
خبرنامه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور    
خرداد ماه  1392

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به زودی برگزار می كند:

آزمون استخدامی جذب 550 نفر مربی آموزش فنی و حرفه ای

»پيك مهارت«، نخستين نشريه حوزه آموزش هاي مهارتي منتشر شد
 

از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور منتشر شد: اولين نشريه علمی – ترويجی آموزش های مهارتی

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميسيون ملي يونسكو- ايران

شرایط شرکت در آزمون استخدامی جذب550 مربی آموزش فنی و حرفه ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
در روزنامه های کثیراالنتشار اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اژدر ولی خانی، معاون اداری و پشتیبانی این سازمان با اعالم 
این خبر بیان داشت: می بایست، یک سوم نیروهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه ستاد و دو سوم در حوزه صف 
با عنوان مربی فعالیت کنند که در 5 تا 6 سال اخیر از آنجا که تعداد مراکز آموزش فنی و حرفه ای این سازمان افزایش یافته و 

هیچ گونه جذبی صورت نگرفته است، این امر محقق نشده است.
ولی خانی با اشاره به این که در حال حاضر بالغ بر 2 هزار و 150 نیروی مربی و3 هزار و 500 نیروی ستادی غیر مربی در این 
سازمان مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: در راستای اصالح هرم نیروی انسانی شاغل در این سازمان، ابتدا در سال1391 
نسبت به چارت دار کردن مراکز آموزشی فاقد چارت این سازمان اقدامات الزم صورت گرفت و بیش از 260 مرکز چارت دار شدند.

وی در ادامه بیان داشت: همچنین با پیگیری های بعمل آمده در سال گذشته به منظور نزدیک کردن تعداد مربیان به استاندارد 
مورد نیاز، 4 هزار و 876، مجوز تغییر وضعیت استخدامی مربیان غیر رسمی این سازمان از مجلس شورای اسالمی اخذ شده است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: با چارت دارشدن 260 مرکز آموزشی این سازمان، 
بالغ بر یکهزار پست مربی به پست های موجود سازمان اضافه شدند و زیرساخت های الزم برای جذب مربیان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: در مرحله اول متقاضیان در آزمون عمومی)نظری( شرکت خواهند نمود که در صورت قبولی و اخذ 60 درصد 
نمره به مرحله آزمون عملی راه خواهند یافت.

ادامه در صفحه 2
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ادامه صفحه 1
معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور بیان داشت: تشکیل کمیته استخدام با توجه به دستور 
در  استخدامی  سهمیه   550 تعیین  سازمان،  محترم  ریاست 
مرحله اول و توزیع استانی براساس شاخص ها و چارت سازمانی 
موجود در استان ها، تعیین پست های بالتصدی مربی به همراه 
استان ها  حرفه های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه ای 
با همکاری دفتر بودجه و تشکیالت و نمایندگان استان ها در 
مرکز تربیت مربی، تعیین سهمیه ایثارگران با هماهنگی بنیاد 

برنامه  قانون   44 ماده  و  بند  براساس  ایثارگران  امور  و  شهید 
پنجم از جمله اقدامات صورت گرفته درخصوص انجام مراحل 

استخدام مربیان است.
ولی خانی افزود: از جمله اقدامات دیگر می توان به ایجاد 
مجوزهای  ورود  ایران،  کارمند  سایت  در  سازمانی  ساختار 
استخدامی در سایت کارمند ایران، تهیه و تدوین فرم مشخصات 
و  بودجه  دفتر  به  ارسال  و  مربوطه  های  پست  شاغل  و  شغل 

تشکیالت برای تأمین اعتبار اشاره کرد.

»پیک مهارت«، نخستین نشریه حوزه آموزش هاي مهارتي 
منتشر شد

حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
نشریه  نخستین  عنوان  به  مهارت«  »پیک  نشریه  کشور  ای 
برای  مهارتي  هاي  آموزش  حوزه   رساني  اطالع   آموزشي– 
سازمان  توسط  مهارتی  های  آموزش  های  تازه  رسانی  اطالع 

آموزش فنی و حرفه ای کشور منتشر شد.
در  نشریه  این  از  شماره  پنج  کنون  تا  گزارش  همین  بنابر 
و  گزارش  کارآفریني،  و  کار  فن،  و  حرفه  آموزش،  هاي  حوزه 

خبر منتشر شد.
الکترونیکي پست  طریق  از  توانند  مي  مخاطبان 

peykmaharat@irantvto.ir نظرات و پیشنهادات خود را 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به زودی برگزار می كند:

آزمون استخدامی جذب 550 نفر مربی آموزش فنی و حرفه ای

»پيك مهارت«، نخستين نشريه حوزه آموزش هاي مهارتي منتشر شد

از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور منتشر شد: اولين نشريه علمی – ترويجی آموزش های مهارتی

براي نشریه ارسال نمایند.
نشریه پیک مهارت از مقاالت، یادداشت ها و گزارش هاي 
تخصصي کارشناسان حوزه آموزش هاي مهارتي استقبال مي کند.

