد  اساس  بر  مذکور  آموزشي  دوره  افزود:  وی 
راهبردی مهارت و فناوری؛ طراحي و استقرار نظام جامع مهارت و 
فناوري و برنامه بستر سازي براي ارتقای کيفي آموزش هاي فني 
و حرفه اي با مشارکت دفتر امور مهارت هاي پيشرفته، مرکز تربيت 
مربي و پژوهش های فنی و حرفه ای اين سازمان و سازمان محيط 

زيست براي مربيان برگزار خواهد شد.

بوده است .
وی گفت: با توجه به امكان باالی اشتغال و کارآفرينی از سوی 
آموزش های مهارتی بايد نسبت به توسعه اين آموزش ها گام برداشت 
که موضوع مشاغل خانگی يكی از اين موارد است و از سوی وزارت 

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حال پيگيری می باشد.
ايشان در جريان اين بازديد عنوان داشت: مراکز آموزشی استان 
مرکزی در سطح کشور از جايگاه مطلوبی برخوردارند و به واسطه 
ساختار مناسب اين مراکز در جنبه های مختلف  استقبال  بسيارخوبی 

از سوی جوانان از اين آموزش ها شده است . 
شايان ذکر است، در اين بازديد موضوع تأسيس نمايشگاه عرضه 
محصوالت کارآموزان به منظور حمايت از فعاليت های آموزشی 

مطرح و از سوی ايشان مورد حمايت قرار گرفت .
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اهدای لوح و تندیس رتبه اول پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در سال 1391 
به مدیر كل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

  اهدای لوح و تنديس رتبه اول پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در  
بيست و يكمين جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به حسين خنيفر، 
مدير کل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور اهدا شد.
  به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
حسين خنيفر، مدير کل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در مراسم تجليل از پژوهشگران نمونه 
دانشگاه تهران که در تاالر عالمه امينی با حضور استادان و مديران 
دانشگاه تهران و شخصيت های  علمی کشور، روز دوشنبه، 4 دی ماه 
سال جاری برگزار شد، بعنوان پژوهشگر نمونه سال 1391 دانشگاه 

تهران معرفی شد.
بر اساس اين گزارش، در اين جشنواره از پژوهشگران برتر اعم 
از دانشجويان و پيشكسوتان، طرح های پژوهشی برتر و برجسته، 
دستاوردهای پژوهشی منتخب، و دانشجويان پژوهشگر نمونه در 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تقدير شد.
بنا بر اين گزارش، حسنين خنيفر دارای مدرك تحصيلی دکترای 
مديريت و برنامه ريزی، دانشيار دانشكده مديريت پرديس قم دانشگاه 

تهران است.
عضويت در هيأت علمی دانشگاه تهران )پرديس قم(، شورای 
آموزشی دانشگاه جامع علمی -کاربردی، شورای آموزش و پژوهش 
مرکز آموزش مديريت دولتی استان قم، کميته آمايش رشته ها در 
دانشگاه تهران، رياست مرکز کارآفرينی پرديس قم، رياست دانشكده 
مديريت پرديس قم، تدريس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، 
و دکتری در دانشگاه تهران از جمله سوابق اجرايی و آموزشی وی 

می باشد.
   اين گزارش می افزايد: تأليف 26 عنوان کتاب، ترجمه 2 عنوان 
کتاب، تأليف 38 مقاله بين المللی و 50 مقاله داخلی، ارائه 47مقاله 
در همايش های علمی بين المللی و 25 مقاله در همايش های علمی 

داخلی از جمله آثار علمی ارائه شده توسط حسين خنيفر است.
   بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، کتاب های: کارآفرينی اجتماعی، مدل سازی در علوم رفتاری، 
مديريت شهر شاداب، روان شناسی کار، مهارت های مديريت زمان 
از دانش تا روش، معنويت در سازمان، معنويت در سازمان، دورکاری 
چيست؟ چرا؟ چگونه؟، راهنمای تدوين استاندارد آموزش مهارت 
محور، بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان، مبانی تحول بنيادين در 
نظام آموزش و پرورش، تحليل محيط در کارآفرينی، جوان در آيينه 
جهان، مديريت ديوانساالر در ديدگاه خواجه نظام الملك و ماکياولی، 
نظام پيشنهادها در سازمانها )از نظريه تا کاربرد(، مهارت های زندگی، 
آموزش پودمانی »از نظريه تا کاربرد«، آسيب شناسی خانواده» ويژه 

رشته مديريت خانواده« از جمله تأليفات حسين خنيفر است.
اين گزارش ادامه داد: کتاب های نگاهی دوباره به روش ها و فنون 
تدريس، استانداردسازی در آموزش، اصول و مبانی تشكيل و بهبود 
تيم های سازمانی )ترجمه( با ديگران، کارآفرينی در نظام ارزشی، 

مهارت های برنامه ريزی در زندگی، درآمدی بر استانداردسازی در 
آموزش و پرورش، اصول و وظايف مديران از چشم انداز امام علی)ع(، 
مديريت تعاونی ها، مدرسه هوشمند )برتر(، روانشناسی کار در هزاره 
سوم، اخالق حرفه ای در مراکز آموزش عالی از ديگر تأليفات وی 

می باشد. 
گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
اظهار داشت: از جمله افتخارات حسين خنيفر می توان به کسب 
 Highly( شده  ستايش  العاده  فوق  مقاله  المللی  بين  جايزه 
در شده  چاپ  ميالدی،  سال2010   )commended Award

پژوهشگر   ،  Journal of Management Development
ويژه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم سال 390 ، مقاله برتر 
در »اولين همايش ملی توسعه مشاغل خانگی، چالش ها و راهكارها« 
تحت عنوان »نقش انگيزه ها و عوامل جمعيت شناختی در کارآفرينی 
خانگی«1389 ، پژوهشگر برتر پرديس قم سال 1388، استاد نمونه 
جشنواره آموزشی دانشگاه تهران سال 1387، پژوهشگر برتر دانشگاه ها و 

مراکز آموزش عالی استان قم سال 1386 می توان نام برد.
از ديگر افتخارات علمی خنيفر می توان به دريافت عضو هيأت 
 Iranian Journal of management فصلنامه  تحريريه 
دانشكده مديريت پرديس قم دانشگاه تهران، دريافت عضو هيات 
علمی برگزيده پرديس قم در جشنواره آموزشی، جز 16 استاد برتر 
دانشگاه تهران، دريافت لوح از رياست دانشگاه تهران ، دريافت لوح 
تقدير از رييس دانشگاه تهران در جشنواره آموزشی دانشگاه تهران 
بعنوان مدرس ممتاز )جزو 16 استاد مدرس ممتاز( در سال 1388 ، 
دريافت مدال، لوح تقدير و جايزه از وزير کار و امور اجتماعی به عنوان 
برترين مقاله )مقاله ارائه مدل در کارآفرينی خانگی( در سال 1389، 
عضو هيأت تحريريه فصلنامه آمايش سرزمين دانشكده مديريت 

پرديس قم دانشگاه تهران و .... اشاره کرد.
بنا بر اين گزارش از جمله سوابق تحقيقاتی دکتر خنيفر می توان 
از  مجری ومدير پروژه ملی: »تحول بنيادی در نظام آموزش و پرورش 
جمهوری اسالمی ايران« شورای عالی آموزش و پرورش سال )88-

1387( ،مدير پروژه: »مدرسه برتر )در تكاپوی ارائه مدل بومی برای 
مدرسه هوشمند( ايرانی-اسالمی«، سازمان آموزش و پرورش استان 
تهران )90-1389( ، مدير پروژه: »گزارش فرآيندی پروژه تحقيقاتی 
بررسی و مطالعه مولفه های )EFQM( و )ISI( بر اساس نظام 
ارزشی ايرانی-اسالمی« با مشارکت پرديس قم دانشگاه تهران و مرکز 
برق منطقه ای تهران 1389 ،مدير پروژه؛ پژوهشگر و مجری »توسعه 
کمی و کيفی مؤلفه های زيارت حضرت معصومه)س( - استانداری 

استان قم و اداره ارشاد استان در سال 1390 ياد کرد.
   همچنين وی تا کنون استاد راهنما در75 عنوان پايان نامه در 
مقطع کارشناسی ارشد و5 عنوان پايان نامه در مقطع دکترا بوده 

است. 
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امضای تفاهم نامه همكاری اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان آذربایجان شرقی با صدا و سیماي استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربايجان شرقی، محمدرضا سيابانی و علی نواداد تفاهم نامه همكاری 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با صدا و سيمای استان 

آذربايجان شرقی را امضاء کردند.
در اين ديدار سيابانی مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربايجان شرقی با تبيين وظايف اين اداره گفت: تأکيدات حضرت 
امام خمينی )ره(، سياست های کلی نظام اداری و اشتغال ابالغی از 
سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، سند چشم انداز توسعه 20 
ساله کشور، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) ماده 
19، 21، 80، 193 و 194(، قانون ساماندهی و حمايت از مشاغل 
و  فنی  آموزش  فناوری سازمان  و  مهارت  راهبردی  خانگی، سند 
حرفه ای کشور، نظام آموزش مهارت و فناوری - مصوب آبان ماه 
1390 هيأت وزيران-  ، نظام آموزش به روش استاد – شاگردی از 

