
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
دي ماه  1390

پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:

تدوين و انتشار سند راهبردي مهارت و فناوري كشور 
سند راهبردي مهارت و فناوري كشور به كوشش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تدوين و منتشر شد. 

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي و رييس اين سازمان با 
بيان اين خبر گفت: آموزش هاي مهارت و فناوري به عنوان يكي از اركان اصلي توانمندسازي سرمايه هاي انساني، امكان ثروت 
آفريني و قابليت دسترسي همگاني را در خصوص تربيت نيروي انساني متخصص و كارآفرين، متناسب با استعدادهاي افراد و نياز 
بازار كار توأمان با استفاده بهينه از ظرفيت بخش هاي مختلف بومي اعم از دولتي و غير دولتي فراهم مي آورد؛ باهمين رويكرد 
و در راستاي ابالغ سياست هاي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري و همچنين تصويب آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري، 
»سند راهبردي مهارت و فناوري« با بهره مندي از نظرات خبرگان، كارشناسان و مديران حوزه آموزش هاي مهارتي تدوين و 

منتشر شده است.
دكتر كورش پرند افزود: سازمان آموزش فني و حرفه اي با رويكرد كلي بسترسازي براي استقرار نظام جامع مهارت و فناوري، 
باتوجه به اسناد و قوانين باالدستي كشور همچون قانون اساسي، سندچشم انداز20ساله، قانون برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع 
علمي كشور، سياست هاي كلي اشتغال و نظام اداري، سندتحول اداري و قانون مديريت خدمات كشوري و با نگاه به منشور كاري 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اقدام به تدوين اين سند راهبردي نموده است. 
وي درخصوص راهبردهاي اصلي سند راهبردي مهارت و فناوري گفت: سند راهبردي مهارت و فناوري داراي 8 راهبرد شامل: 
حضور مؤثر در عرصه هاي بين المللي، طراحي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري، توسعه و ارتقاء آموزش هاي مهارتي، تحقق 
عدالت اجتماعي، توسعه مشاركت ذينفعان، استاندارد سازي، اصالح و بهبود روش ها و فرآيندها، جذب مربيان توانمند، ارتقاء و 
توانمندسازي منابع انساني و توسعه و ارتقاء بهره وري منابع مالي مي باشد كه از طريق 27 سياست و حدود 250 برنامه، عملياتي 

شدن اين سند پيگيري مي شود. 
ادامه در صفحه 2

برگزاري گردهمايي كشوري مديران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشگاه جامع 
علمي – كاربردي

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار مي گردد:                                                                               
همايش علمي – تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران

دكتركورش پرند، رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:                                                                      
مشاركت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در حضور مؤثر ايران در بازار كار جهاني

دريافت تنديس و لوح افتخار جشنواره تجلي بصيرت از سوي مربي سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور

برگزاري مسابقه نظام آموزش مهارت و فناوري همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر  
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ادامه از صفحه 1
به  اشاره  با  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  رييس 
اهداف تدوين سند راهبردي مهارت و فناوري در اين سازمان 
تحقق  بين المللي،  عرصه هاي  در  مؤثر  حضور  داشت:  بيان 
صالحيت  فناوري،  و  مهارت  آموزش  نظام  سه  پياده سازي  و 

دكترعبدالرضا شيخ االسالمي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي : 
تحول در نظام آموزشي كشور نيازمند همگرايي دستگاه هاي 

اجرايي و عزم همگاني است
رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  االسالمي،  شيخ  عبدالرضا  دكتر 
اجتماعي در گردهمايي مشترك مديران سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور و دانشگاه جامع علمي-كاربردي گفت: تحول 
در نظام آموزشي كشور امري ضروري است و اين مهم نيازمند 
عزم  و  و همگرايي مسؤوالن  است  و جامع  ريزي كالن  برنامه 

همگاني را مي طلبد.
دكتر شيخ االسالمي در اين خصوص افزود: تحول در نظام 
آموزشي كشور بايد با در نظر گرفتن شرايط  جامعه و شناسايي 
استعدادها و ظرفيت هاي موجود صورت پذيرد تا نظام آموزشی 

كشور به نظامي روزآمد و بومي تبديل شود. 
با اشاره به احياي نظام آموزش نوين استاد- شاگردي  وي 
توسط سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور آن را از الگوهاي 
تأكيد  آن  اجراي  بر  و  كرد  عنوان  كشور  در  آموزشي  مناسب 

ورزيد.  

اثربخشي و كارآيي آموزش هاي  بهبود  حرفه اي و احراز شغل، 
مهارتي، فراهم آوردن بسترهاي سياستگذاري و مديريت يكپارچه 
آموزش هاي فني و حرفه اي، استفاده بهينه از ظرفيت هاي ملي و 
منطقه اي، آينده پژوهي با توجه به تغييرات مستمر فناوري ها 
جهت شناسايي تأثير آن در ايجاد يا حذف فرصت هاي شغلي و 
تحقق برنامه پنجم توسعه از جمله اهداف تدوين سند مهارت و 

فناوري در كشور است.
دكتر پرند افزود: در تدوين سند مهارت و فناوري رويكردهاي 
ويژه اي مدنظر بوده است كه از جمله مي توان به تحقق اسناد 
باالدستي در زمينه مهارت آموزي، توسعه همكاري هاي علمي 
اجتماعي،  عدالت  محوري،  پژوهش  المللي،  بين  تخصصي  و 
عنوان  به  مالي  و  انساني  منابع  توسعه  و  نفعان  ذي  مشاركت 

ويژگي هاي خاص اين سند اشاره نمود.
وي گفت: در حال حاضر كارگروه هاي تخصصي شامل خبرگان، 
مديران، كارشناسان و مربيان حوزه آموزش هاي مهارتي تحقق 
برنامه هاي عملياتي سند راهبردي مهارت و فناوري را پيگيري 

مي كنند.

برگزاري گردهمايي كشوري مديران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشگاه جامع علمي – كاربردي

دكتر شيخ االسالمي با اشاره به اين كه در هرم آموزش هاي 
دانشجويان  تعداد  از  كارشناسي  دانشجويان  تعداد  دانشگاهي 
به  نياز  اكنون  هم  صنعت  بخش  گفت:  است،  بيشتر  كارداني 
تربيت كاردان دارد، در صورتي كه عمده دانشجويان در دانشگاه ها 

در مقاطع كارشناسي تحصيل مي كنند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ادامه بيان داشت: اجراي 
با  بايد  كيفی  و  كمی  لحاظ  به  انساني  نيروي  آمايش  طرح 
و  محيطي  شرايط  اساس  بر  و  آموزشي  هاي  ريزي  برنامه 
اجتماعي صورت گيرد تا سرمايه گذاري هاي آموزشي، مفيد و 

پر بازده واقع شود. 

گردهمايي كشوري مديران سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و دانشگاه جامع علمي– كاربردي سه شنبه، 
مورخ 90/10/27 با حضور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس دانشگاه جامع علمي– كاربردي، رييس 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و مسؤوالن و مديران سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و 

دانشگاه جامع علمی- كاربردی در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  برگزار شد.

پرند، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:

تدوين و انتشار سند راهبردي مهارت و فناوري كشور 
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دكتر شيخ االسالمي بيان كرد: در كشور ظرفيت بي بديلي از 
نظر نيروي انساني در اختيار داريم كه بايد براي تجهيز آن برنامه 

ريزي كرد. 
وي در خاتمه بر تحقق كامل چهار شعار كليدي هر ايراني 
يك مهارت، هر خانه يك كارخانه، هر كارگاه يك آموزشگاه و 

هر كارخانه يك دانشگاه در كشور تأكيد كرد. 

دكتر پورعباس، رييس دانشگاه جامع علمي  - كاربردي:
های  ظرفيت  براساس  بايد  كشور  در  مهارتي  هاي  آموزش 

استاني و شغلي قطب بندي شو ند
رييس دانشگاه جامع علمي - كاربردي الزمه استقرار نظام 
جامع آموزش مهارت و فناوري در كشور را ايجاد ساز و كارهاي 
الزم، شناسايي تكنولوژي هاي نوين موجود در كشور و مشاركت 

همه دستگاه هاي اجرايي بيان كرد.
وي تأكيد كرد: درك صحيح نظام آموزش مهارت و فناوري 
و اجراي تمامي بندهاي آن ضروري است و اجرا و تثبيت اين 

نظام نيازمند گام های اساسی است.
آموزش  نظام  شدن  عملياتي  الزمه  افزود:  پورعباس  دكتر 
و  است  اجرايي  فناوري همگرايي همه دستگاه هاي  و  مهارت 
بايد سه مجموعه سازمان  را  با ساير دستگاه ها  تعامل  راهكار 
آموزش فني و حرفه اي كشور، دانشگاه جامع علمي-كاربردي و 

دانشگاه فني و حرفه اي تبيين نمايند. 
وي افزود: هدف هر سه دستگاه متولي آموزش هاي مهارتي، 
تحقق عملي سازمان ملي مهارت و فناوري است و محور عمده 

كار اين سازمان اجراي نظام صالحيت حرفه اي است. 
رييس دانشگاه جامع علمي- كاربردي گفت: يكی از محورهای 
آموزش هاي  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  كار سازمان  مهم 

تكميلي بين سطوح تحصيلي است.
تكميلي  هاي  آموزش  حوزه  در  بايد  گفت:  پورعباس  دكتر 
بين سطوح تحصيلي به صورت استاني و با توجه به ويژگي هاي 
بومي برنامه ريزي شود كه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

در اين امر خطير، نقش بسيار حساس و كليدي برعهده دارد.
وي بيان داشت: يكي از مأموريت هاي سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور سازماندهي مؤسسات آموزشي است كه در 

حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي فعاليت مي كنند.
رييس دانشگاه جامع علمي- كاربردي گفت: هم اكنون در 
حدود 3 تا 4 ميليون دانشجو در كشور فاقد مهارت و جويای 
كار مي باشند كه بايد براي مهارت آموزي آن ها برنامه ريزي 
از فرصت هاي شغلي به  از بخش عمده اي  اينكه  كرد. ضمن 
دليل فقدان نيروي ماهر استفاده نمی شود و سازمان آموزش 

فني و حرفه اي كشور بايد با برنامه ريزي دقيق و همكاري ساير 
دستگاه ها خالء موجود را برطرف نمايد.

دكتر پورعباس افزود: يكي از وظايف مهم در نظام آموزش 
مهارت و فناوري شناسايايي تكنولوژي هاي منطقه اي و تهيه 

بسته هاي آموزشي براي اين تكنولوژي ها است.
رييس دانشگاه جامع علمي– كاربردي در خاتمه بر توسعه 
اين تعامالت را براي كسب  المللي تأكيد كرد و  تعامالت بين 
تجارب جهاني و فرصت مطالعه و ارتقاي مربيان آموزش فني و 

حرفه اي مؤثر دانست.

از سوی معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی و رييس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای كشور صورت گرفت:

تشريح برنامه های سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
در عرصه هاي بين المللي و ملی

آموزش  سازمان  مديران  مشترك  گردهمايی  در  پرند  دكتر   
با  كاربردي   – علمي  جامع  دانشگاه  و  كشور  اي  و حرفه  فني 
المللي مجموعه  بين  تعامالت  افزايش  اهميت  و  بيان ضرورت 
مهارت آموزي در كشور به منظور حضور مؤثر در عرصه هاي 
المللي كه بعنوان اولين راهبرد در سند راهبردي مهارت  بين 
و فناوري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ديده شده است، 
به تشريح اقدامات صورت گرفته در راستاي تحقق سياست هاي 
المللي  بين  عرصه  در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 

پرداخت.

و  فني  آموزش  سازمان  مدارك  به  المللی  بين  بخشی  اعتبار 
حرفه اي كشور

به   اعتباربخشي  داشت:  بيان  خصوص  اين  در  پرند  دكتر 
مدارك سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سطح بين 
المللي از جمله سياست هاي حضور مؤثر در عرصه هاي بين 
رايزني هاي متعدد و مذاكرات  اين زمينه  المللي است كه در 

مؤثري صورت گرفته است.
وي تصريح كرد: تعدادي از حرفه هاي سازمان با استانداردهاي 
روز جهاني مطابقت داده مي شوند و منجر به انعقاد تفاهم نامه هايي 
با  مهارتي  براي بين المللي كردن مدارك تعدادي از حرفه هاي 
توجه به نياز كشور خواهد شد و مدارك مهارتي سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور در بسياري از كشورهاي آمريكا، كانادا، 

اتحاديه اروپا و نيوزلند و ... اعتبار مي يابند.

حضور مؤثر جمهوري اسالمي ايران در بين كشورهای جهان 
اسالم از مسير آموزش هاي مهارتي

با  گفت:  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رييس 
بين  در  مهارتي  هاي  آموزش  در حوزه  كه  استراتژيكي  برنامه 
كشورهاي جهان اسالم و آفريقايي در حال تدوين است، حضور 
مؤثر جمهوري اسالمي ايران در اين كشورها از مسير آموزش هاي 

مهارتي به سادگي قابل دسترس است.
و  نظارتي  كميته  نشست  سومين  مصوبات  بر  اشاره  با  وي 
همكاري  سازمان  عضو  كشورهاي  اي  حرفه  آموزش  مشورتي 



13
90

ي 
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

4

اسالمي مبني بر انتخاب جمهوري اسالمي ايران بعنوان متولي 
آموزش هاي مجازي  و تربيت مربي در بين كشورهاي جهان 
اسالم بيان داشت: كشور ايران در بين كشورهاي جهان اسالم 

در حوزه آموزش هاي مهارتي پيشرو است.

تربيت سرمربي آموزش فني و حرفه اي بر اساس استانداردهای 
روز  و فناوری های نوين دنيا 

رييس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور همچنين از 
براي  كرج  مربي  تربيت  مركز  به  كشورها  ساير  از  مربي  اعزام 
گفت:  و  داد  خبر  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سرمربي  آموزش 
تيمي تشكيل شده است تا استانداردهاي مبتني بر مسائل روز 
و فناوري هاي نوين را شناسايي كرده و سرمربي آموزش فني و 

حرفه اي در اين حوزه ها تربيت شوند.