فصلنامه »مهارت آموزی« به عنوان نخستین نشریه علمی 
– ترویجی در حوزه آموزش های مهارتی در 2 شماره پاییز و 
زمستان 1391 از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
ترویجی   – علمی  نشریه  داد:   خبر  سازمان  این  رییس   و 
دوم  شماره  و   1391 پاییز   – اول  شماره  در  آموزی  مهارت 

زمستان 1391 منتشر شد.
نشریه  اولین  بعنوان  مذکور  نشریه  داشت:  بیان  پرند  دکتر 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  به  وابسته  ترویجی  علمی- 

کشور با همکاری انجمن پژوهش های آموزشی ایران در قالب 
فصلنامه علمی- ترویجی از سوی این سازمان منتشر می شود. 
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، توسعه منابع 
آموزشی و مبانی نظری و علمی در حوزه آموزش های مهارتی و 
ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی کشور، ترویج و ارتقای فرهنگ 
مهارت آموزی را از جمله اهداف انتشار فصلنامه علمی- ترویجی 

مهارت آموزی عنوان داشت.
فصلنامه  اول  شماره  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  پرند  دکتر 
مهارت آموزی مقاالت بررسی شایستگی های کانونی در برنامه 
نظری  مباحث  بر  مرروی  ای:  و حرفه  فنی  آموزش های  های 
و  دولتی  های  آموزش  سازی  خصوصی  کشورها،  تجربیات  و 



3

13
92

اد 
رد

/ خ
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و كميسيون ملي يونسكو- ايران

مهارت آموزی، الگوی بومی و یکپارچه توسعه سرمایه گذاری، 
اثربخشی  مقایسه  مازندران،  استان  در  اشتغال  و  کارآفرینی 
آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اشتغال، 
بررسی هماهنگی محتوای دروس کارگاهی و عملی با نیازهای 
و  فنی  های  آموزش  بخشی  اثر  میزان  بررسی  کار،   محیط 
حرفه ای در اشتغال نیروهای آموزش دیده استان گلستان، تأثیر 
دانشجویان  کارآفرینی  روحیه  و  نگرش  بر  کارآفرینی  آموزش 

دانشگاه خوارزمی به چاپ رسید.
شماره  در  افزود:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
ها  زمینه  بررسی  عناوین:  با  مقاالتی  آموزی  دوم فصلنامه مهارت 
و فنی  های  دانشگاه  در  تحصیل  ادامه  برای  مؤثر  عوامل   و 

مراکز  در  بهبود  راهکارهای  ارائه  و  عملکرد  ارزیابی  ای،  حرفه 
امتیازی  کارت  رویکرد  از  استفاده  با  ای  و حرفه  فنی  آموزش 
متوازن و تحلیل پوشش داده ها، تحلیل تأثیر آموزش های فنی 
و حرفه ای بر عملکرد تخصصی و اثر بخشی شغل های مهارتی، 
رابطه آموزش های فنی و حرفه ای مراکز دانشگاهی و توانمند 
نقاط  بررسی  آموخته،  مهارت  دانشجویان  روانشناختی  سازی 
نظریه  براساس  کارآفرینی  های  مهارت  آموزش  ضعف  و  قوت 
بررسی  دانشجویان،  ازدیدگاه  گانفردسون  سازش  و  محدویت 
تأثیر  انسانی،  نیروی  سازی  توانمند  در  آموزی  مهارت  نقش 
آموزش الگوی KAB بر گرایش کارآفرینانه فراگیران درج شده 

است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خاتمه بیان 
داشت: عالقمندان به همکاری وارسال مقاله می توانند از طریق 
 www.faslnameh.irantvto.ir وبگاه:  ارتباطی  های  پل 

وپست الکترونیکی: faslnameh@irantvto.ir  اقدام کنند.
همچنین شماره تلفن و دورنگار:  2519813- 0263  جهت 

برقراری ارتباط  عالقمندان با دفتر نشریه  فعال است.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
دکتر  سردبیری،  و  مسؤولی  مدیر  با  آموزی  مهارت  نشریه   ،
کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و همکاری اعضای هیأت 
مدیران  و  دانشگاه   اساتید  و  خبرگان  از  جمعی  که  تحریریه 
های  ظرفیت  دیگر  همچنین  و  باشند  می  سازمان  این  ارشد 
انجمن  با همکاری  فیزیکی موجود  و  انسانی  پژوهشی،   علمی، 

پژوهش های آموزشی ایران کار خود را ادامه می دهد.
این گزارش افزود:  مظفر شریفی، مدیر کل دفتر سیاستگذاری 
و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و دبیر کمیسیون نشریات علمی در گواهی تعیین اعتبار علمی 
فصلنامه مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
سهم  نشریه  اندرکاران  دست  تالش  شک  بدون  داشت:  بیان 
ارتقای کیفی و کمی  به سزایی در گسترش مرزهای دانش و 

جایگاه علمی کشور خواهد داشت.