الزامات قانونی و اسناد باالدستی اجرای طرح مذکور هستند.
وی در ادامه گفت :تربيت نيروی انسانی ماهر و خودباور در تحقق 
شعار سال توليد ملی، حمايت از کار و سرمايه ايرانی و همچنين 
عرصه اقتصاد مقاومتی مؤثر می باشد و در اين راستا اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی با قابليت ها و جايگاه قانونی 
خود اجرای آموزش مبتنی بر توليد و فروش را که باعث ارتقای بهره وری 
فرآيند آموزش مهارتی و ايجاد و توسعه اشتغال پايدار گردد را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی تصريح کرد: در اين فرآيند آموزشی جديد، آموزش به گونه ای 
صورت می گيرد که کارآموزان هم زمان با آموزش و بعد از آن اقدام 
به توليد محصوالتی در قالب کارگاه های متمرکز و يا غيرمتمرکز 

)خوشه ای( می نمايند که قابليت فروش داشته باشد.
سيابانی بيان داشت: اجرای عدالت آموزشي به ويژه آموزش های 
فنی وحرفه ای، همگام شدن با تمهيدات سازمان در وضعيت اقتصاد 
مقاومتی، افزايش اثربخشی و کارآيی و ارتقای بهره وری آموزش های 
مهارتی، حل معضل بيكاری، ايجاد اشتغال پايدار، کاهش بيكاری 
پنهان، حفظ اشتغال روستاييان و رشد و توسعه مشاغل خانگی، ارائه 
آموزش مبتنی بر محيط کار و افزايش اعتماد به نفس کارآموزان به 
دليل مواجه شدن با محيط واقعی کار و افزايش انگيزه کارآموزان از 
طريق کسب درآمد در حين آموزش برای آنها از جمله اهداف اجرای 

اين مدل آموزشی می باشد.
وی در پايان با اشاره به آموزش های صورت گرفته در مناطق زلزله 
زده گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در کنار مديريت 
کالن استانی توانست در بحث مديريت روانی بحران اقدامات مهمی 
را انجام دهد که از جمله اين اقدامات برگزاری دوره های آموزشی و 

آذربایجان شرقي

کارگاه های آموزشی سيار در مناطق زلزله زده بود.اين آموزش ها در 
سه گروه برادران، خواهران وکودکان اجرا شد.

در بحث آموزش برادران، صنعت ساختمان در بخش خواهران، 
رشته های خياطی و آرايش و پيرايش و در بحث آموزشی کودکان، 

نقاشی و تصويرسازی دارای حائز اهميت بودند.
بنا بر اين گزارش، طبق اين تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان با صدا و سيمای استان آذربايجان شرقی در توليد 
و پشتيبانی از برنامه های مختلف علمی درزمينه کار و اشتغال و 
آموزش مهارت و فعاليت های هنری، ايجاد انگيزه و فضای اميد در 
جامعه جهت بروز خالقيت ها و نوآوری های علمی و فنی، استفاده 
از آرشيو اسناد، مدارك، منابع، پژوهشی و کتابخانه ای يكديگر و   تشكيل 

جلسات مورد نياز با حضور روسای هر دو اداره همكاری می کنند.

آذربایجان غربي

ارائه بیش از 76 هزار نفر- ساعت آموزش های فنی و 
حرفه ای در پادگان های آذربایجان غربی 

معاون آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان 
غربی  در بازديد فرمانده تيپ 41 مستقل از کارگاه های مهارتی مراکز 
آموزش فنی و حرفه ای دارالفنون و ويژه خواهران شهرستان اروميه، 
از ارائه 76 هزار و 427 نفر- ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در 
کارگاه های آموزشی پادگان های استان از ابتدای سال جاری تاکنون 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آذربايجان غربی، محسن مددی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزی 
اداره کل در اين بازديد با اشاره به نقش تأثيرگذار آموزش های فنی و 
حرفه ای در ايجاد اشتغال پايدارافزود: به منظور توانمندسازی سربازان 
در دوره خدمت و کسب شرايط اشتغال و کاهش دغدغه  آنان برای 
ورود به بازار کار پس از اتمام دوره سربازی، آموزش های مهارتی در 

پادگان های سطح استان به صورت گسترده ارائه می شود.
مشكل  حل  هدف  با  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  افزود:  وی 
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ایالم

اصفهان

اردبیل

انتصاب مدیركل جدید آموزش فني و حرفه اي استان ایالم

طی حكمی از سوی دکتر کورش پرند معاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سعيد اماني به 

سمت مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم منصوب شد.
در اين حكم آمده است: با استعانت از درگاه ايزدمنان و با توجه 
به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي، به موجب اين 
حكم به سمت » مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان ايالم « 

منصوب مي شويد.
همكاري در يكپارچه سازي نظام جامع آموزش مهارت و فناوري، 
هماهنگ سازي و ايجاد ارتباط مابين آموزش هاي عالي نظري و 
آموزش هاي مهارتي با رويكرد الكترونيكي از اولويت هاي کاري 

جنابعالي مي باشد. 
اميدوارم با توکل به خداوند متعال و با سعي و تالش وافر در ظل 
توجهات حضرت ولي عصر)عج( و منويات امام راحل)ره( و مقام معظم 
رهبري )مد ظله العالي( و با بهره گيري کامل از توانايي ها و تجربيات 

استان  انتصاب مدیر كل جدید آموزش فني و حرفه اي 
اصفهان

طی حكمی از سوی دکتر کورش پرند معاون وزير تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
ابوطالب جاللي به سمت مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان 

اصفهان منصوب شد.
در اين حكم آمده است: با استعانت از درگاه ايزدمنان و با توجه 
به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي،به موجب اين 
حكم به سمت » مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان « 

منصوب مي شويد.
همكاري در يكپارچه سازي نظام جامع آموزش مهارت و فناوري، 
هماهنگ سازي و ايجاد ارتباط مابين آموزش هاي عالي نظري و 
آموزش هاي مهارتي با رويكرد الكترونيكي از اولويت هاي کاري 

جنابعالي مي باشد. 
اميدوارم با توکل به خداوند متعال و با سعي و تالش وافر در ظل توجهات 
حضرت ولي عصر)عج( و منويات امام راحل)ره( و مقام معظم رهبري )مد ظله 
العالي( و با بهره گيري کامل از توانايي ها و تجربيات همكاران محترم در تحقق 

اهداف و آرمان هاي سازمان موفق و مؤيد باشيد. 

بيكاری، افزايش امنيت اجتماعی جامعه و کاهش نرخ بزهكاری در 
حوزه های مختلف در سطح استان برای عالقمندان در رشته های 

مختلف ارائه می شود.
مددی تصريح کرد: به آموزش ديدگان پس از پايان دوره و شرکت 
در آزمون پايانی در صورت کسب حد نصاب نمره قبولی گواهی 

مهارتی اعطا می شود.
در ادامه سرتيب 2 ستاد، رحمان اکبر آبادی فرمانده تيپ 41 
مستقل پياده ارتش جمهوری اسالمی ايران ضمن تقدير از فعاليت های 
آموزشی– مهارتی اين اداره کل در پادگان های استان گفت:  اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای آذربايجان غربی با برگزاری دوره های آموزشی – 
مهارتی در پادگان های سطح استان زمينه های ايجاد اشتغال پايدار 

و مولد را برای سربازان فراهم آورده است. 
سرتيپ اکبر آبادی افزود: با توجه به ماهيت خدمت سربازی و 
ساختار نيروهای مسلح، دوران خدمت سربازی بستر مناسبی برای 
بسياری از آموزش های مفيد و سازنده برای اين سرمايه های انسانی 
است تا بعد از انجام خدمت سربازی، با فراغ  بال وارد بازار کار شوند 
که در اين راستا ارائه آموزش های فنی و تخصصی برای اشتغال زايی 
کارکنان وظيفه بعد از اتمام خدمت در اولويت نيروهای مسلح قرار 

دارد.
وی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در مهارت آموزی سربازان 
وظيفه در شرايط کنونی برای ايجاد زمينه ای اشتغال در جامعه را 

بسيار با اهميت ارزيابی نمود.