توليد محتواي الكترونيكي آموزش هاي مجازي فنی و حرفه ای 
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود: برنامه 
ريزي هاي منسجم، هماهنگي ها و تمهيدات الزم براي اجراي 
آموزش هاي مجازي و شبيه سازي شده  انجام شده است كه 
و  فني  دانشگاه  و  كاربردي   – علمي  جامع  دانشگاه  همكاري 
حرفه اي در تحقق اين امر ضروري است و جمهوري اسالمي 
ايران متعهد به تهيه و تدوين محتواي اين  آموزش ها به زبان 

فارسي، عربي، انگليسي و فرانسه شده است.
زمينه  اين  در  الزم  افزاري  هاي سخت  ظرفيت  افزود:  وي 
تيم هاي مختلفي در حال  ايجاد شده است و در حال حاضر 
هاي  آموزش  بخش  در  الكترونيكي  محتواي  توليد  و  طراحي 
مجازي هستند و تا پايان سال جاري 10 محتواي الكترونيكي 
منطبق با استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

ايجاد خواهد شد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور افزود: در حوزه 
آموزش هاي مجازي تغيير الگوهاي آموزشي از حضوري به نيمه 
حضوري و غير حضوري از برنامه ها و استراتژي هاي سازمان 

آموزش فني و حرفه اي كشور است. 

تأكيد بر فراهم نمودن امكان بازديد از دوازدهمين مسابقات 
ملي مهارت- 29 بهمن تا 2 اسفند1390

به  اشاره  با  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  رييس 
حضور بيش از 160 هزار بازديد كننده )6 تا 18 ساله(  از چهل 
و يكمين مسابقات جهاني مهارت ) لندن2011 (  بر نقش اين 

مسابقات در ارتقاي فرهنگ رقابت، مهارت آموزي و كارآفريني 
تأكيد كرد.

دكتر پرند با تأكيد بر تحقق بيانات مقام معظم رهبري )مد ظله 
العالي( ضروري است، در ايجاد فرهنگ كار، توليد و مهارت آموزي 
افزود: مسؤوالن دانشگاه جامع عملي– كاربردي و دانشگاه فني 
و حرفه اي كشور تمهيدات الزم را براي بازديد دانشجويان از 
دوازدهمين دوره مسابقات ملي مهارت كه  از 29 بهمن تا 3 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  در  جاري  سال  ماه  اسفند 
تهران و البرز و مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و  حرفه 

اي كرج برگزار مي شود، فراهم سازند. 
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به ارائه برنامه هاي 
سازمان آموزش فني و حرفه اي  كشور در سطح ملي پرداخت 
و گفت: آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري در آبان ماه 
سال جاري به تصويب هيأت وزيران رسيد و از سوي معاون اول 

رييس جمهوري به تمامي دستگاه هاي اجرايي ابالغ شد.
و  مهارت  و  داد  خبر  سند  تدوين  از  ادامه  در  پرند  دكتر 
نقشه  را  آن  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  فناوري 
راه واحد برنامه هاي اجرايي اين سازمان عنوان كرد و بر درك 

صحيح و كامل تمامي بندهاي آن تأكيد كرد.

جامع  نظام  استقرار  برای  مناسب  سازی  فرهنگ  ضرورت 
مهارت و فناوری 

اين  در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رييس 
فناوري در  و  نظام جامع مهارت  استقرار  براي  افزود:  خصوص 
در  كه  پذيرد  الزم صورت  سازي  فرهنگ  دارد  كشور ضرورت 
اين خصوص كميته آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در بسياري از استان ها  به آموزش نظام آموزش مهارت 
و فناوري پرداخته است و آموزش اين نظام به تمامي كاركنان 

سازمان از آموزش هاي شغلي آنان است. 
 وي از انجام مذاكرات متعددي با سازمان صدا و سيما خبر 
داد و اظهار اميدواري كرد كه تفاهم نامه مشتركي بين سازمان 
آموزش فني وحرفه اي كشور و سازمان صدا و سيما در جهت 
استفاده از ظرفيت رسانه ملي براي معرفي و ارائه آموزش هاي 

مهارتي منعقد شود. 

رونمايی از سيستم  جديد اتوماسيون اداری سازمان آموزش  
فنی و حرفه ای  كشور هم زمان با ايام  ا... دهه مبارك فجر

اداري  اتوماسيون  سيستم  زمينه  در  گفت:  ادامه  در  پرند 
سازمان، تحوالت و طرح هاي  بسيار خوبي  محقق شده است كه 
13 زيرسيستم از جمله سيستم هاي امنيتي، اعتبارات، رفاه، انبار 
و ... اجرايي شده است و سيستم اتوماسيون سازمان به صورت 

شبكه اي  در دهه فجر سال جاري رونمايي و افتتاح مي شود. 
وي همچنين از راه اندازي شبكه اينترانت داخلي در سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد و گفت: به زودي تمامي 
اينترانت  خط  با  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  ادارات 

داخلي به حوزه ستاد وصل خواهند شد.
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پيوند بانک اطالعات مهارت آموزان فنی و حرفه ای  و  بانک 
اطالعات بازار كار كشور

كه  اين  بيان  با  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون 
دي   9 پورتال  در  آموز  مهارت  ميليون  يك  از  بيش  اطالعات 
به ثبت رسيده است،  آموزش فني و حرفه اي كشور  سازمان 
گفت: بانك اطالعات مهارت آموزان به بانك اطالعات بازار كار 
به  اطالعاتي  پايگاه  اين دو  به زودي  و  كشور متصل مي شود 

يكديگر پيوند مي خورند.

برگزاری همايش علمي – تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران
تخصصی  در خاتمه دكترپرند از برگزاري همايش علمي – 
توسط   1391 سال  ماه  خرداد  در  اشتغال  و  آموزي  مهارت 
تمامي  از  و  داد  خبر  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
عالقمندان  و  دانشجويان  نظران،  صاحب  پژوهشگران،  اساتيد، 

براي شركت در همايش مذكور دعوت كرد.

سازمان  استاني  و  ستادي  مديران  روزه  دو  گردهمايي  برگزاري 
آموزش فني و حرفه اي كشور

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
آموزش  سازمان  استاني  و  ستادي  مديران  گردهمايي  كشور، 
فني و حرفه اي كشور 27 و 28 دی ماه سال جاری در ستاد 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار شد.
در نخستين روز گردهمايي، ارائه مدل جامعي براي تعيين 
ميزان تعهدات آموزشي استان ها و راهكارهاي الزم براي ظرفيت سازي 
و  اجرايي  هاي  نياز دستگاه  مورد   ( تقاضا محور  هاي  آموزش 
جمله  از  سازمان  مالي  قدرت  افزايش  براي  خصوصي(  بخش 
گزارش هاي ارائه شده از سوي مديران مناطق كشوري آموزش 

همايش مهارت آموزي و اشتغال در ايران از سوي سازمان 
آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار مي گردد.

اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
كشور، علي توكلي سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزي اين 
سازمان با اعالم اين خبر گفت: با توجه به ابالغ سياست هاي كلي 
اشتغال از سوي مقام معظم رهبري)مدظله العالي( و همچنين 
از سوي هيأت  ابالغ نظام آموزش مهارت و فناوري  تصويب و 
دولت و همچنين جايگاه آموزش هاي مهارتي به عنوان يكي 
و  متخصص  انساني  نيروي  تربيت  در  كليدي  هاي  اولويت  از 
كارآفرين و آماده نمودن افراد براي ورود به بازار كار، همايش 
علمي – تخصصي »مهارت آموزي و اشتغال در ايران«، خرداد 

ماه سال آينده از سوي اين سازمان برگزار مي گردد.
سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ريزي سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور درخصوص رويكرد اصلي اين همايش گفت: 

فني و حرفه اي كشور صورت گرفت. 
پنجم  برنامه  قانون  با  موارد مرتبط  ارائه  اين گزارش  بر  بنا 
توسعه كشور و قانون بودجه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور 
و راهكار هاي اجرايي، راهكارهاي افزايش تعامالت بين المللي در 
حوزه آموزش هاي مهارتي، راهكارهاي اجرايي براي ارتقاي اثر بخشي 
و كارايي آموزش هاي مهارتي از جمله گزارش هاي ارائه شده 
در  اي  و حرفه  فني  آموزش  مناطق كشوري  مديران  از سوي 

دومين روز اين گردهمايي بود.
حق  ميزان  پرداخت  براي  مدلي  ارائه  گزارش  اين  بر  بنا 
التدريس مربيان )با در نظر گرفتن شاخص هاي كمي و كيفي( 
فرصت ها و چالش هاي پيش روي كيفيت و كميت آموزش هاي 
مهارتي در واگذاري مديريت مراكز تعاوني هاي آموزشي، ارزيابي روش 
هاي مختلف تهيه متون آموزشي هماهنگ براي سراسر كشور 
محورهاي  ديگر  از  اساسي  قانون  اصل44  اجراي  بر  تأكيد  با 
و  فني  آموزش  سازمان  استاني  و  ستادي  مديران  گردهمايي 

حرفه اي كشور بود.

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار مي گردد: 
همايش علمي – تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران

همايش علمي – تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران كه 
به صورت ملي برگزار مي گردد، با رويكرد اصلي »تحول در نظام 
آموزش مهارتي در نيل به اشتغال پايدار« مهارت آموزي برگزار 

مي شود و مقاالت در موضوعات اين رويكرد پذيرفته مي شوند.
داشت:  بيان  همايش  برگزاري  اهداف  به  اشاره  با  توكلي 
شناسايي چالش ها ، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش هاي 
فني و حرفه اي در ايران، تبيين نظام جامع مهارت و فناوري، 
و  فني  هاي  آموزش  به  توجه  گسترش  براي  سازي  فرهنگ 
زمينه مشاركت  فراهم كردن  ميان صاحبنظران،  اي در  حرفه 
وكارآيي  بخشي  اثر  بهبود  المللي،  بين  و  داخلي  صاحبنظران 
آموزش هاي فني و حرفه اي، تقويت جايگاه آموزش هاي فني 
وحرفه اي در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي، آشنايي 
المللي  بين  و  ملي  آموزش  و  اي  حرفه  شغلي،  هاي  نظام  با 
ابعاد مختلف آموزش هاي فني و حرفه اي و توسعه  بررسي  و 
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اهداف  از جمله  كار  بازار  پويائي  بر  ها  آن  اثرگذاري  و  اشتغال 
برگزاري همايش علمي »مهارت آموزي و اشتغال در ايران« است.

گفت:  مقاله  پذيرش  موضوعات  درخصوص  همچنين  وي 
مهارت  الگوهاي  آموزي،  مهارت  نيازهاي  و  سرزمين  آمايش 
آموزي، آسيب هاي اجتماعي و مهارت آموزي، مهارت آموزي 
و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي، مهارت آموزي و كار آفريني، 
مهارت آموزي، شايستگي و اشتغال، مشاغل خانگي و مهارت آموزي، 
مهارت آموزي مجازي، نظام طبقه بندي شغلي و حرفه هاي مهارت 
آزمون  آموزي،  مهارت  در  شغلي  مشاوره  و  هدايت  آموزي، 
شايسته،  كار  و  آموزي  مهارت  آموزي،  مهارت  در  سنجش  و 
زنان و مهارت آموزي، فرهنگ كار، كارآفريني و توليد برخي از 

در راستاي حضور مؤثر ايران در بازار جهاني كار، تفاهم نامه 
اشتغال  توسعه  و  انساني  سرمايه  معاونت  بين  اي  جانبه  سه 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور و انجمن صنفي كارفرمايي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي 

بين المللي ايران )اصكابا(  به امضا رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
و  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون  پرند،  كورش  دكتر 
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در خصوص اهداف 
تفاهم نامه مذكور بيان كرد: اين تفاهم نامه به منظور تقويت 
ارتباط مؤثر و فعال درون بخشي و برون بخشي در  و تعميق 
راستاي توسعه اشتغال در خارج از كشور، حضور هرچه بيشتر 
نيروهاي كار ايراني در  رشته هاي فني و حرفه اي و اعزام نيروي 
كار مازاد ملي به خارج از كشور، همكاري و تعامل در تهيه و تدوين 
استانداردهاي  اساس  بر  اي  حرفه  و  فني  آموزشي  هاي  بسته 
نياز  مورد  استانداردهاي  و  المللي  بين  هاي  سازمان  و  جهاني 
كشورهاي هدف با سياست حضور در بازارهاي جهاني، طراحي 
با  مرتبط  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش  زمينه  در  پژوهش  و 
اشتغال در خارج از كشور و انجام مطالعات مورد نياز به منظور 
حضور فعال تر در بازار كار بين المللي و شناسايي و اطالع رساني به 
نيروهاي جوياي كار و مستعد فعاليت در حوزه كار بين المللي جهت 

فراگيري دوره هاي آموزش فني و حرفه اي منعقد شده است.
اين  همكاري  هاي  زمينه  خصوص  در  پرند  كورش  دكتر 

موضوعاتي است كه با پذيرش مقاله در اين همايش مورد بحث 
و بررسي قرار مي گيرد.

آموزش  سازمان  ريزي  برنامه  و  پژوهش  معاونت  سرپرست 
فني و حرفه اي كشور با تأكيد بر نقش هم افزايي بين بخشي 
گفت: باتوجه به اينكه هم افزايي بين بخشي در انجام فعاليت 
هاي ملي از اهميت بااليي برخوردار است، از تمام دستگاه هاي 
اجرايي، مراكز علمي – تخصصي و بنگاه هاي اقتصادي و مراكز 
دعوت  همايش  اين  برگزاري  براي  مرتبط،  صنعتي  و  توليدي 
چنين  برگزاري  طريق  از  اميدواريم  و  نماييم  مي  همكاري  به 
همايش هايي بتوانيم دستاوردهايي را براي دستيابي به  اهداف 

توسعه كشور به ويژه در بخش اشتغال و توليد داشته باشيم.

دكتركورش پرند، رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبر داد:
مشاركت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در حضور مؤثر ايران در بازار كار جهاني

كار  تعاون،  وزارت  همكاري  و  مشاركت  گفت:  نامه  تفاهم 
و  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  اجتماعي،  رفاه  و 
كاريابي هاي  و  دفاتر مشاوره شغلي  كارفرمايي  انجمن صنفي 
از فضاهاي  ايران )اصكابا( در خصوص بهره گيري  المللي  بين 
آموزشي مؤسسات و سازمان هاي وابسته به وزارت تعاون براي 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز و سمينارها و همايش هاي 
مرتبط، تأييد استانداردهاي مورد نياز آموزشي مشاغل فني و 
برگزاري  ارائه گواهي  و  نيروپذير  و  اي كشورهاي هدف  حرفه 
رشته هاي آموزش فني و حرفه اي مصوب به صورت كوتاه و 
فشرده در راستاي سرعت بخشيدن به اعزام نيروهاي كار را  از  مهم 
ترين زمينه هاي مشاركت و همكاري پيرامون اين تفاهم نامه است.