بین سازمان آموزش فني و حرفه اي  نامه همکاري  تفاهم 
کشور و کمیسیون ملي یونسکو- ایران در تاریخ 1392/03/27 

به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  پرند،  کورش  دکتر 
رییس این سازمان با اعالم این خبر بیان داشت: این تفاهم نامه 
به منظور همکاري و استفاده از ظرفیت ها و توانایي هاي دو 
طرف در زمینه آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي، منعقد 

شد.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بیان داشت: 
و  اقدامات  انجام  و  اي  و حرفه  فني  آموزش  ملي  ایجاد شبکه 
المللي  بین  شبکه  به  پیوستن  جهت  الزم  هاي  هماهنگي 
انساني  نیروي  هاي  مهارت  توسعه  اي،  حرفه  و  فني  آموزش 
اشتغال  منظور  به  پیشرفته  و  جدید  هاي  فناوري  در  ویژه  به 
نوآورانه  دستاوردهاي  انعکاس  جوان،  کار  نیروي  بیشتر  هرچه 

به  ایران  در  اي  و حرفه  فني  آموزش هاي  به  مربوط  فناورانه   و 
 سازمان ها و نهادهاي بین المللي و برگزاري همایش ها، سمینارها و 
نشست هاي تخصصي بین المللي از زمینه هاي همکاري  دو 

طرف در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
ادامه خبر داد:  تعاون، کار و رفاه اجتماعي در  معاون وزیر 
همکاري با کمیسیون یونسکو براي ایجاد کرسي آموزش هاي 
فني و حرفه اي، ارائه گزارش از فعالیت هاي آموزشي سازمان 
به کمیسیون یونسکو،  کاربردي کردن خدمات علمي، تخصصي 
و مشاوره اي ارائه شده از سوي کمیسیون یونسکو و برگزاري 
همایش ها، کارگاه هاي آموزشي و میزگردهاي تخصصي ارائه 
سازمان  تعهدات  جمله  از  یونسکو  کمیسیون  سوي  از  شده 
نامه مذکور  تفاهم  آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي 

است.
دکتر کورش پرند افزود: تدوین استانداردهاي شغل و آموزش 
مورد نیاز براي برگزاري دوره ها، برگزاري آزمون هاي کتبي و 



4

13
92

اد 
رد

/ خ
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

نتایج آزمون و  عملي بر اساس تقویم آزموني هماهنگ، اعالم 
سازمان،  مقررات  و  قوانین  مهارت حسب  گواهینامه ي  صدور 
حمایت از برگزاري تورهاي تخصصي و اعزام مربیان مجرب به 
کشورهاي منطقه اي جهت ارائه آموزش هاي کاربردي و  بستر 
سازي براي بهره مندي از مدیران و صاحب نظران کمیسیون 
تعهدات  دیگر  از  سازمان  تخصصي  هاي  کمیته  در  یونسکو 
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي تفاهم نامه 

مذکور است.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بیان داشت: 
براي  یونسکو  کمیسیون  هاي  توانمندي  و  ها  ظرفیت  ارائه 
ارائه  سازمان،  در  اي  حرفه  و  فني  هاي  آموزش  کرسي  ایجاد 
 خدمات مشاوره علمي و فناوري تخصصي مورد نیاز براي توسعه 
آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال مهارت آموختگان، فراهم 
کردن زمینه استفاده متقابل از تجارب و توانمندي هاي سازمان 
براي توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در سایر کشورها و 
همکاري در برنامه ریزي و اجراي همایش هاي علمي منطقه اي 
تخصصي  میزگردهاي  و  آموزشي  هاي  کارگاه  المللي،  بین  و 
در حوزه  فناوري هاي نوین از جمله تعهدات کمیسیون ملي 

یونسکو- ایران در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند در ادامه افزود : فراهم کردن بستر مناسب 
آموزشي  و  استانداردهاي شغلي  نمودن  المللي  بین  منظور  به 
المللي  بین  و  تورهاي تخصصي منطقه اي  برگزاري   ، سازمان 
به منظور آموزش مربیان، کارشناسان و مدیران و همکاري در 
اي در  آموزش هاي فني و حرفه  آمار و عملکرد  نشر  و  چاپ 
گزارشات کمیسیون یونسکو و نهادهاي وابسته از دیگر تعهدات 
کمیسیون ملي یونسکو- ایران در راستاي تفاهم نامه مذکور است.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: 
در صورت بروز هرگونه اختالف در اجراي این تفاهم نامه و یا 
تأخیر و تعویق امور از سوي دو طرف، کمیسیون حل اختالف 
االختیار دو طرف تشکیل مي شود  تام  نمایندگان  از  متشکل 
اتخاذ  مقتضي  تصمیم  اختالف،  موارد  یا  مورد  درخصوص   و 

مي نماید و تصمیمات متخذه الزم االجرا مي باشد.
 دکتر کورش پرند افزود: سایر شرایط و مواردي که در این 
تفاهم نامه پیش بیني نگردیده است، تابع احکام کلي و شرایط 
عمومي مربوط به تفاهم نامه ها و قوانین جاري کشور بوده و هیچ  
یک از دو طرف اجازه ندارند به  جز در موارد حوادث غیر مترقبه 

طبیعي از قبیل سیل، زلزله و .... تفاهم نامه را فسخ نمایند.
 شایان ذکر است، این تفاهم نامه به همت دفتر امور مهارت هاي 
پیشرفته این سازمان منعقد شد و در 8 ماده و دو نسخه تنظیم 
گردیده و به امضاي دو طرف رسیده است و هر نسخه آن حکم 

واحد را دارد و به تنهایي داراي سندیت الزم مي باشد.