از  هزارنفر-ساعت   700 از  بیش  سپاری  برون 
آموزش های استان اردبیل به بخش تعاونی و خصوصی 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
اردبيل، در راستای  اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه، در 9 
ماهه سالجاری 749 هزار و 122 نفر- ساعت  از آموزش های استان 
اردبيل از طريق برون سپاری)مشارکت  در ارائه خدمات آموزشی( 

اجرا شده است. 
رحيمی رييس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزی  در اين باره 
گفت: اين قبيل آموزش ها بر اساس سياست 5  راهبرد 15 سند 
راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و با هدف گسترش بخش خصوصی و تقويت مشارکت در توسعه 

آموزش های مهارتی صورت پذيرفته است.
وی در پايان گفت: استان اردبيل در سال گذشته جز استان های 
برتر و موفق در اين زمينه بوده است و تالش بر اينست که اين روند 

با کيفيت مطلوبتر در سال جاری نيز تداوم يابد.
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بوشهر

تهران

در راستای توسعه فرهنگ مهارت آموزی صورت پذیرفت:
و  خدمات  رفاه،  سازمان  همكاری  تفاهم نامه  انعقاد 
و  فنی  آموزش  كل  اداره  با  اجتماعی  های  مشاركت 

حرفه ای استان تهران

 در راستای استفاده هرچه مناسبتر از ظرفيت های آموزشی، 
نامه همكاری بين سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های  تفاهم 
اجتماعی شهرداری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران 

منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
تهران، در مراسم امضای اين تفاهم نامه که با حضور حميدرضا خانپور 
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران و حسين زارع صفت 
مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی برگزار شد، 
خانپور ضمن تشريح توانمندی ها و قابليت های آموزشی مجموعه از 
رويكرد جديد مبنی بر آموزش، توليد، بازاريابی وتضمين فروش در 
راستای حل معضل بيكاری جوانان جويای مهارت استان خبر داد و از 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های مردمی در اين راستا ياد کرد.

در اين تفاهم  نامه، اطالع رسانی در خصوص مهارت های فنی و 
حرفه ای به شهروندان در خانه های کارآفرينی سرای محالت مناطق، 
ثبت نام و معرفی متقاضيان حرفه آموزی به فنی و حرفه ای، اختصاص 
فضاهای کارگاهی و آموزشی جهت برپايی دوره های اختصاصی 
در حد امكان و همكاری در همايش، سمينار، مسابقه و جشنواره 
با موضوعات صنفی و کارآفرينی، شناسايی، ساماندهی و معرفی 
کارگران دارای مهارت که تعيين سطح نشده و فاقد مدرك معتبر 
در حرفه های صنعت ساختمان می باشند، اختصاص و در اختيار 
گذاردن مراکز سامانه های کارگری مناطق جهت برگزاری آزمون، 
هماهنگی جهت اختصاص فضاهای آموزشی در سرای محالت به 
مديران و مؤسسين آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، همكاری 
در توسعه طرح استاد- شاگردی و توسعه فرهنگ مهارت آموزی 

انعقاد تفاهم نامه مشترک فی مابین اداره كل آموزش 
فنی و حرفه ای و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری استان بوشهر

تفاهم نامه مشترك فی ما بين اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و 
معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم  دادگستری استان بوشهر 

امضا شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، 
تفاهم نامه مشترك فی ما بين اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و معاونت 
اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر17 دی 

ماه سال جاری به امضا رسيد.
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هدف از انعقاد اين تفاهم نامه را 
بهره مندی و به کارگيری بهينه توانايی های علمی و مهارتی آموزش فنی 
و حرفه ای در کاهش و جلوگيری از وقوع جرم و آسيب های اجتماعی 

عنوان نمود.
خمسه تعهدات آموزش فنی وحرفه ای را فراهم سازی، تقويت 
و توسعه زمينه آموزش و کسب مهارت به منظور خودکفايی گروه 
های آسيب ديده اجتماعی و يا در معرض آسيب از جمله زندانيان، 
زنان سرپرست خانوار، کودکان خيابانی و...، حمايت از گروه های 
آسيب ديده اجتماعی آموزش ديده در مسائل آموزشی به ويژه زندانيان در 
حيطه وظايف و اختيارات سازمان با همكاری ساير دستگاه های ذی ربط، 
ارائه آموزش های مهارتی رايگان به افراد معرفی شده از طرف معاونت 
اجتماعی و صدور گواهينامه، آموزش مهارت های زندگی به افراد 
شرکت کننده در دوره های مهارتی و فراهم سازی زمينه بسط و 

ترويج طرح اميد و آموزش آن به متقاضيان عنوان و تعهدات معاونت 
اجتماعی را شناسايی، معرفی و طبقه بندی آسيب ديدگان اجتماعی 
و يا درمعرض آسيب و همچنين شناسايی و نيازسنجی آموزشی و 
شغلی آنان و خانواده هايشان  با اولويت جرائم سبك، و يا در معرض 

آسيب  برشمرد. 

همكاران محترم در تحقق اهداف و آرمان هاي سازمان موفق و مؤيد 
باشيد.
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به روش نوين برای کودکان 4 سال به باال، همكاری در خصوص 
ساماندهی مشاغل خانگی و راه اندازی دبيرخانه تخصصی مشترك و 
به اشتراك گذاشتن بانك اطالعاتی نخبگان مهارتی از سوی سازمان 
رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران مورد حمايت 

قرار گرفت.
ديگر موضوعات اين تفاهم نامه شامل برگزاری دوره های مهارتی 
و آزمون ويژه کارگران ساختمانی و فصلی همراه با ارائه گواهينامه 
فنی و حرفه ای، مهارت آموزی به شهروندان، افراد آسيب ديده و 
در معرض آسيب و کودکان 4 سال به باال، راه اندازی مرکز مهارت 
آموزی در مناطق 22 گانه بر اساس نياز هر منطقه و راه اندازی گذر 
مهارت در نقاط مختلف شهر، استانداردسازی سرفصل آموزش های 
مهارتی مراکز و خانه های کارآفرينی معرفی شده از سوی سازمان 
جهت ارائه گواهينامه پايان دوره و همكاری در دبيرخانه تخصصی 
مشترك و به اشتراك گذاردن بانك اطالعاتی نخبگان مهارتی و افراد 
آموزش ديده می باشد که اجرای آن را اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

استان تهران به عهده گرفت.
الزم به توضيح است اين تفاهم نامه در 7 ماده و 2 تبصره به مدت 

يك سال تنظيم، امضاء شد. 

چهارمحال بختیاري

و حرفه ای  فنی  اداره كل آموزش  پژوهشگران  انتخاب 
جشنواره  سومین  در  استانی  برتر  پژوهشگران  عنوان  به 

دستاوردهای پژوهش و فناوری استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
چهارمحال و بختياری،  در سومين جشنواره دستاوردهای پژوهشی و 
فناوری از پژوهشگران اين اداره کل به عنوان پژوهشگران برتر استانی 

تقدير به عمل آمد.
در اين جشنواره استاندار عنابستانی ضمن بيان اين که هفته 
پژوهش فرصت مناسبی برای ارايه گزارش عملكرد دستگاه های 
اجرايی استان در حمايت از پژوهش ها و کمك به رفع مشكالت 
مراکز علمی پژوهشی و تحقيقاتی و پژوهشگران در مسير تحقيقات 
کاربردی می باشد افزود: حمايت هر چه بيشتر از طرح های پژوهشی 
در مراکز علمی امری ضروری است و مسؤوالن بايستی از طرح های 
پژوهشی و خالقانه دانشجويان حمايت و به آن ها برای رسيدن به 

خراسان جنوبي

مدیر مركز آموزش فنی و حرفه ای بشرویه: ارائه 5 
هزار نفر- ساعت آموزش به اصناف بشرویه

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای،  رييس 
مرکز آموزشی فنی و حرفه ای بشرويه گفت: به منظور ارتقای مهارت 
در شغل و به  روز رساني اطالعات،  تاکنون 5 هزار نفر- ساعت آموزش 

به اصناف اين شهرستان ارايه شده است.
مهدی حسنی در بشرويه اظهار کرد:  فراگيری آموزش های فنی و 
حرفه ای و کسب مهارت های الزم برای ورود افراد به بازار کار و ايجاد 
اشتغال يك امر مهم است که بايد مورد  توجه همگان قرار گيرد تا 

بتوانيم بستر پيشرفت جامعه را بيش از پيش فراهم کنيم.
وی ادامه داد: اجرای دوره های آموزشی به منظور تربيت، آماده سازی 
و ارتقای دانش فنی و سطح مهارت منابع انسانی برای تأمين نياز بازار 

کار،  ضروری است.
مدير مرکز آموزش فنی و حرفه ای بشرويه افزود: به منظور ارتقای 
اين  اصناف  از  نفر  به روز رساني اطالعات، 53  و  مهارت در شغل 
شهرستان در دوره آموزشی شرکت کردند که 5 هزار نفر- ساعت 

آموزش به آن ها ارايه شده است.
حسنی تصريح کرد:  اين آموزش ها در بخش صنعت شامل: تعمير 
انژکتور پرايد، سيستم سوخت رسانی CNG پرايد ،  در بخش خدمات، 
قالی باف تابلويی و در بخش کشاورزی، پرورش زنبور عسل بوده است.

محصول، کمك کنند. 
در ادامه ي اين برنامه،  ضمن معرفی پژوهشگران برتر استان از 
قهرمان »آماره«، رييس اداره آموزش و پژوهش و »سيامك حيدری«،  
کارشناس آموزش و پژوهشگر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با 

اهدا ي تنديس و لوح سپاس تقدير به عمل آمد.
گفتنی است اختتاميه سومين جشنواره و نمايشگاه دستاوردهای 
پژوهشی و فناوری چهارمحال و بختياری با حضور حجت االسالم  
جمعه  امام  و  استان  در  فقيه  ولی  نماينده  والمسلمين»نكونام«، 
شهرکرد، رؤسای دانشگاه ها و مديران ادارات و مؤسسات آموزشی 
و مراکز تحقيقاتی چهارمحال و بختياری و جمعی ازمسؤوالن و 

پژوهشگران اين استان برگزار گرديد.