راستاي  برنامه ريزي الزم و مدون در  افزود: همچنين  وي 
و  مختلف  كشورهاي  در  موجود  شغلي  هاي  فرصت  شناسايي 
بازار كار جهاني در رشته هاي مرتبط با آموزش فني و حرفه اي، 
تشكيل بانك اطالعاتي از متقاضيان فراگيري آموزش هاي فني 
و حرفه اي و متقاضيان اعزام و كار در خارج از كشور، همكاري 
نزديك و مؤثر در طراحي طرح هاي پژوهشي مرتبط با اشتغال 
در خارج از كشور، انجام مطالعات الزم و اجراي نظارت، تالش 
در انعقاد قرارداد همكاري با اتحاديه ها و مراكز كاريابي خارجي 
در كشورهاي هدف جهت تسهيل در اجراي هدف پيش بيني 
شده اعزام حدود يكصد هزار نفر نيروي كار در قالب گروه هاي 
برنامه پنجم توسعه كشور و  فني و حرفه اي در طول اجراي 
و  مجاز  المللي  بين  كاريابي  مراكز  عملكرد  بر  بازرسي مستمر 
از  اي مصوب  و حرفه  فني  آموزش  هاي  كننده كالس  برگزار 
ديگر زمينه هاي فعاليت براساس تفاهم نامه سه جانبه بين اين 
سازمان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و و انجمن صنفي 
كارفرمايي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي ايران 

)اصكابا( مي باشد.
رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ادامه داد: در 
اين تفاهم نامه همچنين اقداماتي در زمينه انجام حمايت هاي 
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دكتر پرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس 
كشوري  نشست  در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
هاي  آموزش  هرم  تغيير  بر  ها  استان  فني  دفاتر  مسؤوالن 

دانشگاهي از نظري به مهارتي تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
كشور، ششمين گردهمايي تخصصي و آموزشي مسؤوالن دفاتر 
فني استان ها به مدت 3 روز در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار 

شد.
مراسم  در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رييس 
افتتاحيه گردهمايی مذكور كه در ستاد سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای كشور برگزار شد، با بيان اين كه بر اساس ماده 21 
انساني كاردان مورد  برنامه پنجم توسعه كشور، تربيت نيروي 
نياز در كشور از رسالت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور است، بيان داشت: در صدد هستيم  با يك برنامه 5 ساله 

آموزش هاي مهارتي را در كشور توسعه دهيم.
وي افزود: در حال حاضر در سطح كشور70 درصد آموزش ها 
را آموزش هاي نظري و 30 درصد را آموزش هاي مهارتي شامل 
بلند  رسمي  هاي  آموزش  مهارتي  هاي  آموزش  كه  شوند  مي 
مدت و غير رسمي كوتاه مدت را در بر مي گيرد و آموزش هاي كوتاه 
مدت منطبق با نياز بازار كار و تغييرات سريع فناوري روز است.

دكتر پرند تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش و هنرستان هاي 
كار و دانش و فني و حرفه اي )در سطح پيش از دانشگاه( و 
دانشگاه جامع علمي-كاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي )در 
سطح دانشگاهي( متولي اجراي آموزش هاي مهارتي رسمي در 

كشور هستند.
وي همچنين با تأكيد بر استفاده از الگوهاي آموزشي جديد 
از جمله اجراي نظام آموزش نوين استاد-شاگردي، نظام آموزش 
مجازي و ... افزود: ضروري است، فعاليت هاي سازمان در جهت 
افزايش مخاطبان آموزش هاي مهارتي به صورت حضوري، نيمه 
حضوري و غير حضوري صورت گيرد كه در اين زمينه توسعه 
و  اي  حرفه  و  فني  آزاد  هاي  آموزشگاه  با  همكاري  و  تعامل 
اهميت  حائز  ايران  اسالمي  جمهوري  سيماي  و  صدا  سازمان 

است.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، ناصري اميد، مدير امور عمراني سازمان آموزش فني و 
را  مذكور  همايش  برگزاري  از  هدف  ابتدا  در  كشور  اي  حرفه 

دكتر پرند، رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نشست كشوري مسؤوالن دفاتر فني استان ها:
ضرورت تغيير هرم آموزش هاي دانشگاهي از نظري به مهارتي

تشريح سياست ها و برنامه هاي سازمان در زمينه پروژه هاي 
عمراني، بهره مندي از نظرات و پيشنهادات مسؤوالن دفاتر فني 
برگزاري  و  اي سراسر كشور  و حرفه  فني  آموزش  ادارات كل 
دوره آموزشي براي ارتقاي دانش فني و تخصصي آنان بيان كرد. 
وي افزود: با برگزاري اين گردهمايي ها و تشكيل كارگروه هاي 
تخصصي، معضالت و مشكالت به درستي شناسايي شده و از 
تجربيات كارشناسي و تخصصي همكاران استاني استفاده بهينه 

مي شود.
در مراسم افتتاح گردهمايي مذكور، ناصري اميد به تشريح 
گزارش عملكرد 9 ماهه در زمينه هاي احداث و تكميل پروژه هاي 
عمراني، واگذاري پروژه ها، تعميرات مراكز، اصالح و بهينه سازي 
فني  دفاتر  كاركنان  تخصصي  و  فني  سطح  ارتقاء  انشعابات، 
استان ها، انجام بازديدهاي دوره اي، برگزاري جلسات كار گروه ها 

و جمع بندي اطالعات عمراني پرداخت.
وي در خصوص پروژه هاي عمراني سازمان گفت: 42 پروژه 
عمراني در 9 ماهه سال جاري تكميل و افتتاح شده و تعدادي 

پروژه عمراني نيز در ايام ا... دهه مبارك فجر افتتاح مي شود.
ناصري اميد در ارائه عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور در زمينه هاي عمراني اظهار داشت: تعداد كل پروژه هاي 
پروژه هاي  تعداد  پروژه،  تاكنون 585  از سال 1384  سازمان 
افتتاح شده 308 پروژه، تعداد پروژه هاي فعال 194 پروژه و  
83 پروژه به علت عدم تأمين اعتبار غير فعال مي باشند كه21 
پروژه از مصوبات سفرهاي مقام معظم رهبري )مدظله العالی(، 
و  جمهوري  رياست  استاني  سفرهاي  مصوبات  از  پروژه   273

هيأت دولت است و مابقي ساير پژوه ها را در بر مي گيرد. 

قانوني از اعزام كنندگان و اعزام شوندگان در قالب نيروي كار 
برابر ضوابط قانوني، فراهم نمودن زمينه فعاليت و حضور بيشتر 
از كشور،  به خارج  نيروي كار  اعزام  بخش خصوصي در حوزه 
امور خارجه درخصوص  با وزارت  هماهنگي و تعامل راهبردي 
اقتصادي  معاهدات  در  كار  نيروي  اعزام  موضوع  گنجاندن 

هاي  خانه  سفارت  و  ها  نمايندگي  با  ارتباط  نيز  و  تجاري  و 
ايران در خارج از كشور ) به خصوص كشورهاي هدف تعيين 
شده( و هماهنگي با سازمان ها و نهادهاي اجرايي كشور جهت 
جلوگيري از موازي كاري در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از 

كشور صورت مي گيرد. 
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مدير امور عمراني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با 
از  اظهار داشت:  مراكز سنجش مهارت  پروژه  اهميت  به  اشاره 
مهمترين پروژه هاي سازمان پروژه هاي مراكز سنجش است كه 
بايد توجه ويژه اي به آن داشت و تعداد كل اين پروژه ها 31 عدد 

مي باشد.
اجراي طرح هاي عمراني،  راه موفقيت در  تأكيد كرد:  وي 

طراحي درست و مهندسي پروژه ها مي باشد.
مدير امور عمراني سازمان بر انعكاس خدمات صورت گرفته 
مبارك  دهه  ا...  ايام  در  عمراني  هاي  پروژه  اجراي  زمينه  در 
فجر، احصاء شاخص هاي توزيع اعتبارات تعميراتي، توجه ويژه 
به هزينه كرد اعتبارات تملك دارائي ها، نيازسنجي تعميرات، 
اولويت بندي براساس برنامه اعالمي، نظارت دقيق بر پروژه ها و 
ارسال گزارش و انعكاس آن از طريق پايگاه اطالع رساني ادارات 

صنفي  هاي  انجمن  كانون  مسؤوالن  گردهمايي  دومين 
آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سراسركشور در سال جاري 
با حضور نزديك به 300 نفر از رؤسا و مسؤوالن انجمن هاي 
صنفي و جمعی از مسؤوالن سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
معاون  ينگجه،  حبيبي  عزيز  حضور  با  گردهمايي  اين  كشور 
و حميد رضا  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  آموزش سازمان 
و  آزاد  كارآموزي  مؤسسات  امور  دفتر  كل  مدير  نژاد  ثابت 
مشاركت هاي مردمي و جمعي از مسؤوالن مركز تربيت مربي 
و پژوهش هاي فني و حرفه اي و اعضاي هيأت مديره كانون 
كشوري در سالن شهيد آويني مركز تربيت مربي كرج برگزار شد.

بنا بر اين گزارش اهداف اين گردهمايي شامل ارائه گزارش 
صنفي  هاي  انجمن  كانون  سوم  دوره  مديره  هيأت  عملكرد 
آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي كشوري در طي 5 ماه گذشته، 
پايگاه  از  رونمايي  آتي كانون،  برنامه هاي  و  تبيين سياست ها 
اطالع رساني كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و 
حرفه اي كشور، بهره مندي از  پيشنهادات و تبادل نظر در خصوص  
تغييرات در راستاي همگون سازي اساس نامه هاي تشكل هاي 
صنفي در استان ها، تشريح آيين نامه شوراي انتظامي صنفي 
و توسعه اخالق حرفه اي وابسته به تشكل هاي صنفي استان ها و 
آيين نامه شوراي عالي انتظامي و تزكيه درون سازماني وابسته 
به كانون كشوري و بهره گيري از نظرات و ديدگاه هاي حاضران 
و  فني  آزاد  هاي  آموزشگاه  تنگناهاي  و  در خصوص مشكالت 
حرفه اي و راهكارهاي بهبود آن و تعديل حق عضويت پرداختي 
انجمن ها به كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني 

دومين گردهمايي مسؤوالن كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي سراسركشور برگزار شد

كل آموزش فني و حرفه اي در استان ها و ارائه گزارش كاملي 
از وضعيت پروژه هاي در دست اجرا در استان ها به دفتر امور 

عمراني ستاد سازمان تأكيد كرد.
 وي در ادامه ارائه اطالعات كامل و جامع از سرانه آموزشي و 
اداري از سوي مسؤوالن دفاتر فني استان ها را ضروری دانست.

عملكرد  خصوص  در  مناسب  رساني  اطالع  اميد،  ناصري 
هاي  پروژه  زمينه  در  اي كشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان 
عمراني از سوي روابط عمومي هاي ادارات كل آموزش فني و 
حرفه اي كشور را الزم دانست و بر ارتباط تنگاتنگ دفاتر فني 

با روابط عمومي هاي ادارات كل تأكيد كرد. 
در پايان مراسم، نسخه جديد پايگاه اطالع رساني دفتر امور 
عمراني سازمان آموزش فني و حرفه اي افتتاح و توضيحاتي در 

خصوص آن ارائه شد.

و حرفه اي بود.
معاون آموزش سازمان آموزشي فني و حرفه اي كشور ضمن 
آموزشگاه هاي  انجمن هاي صنفي  كانون  از خدمات  قدرداني 
آزاد فني و حرفه اي و اقدامات مركز تربيت مربي در برگزاري 
همايش مذكور پيام دكتر پرند، رييس سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور خطاب به مسؤوالن آموزشگاه هاي آزاد فني و 

حرفه اي را ابالغ كرد.
بيشتر آموزشگاه هاي  براي مشاركت  وي تالش و پيگيري 
برنامه هاي كالن  و  اهداف  تحقق  را در  اي  و حرفه  فني  آزاد 

كشور خواستار شد.
حبيبي در ادامه با اشاره بر تغييرات سريع فناوري در عصر 
تكنولوژي، همگام شدن نظام آموزشي با اين تغييرات و آماده 

سازي افراد با اين دگرگوني ها را ضروري شمرد.
از قبيل  به موضوعات گوناگوني  ادامه سخنان خود  وي در 
اجرايي  جهت  خصوصي  بخش  نقش  و  جوانان  اشتغال  بحث 
كردن نقشه جامع اشتغال كشور، نقش نيروي انساني در توليد 
آموزش  نظام  وري،  بهره  افزايش  و  جديد  هاي  شغل  ايجاد  و 
مهارت و فناوري و نقش آن در هماهنگي مؤسسات در اجراي 

نظامند و منسجم فعاليت ها تأكيد كرد.
حبيبي ينگجه بر افزايش كيفيت آموزشي و رصد كردن اثر 
تأكيد كرد  ها  آموزش  اين  از  و رضايتمندي مخاطبان  بخشي 
موجود  هاي  قابليت  شناسايي  و  سنجي  نياز  پژوهي،  آينده  و 
افزايش  بازار كار و  نياز  بر اساس  ارائه آموزش  و  در استان ها 
ظرفيت ها و توانمندي هاي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي 

را ضروري دانست.
برنامه هاي سازمان آموزش  وي ضمن اشاره به طرح ها و 
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در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رسمي  مربي 
دريافت  به  موفق  مجسمه  رشته  در  بصيرت  تجلي  جشنواره 
تنديس و لوح افتخار از دست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي شد.

اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
كشور، دو اثر پذيرفته شده فريبا دادگر، مربي مركز شماره 13 
تجلي  در جشنواره  تهران  اي  خواهران  و حرفه  فني  آموزش 
چيني  گره  هندسي  نقوش  با  فضاسازي  موضوع  با  بصيرت 

مساجد با سبك انتزاعي و مينماليست ارائه شد. 
مقام  دستور  به  بصيرت  تجلي  جشنواره  است،  ذكر  شايان 
معظم رهبري) مد ظله العالي( به مناسبت بزرگداشت حماسه 9 دي 
تجسمي،  هنر  سازي،  مجسمه  نقاشي،  هنري  هاي  رشته  در 

تئاتر، موسيقي، كاريكاتور و ... برگزار شده است.
بنا بر اين گزارش، فريبا دادگر، دانشجوي كارشناسي ارشد 
رتبه  كسب  و  است  الزهرا  دانشگاه  دستي  صنايع  رشته  در 
مقطع  در  دانشگاه  اول  رتبه  كارداني،  مقطع  در  دانشگاه  اول 
كارشناسي و منتخب بورسيه اعزام به خارج از كشور از دانشگاه 

تهران از موفقيت هاي علمي وي مي باشد. 
 11 با  اتوكد  كاربردي  تمرينات  كتاب  افزود:  گزارش  اين 
دوره چاپ و كتاب تمرينات نرم افزارهاي ترسيمي با دو دوره 
چاپ و جزوه هاي آموزشي متعددي در رشته هاي: نقشه كشي 
صنعتي )رسم فني(، نقشه كشي صنعتي)برش(، نقشه كشي 

دريافت تنديس و لوح افتخار جشنواره تجلي بصيرت از سوي مربي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

صنعتي)گسترش  كشي  نقشه  انطباقات(،  و  )تلرانس  صنعتي 
كشي  نقشه  فني(،  )رسم  ساختمان  كشي  نقشه  برخورد(،  و 
فلزي(،  ساختمان)اتصاالت  كشي  نقشه  ساختمان)معماري(، 
تأليفات وي  از    3D Max افزار  نرم  با  معماري  نقشه كشي 

است.

در راستاي سياست دولت درتقويت و توسعه همكاري هاي بين المللي صورت مي گيرد؛
توسعه همكاري در زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي باكشورجمهوري اسالمي موريتاني

در راستاي اجرائي كردن تفاهمات صورت گرفته در بازديد 
سفر  موريتاني،  كشور  از  ايران  جمهور  رييس   1390 مهرماه 
دولتي  نهادهاي  و  ها  دستگاه  اكثر  از  متشكل  اجرائي  كميته 

و غيردولتي كه از سوي معاونت امور بين الملل رييس جمهور 
و  فني  آموزش  سازمان  نمايندگان  با حضور  بود  تشكيل شده 

حرفه اي كشور به موريتاني صورت گرفت.
بنا بر گزارش دفتر بهسازي و نظارت آموزشي سازمان آموزش 
باعنايت به سياست دولت در تقويت و  فني و حرفه اي كشور 
با كشورهائي كه  باالخص  و  المللي  بين  توسعه همكاري هاي 
هاي  عرصه  در  فرهنگي  و  اعتقادي  فكري،  مباني  لحاظ  به 
برنامه سفركاري  دارند،  ما  با كشور  را  مختلف هماهنگي الزم 
دسامبر  برابرهيجدهم   1390/9/27 تاريخ  از  4روز  مدت  به 
يكم  و  بيست  برابر  تاريخ1390/9/30  لغايت  2011ميالدي 

دسامبر2011ميالدي را برنامه ريزي و اجرايي نمود.
بنا بر اين گزارش تيم اعزامي نزديك به 70 نفر از نمايندگان 

فني و حرفه اي كشور در راستاي توسعه فعاليت هاي بخش 
دولتي و خصوصي و از پيگيري هاي رييس اين سازمان در اين 

حوزه خبر داد.
در خاتمه بديعي، رييس كانون انجمن صنفي آموزشگاه هاي 

گردهمايي  كنندگان  شركت  از  كشور  اي  حرفه  و  فني  آزاد 
برتر  الگوهاي  مورد  در  مقاالت  ارائه  فراخوان  در  شركت  براي 
اعتبارسنجي و عارضه يابي تخلفات آموزشگاه هاي فني و حرفه اي 

آزاد دعوت كرد.
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آذربايجان شرقي

دستگاه هاي دولتي و غيردولتي را در بر مي گرفت كه از وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي توكل حبيب زاده، قائم مقام وزير 
در امور بين الملل، از سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
عزيزحبيبي ينگجه، معاون آموزش و عليرضا حاتم زاده، مديركل 

دفتر بهسازي و نظارت آموزشي در اين سفر حضور داشتند.
در جلسات مشترك همكاري، آمادگي سازمان براي پذيرش 
اعزام  آموزش در كشورمان و همچنين  براي  مربيان موريتاني 
شد،  مقرر  و  اعالم  بازآموزي  براي  كشور  آن  به  ايراني  مربي 
مسؤوالن كشور موريتاني نيازهاي آموزشي خود را احصاء نموده 
و با اعالم عناوين دوره هاي آموزشي از طرف سازمان آموزش 

فني و حرفه اي كشور، اقدام به اعزام مربيان خود نمايد. 
همكاري در تجهيز يك مركز آموزش فني و حرفه اي نيز 
از ديگر پيشنهادات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بود 
كشور  مسؤوالن  از سوي  استاندارد  فضاي  ارائه  در صورت  كه 
معاونت  طرف  از  اعتبار  تأمين  و  كشور  پايتخت  در  موريتاني 

روابط بين الملل رييس جمهور انجام خواهد پذيرفت. 
مشترك  جلسات  در  حضور  ضمن  كاري  سفر  اين  در 
دانشگاه  و  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مركز  دو  از  همتايان،  با 

نواكشوت بازديد به عمل آمد.
دو كشور در راستاي گسترش مراودات و همكاري ها، چند 
تفاهم نامه همكاري نيز در بخش هاي مختلف از جمله بهداشت 
و درمان، نفت و اكتشافات،كشاورزي و شيالت، صنايع فني، نيرو 
و صنعت و تجارت به امضاء مسؤوالن و مشاوران دستگاه هاي 

اجرايي دو كشور مبادله نمودند.

دوره آموزشي فني و حرفه اي و كارگاه آموزشي در بخش 
كشاورزي؛ تحت عنوان »ورمي كمپوست« براي معتادان بهبود 
يافته از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
كشور، اين دوره آموزشي با حضور جامي، مدير كل پيشگيري هاي 
فرهنگي و اجتماعي و جمعي از مسؤوالن قوه قضائيه و جاليي فر، 
مسؤول واحد كاهش آسيب هاي اجتماعي سازمان آموزش فني 
و حرفه اي كشور و جمعي از مسؤوالن مركز خيريه ناب ري 
و  اعتياد  ترك  هاي  كمپ  از  يكي  محل  در  رسمي  به صورت 

بازپروري برگزار شد.
شايان ذكر است، اين دوره آموزشي در راستاي تفاهم نامه 
همكاري مشترك بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 
قوه قضائيه با هدف توانمند سازي معتادان بهبود يافته از طريق 
زمينه  سازي  فراهم  منظور  به  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش 

از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور صورت گرفت:
برگزاري دوره آموزشي فني و حرفه اي در بخش 

كشاورزي براي معتادان بهبود يافته

اشتغال آنان و با حمايت و اجراي مركز خيريه ناب ري آغاز شد.
مسؤول واحد كاهش آسيب هاي اجتماعي سازمان آموزش 
اين  گفت:  مذكور  دوره  خصوص  در  كشور  اي  حرفه  و  فني 
دوره آموزشي كه بخش تكميلي طرح مديريت مهارت و دانش 
امكان را فراهم مي آورد  اين  اميد است،  رفتار ملقب به طرح 
تا معتادان بهبود يافته عالوه بر فراگيري آموزش هاي اميد به 
زندگي و بازپروري، دوره هاي آموزش هاي فني و حرفه اي را 
در محل ترك طي نموده و با فراگيري حرفه اي مناسب، سبك 
و كم هزينه مقدمات و زمينه بازگشت به كانون گرم خانواده و 

اجتماع و نيز كسب روزي حالل را كسب كنند.
وي افزود: پس از اجراي پايلوت اين دوره، در فاز دوم به 12 
كمپ تسري خواهد يافت، ضمن آنكه در نظر است، دوره هاي 
برگزاري در اين كمپ ها به چهار يا پنج حرفه سبك افزايش يابد.

نكته حائز اهميت اين است كه در راستاي كاهش آسيب هاي 
خصوصي  بخش  پذير،  آسيب  اقشار  توانمندسازي  و  اجتماعي 
)NGOها( نيز در كنار بخش دولتي قرار گرفته كه در اين دوره 

اين مهم محقق شده است.
الزم به توضيح است كه اين دوره در مدت 20 روز به صورت 
كاماًل عملي برگزار می شود و در پايان دوره از شركت كنندگان 

در دوره آموزشي مذكور آزمون به عمل خواهد آمد.

صدور بيش از 142هزار گواهينامه مهارت توسط اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي

مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان آذربايجان شرقي 
خبرداد: در 9ماهه سال جاري تعداد 142 هزار و 395 گواهينامه 

مهارت در استان آذربايجان شرقي صادر شده است.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
اين خبر  اعالم  با  آذربايجان شرقي، محمدرضا سياباني  استان 
هاي  آزمون  در  كننده  شركت   420 و  هزار   213 از  گفت: 
سنجش مهارت 9 ماهه سال جاري، 142 هزار و 395 نفرموفق 

به دريافت گواهينامه مهارت شدند.
وی افزود: از اين تعداد 7 هزار و 593 گواهينامه توسط مراكز 
ثابت روزانه و شبانه، تعداد 879گواهينامه در بخش كارگاه ها 
و مراكز واگذار شده شهري و روستايي، 68گواهينامه در بخش 
سيار پادگان،يك هزار و 617گواهينامه در بخش سيار شهري 
و مناطق روستايي، تعداد 7 هزار و 874 گواهينامه در بخش 
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آذربايجان غربي

اردبيل

آموختگان  مهارت  از  نفر  هزار  دو  از  بيش  اشتغال 
آموزش فني و حرفه اي در استان آذربايجان غربي

غربي  آذربايجان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل 
اعالم داشت: از ابتداي سال جاري با هماهنگي صورت گرفته 
بانك هاي عامل تعداد  با كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و 
استان  سطح  در  پايدار  و  مولد  اشتغال  نفر  يكصد  و  هزار  دو 
آذربايجان غربی ايجاد شده و با محاسبه ميانگين 30 ميليون 
ريال به هر نفر مبلغ 63 هزار ميليون ريال تسهيالت به متقاضيان 

طرح هاي مشاغل خانگي اعطا شده است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
آذربايجان غربي، خانپور مديركل استان در تشريح برنامه هاي طرح 
توسعه آموزش مشاغل خانگي در استان گفت: با برنامه ريزي هاي انجام 
شده و هماهنگي الزم با دستگاه هاي اجرايي استان و حمايت 
جدي استاندار و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، 
آموزش مشاغل خانگي در مراكز ثابت و سيار دولتي ،كارگاه هاي 
آموزش روستايي و مناطق محروم و بيش از 300 آموزشگاه آزاد 
فني و حرفه اي در سطح استان در 59 حرفه مهارتي آغاز شده و 
بر آنيم تا با شناسايي ساير حرفه های مشاغل خانگي گامي مؤثر 

در راستاي ايجاد اشتغال مولد و پايدار برداريم.
نشان كرد:  استان خاطر  اي  آموزش فني و حرفه  مديركل 
با حمايت بانك هاي عامل و توسعه مشاغل خانگي مي توانيم 
گامي موثر و مفيدي را برداريم و زمينه اشتغال جوانان استان 

را فراهم سازيم.
وي در پايان افزود: جوانان عزيز استان مي توانند با مراجعه 
از  بازديد  و  ها  شهرستان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراكز  به 
كارگاه هاي موجود در يكي از رشته ها و حرفه هاي مهارتي 

ثبت نام و آموزش هاي مهارتي را كسب كنند. 

فني  تخصصي  كاربردي  علمي-  آموزش  مركز  افتتاح 
وحرفه اي 9 دي در اصفهان

فني  تخصصي  علمي-كاربردي  آموزش  مركز  افتتاح  آيين 
معاون  اسماعيلي  با حضور  اصفهان  استان  دي   9 اي  حرفه  و 
در  اصفهان  مردم  نماينده  فوالدگر  استاندار،  امنيتي  سياسي 
مجلس شوراي اسالمي، رئيس و معاونان دانشگاه جامع علمي- 
و  مقامات  از  جمعي  و  كل  مديران  اصفهان،  استان  كاربردي 
مسؤوالن اجرايي و نظامي در سالن سنجش و ارزشيابي مهارت 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان برگزار شد.
به  توجه  به ضرورت  اشاره  مراسم ضمن  اين  در  اسماعيلي 
دستيابي افراد به آموزش هاي مهارتي گفت: راه اندازي و فعاليت 
مراكز دانشگاهي فني و حرفه اي در سطح اصفهان ابتكاري نوين 

و از نياز هاي جامعه امروز است.
وي در ادامه با بيان اينكه نگاه دولت به سوي ارائه آموزش هاي 
مهارتي حركت كرده است، افزود: آموزش ها بايد با ظرفيت ها، 
موقعيت جغرافيايي و نياز هاي موجود در سطح استان به مردم 
ارائه شود و نياز سنجي در اين زمينه بسيار حائز اهميت است. 

توسط  دانشگاهي  رشته  پنج  در  دانشجو  پذيرش 
مركزآموزش علمي- كاربردي تخصصي فني و حرفه اي 

اردبيل

با  كشور  علمي-كاربردي  عالي  آموزش  گسترش  شورای 
علمي-  آموزش  مركز  محل  در  دانشگاهي  رشته  پنج   اجراي 
كاربردي تخصصي فني و حرفه اي اردبيل موافقت كرده است.

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
توليد  جوشكاري،  شامل  مصوب  هاي  رشته  اردبيل،  استان 
مبلمان، توليد كفش، ماشين ابزار و تعمير و نگهداري خودرو 
مي باشد كه اين رشته ها در قالب پودماني و در مقطع كارداني 
ارائه خواهند شد و فارغ التحصيالن اين رشته ها پس از اخذ 
مدرك كارداني مي توانند در مقاطع باالتر ادامه تحصيل دهند 

و يا به صورت مستقيم جذب بازار كار شوند. 

اصفهان

آزمون ادواري )آزاد(،تعداد 58 هزار و 999گواهينامه در بخش 
بخش  در  گواهينامه  و 734  هزار   13 ساختمان،تعداد  صنعت 
بخش  در  گواهينامه   879 تعداد  و  آزاد  آموزي  كار  مؤسسات 

انعقاد تفاهم نامه ها صادر شده است.
در  كنندگان  شركت  مجموع  از  افزود:  سياباني  محمدرضا 
آزمون ها 52 هزار و 748 نفر زن و 160هزار و 672 نفر مرد 
بوده اند كه 35 هزار و 782 نفر از  زنان و 106 هزار و 612 نفر 

از مردان موفق به دريافت گواهينامه مهارت شده اند.  