امضاي تفاهم نامه همكاري بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و 

ستاد توسعه زيست فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

اي  بین سازمان آموزش فني و حرفه  نامه همکاري  تفاهم 
فناوري  و  علمي  معاونت  فناوري  زیست  توسعه  و ستاد  کشور 

ریاست جمهوري در تاریخ 92/03/4 به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، 
و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  پرند،  کورش  دکتر 
رییس این سازمان با اعالم این خبر بیان داشت: این تفاهم نامه 
در راستاي آموزش های مهارتی فناوري هاي نوین و راهبردی 
کشور و با توجه به اهمیت و ارزش مشاغل مرتبط با فناوری های 
زیستی در چرخه تولید و اقتصاد کشور و تأکید استاد باالدستی 

در توسعه این دسته از فناوری ها، منعقد شد.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بیان داشت: 
ارتقاي  و  توسعه  راستاي  در  دو طرف  از ظرفیت هاي  استفاده 
حوزه  در  کشور  انساني  نیروي  اي  حرفه  هاي  مهارت  سطح 
براساس  مجموعه  دو  این  همکاري   زمینه  از  فناوري  زیست 

تفاهم نامه مذکور است.
خبر  ادامه  در  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
هاي  دوره  اجراي  براي  کارگاهي  تجهیزات  و  فضا  تأمین  داد: 
در  برنامه ریزي  تخصصي،  سمینارهاي  و  نشست ها  آموزشي، 
سطح کشور براي اجراي دوره هاي آموزشي مرتبط، بهره گیري 
از سوي ستاد در اجراي آموزش ها  از متخصصان معرفي شده 
و  مهارت  ارزشیابي  هاي  آزمون  برگزاري  و  فراگیران  آزمون  و 
پذیرفته شدگان  براي  گواهینامه  و صدور  اي  حرفه  صالحیت 

ازجمله تعهدات سازمان در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند افزود: معرفي مربیان و کارشناسان توانمند 
براي شرکت در دوره هاي آموزشي ملي و بین المللي به ستاد، 
حضور مؤثر در نمایشگاه هاي ملي و بین المللي مورد نظر ستاد 
و ارائه طرح هاي شغلي، کارآفریني و تجاري سازي و اختراعات 
راستاي  در  سازمان  تعهدات  دیگر  از  ستاد  به  ها  نوآوري   و 
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نشست امضای تفاهم نامه همكاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و ستاد توسعه زيست فناوری معاونت 

علمی و فناوری رياست جمهوری برگزار شد

نشست امضای تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و 
علمی  معاونت  فناوری  زیست  توسعه  ستاد  و  ای کشور  حرفه 
دو  از مسووالن  با حضور جمعی  ریاست جمهوری   فناوری  و 

دستگاه ، روز شنبه مورخ 1392/3/4 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
کشور، دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
نشست  در  ای  کشور  و حرفه  فنی  آموزش  سازمان  رییس  و 
امضاي تفاهم نامه مذکور بیان داشت: در حال حاضر در کشور 
نظام مهارتی به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم می شود.

تفاهم نامه مذکور است.
رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بیان داشت: 
و  شغلي  استانداردهاي  تدوین  از  تخصصي  و  مالي  حمایت 
براي  نیاز  مورد  مالي  منابع  از  بخشي  تامین  مرتبط،  آموزشي 
آموزشي  هاي  دوره  برگزاري  و  آموزشي  هاي  کارگاه  تجهیز 
مرتبط، شناسایي و معرفي مدرسان متخصص و با تجربه داخل 
به  تخصصي  هاي  آموزش  ارائه  براي  مرتبط  کشور  خارج  یا 
مربیان سازمان و شناسائي و معرفي فرصت ها و ظرفیت هاي 
و  مربیان  استفاده  براي  بین المللي  و  ملي  در سطوح  آموزشي 
کارشناسان سازمان در حوزه مرتبط و انجام حمایت هاي الزم 
در این خصوص از جمله تعهدات ستاد توسعه زیست فناوري 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري در راستاي تفاهم نامه 

مذکور است.
: فراهم آوردن بسترهاي  افزود  ادامه  پرند در  دکتر کورش 
الزم براي حضور سازمان در جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه ها، 
نمایشگاهي مرتبط در سطوح ملي و  فن بازارها و کارگاه هاي 
بین المللي، حمایت مالي و تخصصي از تجاري سازي طرح هاي 
نوآوران  و  مخترعان  دستاوردهاي  و  کارآفرینانه  و  اشتغال زا 
سازمان و فراهم آوردن بسترهاي الزم براي سازمان در راستاي 
و  علم  مراکز  با  فناوري  و  علمي  تبادالت  و  ارتباطات  برقراري 
فناوري کشورهاي پیشرو در حوزه مرتبط از دیگر تعهدات ستاد 
توسعه زیست فناوري معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 