13
91

ی  
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

15

وحيدکمالی اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل سازمان آموزش 
فنی وحرفه ای کشور به منظور ساماندهی آموزش و اشتغال  کارآموزان 
 شش ماه بعد از پايان دوره جهت تعيين وضعيت اشتغال رهگيری 
می شوند، و در همين بازه زمانی رهگيری، کارآموزان مهارت ديده 
به بازارکار و مراکز کاريابی و زمينه کاری  فراهم شده  ازسوی صنايع 

معرفی می  شوند.
کمالی افزود: رهگيری وضعيت اشتغال مهارت آموختگان 23 
حرفه مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی )ع( اهواز به تعداد 456  
نفرکارآموز به پايان رسيد و نتايج حاصله به دست آمده نشان از جذب 

92 درصدی مهارت آموختگان در بازارکار  دارد.
وی گفت:  با توجه به صنعتی بودن استان خوزستان و وجود منابع 
نفت وگاز و پتروشيمی رشته لوله کشی صنعتی با 83 درصد، رشته 
تعمير و نصب و راه اندازی کولرگازی اسپيلت با 85 درصد و در رشته 
تعمير و نصب و راه اندازی لوازم سردکننده  74درصد بيشترين ميزان 

اشتغال را دارا بودند.
کارشناس مشاوره و هدايت آموزشی مرکزآموزش فنی و حرفه ای 
امام علی )ع( تصريح کرد: کليداشتغال جوانان و راهكارحل مشكل 

بيكاری مهارت آموزی است.
کمالی خاطرنشان ساخت: جذب افرادی که دوره های مهارتی را 
طی می کنند در برخی رشته ها به 95درصد نيز می رسد و با  ايجاد 
انگيزه در جوانان برای کسب مهارت فرصت های مناسب اشتغال 

درجامعه فراهم می شود.

خراسان رضوي

بازدید عضو كمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی از 
مركز آموزش فنی و حرفه ای شهید عباسیان تایباد

اعضای  از  يكی  ميزبان  تايباد  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز 
کميسيون بودجه مجلس شورای اسالمی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تايباد در خراسان رضوی،  اسداللهی 
نماينده مردم شهرستان های تايباد، تربت جام و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی در ادامه بازديدهای ادواری از ادارات و نهادهای دولتی 

از مرکز آموزش فنی و حرفه ای تايباد بازديد نمود. 
در اين بازديد ابتدا ثابت سرپرست مرکز ضمن عرض خوش آمد گويی 

به تشريح روند فعاليت های جاری مرکز پرداخت.
وی عنوان نمود: سياست مرکز در سال 91 راه اندازی حرفه ها 
براساس نياز منطقه و اشتغال زايی مؤثر و کمك به اقتصاد خانواده 
بوده است. از اين رو کارگاه های گوهر تراشی و قالی بافی در سال 
جاری تجهيز و راه اندازی شده و تجهيز و راه اندازی کارگاه کشاورزی 

از برنامه های آتی مرکز می باشد. 
سپس کارگاه های آموزشی مورد بازديد قرار گرفت. اسداللهی 
با توجه به نتايج رهگيری اشتغال حرفه های آموزشی ارايه شده در 
مرکز تايباد و همچنين پيگيری های مرکز درخصوص تأمين پشتيبان 
جهت اتصال کارآموزان با بازار کار، روند آموزش های مرکز را بسيار 

ارزشمند و مفيد ارزيابی کرد.

خوزستان

بیش از90 درصد مهارت آموختگان فنی وحرفه ای اهواز 
جذب بازار كار می شوند

کارشناس مشاوره  و هدايت آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
امام علی )ع( اهواز از جذب 92درصد ازمهارت آموختگان فنی و حرفه ای 

در بازار کار خبر داد.

و  زنجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره 
قرارداد   14 منطقه  بازرگانی  خدمات  و  غله  شركت 

آموزشی امضا كردند

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
زنجان، اين اداره کل و شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 

قرارداد آموزشی منعقد نمودند.
بنابراين گزارش، در راستای اجرای توافق نامه همكاری مورخ 
1389/5/26 شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ايران و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور بين اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان زنجان  و غله و خدمات بازرگانی منطقه 14  از تاريخ 91/10/1  

زنجان
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مهارت  های  آزمون  در  نفر  هزار   169 از  بیش  حضور 
استان فارس

بيش از 169 هزار نفر  در 17 مرحله آزمون های مهارتی اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای استان فارس در سال 1391 شرکت نموده اند.

مسلم ايزدی، رئيس اداره سنجش و ارزشيابی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان فارس با اعالم اين خبر گفت: از اين تعداد 
136هزار نفر در7  مرحله آزمون همسان استانی و کشوری، 30 هزار 
نفر در 7 مرحله آزمون صنعت ساختمان و 3 هزار و 900 نفر در 

3مرحله آزمون ادواری اين اداره کل شرکت نموده اند.
ايزدی اظهار داشت: با توجه به اينكه شهر شيراز بيشترين تعداد 
شرکت کننده را در سطح استان دارا می باشد، سالن های بزرگ مرکز 
سنجش مهارت شيراز با ظرفيت يكهزار و 200 نفر آزمون دهنده 
در هر نوبت کمك شايانی در برگزاری و باال بردن سطح کيفيت و 

سالمت آزمون های کتبی در شهر شيراز داشته است.
رييس اداره سنجش و ارزشيابی مهارت آموزش فنی و حرفه ای 

فارس

سیستان بلوچستان

در9 ماهه سال جاری در سیستان و بلوچستان :
بیش از یک هزار و 700 نفر معتاد بهبود یافته آموزش های 

فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان سيستان و بلوچستان از 

كسب رتبه اول اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 
در شاخص های اختصاصی ارزیابی عملكرد سال 1390

مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: اين اداره 
کل رتبه اول شاخص های اختصاصی را در ارزيابی عملكرد سال 

1390 در بين دستگاه های اجرايی اين استان کسب کرد.
ابراهيم محمودی با اعالم اين خبر اظهار داشت: اين اداره کل در 
شاخص های عمومی رتبه 6  و در مجموع رتبه 5 را در بين دستگاه های 
اجرايی استان در سال 1390 کسب کرد که کل امتياز يك هزار و 

837 امتياز بوده است.
وی افزود: همچنين اين اداره کل در سال 1389 با کسب امتياز 
يك هزار و 783 رتبه 7 و در سال 1388 با کسب امتياز يك هزار 
و 491 رتبه 13 را در ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرايی استان 

سمنان به دست آورد که نشانه رشد اين اداره کل است.
الزم به ذکر است که اين ارزيابی به صورت ساالنه برای تمامی 

دستگاه های اجرايی سطح استان انجام می شود.

سمنان

آموزش تعداد يك هزار و 755 نفر معتاد بهبود يافته در طی نه ماهه 
سال جاری در استان خبر داد.

محمد جهانتيغی يبشترين افراد آموزش  ديده را به ترتيب مربوط 
به سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی با فراوانی يك هزار و 
629 نفر، سازمان بهزيستی با تعداد 69  نفر و نهاد های فعال در حوزه 

مبارزه با مواد مخدر را با تعداد 57  نفر اعالم کرد.
وی با اشاره به تعهدات اين اداره کل درخصوص آموزش تعداد يك 
هزار و 213 معتاد بهبود يافته در طی نه ماه سال جاری افزود: اين 
رقم با توجه به آموزش يك هزار و 755  نفر در طی اين مدت با رشد 

45 درصدی همراه بوده است.
جهانتيغی افزود: فراگيری مهارت های فنی و حرفه ای به کسب 
درآمد و ايجاد شغل برای اين افراد کمك کرده و گامی مهم در 
راستای تأمين و امرار معاش اين افراد برای بازگشت به جامعه است.

وی از داشتن شغل به عنوان مهمترين نياز و تقاضای معتادان 
بهبود يافته ياد کرد و افزود: آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و 
به دنبال آن ايجاد شغل زمينه بازگشت سالم به جامعه را برای اقشار 
آسيب ديده فراهم می کند و از بازگشت اين افراد به اعتياد مجدد 

جلوگيری می کند.