13
90

ي 
/ د

ت 
هار

ه م
نام

بر
خ

12

البرز

ايالم

ايشان همچنين از نامگذاري اين مركز آموزش فني و حرفه اي 
به نام 9 دي قدرداني كرد.

اينكه در سال جاري سه مركز دانشگاهي  بر  اشاره  با  زارع 
اين اداره كل زير نظر دانشگاه جامع علمي-كاربردي راه اندازي 
در  نيز  مركز  يك  و  اصفهان  در  مركز  دو  كرد:  اضافه  شده اند، 
شهر كاشان فعاليت خود را از ابتداي آبان ماه  سال جاري آغاز 
كرده  اند و در حال حاضر 135 نفر دانشجو در 7رشته نساجي، 
برق  مكانيكي،  تعميرات  خودرو،  تعمير  ماشين افزار،  متالوژي، 
الكترونيك و جوشكاري در دوره پودماني كه منجر به مدرك 

كارداني مي شود، مشغول به تحصيل هستند. 
استان  علمي-كاربردي  جامع  دانشگاه  رئيس  شريعتي، 
افراد  يافته  توسعه  كشورهاي  در  داشت:  اظهار  نيز  اصفهان 
براي شغل هاي خود عالوه بر آموزش هاي دانشگاهي و علمي، 

دوره هاي مهارتي را طي مي كنند.
 وي بيان داشت: طيف مهارت آموزی در جامعه بسيار وسيع است 

و بايد تمام ارگان ها براي افزايش سطح مهارت مردم تالش كنند.
و  فني  تخصصي  كاربردي  علمي-  آموزش  مركز  خاتمه  در 

حرفه اي توسط اسماعيلي افتتاح و مورد بازديد قرار گرفت . 

بازديد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پروژه هاي 
در دست احداث آموزش فني و حرفه اي شهرستان ايالم 

دكتر شيخ االسالمي به همراه هيأت همراه از پروژه هاي در 
دست احداث كارگاه هاي آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي 

شهرستان ايالم بازديد به عمل آورد.
در اين بازديد، مرادنژادي مدير كل آموزش فني و حرفه اي 
هاي  پروژه  تجهيز  و  احداث  روند  تشريح  ضمن  ايالم  استان 
مهمانسرا و سوله هاي آموزشي مركز به تخصيص اعتبارات و 

با حضور وزير كشور صورت گرفت :
مركز  در  اي  و حرفه  فني  كارگاه آموزش  اندازي  راه 

ترك اعتياد استان البرز

هم زمان با افتتاح بزرگترين مركز ترك اعتياد استان البرز به 

توجه هرچه بيشتر به اعتبارات باقي مانده اشاره كرد. 
در ادامه وی با بيان اين نكته كه طرح اجراي  مشاغل خانگي 
باشد  مي  انجام  در حال  اشتغالزا  و  موفق  عنوان يك طرح  به 
گفت: با حمايت بانك هاي عامل شاهد به ثمر نشستن اين طرح 

در آينده نزديك خواهيم بود .
سفرهاي  مصوب  شده،  ياد  هاي  پروژه  است  بذكر  الزم   
بودند كه هم  ايالم  استان  به  رياست جمهوری و هيأت دولت 

اكنون مراحل تكميلي و تجهيزاتي خود را طي مي كنند.
اين گزارش افزود: دكتر شيخ االسالمي وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از برگزاري دوره آموزشي مهارت و فناوري در ايالم بازديد 

به عمل آورد و در جمع همكاران اين اداره كل حضور يافت . 
و  مهارت  هاي  آموزش  داشت:  اظهار  اين خصوص  در  وی 
فناوري به عنوان بنياني براي توانمندسازي سرمايه هاي انساني 
و تربيت نيروي انساني مؤمن، متخصص و كارآفرين است و اين 
بوده  بازار كار  نياز  و  افراد  استعدادهاي  با  آموزش ها متناسب 
كه با استفاده بهينه از ظرفيت بخش هاي مختلف بومي اعم از 
دولتي و غير دولتي يكي از اولويت هاي راهبردي براي سرآمدي 

ايران اسالمي در منطقه و جهان است.  
الزم به ذكر است، دوره آموزشي مهارت و فناوري با حضور 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  كل  اداره  همكاران  تمامی 
برگزار  كل  اداره  اين  اجتماعات  سالن  در  تابعه  مراكز  و  ايالم 
شد و عزيزي مدير كل امور اداري و منابع انساني و دو نفر از 
كارشناسان سازمان به عنوان مدرس به مدت 12 ساعت دوره 

ياد شده را تدريس كردند.
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افتتاح مركز آموزش علمي - كاربردي تخصصي فني و 
حرفه اي در كنگان

آيين افتتاح مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فني و 
حرفه اي كنگان با حضور جهانبخش استاندار بوشهر، يزدان شناس 
فرماندار، حجت االسالم محمودي امام جمعه و جمعي ديگر از 

مقامات دستگاه هاي اجرايي شهرستان كنگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
و  فني  تخصصي  علمي-كاربردي  آموزش  مركز  بوشهر،  استان 

حرفه اي كنگان توسط استاندار بوشهر افتتاح شد.
اين  در  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  خمسه 
تصويب  به  توجه  با  جاري  سال  در  داشت:  بيان  خصوص 
و  فني  آموزش  سازمان  علمي-كاربردي  عالي  آموزش  مؤسسه 
دانشگاه جامع  با  تعامل  با  بوشهر  استان  اي  كشور، در  حرفه 
علمي- كاربردي دو مركز علمي -كاربردي فني و حرفه اي را 

در شهرستان های بوشهر و كنگان راه اندازي كرده ايم.
خمسه اضافه كرد: در حال حاضر در مركز كنگان 65 نفر 
در  و جوشكاري  اتومكانيك  دقيق،  ابزار  رشته  در سه  دانشجو 
دوره پودماني كه منجر به مدرك كارداني مي شود مشغول به 

تحصيل هستند.
آموزشي  كارگاه هاي  از  و هيأت همراه  استاندار  در خاتمه 

مركز كنگان بازديد كردند.

كل  اداره  بين  آموزشي  همكاري  نامه  تفاهم  انعقاد 
آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري و 

سپاه قمر بني هاشم )ع( 

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
استان چهارمحال و بختياري، تفاهم نامه همكاري آموزشي بين اين 
اداره كل و سپاه قمر بني هاشم )ع( با موضوع آموزش كاركنان نظام 

وظيفه و سربازان منعقد شد.
سعيدي، مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال 
بيان  استان، ضمن  آموزش سپاه  و بختياري، در ديدار مسؤول 
سياست هاي سازمان در ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي افزود: 
نياز جامعه امروز كاربردي كردن آموزش هاي تئوري است و اين 
افزايش  با  تا  دارد  تمامی عرصه ها سعي  با حضور در  اداره كل 
مهارت جوانان جوياي كار آنان را آماده فعاليت هاي توليدي و 

صنعتي نمايد.
مسؤول آموزش سپاه استان نيز با اظهار خوشنودی از امضاي 
اين تفاهم نامه افزود: آموزش هاي مهارتي و كارگاه هاي آموزش 
فني و حرفه اي در كنار پادگان ها، جوانان را نسبت به افزايش توان 
فني راغب تر مي سازد و سربازان مي توانند در اوقات فراغت 

بوشهر

تهران

  چهارمحال و بختياري

تقدير فرماندار شهرستان پاكدشت از مركز آموزش فني 
و حرفه اي شماره 16 استان تهران درامر اشتغال زايی

فرماندار شهرستان پاكدشت از سرپرست مركز شماره 16آموزش 
فني و حرفه اي تهران در جلسه شورای اداری فرمانداری پاكدشت 

تقدير به عمل آورد. 
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی وحرفه ای 
استان تهران، تعهد اشتغال زايی اين شهرستان در سال 1390، 
يك هزار و 200 نفر می باشد كه اين مركز با اشتغال يك هزار 
و 226 نفر تا پايان آبان ماه سال جاري، فراتر از تعهد خود عمل 

كرده است. 
فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  كه  جلسه  اين  پايان  در 
پاكدشت برگزار شد، فرماندار شهرستان با اهداء لوح سپاس از 
زحمات مرادی سرپرست مركز شماره 16 تقدير به عمل آورد. 

دست وزير كشور، اداره كل آموزش فني و حرفه اي اين استان 
كارگاه آموزش فني و حرفه اي جهت ارائه آموزش هاي فني و 
مهارتي به معتادان بهبود يافته را در اين مركز راه اندازي كرد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
استان البرز، محمود محمدحسن مديركل اين اداره كل در زمان 
راه اندازي اين كارگاه آموزشي با تأكيد بر تالش تمامي كاركنان 
مجموعه آموزش فني و حرفه اي استان البرز در جهت مبارزه با 
اعتياد و كمك به معتادان براي رهايي از اين معضل، آموزش هاي 
قابل ارائه در اين كارگاه آموزشي را مطابق با استاندارد ها و نياز بازار 
كار دانست و ابراز اميدواري كرد كه با برنامه ريزي هاي كارشناسان 
اين اداره كل، در آينده شاهد دستاوردهاي رضايت بخش در زمينه  
توانمند سازي معتادان بهبود يافته و به كارگيري اين توانايي ها 

در مسير توسعه و ترقي كشور باشيم.  
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ايشان با اشاره به جذابيت هاي رشته هاي فني و حرفه اي و 
امكانات بسيار خوب مراكز آموزش فني و حرفه اي، تأسيس مراكز 
آموزش علمي-كاربردي در جوار مراكز آموزش فني و حرفه اي را 

نقطه عطفي در جهت بهبود فرآيندهاي آموزشي دانست.
صفايي، فرماندار شهرستان گناباد نيز در اين جلسه با تقدير از 
تمامي كاركنان و مربيان مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان 
براي رسيدن  نقطه عطفي  را  اين مركز آموزشي  افتتاح  گناباد، 
به رشد و تعالي آموزش در سطح شهرستان و اصالح ساختاري 

دانشگاه ها دانست. 
شايان ذكر است، مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فني 
و حرفه اي گناباد در رشته هاي تعمير و نگهداري خودرو، برق و 
ابزار دقيق در مقطع كارداني به صورت پودماني دانشجو می پذيرد. 

خراسان شمالي

مراكز  در  كارداني  دانشجوي  پذيرش  نام  ثبت  آغاز 
اي  حرفه  و  فني  تخصصي  كاربردي  علمي-  آموزش 

خراسان شمالي

ثبت نام پذيرش دانشجوي كارداني در مراكز آموزش علمي- 
كاربردي تخصصي فني و حرفه اي استان خراسان شمالي آغاز 

شد . 
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
خراسان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  شمالي،  خراسان 
شمالي با اعالم اين خبر افزود : مراكز آموزش علمي - كاربردي 
آموزش  رويكرد سازمان  راستاي  در  اي  و حرفه  فني  تخصصي 
فني و حرفه اي مبني بر اجراي آموزش هاي عالي مهارتي، در ترم 
تحصيلي جديد اقدام به پذيرش دانشجوي كارداني در رشته هاي 
برق، الكترونيك و ابزار دقيق، نصب و تعميرآسانسور و پله برقي و 
آشپزي در شهرستان بجنورد و رشته هاي پرورش گل و گياهان 
و  خودرو  نگهداري  و  تعمير  جوشكاري،  مبلمان،  توليد  زينتي، 
نصب و تعمير آسانسور و پله برقي در شهرستان شيروان كرده 

است.
بابايان با اشاره به نحوه اجراي اين دوره ها به صورت پودماني 
و اين كه اين دوره ها  70 درصد به صورت عملي و 30 درصد به 
صورت نظري اجرا خواهند شد، افزود: ثبت نام اين دوره ها بدون 
آزمون ورودي مي باشد و از طريق سايت سازمان سنجش كشور 

به آدرس اينترنتي www.sanjesh.org  صورت می گيرد.

افتتاح اولين مركز آموزش علمي -كاربردي تخصصي 
فني و حرفه اي در استان خراسان رضوي

اولين مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فني و حرفه اي 
در استان خراسان رضوي در شهرستان گناباد با حضور مسؤوالن 

استاني و محلي افتتاح و به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي خراسان رضوي، خوابنما مدير كل آموزش فني 
و حرفه اي خراسان رضوي در مراسم افتتاح اين مركز آموزشي 
ضمن تقدير و تشكر از تمامي دست اندركاران به ويژه مسؤوالن 

اجرايي شهرستان گناباد، بر تداوم اين راه خطير تأكيد كرد.
مهديزاده، معاون اجرايي دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان 
خراسان رضوي در اين جلسه با اشاره به پتانسيل هاي بسيارخوب 
و ظرفيت هاي باال در شهرستان گناباد افتتاح اين مركز آموزشي 

را گام بسيار مهمي در جذب توانمندي هاي نخبگان برشمرد.