در راستاي تفاهم نامه مذکور است.
داشت:  بیان  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
و  مرتبط  مشاغل  و  ها  فناوري  حوزه  در  آینده پژوهي 
از مشاغل حوزه،  شناسایي مشاغل جدید  آموزشي  نیازسنجي 
در این حوزه و تهیه و تدوین استانداردهاي شغلي و آموزشي و 
 پودمان هاي تکمیلي بین سطوح تحصیلي مرتبط، چاپ و انتشار 
ویژه نامه هاي علمي و پژوهشي، کتب و منابع آموزشي مرتبط 
و ایجاد شعب مراکز آموزش مهارت ASD در پژوهشکده ها و 

دانشکده هاي مرتبط به ویژه پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و 
زیست فناوري از جمله تعهدات مشترك دو دستگاه در راستاي 

تفاهم نامه مذکور است.
دکتر کورش پرند افزود: حمایت از ایجاد و توسعه مؤسسات 
آموزشي غیردولتي و آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مرتبط، 
برنامه ریزي براي ایجاد دوره هاي کارداني و تربیت تکنسین ماهر 
در مشاغل مرتبط، فراهم آوردن بستر شبکه سازي شرکت هاي 
فعال در این حوزه و حضور آنها در بازارهاي ملي و بین المللي 
سایر  و  کتابخانه  اطالعاتي،  بانک هاي  از  متقابل  بهره برداري  و 
منابع اطالعاتي از دیگر تعهدات مشترك دو دستگاه در راستای 

تفاهم نامه مذکور است.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تصریح کرد: 
در صورت بروز هرگونه اختالف در اجرای تفاهم نامه و یا تأخیر 
و تعویق امور از سوی دو طرف، کمیسیون حل اختالف متشکل 
تا  مي گردد  تشکیل  ستاد  و  سازمان  تام االختیار  نمایندگان  از 
در   و  نماید  اتخاذ  مقتضي  تصمیم  اختالف،  موارد  در خصوص 
صورت عدم توافق، مراتب از طریق مراجع ذیصالح قانوني قابل 

پیگیري خواهد بود.
دکتر کورش پرند افزود: سایر شرایط و مواردي که در این 
تفاهم نامه پیش بیني نگردیده است، تابع احکام کلي و شرایط 
عمومي مربوط به تفاهم نامه ها و قوانین جاري کشور بوده و هیچ  
یک از دو طرف اجازه ندارند به  جز در موارد حوادث غیر مترقبه 

طبیعي از قبیل سیل، زلزله و .... تفاهم نامه را فسخ نمایند.
شایان ذکر است، این تفاهم نامه به همت دفتر امور مهارت هاي 
پیشرفته و اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان البرز منعقد 
شد و از تاریخ امضاء آن به مدت 5 سال شمسي معتبر بوده و 
در صورت توافق دو طرف، قابل بازنگري و تمدید مي باشد و در 
8 ماده و در 2 نسخه تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد را 

دارد و به تنهایی دارای سندیت الزم می باشد.

و  مدت  کوتاه  رسمي  غیر  هاي  آموزش  اینکه  بیان  با  وی 
منطبق با نیاز بازار کار و منتج به گرفتن گواهینامه مي شود، 
بیان داشت: آموزش های رسمی بلندمدت و منجر به دریافت 
مدرك می شود و در حال حاضر وزارت علوم و تحقیقات فناوري 

و وزارت آموزش و پرورش مسؤول این آموزش ها هستند.
وي افزود: در کشور جمهوري اسالمي ایران سازمان آموزش 
فني و حرفه اي کشور زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
فعالیت مي کند و  متولي آموزش هاي غیر رسمي در سه حوزه 

خدمات، صنعت و کشاورزي است.
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه استفاده 
از دوره های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از دیگر برنامه های 
این سازمان است، اظهار کرد: با استفاده از دوره های تکمیلی 
مهارتی بین سطوح تحصیلي، ارتباطی میان دوره های آموزشی 

رسمی و غیررسمی به وجود می آید.
به  اشاره  با  اي کشور  و حرفه  فني  آموزش  سازمان  رییس 
اینکه آموزش هاي این سازمان در 2 بخش دولتي و خصوصي 
هر  در  کل  اداره   31 دارای  سازمان  این  افزود:  شود  مي  ارایه 
و  خدمات  صنعت،  های  حوزه  در  ثابت  مرکز   700 و  استان  

کشاورزی است.
دکتر کورش پرند با بیان اینکه 12 هزار و 500 آموزشگاه 
فعال خصوصی زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای وجود 
دارد، بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارتباط 
مستقیمی با دانشگاه های کشور دارد که حدود 64 مرکز علمی 
کاربردی با تعداد 11 هزار دانشجو در حوزه کاردانی وابسته به 