به مدت يك سال قرار داد آموزشی منعقد شد.
اين گزارش می افزايد: برگزاری دوره های ارتقاي مهارت برای 
حداقل 30 درصد شاغلين واحدهای صنفی نانوايی استان زنجان،  به 
تعداد يك هزار و 200  نفر- دوره و درمجموع به مدت  69 هزار و 
600  نفر- ساعت براساس فهرست استانداردهای آموزشی مصوب و 
همچنين برگزاری آزمون های ارزشيابی به تعداد يك هزار و 200  

نفر- آزمون، موضوع اين قرارداد می باشد.
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86 درصد از تعهدات آموزشي اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي استان قزوین در 9 ماهه سال جاري محقق 

شده است

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
قزوين، 86 درصد از تعهدات در زمينه ارايه آموزش هاي فني و 

مهارتي در اين استان محقق شده است.
حسيني مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان قزوين گفت: 
جمع تعهدات آموزشی اين اداره کل در سال جاری 2 ميليون و 733 
هزار و 219 نفر- ساعت بوده است که در 9 ماهه امسال 2 ميليون 

372 هزار و 640 نفر- ساعت آن محقق شده است.
وی اظهار کرد: ارايه آموزش های فنی و مهارتی به کارآموزان در 
بخش مراکز آموزشی ثابت، صنايع و صنوف، جوار دانشگاه، روستايی، 

زندان و پادگان صورت گرفته است.
حسيني، درخصوص عملكرد آموزش های ارايه شده در بخش های 
مختلف گفت: در بخش مراکز ثابت تعهد امسال يك ميليون و 989 
هزار نفر- ساعت بوده است که در 9ماهه امسال يك ميليون و 680 

هزار و 503 نفر- ساعت معادل 84 درصد محقق شده است.
مديرکل آموزش فنی وحرفه ای استان قزوين، ميزان تعهدات اين 
اداره کل در بخش صنايع و صنوف را نيز 260 هزار نفر ساعت خواند و 

قزوین

اظهار داشت: از اين رقم 190 هزار و 814 نفر- ساعت آموزش معادل 
73 درصد از تعهدات محقق شده است.

وی با بيان اينكه 70 درصد از تعهدات آموزش فنی و حرفه ای در 
بخش آموزش جوار دانشگاه محقق شده است، افزود: ميزان تعهدات 
اين بخش 52 هزار و 620 نفر- ساعت بوده که 37 هزار و 69 نفر- 

ساعت از آن اجرا شده است.
حسينی، همچنين از تحقق 86 درصدي تعهدات آموزش فنی 
و حرفه ای در بخش روستايی خبرداد و گفت: تعهدات اين بخش 
340 هزار نفر- ساعت بوده است که از اين رقم 319 هزار و 161 

نفر- ساعت آموزش به متقاضيان ارايه شده است.
تعهدات  به  قزوين،  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مديرکل 
آموزشی اين اداره کل در سطح زندان ها و پادگان ها اشاره کرد 
و افزود: در بخش زندان و پادگان به ترتيب به 132 و 86 درصد از 

تعهدات خود عمل کرده ايم.
وی اظهار کرد: تعهدات آموزشی بخش زندان و پادگان در سال 
جاری به ترتيب 88 هزار و 909 نفر- ساعت و 32 هزارو 700 نفر- 
ساعت بوده است که به ترتيب 117 هزار و 82 نفر- ساعت و 28 هزار 

و 11 نفر- ساعت آن محقق شده است.

قم

انعقاد تفاهم نامه همكاری بین اداره كل آموزش فنی 
تولید  های  تعاونی  اتحادیه  و  قم  استان  ای  حرفه   و 

فرش دستباف استان

در راستای اجرای سياست فراهم سازی بستر مناسب جهت 
گسترش حضور بخش های غير دولتی و تعاونی، سند راهبردی 
مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و برنامه ريزی 
برای بهره برداری از ظرفيت های قانونی به منظور تشويق و ارتقاي 
انگيزه بنگاه ها در توسعه آموزش های مهارتی تفاهم نامه توسعه و 
مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی بين اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان قم  و اتحاديه تعاونی های توليد فرش دستباف استان 

قم منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
قم، به نقل از احمد عطارنيا، مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان، 
انعقاد اين تفاهم نامه با هدف تربيت و آماده سازی و ارتقای دانش 

استان فارس اظهار داشت: در هفتمين مرحله آزمون های سال جاری 
که جمعه 29 دی ماه برگزار شد، بيش از 25 هزار و 500 نفر از 

سراسر استان فارس در اين آزمون شرکت نمودند.
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بازدید هیات عراقی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 
استان كرمانشاه

به گزارش روابط عمومي اداره کل فني و حرفه اي استان کرمانشاه، 
رؤسای مراکز فنی و حرفه ای شهرهای نجف، کربال و اسكندريه از 

مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه بازديدکردند.
اين هيأت عراقی طی نشستی با فرشيد اميری مديرکل آموزش 
فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خواستار بهره مندی از تجارب، 
ظرفيت ها و الگوبرداری از شيوه های آموزشی مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای استان کرمانشاه در مسير توانمندسازی نيروی کار و توسعه 

کارآفرينی درکشور عراق شدند. 
مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در اين نشست 
با تأکيد بر توانمندی های سازمان آموزش فنی وحرفه ای جمهوری 
اسالمی ايران گفت:  با نيازسنجی آموزشی کشورهای همسايه ازجمله 
عراق، خدمات آموزشی در حوزه فنی و مهارتی را به کشورهای منطقه 

ارائه می دهيم. 
فرشيد اميری با اشاره به ظرفيت ها و قابليت های فنی و مهارتی 
استان بيان داشت: باتوجه به هم مرزبودن با کشورعراق، دارا بودن 
اشتراکات فرهنگی دو طرف و نياز مردم عراق به فراگيری آموزش های 
فنی و مهارتی و توانمندسازی نيروی کار می توان آموزش های فنی 

و حرفه ای را در اين کشور بسط و گسترش داد. 
وی اضافه کرد: ترويج آموزش های فنی ومهارتی، اعزام مربيان 
مجرب، تجهيز کارگاه های آموزشی مراکز فنی وحرفه ای عراق، رفع 
نواقص آموزشی و بهره مندی از ابزار و شيوه های نوين آموزشی از 
جمله ظرفيت هايی است که در قالب تفاهم نامه همكاری به کشور 

عراق ارايه می شود. 
های  کارگاه  و  تجهيزات  از  عراقی  هيات  گزارش  اين  پايه  بر 
،CNC تاسيسات،   ،UPVC چوب،  صنايع  مكانيك،   اتومكانيك، 

  انرژی های نو و ساير بخش های آموزشی مراکز آموزش فنی و 

كرمانشاه

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان كردستان تفاهم نامه 
همكاری با جهاد دانشگاهی منعقد كرد

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در راستای انجام 
فعاليت های آموزشی و پژوهشی و به منظور هم افزايی در استفاده از 
ظرفيت ها و امكانات،تفاهم نامه همكاری با جهاد دانشگاهی کردستان 

منعقد کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
کردستان، مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان با اعالم اين خبر 
اظهار داشت: اين تفاهم نامه در راستای انجام فعاليت های آموزشی 
و پژوهشی و به منظور هم افزايی در استفاده از ظرفيت ها و امكانات 
دو طرف به ويژه در ارتقای کيفيت برگزاری دوره های آموزشی برای 
افزايش سطح دانش فنی و مهارتی منابع انسانی مورد نياز واحدهای 

اقتصادی و نيز مربيان و کارشناسان طرفين منعقد شده است.
احمدی آينده پژوهی در حوزه مشاغل مورد نياز صنايع و ساير 
واحدهای توليدی و خدماتی، شناسايی و تامين نيازهای مهارتی 
مديران  و  متخصصان  ها،  دانشگاه  دانش آموختگان  دانشجويان، 
شاغل،تهيه و تدوين استانداردها و دوره های مهارتی تكميلی بين 
سطوح تحصيلی به منظور تأمين، به روز رسانی و ارتقای مهارت منابع 

انسانی را از اهداف انعقاد اين تفاهم نامه دانست.
مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان، تدوين و 
يكسان سازی استانداردها و سرفصل های آموزشی مشترك، طراحی، 
برنامه ريزی و اجرای طرح ها و دوره های آموزشی در قالب نظام جامع 
آموزش مهارت و فناوری، استفاده از ظرفيت، امكانات علمی و اجرايی 
طرفين جهت افزايش دوره های آموزشی، صدور گواهينامه های معتبر 
بين المللی برای متقاضيان به ويژه متقاضيان کار در خارج از کشور، 
زمينه سازی و گسترش ارتباطات فعال و مؤثر اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای کردستان و جهاد دانشگاهی در زمينه آموزش مشاغل، 
مهارت ها و فناوری های نوين و پيشرفته، تهيه سرفصل های آموزشی 
و توليد محتوای درسی و بسته های آموزشی برای دوره های حضوری 

و غيرحضوری را از موضوعات مندرج در اين تفاهمنامه برشمرد.

 سيد جميل احمدی با اشاره به اينكه اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان کردستان دوره های بازار محور؛ )آموزش، توليد، 
بازاريابي و فروش( را برگزار می کند، اظهار داشت: همكاری جهاد 
 دانشگاهی و اين اداره کل می تواند در راستای آموزش بهتر کارآموزان و 

اشتغال زايی جوانان مؤثر باشد.