خراسان رضوي

از كارگاه هاي فني و حرفه اي براي كسب مهارت بهره گيرند.
نياز  اجراي  جهت  الزم  ريزي  برنامه  سپاه،  داد:  ادامه  وي 
استان  به آموزش فني و حرفه اي  را  نتايج  و  انجام  را  سنجي 

اعالم مي نمايد.
در ادامه راهكارهاي استفاده مطلوب از توانايي ها و ظرفيت هاي 
اجراي  جهت  در  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  و  سپاه 
سپاه  وظيفه  كادر  نياز  مورد  آموزشي  خدمات  ارائه  و  آموزش 
براساس استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي، تجهيز 
كارگاه هاي آموزشي مهارت، استفاده از ظرفيت هاي سپاه در 
برگزاري آموزش ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تفاهم نامه 
استاني در زمينه همكاري بين اداره كل آموزش فني و حرفه 
اي استان چهارمحال و بختياري و سپاه قمر بنی هاشم)ع( به 

امضاء طرفين رسيد.
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آغاز احداث مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران قاين 

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
امام جمعه، فرماندار، نماينده  با حضور  استان خراسان جنوبي، 
مردم قائنات در مجلس شوراي اسالمي، مديركل آموزش فني 
و حرفه اي استان و جمعي از مسؤوالن و مردم شهرستان قاين، 
كلنگ احداث مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران قاين به 

زمين زده شد.
در اين مراسم كه در محل پروژه مركز آموزش فني و حرفه اي 
خواهران قاين برگزار شد، حجت االسالم و المسلمين اصفهاني 
امام جمعه شهرستان قاين، فعاليت هاي آموزش فني و حرفه اي 
را از شاخصه هاي بارز توسعه و ايجاد اشتغال براي جوانان دانست 
و افزود: امروز شاهد هستيم كه تمام دست اندركاران آموزش هاي 
فضاهاي  و  امكانات  كردن  فراهم  با  كنند  مي  تالش  مهارتي 

آموزشي در جهت پيشرفت و تعالي ايران اسالمي گام بردارند.
خوش آيند  مديركل آموزش فني و حرفه اي استان به ظرفيت های 
شهرستان قاين اشاره نمود و گفت: وجود زير ساخت هاي خوبي 
كه در بخش كشاورزي و صنعت در منطقه قائنات وجود دارد، 
ما را بر اين مي دارد تا با گسترش فضاها و كارگاه هاي آموزشي 
و افزايش رشته ها، فضاي مناسبي براي توسعه و رونق بازار كار 

منطقه و ايجاد اشتغال براي مردم فراهم نمائيم.
وي مراكز آموزش فني و حرفه اي برادران و خواهران قاين را 
از فعال ترين مراكز آموزشي استان برشمرد و گفت: اين مراكز 
آموزشي با داشتن 16 كارگاه آموزشي در 43 رشته، توانسته اند 
از ابتداي سال جاری تا كنون با اجراي 2 هزار و 42 نفر- دوره 
آموزشي،351 هزار نفر- ساعت از تعهدات خود را كه معادل 89 
درصد كل تعهدات شهرستان در بخش دولتي مي باشد، اجرايي 

نمايند.
مديركل آموزش فني و حرفه اي استان در ادامه به واگذاري 
مراكز به تعاوني ها اشاره كرد و افزود: با توجه به سياست هاي 
دولت و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در واگذاري مراكز 

به بخش خصوصي و تعاوني ها، آماده ايم مراكز فاقد چارت استان خراسان جنوبي 
را به تعاوني هاي واجد شرايط واگذار كنيم.

خوش آيند از راه اندازي مراكز علمي-كاربردي در شهرستان 
قاين در مهرماه سال آينده در سه رشته كارداني پودماني برق، 
جوشكاري و تعمير و نگهداري خودرو خبر داد و گفت: در حال 
پودماني  رشته  هشت  در  بيرجند  علمي-كاربردي  مركز  حاضر 
الكترونيك)ابزار دقيق(، جوشكاري، توليد مبلمان، ماشين ابزار، 
تعمير و نگهداري خودرو، تعمير و نصب آسانسور، تعمير سخت 
افزار كامپيوتر و نقشه كشي صنعتي در بهمن ماه سال جاري راه 

اندازي شده و دانشجو مي پذيرد.
مديركل آموزش فني و حرفه اي استان، اجراي طرح نظام 
آموزش نوين استاد- شاگردي و تربيت كارگران حرفه اي را از 
نظام  موضوع  افزود:  و  برشمرد  كل  اداره  اين  هاي  برنامه  ديگر 
آموزش نوين استاد- شاگردي اهدافي از جمله، ارتقاء مهارت فني 
و تجربي و تربيت كارگران ماهر آشنا به بازار كار،آگاهي يافتن به 
نحوه اداره كسب و كار و لزوم تسلط كافي به كارهاي عملي و 
اجرايي، دريافت آموزش در حين كار از كارگران و كارفرمايان و 
استادكاران با تجربه و ماهر، آشنايي شاگرد با محيط واقعي كسب 
و كار همراه با خالقيت، ابتكار و پركردن ظرفيت خالي اشتغال 

واحدهاي توليدي و خدماتي دنبال مي شود.
بخش  در  ريالي  ميليون   50 تا   30 اعتبار  تخصيص  از  وي 

مشاغل خانگي براي 300 نفر در شهرستان قاين خبر داد.
خاطر نشان مي شود، پروژه مركز آموزش فني و حرفه اي 
خواهران قاين با 6 كارگاه آموزشي با زير بناي يك هزار مترمربع  
و با اعتباركل 4 هزار و 630 ميليون ريال احداث خواهد شد كه 
مبلغ يك  مركز  اسكلت  و  فوندانسيون  اجراي  برای  اول  فاز  در 
ميليون و 610 ريال از محل تملك دارائي هاي سرمايه اي استان 

تخصيص يافته است.

خوزستان

راه اندازي رشته جديد آزمايشگاه شير خام در شهرستان 
شوش

معاون فني و آموزشي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
خوزستان از تجهيز و راه اندازي رشته جديد آزمايشگاه شير خام 

در شوش خبر داد.
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سمنان

پوشش  تحت  سمنان  استان  اجتماعي  ديدگان  آسيب 
آموزش هاي فني و حرفه اي قرار مي گيرند

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان با معاونت 
استان،  اين  دادگستري  جرم  وقوع  از  پيشگيري  و  اجتماعي 

تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
 ابراهيم محمودي مديركل آموزش فني و حرفه اي استان 
سمنان در اين خصوص گفت: اين تفاهم نامه در راستاي اجرايي 
نمودن تفاهم نامه كشوري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي 
وقوع  از  جلوگيري  و  كاهش  منظور  به  و  قضائيه  قوه  و  كشور 
جرم و آسيب هاي اجتماعي  منعقد شده است و  بر اساس آن  
آسيب ديدگان اجتماعي و يا در معرض آسيب نظير زندانيان، 
 ... خانواده زندانيان، زنان سرپرست خانوار، كودكان خياباني و 
تحت پوشش آموزش هاي فني و حرفه اي قرار خواهند گرفت . 
اهميت موضوع كاهش جرم و آسيب هاي  به  اشاره  با  وي 
اجتماعي در منطقه و حمايت از آسيب ديدگان اجتماعي يا در 
معرض آسيب گفت: فراهم سازي زمينه آموزش و نيز همكاري 
دو دستگاه جهت فرهنگ سازي، حمايت و هدايت آنها به سوي 
ديگر  از  اجتماعي  هاي  آسيب  و  جرم  كاهش  جهت  اشتغال 

اهداف اين تفاهم نامه به شمار مي آيد. 
استان سمنان همچنين   اي  و حرفه  فني  آموزش  مديركل 
ديدگان  آسيب  شغلي  و  آموزشي  سنجي  نياز  و  شناسايي 
سبك  جرايم  اولويت  ترتيب  به  آنها  هاي  خانواده  و  اجتماعي 
و معرفي آنها به اداره كل فني و حرفه اي جهت آموزش را از 
وظايف معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري 

استان بر اساس اين تفاهم نامه اعالم كرد.
 شايان ذكر است، در جلسه امضاي تفاهم نامه كه در محل 
سمنان  استان  اجتماعي  حفاظت  و  پيشگيري  مردمي  ستاد 
برگزار شد، گزارش عملكرد آموزش در زندان و اردوگاه در سال 
1390 توسط مديركل آموزش فني و حرفه اي استان سمنان 

ارائه شد. 
برگزاري  و  دستگاه  دو  از  متشكل  استاني  كميته  تشكيل   
و  سال  طول  در  نياز  هنگام  در  اجرايي  و  هماهنگي  جلسات 
برگزاري جلسات در سطح شهرستاني بين مراكز آموزش فني و 
حرفه اي هر شهرستان با دادگستري شهرستان مربوطه از ديگر 

مصوبات اين جلسه به شمار مي آيد. 

صدور بيش از 2 هزار و 500 فقره مجوز مشاغل خانگي 
در اداره كل آموزش فني و حرفه اي زنجان

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان زنجان، بيش از 2 هزار و 500 فقره مجوز مشاغل خانگي 
مستقل و 13 فقره مجوز مشاغل خانگي پشتيبان توسط اين اداره 

كل صادر شده است.
قاسم صيادي مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان زنجان با 
بيان اين مطلب گفت: در 9 ماهه سال جاري 63 نفر از متقاضيان 
مشاغل خانگي به ميزان يك هزار  و 870  ميليون ريال جهت 
دريافت تسهيالت به بانك معرفي شدند و همچنين 582 نفر به 
ميزان 24 هزار و 529 ميليون ريال از اعتبارات ساير دستگاه ها 

از تسهيالت مشاغل خانگي بهره مند شدند.
وري  بهره  افزايش  از  اعم  طرح  اين  اهداف  بيان  با  صيادي 
افزايش  و  اشتغال  سرمايه، صرفه جويي در هزينه هاي جانبي 
درآمد خانوار خاطرنشان كرد: متقاضيان مشاغل خانگي مي توانند 
با مراجعه به دستگاه هاي اجرايي صادر كننده مجوز مرتبط با حرفه 
مورد تقاضا، نسبت به ثبت نام خود به صورت مستقل، پشتيبان و 

خوشه اي اقدام نموده و تسهيالت مورد نياز را دريافت نمايند.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان ادامه داد: متقاضيان 
مي توانند با مراجعه به پايگاه اطالع رساني اداره كل آموزش فني 
و حرفه اي استان زنجان به آدرس www.zntvto.ir و ورود به 
بخش مشاغل خانگي  و يا مراكز آموزشي تابعه اطالعات الزم را 

در اين خصوص كسب نمايند. 

زنجان

شهرام ماليي گفت: اين كارگاه در پي انعقاد تفاهمنامه بين 
و  فني  آموزش  مركز  و  خوزستان  پگاه  پاستوريزه  شير  شركت 

حرفه اي شوش درمحل شركت داير شده است.
وی افزود: دركارگاه جديد آزمايشگاه شير خام عالوه بر آموزش 
كاركنان شركت شير پگاه، كارآموزان معرفي شده از سوي مركز 
آموزش فني و حرفه اي نيز مي توانند توسط مربيان متخصص 

آموزش ديده و گواهينامه مهارت دريافت نمايند.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  آموزشي  و  فني  معاون   
استان خوزستان خاطرنشان كرد: ايجاد اين كارگاه آموزشي كه 
مي شود،  در سطح كشور محسوب  كارگاه  اولين  نوع خود  در 
زمينه الزم را براي ايجاد اشتغال در منطقه و تربيت نيروي ماهر 

در بخش توليد محصوالت لبني فراهم مي آورد.



13
90

ي  
  د

ت /
هار

ه م
نام

بر
خ

17

 - علمي  آموزش  مركز  نام  ثبت  مرحله  دومين  آغاز 
كاربردي تخصصي فني و حرفه اي زاهدان

دومين مرحله ثبت نام دوره هاي پودماني رشته هاي فني و 
حرفه اي در مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فنی و حرفه ای 

شهرستان زاهدان  از 20 تا 27 بهمن ماه آغاز می شود. 
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان سيستان و بلوچستان، محمد جهانتيغي، مدير كل آموزش 
فني و حرفه اي استان با اعالم اين خبر اظهار داشت : به منظور 
ارتقاء سطح علمي و مهارتي نيروي انساني متخصص و كارآمد 
جهت ورود دانش آموختگان ماهر دانشگاهي به بخش صنعت، 
و بازار كار، مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فنی و حرفه ای 
مقطع  در   1390-91 دوم  سال  نيم  براي  زاهدان  شهرستان 
كارداني ناپيوسته به روش پودماني دانشجوي مرد و زن مي پذيرد.

جهانتيغي افزود: رشته هاي برق، الكترونيك و ابزار دقيق و 
تعمير و نگهداري خودرو، جوشكاري، ارتباطات و فناوري اطالعات 
)ICT ( در مركز آموزش علمي-كاربردي تخصصي فني و حرفه اي 

زاهدان ارائه مي شود.
آزمون  بدون  پودماني  نام در دوره هاي  ثبت  داد:  ادامه  وي 
ديپلم  كل  معدل  اساس  بر  دانشجويان  گزينش  و  بوده  ورودي 
پيش  دوره  گذراندن  به  نيازي  داوطلبان  و  گيرد  مي  صورت 

دانشگاهي ندارند.
مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان سيستان و بلوچستان 
خاطر نشان كرد:  عالقمندان  مي بايست ضمن دريافت دفترچه 
راهنماي ثبت نام از دفاتر پستي اقدام به ثبت نام اينترنتي  از 
آدرس  به  كشور  سنجش  سازمان  رساني  اطالع  پايگاه  طريق 

www.Sanjesh.org نمايند.

سيستان و بلوچستان

صدور بيش از 4 هزار و 300 مجوز ايجاد مشاغل خانگي 
در فارس

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس تاكنون 4 هزار 
و 320 مجوز ايجاد مشاغل خانگي صادر كرده است.

فارس

 مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان فارس با بيان اين 
مطلب گفت: رشته هاي خياطي، خدمات رايانه، صنايع دستي و 
نقشه كشي ساختمان بيشترين متقاضيان صدور مجوز مشاغل 

خانگي را در سطح استان داشته اند.
مرتضي مبرايي با بيان اينكه آموزش فني و حرفه اي استان 
را داشته  نفر  به 800  ارائه تسهيالت  امسال فقط مجوز  فارس 
است، گفت: اين ظرفيت اكنون تكميل شده است، ضمن اينكه از 
همان ابتدا هم هدف اصلي از ارائه مجوز مشاغل خانگي فقط ارائه 

تسهيالت بانكي نبوده است.
 وي همچنين داشتن گواهينامه آموزش فني و حرفه اي را 
از شروط اصلي صدور مجوز مشاغل خانگي عنوان كرد و افزود: 
متقاضيان مي توانند جهت در خواست صدور مجوز، به اداره كل 
آموزش فني و حرفه اي استان فارس و يا مركز آموزش فني و 

حرفه اي خواهران شيراز مراجعه كنند.

آموزش بيش از9400نفر در آموزشگاه هاي آزاد فنی و 
حرفه ای استان قم

9 هزار و 429 نفر در بيش از  220آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 
ای فعال در استان قم طي 9 ماه سال جاري آموزش هاي مهارتي 

را فرا گرفتند.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
اداره مؤسسات كارآموزي آزاد  استان قم، حسين خاني، رييس 
استان ضمن ارائه اين آمار اعالم داشت: از اين تعداد كارآموز 6 
هزار و 575 كارآموز زن  و2  هزار و 854 كارآموز مرد مي باشند.