این سازمان مشغول به فعالیت و تحصیل هستند.
وی با تأکید بر  اینکه تربیت تکنسین و کاردان از نیازهای 
اصلی جامعه است، تصریح کرد: 65 درصد دانشجویان در مقطع 
کارشناسی و کمتر از 25 درصد در مقطع کاردانی مشغول به 
تحصیل هستند که به ازای هر سه کاردان یک کارشناس وجود 
دارد در حالی که طبق استاندارد جهانی باید به ازای هر پنج 

کاردان یک کارشناس وجود داشته باشد.
بیان  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رییس 
و  آموزشی  استاندارد  پنج هزار  این سازمان  در  تاکنون    داشت: 
سرفصل های مبتنی بر دانش، نگرش و مهارت طراحي و تدوین 
 شده است و مدارکي که سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه 

می دهد، بین المللی است .
دکتر کورش پرند با اشاره به اینکه سازمان آموزش فني و 
حرفه اي کشور در چند سال اخیر در سطح  بین المللي فعال 
شده، بیان داشت: این سازمان در ماه گذشته به 60 نفر مربي 
عراقي آموزش داده  و به زود ی طی همایشی از تعداد 30 نفر 
از سرمربیان عراقی و 20 نفر سرمربی افغانی آموزش داده شده 

نیز تجلیل می شود. 
وي با اشاره به اینکه سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 

مربیان کشورهاي  و شبیه سازي  مجازي  هاي  آموزش  متولي 
توسعه  ستاد  با  دارد  آمادگي  سازمان  این  افزود:  است  جهان 
زیست فناوري معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري  در 

این زمینه همکاري نماید.
توسعه  ستاد  دبیر  لطفی،  قدم  صاحب  عباس  همچنین، 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
دهیم  ترویج  را  بیوتکنولوژی  مهارت  باید  داشت:  بیان  نشست 
و در همه زمینه ها نیروی تکنسین و کاردان تربیت کنیم که 

کمبود تکنسین در زیست فناوری بیشتر به چشم می آید.
وی ادامه داد: تکنسین ها و کاردان ها حقوقی باالتر از مقاطع 
دیگر از جمله دکتری دریافت می کنند و باید تربیت تکنسین را 
با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام دهیم.

ابراز  ضمن  پژوهشگاه،  پژوهشي  معاون  موسوي،  ادامه  در 
براي  آمادگي  اعالم  مذکور،  نامه  تفاهم  انعقاد  از  خرسندي 
اجرایي شدن آن، انعقاد تفاهم نامه با فاوا ) فدراسیون انجمن هاي 

بیوفناوري آسیایي( را پیشنهاد نمود.
های  مهارت  امور  دفتر  کل  مدیر  نیرومند،  پوراندخت 
پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در مراسم 
امضای تفاهم نامه مذکور حضور داشت، گفت: هم اکنون 40 
درصد از مراجعه کنندگان مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای 
کسب آموزش های مهارتي، فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند.

پوراندخت نیرومند، مدیر کل دفتر امور مهارت هاي پیشرفته 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر اساس برنامه پنجساله پنجم 
توسعه کشور باید به سمت اقتصاد مبتنی بر فناوری گام برداریم 
با مشارکت یکدیگر  راستا الزم است که دستگاه ها  این  و در 
بسترهاي قانوني، نهادي، فرهنگي، آموزشي و حمایتي الزم را 

فراهم نمایند.
آموزش  پیشرفته سازمان  امور مهارت های  مدیر کل دفتر 
فنی و حرفه ای کشور در ادامه بیان داشت: این سازمان  سال 
نامه همکاري را در سطح ملی امضا  گذشته حدود 40 تفاهم 

کرد که هم اکنون در حال اجرای آنها است.
پوراندخت نیرومند گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي 
کشور در سال گذشته با برگزاري دوره هاي آموزشي کارآفریني 
با رویکرد تجاري سازي براي مدیران  و دانشگران شرکت هاي 
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دانش بنیان، در صدد است که بستری را به نفع تربیت نیروی 
انسانی شرکت های یاد شده در کشور فراهم کند.

آمادگی  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  شد:  یادآور  وي 
حوزه  و  دارد  را  مختلف  های  حوزه  در  انسانی  نیروی  تربیت 
تربیت  که  است  ضروری  های  حوزه  جمله  از  فناوری  زیست 
نیروی انسانی در آن نیاز حال و آینده کشور را تامین می کند.