كردستان

و مهارت منابع انسانی مورد نياز تعاونی های توليد کننده فرش 
 دستباف استان و نيز افزايش کيفيت محصوالت توليدی جهت ايجاد 
زمينه های حضور موفق جمهوری اسالمی ايران در اقتصاد و رقابت 
جهانی و تحقق اهداف و اصول پيش بينی شده در آيين نامه نظام 

آموزش مهارت و فناوری بوده است.
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كهكیلویه و بویراحمد

و  فنی  آموختگان  مهارت  به  تسهیالت  ریال  7میلیارد 
حرفه ای در استان كهگیلویه و بویر احمد پرداخت شد

مديرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کهگيلويه و بويراحمد 
گفت: امسال 7 ميليارد ريال تسهيالت مشاغل خانگی به250 

نفر از مهارت آموزان واجد شرايط اين استان پرداخت شد.
اياز آقايی در گفت و گو با روابط عمومی اداره کل آموزش 
برای  خانگی  مشاغل  تسهيالت  افزود:  استان  ای  و حرفه  فنی 
درآمدخانوارها  سطح  بردن  باال  در  کم  سرمايه  با  شغل  ايجاد 

نقش بسيار مهمی دارد.
ساختمانی  کارگران  آموزش  و  ازساماندهی  همچنين  وی   
کهگيلويه و بويراحمد و معرفی يك هزار و 500 نفر از کارگران 
در سطح استان به  سازمان تأمين اجتماعی برای بهره مند شدن از 

مزايای بيمه خبر داد.
معرفی  کارگران ساختمانی  از  يك  هر  داشت:  اظهار  آقايی 
شده، تنها 25 درصد از هزينه بيمه تأمين اجتماعی را پرداخت 

می کنند و مابقی آن از سوی دولت پرداخت می شود.
 آقايی عملكرد آموزشی فنی و حرفه ای استان کهگيلويه و 
بويراحمد را مطلوب ارزيابی کرد و افزود: در بيشتر ادارات تابعه 

اجرای فعاليت های آموزشی باالتر از تعهدات بوده است.  

گلستان

سنجش مهارت 9 هزار و 305 نفر كارآموز و كارجو در 
استان گلستان

سرپرست اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان گفت: 

گیالن

حاجلو معاون دانشگاه جامع علمی كاربردی:  
 مهارت كلید اشتغال كشور است

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان گيالن، بيست و ششمين نشست رؤسا و معاونان مراکز 
آموزشی علمی-کاربردی استان گيالن در سالن اجتماعات مرکز 

آموزش مديريت دولتي شهر رشت برگزار شد.
حاجلو معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با تأکيد 

و  مهارت  آزمون سراسري سنجش  در  نفر  و 305  هزار  تعداد 9 
صالحيت حرفه ای دی ماه سال جاری شرکت کردند. 

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
آزمون  اظهارداشت:  خبر  اين  اعالم  با  تيرانداز  ابوالفضل  گلستان، 
سنجش مهارت روزهای 28 و 29 دی ماه سال جاری در 286 حرفه 
فنی، خدماتی، صنعت ساختمان، صنايع دستی و بافندگان فرش در 
حوزه های 10 گانه مراکز استان گلستان با حضور 8 هزار و 593 نفر 

برگزار شد. 
 سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود: 
از تعداد کل شرکت کنندگان در هفتمين مرحله آزمون هماهنگ 
پايان دوره هاي آموزش فني و حرفه اي بخش هاي دولتي و خصوصي 
سال جاری که روز جمعه 29 دی ماه برگزار شد، تعداد 3 هزار و 65 
نفر مرد و 4 هزار و 665 نفر زن بودند که در 234 حرفه و 10 حوزه 

آزمونی شرکت داشتند. 
وی گفت : اين آزمون ها در حوزه هاي صنعت، خدمات، کشاورزي 

و با حضور 7هزار و 773 نفر برگزار شد. 
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان افزود: 
مهارت  هاي سنجش  آزمون  در  نيز  نفر  و 572  هزار  يك   تعداد 
بخش هاي اقتصادي شامل صنعت ساختمان و تفاهم نامه ها که روز 

پنج شنبه مورخ 28 دی ماه برگزار شد، حضور داشتند.
تيرانداز درخصوص شرايط قبولي در آزمون هاي سنجش مهارت 
بيان داشت: حدنصاب نمره قبولي در آزمون کتبي کسب نمره 50 
از 100و در آزمون عملي 70  از 100 است که شرط قبولي نهايي 
براي دريافت گواهينامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 
از طريق فرمول70 ≥)نمره آزمون کتبي × 25درصد( + )نمره آزمون 

عملي × 75درصد( مي باشد. 

حرفه ای کرمانشاه بازديد نمودند و از نزديك با فعاليت های تخصصی 
و مهارتی اين مراکز آشنا شدند. 

گفتنی است: هيأت عراقی که به مدت 3روز در استان کرمانشاه 
حضور دارند از کارگاه های مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان های 

اسالم آباد غرب، داالهو و قصرشيرين نيز بازديد به عمل می آورند.
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لرستان

نماینده ولی فقیه در استان مازندران:
آموزش بیش از یک میلیون و 6 هزار نفر-  ساعت در 9 ماهه 
سال 1391 در مراكز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد 

استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  عمومي  روابط 
لرستان اعالم کرد: تعداد 4 هزار و 535 نفر دوره و يك ميليون 
و 6 هزار و 387 نفر- ساعت در نه ماهه سال جاری در مراکز 

آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خرم آباد آموزش ديدند.
اين گزارش می افزايد: تاکنون که سه ماه تا پايان تعهدات 
مانده، بيش از 75 درصد آن تحقق يافته است و اميدواريم تا 

پايان سال به ميزان100 درصد تحقق پيدا کند.
روابط عمومی اعالم کرد: تعهدات اين مراکز در سال جاری 
 248 و  هزار   178 و  ميليون  يك  و  دوره  نفر-   35 و  هزار   6 

نفر- ساعت می باشد.

برضرورت توجه به آموزش های مهارتی در کشور خاطر نشان 
کرد: 70 درصد آموزش ها بايستی به سوی آموزش های مهارتی 

سوق داده شود.
وی مهارت آموزی را راهی برای رفع بيكاری در کشور دانست 
و بيان داشت: اگر دغدغه شغلی برای آينده فرزندانمان وجود 
دارد، راهش اين است که آن ها را به سمت آموزش های مهارتی 

يا حرفه آموزی هدايت کنيم. 
ايشان با بيان اين که سيستم های اداری کشور ديگر نياز به 
اداری کشور وظيفه  کارمند ندارد، اظهار داشت: سيستم های 
سازماندهی  و  راهبری  هدايت،  ريزی،  برنامه  گذاری،  سياست 
امور را دارند. اين جاست که محيط واقعی کار اعم از دستگاه های دولتی، 

غيردولتی و بخش های خصوصی بايد برای کمك وارد شوند.
به دو صورت نظری آکادميك و  را  وی آموزش ها در دنيا 
ای،  حرفه  و  فنی  های  دانشكده  گفت:  و  کرد  عنوان  مهارتی 
سازمان آموزش های فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه جامع 

علمی- کاربردی عهده دار آموزش های مهارتی هستند.
کشور  در  فناوری  و  مهارت  آموزش  نظام  به  اشاره  با  وی 
و  مهارت  آموزش  نظام  زير  سه  دارای  نظام  اين  کرد:  تصريح 
فناوری، صالحيت حرفه ای و نظام شرايط احراز اشتغال است.

و  مهارت  آموزش  نظام  دو سند شامل  اين که  بيان  با  وی 
فناوری و نظام صالحيت حرفه ای تكميل شده است گفت: سند 
نظام شرايط احراز اشتغال نيز تا يك ماه آينده ارايه خواهد شد.

دنبال  که  کسی  نظام،  اين  به  توجه  با  شد:  يادآور  حاجلو 
اشتغال است به آموزش، صالحيت احراز شغل و ضوابط مطرح 

شده در رابطه با احراز شغل توجه می کند.
در  آموزی  مهارت  فرهنگ  ترويج  برضرورت  تأکيد  با  وی 
کوشا  فرهنگ  اين  ترويج  در  بايستی  همه  کرد:  تصريح  کشور 
باشند که نقش اصحاب رسانه در اين زمينه بسيار حائز اهميت 

است.
گفت:  ادامه  در  کشور  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  معاون 
در  دانشگاه  اين  مرکز  هزار  يك  در  دانشجو  هزار   600 حدود 

کشور مشغول به تحصيل هستند.
در اين نشست، شمشادي مديرکل آموزش فني و حرفه اي 
استان گيالن اظهار داشت: با تالش ها و اقدامات صورت گرفته 

صنوف  آشنايي  و  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  عرصه  در 
مختلف صنعت،  هاي  مهارتي، خوشه  هاي  آموزش  با  مختلف 
کشاورزي و خدمات مي توانند از ظرفيت هاي موجود در مراکز 
آموزش فني و حرفه اي استان استفاده نمايند و اين اداره کل 
عالوه بر آموزش در مراکز دولتي و آموزشگاه هاي آزاد، آموزش 
به روش استاد شاگردي  با شعار هر کارگاه يك آموزشگاه را در 

دستور کار خود قرار داده است.
و  فني  آموزش  وي همچنين گفت: سياست کالن سازمان 
حرفه اي کشور کمك به اقتصاد خانواده از طريق آموزش عملي 

می باشد.
مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان گيالن  بيان داشت: 
اين اداره کل با داشتن 25 مرکز آموزشي و حدود 200 کارگاه و 
7 دوره کارداني و يك دوره کارشناسي، درحال نياز سنجي براي 

توسعه بيشتر در ايجاد رشته هاي جديد مي باشد.
شمشادي در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص برنامه 
امام  مهر  صندوق  با  نامه  تفاهم  به  شده  انجام  اقدامات  و  ها 
رضا)ع( براي اعطاي تسهيالن 4 درصدي براي دانش آموختگان 
مهارتي،  آموزش بين سطوح )آموزش افراد در سطح بازارکار(، 
آموزش کارآفريني توسط مربيان آموزش ديده در هندوستان، 
نوجوانان(  و  کوکان  برا ي  آموزش  )با  فردا  مهندسين  آموزش 

اشاره کرد.
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و بيهوده نمی رود و مقيد به زندگی  می شود و می تواند برای 
جامعه خود مفيد واقع گردد.