قم

كردستان

ارائه بيش از 230 هزار نفر ساعت آموزش هاي فني 
و حرفه اي به روستائيان كردستان

اداره كل آموزش  برنامه ريزي  معاون آموزش، پژوهش و 
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اعالم آمادگی اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 
به  ای  و حرفه  فني  ارائه آموزش هاي  برای  كرمانشاه 

كشور عراق

طي  كرمانشاه  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره 
غرب  در  خارجه  امور  وزارت  نمايندگي  رئيس  با  كه  نشستي 
و  فني  هاي  آموزش  ارائه  براي  را  آمادگي خود  داشت،  كشور 

حرفه اي به كشور عراق اعالم كرد.
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل  جلسه  اين  در 
كرمانشاه با تأكيد بر توانمندي ها و ظرفيت های مهارت آموزي 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: اين اداره كل با 
راه اندازي كارگاه هاي جديد و متناسب با نياز بازارهاي داخلي 
و خارجي مي تواند با ارائه توانمندي هاي خود در رشته هاي 
مهارتي متنوع و مختلف نظير ساختمان سازي نوين به روش 
LSF و ICF و كارگاه UPVC در راستاي ارتقاء سطح مهارت، 

نيروهاي كار متخصص و ماهر  را تربيت نمايد. 
فرشيد اميري با اشاره به جايگاه ويژه سازمان آموزش فني 
و حرفه اي  كشور گفت: عالوه بر ارائه آموزش هاي مهارتي به 
جوانان عراقي در استان و با استفاده از كارگاه و تجهيزات اين 
اداره كل مي توانيم اين توانمندي ها را در داخل كشور عراق 

نيز با به كارگيري مربيان مجرب ارائه دهيم.
تجهيز و راه اندازي كارگاه هاي جديد دركشور عراق با بهره مندي از 
دستگاه ها، ماشين ابزار و امكانات و تجهيزات ساخت متخصصان 
بررسي  و  بحث  مورد  كه  بود  محورهايي  ديگر  از  كشور  داخل 

قرارگرفت.
توسعه منابع انساني كشور عراق از طريق ارائه آموزش هاي 

مهارتي ويژه از ديگر اهداف اين مذاكره بود.
در پايان اين نشست، معصومي رئيس نمايندگي وزارت امور 
مراكز  آموزشي مختلف  كارگاه هاي  از  خارجه در غرب كشور 

كرمانشاه

آموزش  ساعت   - نفر  هزار   212 از   بيش   ارائه 
مهارتی در مراكز جوار دانشگاهي كرمان

ارائه   از  كرمان  استان  اي  و حرفه  فني  آموزش  مدير كل 
212هزار و 276 نفر- ساعت آموزش مهارت در مراكز جوار 

دانشگاهي استان كرمان طي 9 ماهه سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
فني  آموزش  مديركل  نژاد،  ابراهيمي  مهدي  كرمان،  استان 
قالب   تعداد آموزش در  اين  استان كرمان گفت:  و حرفه اي 

يك هزار و 987 دوره آموزشي ارائه شده است.
وي با اشاره به استقبال روز افزون دانشجويان از دوره هاي 
آزاد  دانشگاه  دانشگاهي  جوار  مركز  افزود:  مهارتی  آموزشي 
نفر-   337 و  هزار   71 و  دوره  نفر-  با774  كرمان   اسالمي 
ساعت در قالب 23 رشته و مركز جوار دانشگاه شهيد باهنر 
با 719 نفر- دوره و 8 هزار و 324 نفر- ساعت در قالب 27 
خود  به  را  ها  آموزش  اين  حجم  بيشترين  آموزشي  رشته 

اختصاص داده اند.
با 30  نور كرمان  پيام  نژاد اضافه كرد: دانشگاه  ابراهيمي 
نفر- دوره و 48 هزار و 998 نفر- ساعت در قالب 11 دوره 
 35 با  چمران  شهيد  فني  دبير  تربيت  دانشكده  آموزشي، 
نفر- دوره و 234 نفر- ساعت، دانشگاه آزاد رفسنجان با 49 
نفر- دوره و 2940 نفر- ساعت و دانشگاه پيام نور باغين با 
51 نفر- دوره و يك هزار و 624 نفر- ساعت آموزش مهارتي 

نيز از اين دوره هاي مهارتي بهره مند شدند.
وي با اشاره به انتقال بحث بيكاري به قشر تحصيلكرده و 
مهارت  پيشرفته  دانشگاهي كشور تصريح كرد: در كشورهاي 
در  بيكاري  معضل  رفع  و  دارد  زيادی  بسيار  اهميت  آموزي 
به  و  آموزي در جامعه  نيز در گروی گسترش مهارت  جامعه 
خصوص برای دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهی است.  

كرمان

جبران  منظور  به  گفت:   كردستان  استان  اي  حرفه  و  فني 
فاقد مركز آموزش  و  نقاط دور دست  ثابت در  كمبود مراكز 
فنی و حرفه ای با اعزام كاروان ها در قالب تيم هاي  سيار در 
روستاهاي تابعه شهرستان هاي استان كردستان 230هزار و 
804 نفر ساعت آموزش هاي فني و حرفه اي و مهارتي در 
39 كارگاه آموزشي طي 92 دوره در 36 روستا در 9 ماهه 

سال جاري ارائه شده است.
تركيب  از  واحدها  اين  از  يك  هر   : كرد  نشان  خاطر  وي 
با  آموزشي  متنوع  هاي  رشته  در  مربي  چند  يا  و  يك 
به   اثربخش  و  مختلف  هاي   رشته   در  آموزشي  تجهيزات 
را  نياز   مورد  مهارتي  هاي  آموزش  و  اعزام  شده  روستاها  

ارائه كرده اند.
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كهگيلويه و بوير احمد

   گيالن

كل  اداره  بين  آموزشی  همكاري  نامه  تفاهم  انعقاد 
نيروي  فرماندهي  و  گيالن  اي  حرفه  و  فني  آموزش 

انتظامي استان

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي گيالن، 
در راستاي منويات فرماندهي معظم كل قوا، پيگيري هاي ستاد كل 
نيروهاي مسلح مبني بر اجراي دقيق و صحيح دوره هاي آموزش فني 
و حرفه اي سربازان نيروهاي انتظامي، تفاهم نامه همكاري آموزشي 
از فرماندهي  نمايندگي  به  پاسدار محمود شعباني  بين سرهنگ 
انتظامي گيالن و رسول شمشادي مديركل آموزش فني و حرفه اي 

ارائه حدود 50 هزار نفر- ساعت آموزش به عشاير در 
استان كهگيلويه و بويراحمد

و  كهگيلويه  اي  حرفه  و  فني  آموزش  كل  مدير  آقايي   
نفر ساعت آموزش   ارائه 48 ميليون و 538 هزار  از  بويراحمد 

مهارت در  9 ماهه سال جاري در بخش عشاير خبرداد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
اين خبر  گفت: جامعه  اعالم  با  آقايي  بويراحمد،  و  كهگيلويه 
در  اي  كننده  تعيين  و  مؤثر  نقش  همواره  باز  دير  از  عشايري 
مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور داشته و بدون شناخت عميق 
از خصوصيات ويژه اين قشر، برنامه ريزي دراز مدت و خدمات 

رساني روزمره موفق نخواهد بود. 
وي افزود: مراكز آموزش فني و حرفه اي گزينه اي مناسب 
برای آموزش عشاير در عرصه هاي مختلف بوده و سبب ارتقاء 
كيفيت محصوالت اين قشر و درآمدزايي مناسب در ساير زمينه ها 

مي باشد.

گلستان

صنعت  كارگران  براي  مهارت  پروانه   5500 از  بيش 
ساختمان استان گلستان صادر شد

آموزش  كل  اداره  مهارت  ارزشيابي  و  اداره سنجش  رييس 
فني وحرفه اي استان گلستان از صدور 5 هزار و 517 پروانه 
صنعت  كارگران  براي  جاري  سال  ماه  آذر  پايان  تا  مهارت 

ساختمان استان گلستان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان گلستان رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت اين اداره 
كل با اشاره به عملكرد 9 ماهه حوزه سنجش و ارزشيابي مهارت 
گفت: اين تعداد پروانه مهارت براي شاغالن فعال بخش صنعت 
ساختمان در حرفه هاي بناي سفت كار، آرماتور بند، قالب بند 
و كفراژبند، جوشكار اسكلت، بتن ساز و بتن ريز، عايق كاري، 
برداري، سنگ كاري، درب و پنجره سازي، كاشيكاري،  نقشه 
...  صادر  لوله كشي و  گچ كاري، برقكار ساختمان، تأسيسات 

شده است.
وی افزود : تعداد 8 هزار نفر متقاضي شركت در آزمون هاي 
دريافت  جاري جهت  سال  در  ساختمان  تعيين سطح صنعت 
در  تعداد  اين  سنجش  كه  اند  نموده  نام  ثبت  مهارت  پروانه 

استان منعقد شد.
بنا بر اين گزارش، ارائه آموزش به سربازان براساس موضوعات 
و توافق طرفين، طراحي و برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي 
در طول مدت تعيين شده )سال1391(،برگزاري آزمون مهارت 
و صدور گواهينامه مهارت براي فراگيران در صورت قبولي در 
آزمون هاي مربوطه، تجهيز كارگاه فني و حرفه اي در قرارگاه 
از  قبلي  توافق  برابر  گيالن  استان  انتظامي  نيروي   2 شماره 

تعهدات مركز آموزش فني و حرفه اي استان گيالن است.
فرماندهي  نامه  تفاهم  اين  براساس  افزود:  گزارش  اين 
سربازان  بين  موقع  به  رساني  اطالع  گيالن،  استان  انتظامي 
انتظامي مركز استان و شهرستان هاي انتظامي تابعه، تمهيدات 
الزم در خصوص حضور به موقع سربازان در مركز آموزش فني 
و حرفه اي استان گيالن و شهرستان ها برابر زمانبندي تعيين 
شده قبلي جهت آموزش هاي الزم، معرفي حداقل 200 نفر از 
سربازان به مركز آموزش فني و حرفه اي استان و شهرستان ها 

را برعهده گرفت.

آموزش فني و حرفه اي خواهران و برادران كرمانشاه بازديد كرد 
و از نزديك با امكانات، تجهيزات و قابليت هاي مهارت آموزي 

در اين مراكز آشنا شد. 
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آيت ا... دري نجف آبادي :
آموزش هاي مهارتي زمينه ساز توسعه همه جانبه كشور است

با حضور حضرت آيت ا... دري نجف آبادي نماز خانه مركز 
برداري  بهره  مورد  )عج(  امام مهدي  اي  و حرفه  فني  آموزش 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 
استان مركزي، در آيين افتتاح و بهره برداري از نماز خانه مركز 

مركزي

اختصاص 55 ميليارد ريال تسهيالت مشاغل خانگي به 
متقاضيان در استان مازندران

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

مشاغل  تسهيالت  براي  ريال  ميليارد   55 مازندران،  استان 
خانگي به متقاضيان در استان مازندران اختصاص يافته است 
كه 3 هزار و 125 پرونده در همين زمينه تشكيل و به بانك هاي 

عامل ملي و ملت ارسال شده است.
اي  و حرفه  فني  آموزش  مدير كل  نژاد،  عبدالرضا شريعت 
استان مازندران در اين باره گفت: در اجراي مصوبات كارگروه 
دستور  حسب  و  مازندران  استان  گذاري  سرمايه  و  اشتغال 
استاندار براي تسريع و تسهيل پرداخت تسهيالت قرض الحسنه 
مشاغل خانگي با تمامي بانك هاي عامل استان جلساتي برگزار 

شده است.
وي تصريح كرد: روان سازي پرداخت تسهيالت، تسريع در 
پرداخت تسهيالت و ارايه آمار شفاف و دقيق و اطالع رساني به 

متقاضيان از مهمترين مباحث مطرح شده بوده است.
از  داد:  ادامه  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مديركل 
اجراي  جاري،  سال  در  اشتغال  ايجاد  هاي  سياست  مهمترين 
قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و كسب و كارهاي 
براي  خوبي  اقدامات  دستگاه  اين  در  كه  باشد  مي  كوچك 

متقاضيان به عمل آمده است.
شريعت نژاد ادامه داد: يك هزار و 685 پرونده با مبلغ 30 
ميليارد ريال به بانك ملت و يك هزار و 340 پرونده با مبلغ 

250 ميليارد ريال به بانك ملي ارجاع شده است.
وي ضمن تشكر از مديران بانك هاي عامل ملي و ملت در 
به  براي پرداخت تسهيالت  راستاي همكاري و مساعدت الزم 
متقاضيان و پرونده هاي معرفي شده گفت: وحدت رويه اي در 
حوزه پرداخت تسهيالت به متقاضيان وجود دارد كه بانك هاي 

عامل نهايت همكاري را دارند.

مازندران

مدير كل دفتر مركزی حراست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: 
يكی از بزرگترين افتخارات ما سهيم بودن در شكوفايی 

اقتصادی و امنيت اجتماعی جوانان است

به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای 
مركزی  دفتر  كل  مدير  آئين  نيك  رضا  علی  لرستان،  استان 
حراست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در جمع رؤسای 
ستادی و مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان اظهار 
داشت از بزرگترين افتخارات ما در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای 
اين است كه در شكوفايی اقتصادی و امنيت اجتماعی جوانان 

سهيم هستيم.
دفتر  كل  مدير  آئين  نيك  رضا  علی  گزارش  همين  بر  بنا 
مركزی حراست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورعنوان 
اندازی  راه  تجهيز،  با  ای  و حرفه  فنی  آموزش  نمود: مجموعه 
و ايجاد كارگاه های آموزشی و ارائه آموزش های كاربردی به 

جوانان نقش بسزائی در ايجاد اشتغال پايدار ايفا می نمايد. 
وی گفت: وقتی احياء شغل در جوان صورت گرفت اقتصاد 
خانواده رونق پيدا می كند، امنيت اجتماعی ايجاد می گردد و 
اين نيز در انتها در شكوفايی اقتصاد و امنيت كشور تاثير گذار 
می باشد، پس می بايست خداوند منان را شاكر باشيم كه اين 
امنيت  و  اشتغال جوانان  تا سهمی در  فرموده  ما  به  را  عنايت 

ملی داشته باشيم .