معاون  موسوي،  درخواست  به  پاسخ  در  ادامه  در  ایشان 
فدراسیون   ( فاوا  با  نامه  تفاهم  انعقاد  و  پژوهشگاه  پژوهشي 
انجمن هاي بیوفناوري آسیایي( ، آمادگي سازمان آموزش فني 

و حرفه اي را از انعقاد تفاهم نامه مذکور اعالم کرد. 
مدیرکل دفتر امور مهارت هاي پیشرفته بیان داشت: آینده 
نیازسنجی  و  مرتبط  مشاغل  و  ها  فناوری  حوزه  در  پژوهی 
این  در  جدید  مشاغل  شناسایی  حوزه،  مشاغل  از  آموزشی 
حوزه، تهیه و تدوین استانداردهای شغلی و آموزشی و پودمان های 
تکمیلی بین سطوح تحصیلی مرتبط، ایجاد شعب مراکز آموزش 

ریس  و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  نشست 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با سفیر کشور تونس و 
مدیران حوزه آموزش های فنی و حرفه ای کشور تونس برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فني و حرفه اي 
کشور، این نشست با حضور دکترکورش پرند، معاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
همچنین  و  تونس  کشور  سفیر  الحصایری  محمد  و  کشور 
ای دو کشور  و حرفه  فنی  آموزش های  سایر مسؤوالن حوزه 
برگزار   1392/3/5 مورخ  یکشنبه  روز   ، سازمان  این  محل  در 
 شد، در خصوص تعامالت و همکاری های مشترك در حوزه ی 

آموزش های مهارتی بحث و تبادل نظر شد..

مهارت ASD در پژوهشکده ها و دانشکده های مرتبط به ویژه 
جمله  از  فناوری  زیست  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 
نامه  تفاهم  اجراي  راستاي  در  مجموعه  دو  مشترك  تعهدات 

مذکور است.
مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان البرز نیز از فراهم 
اندازي کارگاه بیو فناوري در مرکز زیبا دشت  شدن بستر راه 
کرج خبر داد، و از دبیر ستاد بیوفناوري و رییس سازمان آموزش 
فني و حرفه اي کشور و معاونین  دو مجموعه جهت افتتاح این 

مرکز در ماه جاري دعوت به عمل آورد.
پرند،  این نشست دکتر کورش  پایان  است، در  شایان ذکر 
قدم  صاحب  عباس  اجتماعي،  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر  معاون 
لطفی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
نشست  در  حاضر  مجموعه  دو  مسؤوالن  و  جمهوری  ریاست 

مذکور از آزمایشگاه هاي این ستاد بازدید کردند 

در راستای توسعه تعامالت بين المللی صورت گرفت:

برگزاري نشست معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ريس سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با سفير 

كشور تونس و مديران حوزه آموزش های فنی و حرفه ای كشور تونس

ای  حرفه  و  فنی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  طبق  بر 
به  آمدگویی  خوش  ضمن  پرند  دکتر  نشست  این  در  کشور، 
ایران  اسالمی  آموزشی جمهوری  نظام  تشرح  و  تونسی  هیأت 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  جایگاه  تشریح  همچنین  و 
در حوزه آموزش های مهارتی در کشور، برای ایجاد همکاری 

متقابل بین دو کشور در این حوزه ابراز تمایل نمودند.
ایشان زمینه های همکاری و تبادل تجربیات بین دو کشور 
را در حوزه های طراحی نظام مهارتی برای کشور تونس، تدوین 
استانداردها و منابع آموزشی بر حسب نیاز سنجی های، آموزش 
مربیان طرفین، ایجاد زمینه فعالیت آموزشگاه های آزاد فنی و 
خانگی  اشتغال  های  زمینه  ایجاد  تونس،  کشور  در  ای   حرفه 
به خصوص در رشته های صنایع دستی و قالی بافی و همچنین 



8

13
92

اد 
رد

/ خ
ت 

هار
ه م

نام
بر

خ

کشور  این  در  ای  حرفه  و  فنی   مراکز  اندازی  راه  و   تجهیز 
بر شمردند.

اشاره  با  الحصایری  محمد  ادامه  در  گزارش  این  براساس 
و  مربی  تربیت  مرکز  از  ایشان  بازدید  بودن  ثمربخش   به 
خرسندی  ابراز  و  ایران  کشور  ای  حرفه  و  فنی  های  پژوهش 
های  آموزش  رایگان  ارائه  کشور،  دو  بین  نزدیک  تعامالت  از 
اسالمی  انقالب  از دستاورد های  را  ایران  در  ای  و حرفه  فنی 
ایران برشمرد و ادامه داد: آموزش های فنی و حرفه ای دروازه 
در  تجربیات  انتقال  برای  فرصتی  نشست  این  و  است  اشتغال 

حوزه آموزش های فنی و حرفه ای بین دو کشور می باشد. 

و  فنی  آموزش  مربیان  آموزشی  دوره  دومین  پایانی  آیین 
حرفه ای کشورهای اسالمی در تاریخ 1392/3/7 برگزار شد.