در  ما  کنونی  معضالت  از  يكی  داد:  ادامه  ا...طبرسی  آيت 
و  بنشينند  ميز  پشت  دارند  انتظار  همه  که  است  اين  جامعه 
 اين يعنی اين که انتظار دارند دولت برايشان کاری فراهم کند 
فرد  ای  و حرفه  فنی  آموزش های  فراگيری  با  که   در صورتی 
می تواند عالوه بر اين که برای خود شغلی فراهم نمايد برای 

ديگران هم ايجاد اشتغال کند.
وی گفت: اگر خواهان پيشرفت، رشد، ترقی و پويايی هستيم 
بايد همه کار کنيم تا استعدادها و توانايی های افراد شكوفا شده 
برسانيم.  خود  باالترين سطح  به  را  ايران  اسالمی  جمهوری  و 
نبايد دنبال بهانه و بهانه تراشی باشيم و مشكالت را به گردن 

ديگری بياندازيم. 
نماينده مقام معظم رهبری در استان مازندران در پايان اظهار 
داشت: بايد برای حفظ اين نظام و انقالب که خون های زيادی 
برای آن داده ايم تالش کنيم. بايد خودمان ارزش خودمان را 
بدانيم و اميدوارم همه در سايه وحدت و همدلی مشكالت را 

حل نموده و توقع حل مشكالت را از ديگران نداشته باشيم.

صدور بیش از 4 هزار و 200 فقره مجوز تسهیالت مشاغل 
خانگی در آموزش فنی و حرفه ای استان مركزی

آموزش  کل  اداره  ريزی  برنامه  و  پژوهش  آموزش  معاونت 
فنی و حرفه ای استان مرکزی از صدور بيش از 4 هزار و 257 
فقره مجوز برای متقاضيان دريافت تسهيالت مشاغل خانگی در 

استان خبر داد.
محمد جهانگيری  کل،  اداره  اين  عمومی  روابط  گزارش  به 
معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزی اداره کل آموزش فنی و 
با توجه  اين خصوص عنوان کرد:  حرفه ای استان مرکزی در 
از کار و  نام سال توليد ملی، حمايت  به  نام گذاری امسال  به 
سرمايه ايرانی،  اين اداره کل نيز در راستای اجرای رسالت خود 
از ابتدای راه اندازی اين طرح تاکنون بيش از 4 هزار و 257 
فقره مجوز را برای متقاضيان دريافت تسهيالت مشاغل خانگی 

صادر نموده است.
وی افزود: تاکنون بيش از 983 نفر از اين متقاضيان تسهيالت 
مشاغل خانگی را دريافت نموده اند و مابقی ثبت نام شدگان 

مركزي

مازندران

نماینده ولی فقیه در استان مازندران:
با آموزش فن، حرفه و مهارت می توان بر مشكالت فائق شد

حضرت آيت ا...طبرسی، نماينده ولی فقيه در استان مازندران 
در ديدار با کارکنان اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
بيان داشت: با آموزش فن، حرفه و مهارت می توان بر مشكالت 
فائق شد و بايد بيش از گذشته به آموزش های فنی و حرفه ای 

بها داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مازندران، حضرت آيت ا... طبرسی نماينده ولی فقيه در 
استان در ديدار با مديرکل، معاونين، مسؤوالن ستادی، رؤسای 
کارشناسان  از  و جمعی  مراکز  امام جماعات  روحانيون  مراکز، 
همه  بايد  گفت:  مازندران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره 
را  مشكالت  همدلی  و  وحدت  با  و  دهيم  هم  دست  به  دست 
خودمان حل نماييم، مشكالت را به گردن ديگری نياندازيم و 

دنبال مقصر نباشيم.
وی افزود: بايد مسؤوالن، مديران و دلسوزان گرد هم آيند تا 
مشكالت را حل نموده و جامعه را به سوی بالندگی و رشد سوق 

دهند و از سكون و رخوت خارج نمايند.
نماينده مقام معظم رهبری در استان مازندران با اشاره به 
اطهار هم  ائمه  و  اکرم )ص(  زمان رسول  از  کارکردن  اين که 
اهميت داشته، اظهار داشت: راجع به اشتغال نظرهای بسياري 
وجود داشته و کارهای زيادی می تواند صورت پذيرد. بايد برای 
اشتغال پايدار جوانان کار کرد تا تا جوانان بتوانند با خيال راحت 

به کار و تالش بپردازند.
قرار  کار  سرمايه  را  خود  دين  بيكار  داد: شخص  ادامه   وی 
می دهد. اگر انسان بيكار باشد از دين خود ارتزاق می نمايد؛ 
يعنی از دين خود برای سير کردن شكم خود بهره می برد که 

اين اصاًل درست نيست.
اين عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ابالغ سياست های 
کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(گفت: 
اين حرکت  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  در  که  خوشحالم 
کور  گره  تا  کنند  کمك  مسؤوالن  همه  بايد  و  گرفته  صورت 
اشتغال حل شود و جامعه به سمت پويايی و فعاليت پيش رود.

نماينده مقام معظم رهبری در استان مازندران با اشاره به 
اين  دنبال  به  انقالب  و  نظام  دشمنان  داشت:  بيان  ها  تحريم 
هستند که با ترفندهای گوناگون جوانان را منفعل و از جامعه 
يابند ولی اگر  بلند مدت خود دست  تا به اهداف  طرد نمايند 
همين جوان دارای شغل و مهارتی باشد به دنبال کارهای عبث 
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اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان در 
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری برتر شناخته شد 

همدان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  غرفه 
پژوهش  هفته  فناوری  و  پژوهشی  دستاوردهای  نمايشگاه  در 
و  ها  دانشگاه  غرفه  بين 25  در  در سال 91  استان  فناوری  و 
برتر  غرفه  عنوان  به  و  برگزيده  استان  اجرايی  های  دستگاه 

معرفی شد. 
   به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و  پژوهش  نمايشگاه  در  غرفه  برپايی  با  اداره کل  اين  همدان، 
فناوری به معرفی کتاب های منابع آموزشی و آزمونی منتشر 
های  طرح  کشور،  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  شده 
های  رشته  مهارتی،  های  آموزش  استانداردهای  و  تحقيقاتی 
پوسترهای  توزيع  و  ای همدان  و حرفه  فنی  کاربردی  علمی- 

دومين همايش ملی اشتغال و مهارت آموزی پرداخت.
باقری مدير کل آموزش فنی  اين گزارش، مهندس  بنابر    
غرفه  برپايی  بر  عالوه  شد:  يادآور  همدان  استان  ای  حرفه  و 
در نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی، برگزاری 2 دوره آموزشی 
طرح  اجرای  پژوهی«،  و»اقدام  فرصت«  و   پژوهشی»ايده 
استان در هفته  باز مراکز آموزش فنی و حرفه ای  درب های 
مسئله  چيست،  من  »سوال  بزرگ  مسابقه  برگزاری  پژوهش، 
الگوی  ترويج  نمايشگاه  برگزاری نخستين  و  من کدام است؟« 
لباس ايرانی اسالمی با ارائه طرح های لباس ايرانی اسالمی به 
مناسبت نامگذاری چهارمين روز هفته پژوهش)28 آذر( به روز 

همدان

دوره  نفر-ساعت   700 و  هزار  یک  از  بیش  اجراي 
آموزش نانوایي در استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان هرمزگان، مديرکل آموزش فني و حرفه اي استان از آموزش 

يك هزار و 798 نفر دوره نانوايي در سطح استان خبر داد.
عزت اله اردشيري مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان 
ساعت  نفر-   400 و  هزار   26 جاري  سال  در  گفت:  هرمزگان 
آموزش ويژه نانوايان در شهرهاي بندرعباس، ميناب، پارسيان، 
جاسك، حاجي آباد، بندرلنگه و قشم براي 528 نفر اجرا شده است.