لرستان

كارشناسان  همكاري  با  با صنعت ساختمان  مرتبط  رشته   17
و آزمونگران مراكز آموزشي تاكنون در حال برگزاري است و تا 

پايان سال جاري ادامه خواهد يافت.
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هرمزگان

همدان

آموزش فني و حرفه اي امام مهدي )عج(  اراك كه با حضور 
آيت ا... دري نجف آبادي، نماينده ولي فقيه و امام جمعه اراك و 
تني چند از مسؤوالن اجرايي استان انجام پذيرفت در سخناني 
بيان داشت: ارتباط با خداوند موجب آرامش و ايجاد نشاط در 

انسان ها مي شود . 
آيت ا... دري نجف آبادي در بخش ديگري از سخنان خود 
بسيار  كاری  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش  ارائه  داشت:  بيان 
مقدس است و اين حركت ارزشمند تأثيرات بسيار فراواني در 

رشد و توسعه همه جانبه كشور خواهد داشت.
امام جمعه اراك گفت: انتقال مناسب آموزش هاي مهارتي 
از  مناسب  شغل  ايجاد  و  فردي  دانش  ارتقاء  ضمن  تواند  مي 

بسياري بزهكاري هاي اجتماعي جلوگيري كند. 
ايشان بيان داشت:  ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي در كنار 
فعاليت هاي اخالقي و فرهنگي به ويژه ترويج نماز باعث تحكيم 
بنيان خانواده خواهد شد و از سويي رشد اقتصادي كشور را در حوزه 
هاي مختلف از جمله هدفمندي يارانه ها و كاهش مصرف حامل هاي 

انرژي به دنبال دارد.
خانه  نماز  افتتاح  مراسم  برگزاري  از  است پس  ذكر  شايان 
اين مركز، آيت ا... دري  نجف آبادي از كارگاه هاي مركز نيز 

بازديد كرد.

امضاي تفاهم نامه همكاري آموزشي اداره كل آموزش 
فني و حرفه اي استان همدان با صداو سيماي مركز همدان

تفاهم نامه همكاري آموزشي با هدف ارتقاء فرهنگ مهارت 
آموزي، بين اداره كل آموزش فني و حرفه اي همدان و صدا و 
سيماي مركز همدان و شركت صوتي و تصويري نمايندگي اين 

استان منعقد شد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره كل  روابط عمومي  به گزارش 
اين  اعالم  با  كل  اداره  اين  كل  مدير  باقري،  همدان،  استان 
خبر گفت: در راستاي اجراي تفاهم نامه مذكور اين اداره كل 
متعهد شده است تا نسبت به اجراي دوره هاي آموزشي مورد 
توافق، برگزاري آزمون پايان دوره و صدور گواهينامه براي قبول 
شدگان دوره هاي آموزشي، در اختيار گذاشتن فضاي آموزش 
و تجهيزات كمك آموزشي موردنياز و پيگيري،تدوين و تصويب 
خبرنگاري  حوزه  شاغالن  موردنياز  آموزشي  استانداردهاي 

براساس ضوابط و مقررات اقدام كند.
مديركل آموزش فني و حرفه اي استان در ادامه بيان داشت: 
تأمين مدرس موردنياز رشته هاي تخصصي و تشخيص، تعيين 
و اعالم نيازهاي آموزشي از مهم ترين تعهدات شركت صوتي و 

تصويري سروش و صدا و سيماي مركز همدان مي باشد.
وي افزود: اجراي دوره هاي آموزشي خبرنگار حوزه سياسي 
و  ساعت   88 مدت  به  زنان  خبرنگار  ساعت،  يكصد  مدت  به 
خبرنگار حوزه كودكان به مدت 91 ساعت مطابق استانداردهاي 
آموزش فني و حرفه اي از اولويت هاي اجراي اين تفاهم نامه است.

گفتني است به زودي محل و زمان ثبت نام دوره هاي مذكور 
از طريق پايگاه اطالع رساني اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

استان همدان اعالم مي شود. 

اجراي دوره نصب و تعمير موتور CNG در استان هرمزگان

تا  سوم  از   CNG موتور  تعمير  و  نصب  آموزش  دوره  دو 
پانزدهم و نيز شانزدهم تا بيست و نهم دي ماه سال جاری در 

استان هرمزگان برگزار شد.
بنا بر اين گزارش طول دوره مذكور 27 ساعت و ظرفيت آن 

تاكنون دو دوره در شهريور ماه  نفر عنوان شده است كه   15
اجرا شده است.

 اين گزارش مي افزايد: دوره تعمير كار سيستم سوخت رساني  
CNG براي ارتقاء و تكميل مهارت كساني است كه تعمير كار 

سيستم سوخت رساني خودرو مي باشند.
شايان ذكر است، ارتقاء مهارت كارگران شاغل در بخش نصب و 
تعمير تجهيزات CNG و تنظيم موتور، در اين دوره اجرا مي شود.
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نامه آموزشی مركز تربيت مربي و  تفاهم  امضاي پيش 
پژوهش هاي فني و حرفه اي و مركز كمك هاي فني 

صنعتي بنگالدش 

به گزارش روابط عمومي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، احسان محمد الكريم مدير پروژه هاي مركز 
صنايع  وزارت  به  وابسته  بنگالدش  صنعتي  فني  هاي  كمك 
بنگالدش، با دعوت رسمي توكلي رييس مركز تربيت مربي و 

پژوهش هاي فني و حرفه اي از اين مركز بازديد كرد.
در اين ديدار دو طرف ضمن ابراز خرسندي از توسعه روابط 
دو  روابط  بيشتر  چه  هر  ارتقاء  به  عالقه،  مورد  موضوعات  در 
سازمان توافق كردند و تفاهم نامه همكاري بر اساس چارچوب 
روابط سازمان جهاني كار و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

ايران امضاء شد.
در اين تفاهم نامه مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و 
حرفه اي با همكاري مركز مشاوره و كمك هاي فني صنعتي 
بنگالدش دوره هايي از قبيل روش هاي نوين آموزش پداگوژي، 
آموزش كار آفريني و مديريت كسب و كار در كشور بنگالدش 
 CAD/CAM وCNC اجرا مي كند. همچنين دوره آموزش

در مركز تربيت مربي اجرا مي شود.
فني  هاي  پژوهش  و  مربي  تربيت  مركز  گزارش  اين  بر  بنا 
با  عملياتي  طرح  يك  تدوين  و  تهيه  در خصوص  اي  حرفه  و 
اي  منطقه  دفتر  كار،  جهاني  سازمان  كارشناسان  مشاركت 
بنگالدش  صنعتي  فني  هاي  كمك  و  مشاوره  ،مركز  آيسسكو 
ارتقاء  راستاي  در  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  و 
استانداردهاي آموزشي و مهارت مركز كمك هاي فني صنعتي 

بنگالدش درسطح بين المللي اقدام مي نمايد.

مركز تربيت مربي

برگزاري دوره آموزش نظام مهارت و فناوري در يزد

حرفه  و  فني  آموزش  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
مهارت  آموزش  نظام  نامه  آيين  آموزش  دوره  يزد،  استان  اي 
از  نفر  استاني و شهرستاني، 250  مقامات  با حضور  فناوري  و 
و مربيان مراكز آموزش  قراردادي  و  پيماني  كارمندان رسمي، 
فني و حرفه اي استان در مركز آموزش آيت ا... خامنه اي يزد 

برگزار شد.
انساني  منابع  و  اداري  امور  كل  مدير  گزارش،  اين  بر  بنا 
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در اولين دوره آموزش 
جامعه  از ضروريات  يكي  را  نظام  اين  فناوري،  و  مهارت  نظام 
فعلي دانست و گفت: نظام آموزش مهارت و فناوري به منظور 
با  و  مهارت  و  دانش  از طريق  اي  گستردگي شايستگي حرفه 
نگرش به محيط كار واقعي، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و 
ايجاد فرصت شغلي براي جوانان تدوين شده است كه در اين 
راستا، ظرف يك سال آينده، ساز و كارهاي الزم تهيه و اجرا 

خواهد شد.
در  هماهنگي  را  نظام  اين  عطف  نقاط  عزيزي  حسن 
سياستگذاري در نظام سازمان آموزش فني و حرفه اي متناسب 
با نياز كشور، كاربست صالحيت هاي حرفه اي ملي، نيازسنجي 
هاي  آموزش  بندي  رتبه  و  كارداني  انساني  نيروي  برآورد  و 

رسمي و غير رسمي بيان كرد.
مدير كل امور اداري و منابع انساني سازمان آموزش فني و 
حرفه اي كشور اهداف اين نظام را اشاعه و نهادينه سازي فرهنگ 
كسب و كار با رويكرد اخالق حرفه اي ذكر كرد و افزود: توسعه 
مهارت هاي فني و حرفه اي بهره گيري از ظرفيت هاي مختلف 
بر  مبتني  آموزشي  نيازسنجي  محور،  تقاضا  رويكرد  با  كشور 
آمايش سرزمين، تأمين نياز آموزش هاي شغلي باالتر و فراهم 
نمودن امكان آموزش هاي بين سطوح از مأموريت هاي نظام 

آموزش مهارت و فناري به حساب مي آيد.
بنا بر اين گزارش هدف از اجراي اين نظام، تربيت و افزايش 
كارآيي و اثر بخشي نيروهاي انساني مورد نياز در بخش هاي 
مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر بر اساس 
استانداردهاي شغلي، فرهنگ بومي و نياز بازار هاي كار داخلي 
و بين المللي و همچنين اشاعه و نهادينه سازي فرهنگ كسب 
و كار مبتني بر استعداد و دانش و با رويكرد ارزش هاي اسالمي 

و اخالق حرفه اي است.

در اين دوره آموزشي عظيم نادري، كارشناس سازمان آموزش 
فني و حرفه اي كشور به عنوان مدرس حضور داشت.

شايان ذكر است : شركت كنندگان در پايان دوره مي توانند، 
گواهينامه  دريافت  به  نسبت  و  كرده  پاياني شركت  آزمون  در 
خود كه در قالب پودمان يا بسته آموزشي ارائه مي شود، اقدام 

كنند.

يزد



13
90

ي  
  د

ت /
هار

ه م
نام

بر
خ

23

1- عناوين دوره های عالی مهارت و فناوری عبارتند از:
الف( كاردانی فنی، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد و 

مهندسی فناوری خبره
ب( كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری

ج( كاردانی مهارتی، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد، 
دكتری مهارت

د( الف و ج

2- آموزش های دوره های مهارت و فناوری طبق كدام 
يک از روش های زير قابل اجرا می باشد؟

الف( حضوری – نيمه حضوری
ب( الكترونيكی – تركيبی – نيمه حضوری

ج( تركيبی – حضوری – الكترونيكی
د( تركيبی – حضوری – نيمه حضوری – الكترونيكی

3- ضوابط و برنامه های اجرايی دستگاه های مختلف در 
خصوص تأمين نيروی انسانی مورد نياز متناسب با كدام 

يک از موارد زير تعيين و تدوين می شود؟
الف( متناسب با نظام آموزش مهارت و فناوری

ب( متناسب با صالحيت حرفه ای 
ج( متناسب با توانمندی نيروی انسانی

د( الف و ب

4- نظام آموزش مهارت و فناوری
الف( ساير نظام های آموزشی را از درجه اعتبار ساقط می نمايد.

ب( ساير نظام های آموزشی را تضعيف می نمايد.
ج( هماهنگي كامل با ساير نظام هاي آموزشي دارد.

د( ارتباطي با ساير نظام هاي آموزشي ندارد.

5- نظام آموزش مهارت و فناوري زمينه آموزش
الف( مادام العمر افراد جامعه در حوزه هاي تخصصي شغلي را 

فراهم مي نمايد.
ب( مادام العمر افراد جوياي كار در حوزه هاي تخصصي شغلي 

را فراهم مي نمايد.
ج( مادام العمر افراد جامعه در حوزه هاي پژوهشي را فراهم مي نمايد.
د( مادام العمر افراد جوياي كار در حوزه هاي پژوهشي را فراهم مي نمايد.

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور همزمان با گراميداشت سي و سومين سالگرد پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي برگزار مي كند: 

» مسابقه نظام آموزش مهارت و فناوري «
از عالقمندان دعوت مي شود، براي شركت در مسابقه به پايگاه اطالع رساني سازمان آموزش فني و حرفه اي 

كشور به آدرس  WWW.IRANTVTO.IR بخش اطالعيه هاي مهم مراجعه نمايند.
به تعدادي از برندگان به قيد قرعه جوايزي نفيس اهدا مي گردد.

6- نياز سنجي مستمر آموزشي مبتني بر چه اصولي مي باشد؟
الف( آمايش سرزمين و برنامه ريزي

ب( سازمان دهي و هدايت آموزش هاي مهارت و فناوري
ج( آمايش بين المللي و هدف گذاري

د( الف و ب

7- به منظور هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي شوراي 
سياست گذاري و ملي مهارت و فناوري كه از اين پس به اختصار 

شورا ناميده مي شود تعداد اعضايش چند نفر مي باشد؟
الف( 9
ب(10
ج( 11

د( 8

چه  بر  اي  حرفه  صالحيت  سطوح  تعيين  و  ارزيابي   -8
معيارهايي مي باشد؟

الف( تجربه، استعداد
ب( ممارست و اعطاي مدرك

ج( افزايش دانش و مهارت
د( الف و ب

مجري  كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان   -9
كداميک از دوره هاي آموزشي مي باشد؟

الف( دوره هاي عالي مهارت و فناوري
ب( دوره هاي آموزشي با ماهيت غير فني

ج( دوره هاي عالي نظري
د( دوره هاي آموزش تكميلي بين سطوح تحصيلي

10- حداقل سهم آموزش هاي مهارتي در محيط كار بر اساس 
هاي  دوره  براي  ممارست و تمرين عملي شكل مي گيرد، 
دوره  كل  درصد  چند  تحصيلي  سطوح  بين  تكميلي 

خواهد بود؟
الف( 60 درصد
ب( 30 درصد
ج( 70 درصد
د( 50 درصد
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شوراي سياست گذاري و تحريريه: محمد حسين حاجلو، وحيد وزيري راد، 
محبوبه رنجبر

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

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

ويراستار: ربابه بهرامي هيدجي 
عكس: غالمرضا شيخي 

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

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

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

زمــان برگزاري همـايش: خـرداد ماه 1391
مهلت ارسال خالصه مقاالت: 20 اسفند ماه 1390
مهلت ارسال اصل مقاالت: 15 ارديبهشت ماه 1391

اساتيد ، پژوهشگران ، صاحب نظران، دانشجويان و كارشناسان عالقمند به ارسال مقـاله مي توانند 
به پايگاه اينترنتي همايش به نشاني http://hamayesh.irantvto.ir   مراجعه نمايند.

مقاالت برگزيده در يكي از مجالت معتبر علمي منتشر خواهد شد.
دبيرخانه همايش : تهران - خيابان آزادي - نبش خوش جنوبي - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
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