اردشيري افزود : آموزش نانوايان يك طرح از سوي سازمان 
از  آن  اجراي  که  باشد  مي  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش 
 سال 1389 طي مبادله تفاهم نامه ميان سازمان آموزش فني و

حرفه اي کشور و سازمان غله و خدمات بازرگاني کشور آغاز شد. 
پنجم دي ماه سال 1389، تفاهم نامه اي بين اداره کل آموزش 
فني و حرفه اي هرمزگان و شرکت غله و خدمات بازرگاني اين 
 استان امضا شد که طبق آن ساالنه 500 نفر نانوا تحت آموزش 

قرار گرفتند.
نانوايي  واحد   742 در   1388 سال  در   : داشت  اظهار  وي 
لواش و تافتون به 350 نفر آموزش داده شد. در ادامه سازمان 
فني و حرفه اي بر آن شد تا با همكاري سازمان بازرگاني اين 

طرح مهم را اجرا نمايد.
ساالنه  نامه  تفاهم  اين  امضاي  با  گفت:  اردشيري  اله  عزت 
آموزش  استان  سطح  نانوايان  از  درصد   20 معادل  نفر   500
مي بينند. در تفاهم نامه 14 استاندارد آموزشي کارگر پيشكار 
واحدهاي توليدي نان،کارگر خمير گير و چانه تافتون شاطر نان 

تافتون، سنگك، فانتزي و...تدوين و اجرا شده است.
اردشيري اظهار اميدواري کرد: اين آموزش ها، ارتقاي کيفيت 
نان را به همراه خواهد داشت. همچنين باعث صرفه جويي در منابع 

و کاهش هزينه هاي توليد خواهد شد.
مدير عامل شرکت غله و خدمات بازرگاني نيز - با اشاره به 

اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و واقعي شدن قيمت نان که 
همراه  به  را  مردم  و  نانواها  رضايتمندي  و  نان  کيفيت  ارتقاي 
داشته است، تصريح کرد : به طور يقين با اجراي اين طرح پنج 
ساله کل نانواهاي استان که حدود 2 هزار و 500 نفر مي باشند، 
افزايش  و  نانوايي  اندازي  راه  براي  رقابت  و  بينند  مي  آموزش 

شغل در نانوايي ها را به دنبال دارد.
در  نان،  کيفيت  افزايش  با  کرد:  اميدواري  اظهار  عابدي 
روستاها نيز نانوايي هايي جديد راه اندازي شود و تعدادي شغل 

جديد نيز در اين روستاها ايجاد شود.
وي با اشاره به استقبال مردم از نرخ هاي جديد نان، اظهار 
اين  در  شاغلين  تعداد  نان،  کيفيت  ارتقاي  با  کرد:  اميدواري 

حرفه افزايش يابد.

هرمزگان

نيز به ترتيب در حال معرفی به بانك های عامل براي دريافت 
تسهيالت می باشند.

کمك  توان  می  تسهيالت  اين  اعطاي  با  است  ذکر  شايان 
بيكاری و همچنين  اقتصاد خانواده و کاهش  به  بسيار مؤثری 

افزايش انگيزه های کاری در بين جوانان و خانواده ها نمود.
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با  تخصصي  كارآفریني  مربي  تربیت  دوره  اجراي 
در  ژاپن  المللي  بین  هاي  همكاري  آژانس  همكاري 

مركز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز تربيت مربی و پژوهش های 
فنی و حرفه ای، در راستاي توسعه آموزش هاي کارآفريني و 
تربيت مربيان و مدرسين متخصص آموزش هاي کسب و کار در 
سازمان آموزش فني و حرفه اي، مرکز تربيت مربي با همكاري 
آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن )جايكا( طراحي و اجراي 
از  ماه  يك  مدت  به  را  کارآفريني  مربي  تربيت  تكميلي  دوره 

مورخ بيست و ششم دی ماه  آغاز کرده است.
و  مربی  تربيت  مرکز  آموزشی  معاون  آزاد  برهان  فرشيد 
پژوهش هاي فني و حرفه اي با اعالم اين خبر افزود: در اين 
 Yasuo Nagasaka برنامه که با حضور کارشناس ارشد ژاپني آقاي
و تعدادی از مربيان خبره مرکز تربيت مربي اجرا خواهد شد، 
توسط  ارائه  قابل  کاربردي  و موضوعات  بررسي محتوا  به  ابتدا 

ايشان پرداخته خواهد شد. 
معاون آموزشی مرکز در ادامه گفت : دوره آموزشي به مدت 
دو هفته و با سرفصل هاي ساختار پشتيباني کارآفريني، مديريت 
مالي در برنامه کارآفريني، برنامه ريزي و مديريت استراتژيك 
بازاريابي، توسعه کسب و کار در بنگاه هاي کوچك و متوسط 
و تكنيك هاي تدريس در کارآفريني  براي 25 نفر از مربيان 
ادارات کل آموزش فني و حرفه اي کشور در مرکز تربيت مربي 
برگزار مي شود که تمام موضوعات به صورت مطالعه موردي در 
کالس بحث و تبادل نظر مي شود و در خالل برنامه آموزشي 
بازديد از بنگاه هاي کارآفرين و دعوت از کارآفرينان پيش بيني 

شده است . 
فرشيد برهان آزاد در پايان افزود: پس از اتمام دوره، محتواي 
آموزشي در سطح مربيگري و کارآموزي با حضور آقاي ياسو ناگا 
ساکا و تيم کارشناسي مرکز تربيت مربي به صورت يك پكيج 

کاربردي براي کاربران تهيه مي شود.

در  آموخته  مهارت  هزار   4 از  بیش  اشتغال  رهگیري 
استان یزد

کارشناس مشاوره و هدايت مهارت هاي حرفه اي اداره کل 
آموزش فني و حرفه اي استان يزد: در 9ماهه سال جاری براي  
4هزار و 844  نفر از مهارت آموختگان فني و حرفه اي مراکز 

ثابت استان يزد رهگيری اشتغال شده است. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان يزد، کارشناس مشاوره و هدايت مهارت هاي حرفه اي 
از  کرد:  اظهار  يزد  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره 
مهارت آموختگانی که رهگيری شده اند، تعداد يك هزار و 78 

نفر مشغول به کار شده اند.
محمد دشت آبادي ادامه داد: 884 نفر نيز از قبل شاغل بوده 
ارتقاي مهارت در  و  تكميلي  براي گذراندن دوره هاي  اند که 

دوره هاي آموزش فني و حرفه اي شرکت نموده اند.
يا  و  نبوده  افرادي که شاغل  مابقي   : نشان کرد  وي خاطر 
موفق به اشتغال نشده اند به صورت غالب خانه دار، دانشجو، 

دانش آموز و سرباز بوده و يا به اشتغال تمايلي نداشته اند.
دشت آبادي يكي از سياست هاي فعال اشتغال بازار کار را 
ارائه خدمات مشاوره آموزشي - شغلي دانست که مي تواند در 
مراکز آموزش فني و حرفه اي اثرات فراواني براي کارجويان و 

ارتقاي بهره وري شاغلين به همراه داشته باشد.
اين  از  ابراز کرد: کارآفرينان و نيروهاي کار مي توانند  وي 
خدمات در جهت کارآفريني بهتر و برخورداري از مهارت هاي 
اين صورت خدمات  و در  بهره مند گردند  کار  بازار  نياز  مورد 
ارائه شده سازگاري بين مشاغل موجود و نيروي کار را تضمين 

مي کند.
به  توجه  نيز  و  امكانات جامعه  اينكه شناسايي  بيان  با  وي 
از  با استفاده  افراد حائز اهميت است يادآور شد:  توانايي هاي 

یزد

مركز تربیت مربي
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خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي، افراد به سوي 
يادگيري مهارت هايي ترغيب و تشويق مي گردند که نياز بازار 
کار و جامعه را تأمين کند و از طرفي با خصوصيات، عالئق و 

توانايي هاي آن ها سازگار باشد.

»سبك زندگی اسالمی، عامل اصلی پيشرفت« از جمله برنامه های 
اين اداره کل در هفته پژوهش و فناوری سال 91 بوده است.

 شايان ذکر اينكه با ارسال لوح تقدير از سوي معاونت توسعه 
مديرکل  باقری  از  همدان  استانداری  انساني  منابع  و  مديريت 

آموزش فنی و حرفه ای تقدير و تشكر گرديده است.
به تمامي همكاران  را  بدين وسيله موفقيت به دست آمده 

تالشگر تبريك و تهنيت عرض مي نماييم.
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شوراي سياست گذاري و تحريريه: رضا براتي، دكتر عزيز حبيبي ينگجه، دكتر علي توكلي گلپايگاني، 
اژدر وليخاني، محبوبه رنجبر

دبير تحريريه: محبوبه رنجبر 
دبير هماهنگي: ندا حقيقي هرندي

تحريريه و امور اجرايي: ربابه بهرامي هيدجي، فاطمه دقيقي روحي، سهرانگل اصالنپور، فريبا دادگر، مهدي كاردان
امور هنري: پگاه گودرزي

ويراستار: ندا حقيقي هرندي 
عكس: غالمرضا شيخي

امور پشتيباني: شكرا... جمالي 
چاپ و صحافي : فرهاد رمضاني، محمدرضا باقرزاده، مصطفي سرگلزايي، زين العابدين رنگرز، محمد خليلي

ناشر: چاپخانه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
با مشاركت مسؤوالن روابط عمومي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي 