ای  وحرفه  فنی  آموزش  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  کار  تعاون،  وزیر  عباسی،  دکتر  با حضور  مراسم  این  کشور، 
و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  پرند،  کورش  دکتر   ، اجتماعی  رفاه 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رییس  و  اجتماعی  رفاه 
افغانستان در کشور جمهوری  کشور، سفیر کشورهاي عراق و 
اسالمی ایران، تاکی او چی، رییس دفتر آژانس همکاری های 
آموزش  مربیان  از  با حضور جمعي  و  ژاپن)جایکا(  المللی  بین 
 دیده کشورهاي عراق و افغانستان و مسووالن این سازمان روز 

سه شنبه، مورخ 1392/3/7 در محل این سازمان برگزار شد.
تأکید  با  مراسم  این  در  اجتماعی   رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بر ارتقاي آموزش نیروی کار، بیان داشت: آموزش متناسب با 

نیازهای بازار در هموارکردن بستر توسعه مؤثر است.
سازمان  هاي  توانمندی  به  اشاره  با  عباسی  اسداله  دکتر 
آموزش فنی و حرفه ای کشور در ارتقای مهارت آموزی اقشار 
در  نهادي  عنوان  به  سازمان  این  کرد:  تصریح  جامعه  مختلف 
امر آموزش فعالیت دارد،  برنامه های گسترده ای را در بخش 
کار  دستور  در  جامعه  مهارت  ارتقاي  برای  و خصوصی  دولتی 

دارد. 
وي یکی از اولویت های وزارت  تعاون،  کار و رفاه اجتماعي 
را تعامل بین المللی با کشورهای همسایه و اسالمی عنوان کرد 
سازمان  و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  داشت:  بیان  و 
آموزش فنی و حرفه ای کشور از مناسبات بین المللی استقبال 

می کنند. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پدیده کار در جهان 
ارتقاي  نظیر  هایی  موضوع  با  شدن  جهانی  با  همراه  امروز 
بازارکار و همچنین  نوسانات  انسانی،  نیروی  فناوری، مهاجرت 
شیوه جدید مدیریتی مواجه است و کشورهای در حال توسعه 

بیش از هر زمان دیگری نیازمند ارتقاي آموزش هستند. 

های  آموزش  ارائه  درمورد  پرند  دکتر  پیشنهاد  از  ایشان 
تخصصی در زمینه صنایع دستی و قالیبافی به تونس به شدت 

استقبال کرد.
آموزش های  از مسووالن حوزه  یکی  نشست  این  ادامه  در 
فنی و حرفه ای کشور تونس ضمن تشکر و قدردانی از ایجاد 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش  های  سیسم  به  اشاره  و  فرصت  این 
این  در  تعامالتی که  یاری  به  ما می خواهیم  تونس گفت:  در 
 زمینه با جمهوری اسالمی ایران خواهیم داشت بین صنایع و 

آموزش های فنی و حرفه ای حلقه اتصال ایجاد کنیم.

برگزاری آيين پايانی دومين دوره آموزشی مربيان آموزش فنی و حرفه ای كشورهای اسالمی

این که آموزش های مهارتی یکی  بر  با تأکید  دکترعباسی 
از نیازهای بازار کار است، افزود: از طریق آموزش ها مي توان 
ارتقا داد و در همین راستا جمهوری اسالمی  را  توانمندی ها 
ایران زمینه افزایش ظرفیت های کسب و کار و کارآفرینی را 

فراهم نموده است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعامل آژانس همکاری های 
در  ایران  اسالمی  کشور جمهوری  و  ژاپن)جائیکا(  المللی  بین 
زمینه توسعه مهارت آموزی کشورهای کمتر توسعه یافته گام 

مهمی در جهت اقدامات انسان دوستانه دو کشور است. 
همچنین در این مراسم الشیخ سفیر جمهوری عراق درکشور 
کشور  در  فنی  های  دوره  برگزاری  از  ایران  اسالمي  جمهوري 
برای مربیان عراقی قدردانی کرد و گفت: دوره های فنی نقش 

مهمی در روابط دو کشور دارد. 
کشور  و  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  اینکه  بیان  با  وی 
های  حوزه  در  مشترکی  همکاري  های  زمینه  عراق  جمهوري 
فرهنگی و تاریخی  و ... دارند، گفت: می توانند همکاري هاي 
از جمله آموزش هاي مهارتي  خود را در حوزه های مختلف  

گسترش دهند. 
تربیت مربی  توکلی رییس مرکز  این مراسم علی  ادامه  در 
به  با توجه  اینکه  به  اشاره  با  و پژوهش های فنی و حرفه ای 
ظرفیت هاي سخت افزاری و نرم افزاری سازمان آموزش فني 
و حرفه اي کشور جایگاه ویژه ای در میان کشورهای اسالمی و 
منطقه کسب کرده افزود: در راستای سیاست های تدوینی از 
سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و رییس سازمان آموزش 
فنی و حرفه ای کشور و حضور در عرصه بین المللی همکاری و 
مشارکت با قابلیت های ویژه در سطح دنیا با کشورهای همسایه 
در جهت کمک در ایجاد زیر ساخت های الزم و رشد و توسعه 
همه جانبه کشورها به ویژه کشور هاي افغانستان و عراق گام 
امروز شاهد عملیاتی شدن 2 دوره در سطح  ایم که  برداشته 

بین المللی هستیم.
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رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور خبرداد:

راه اندازی شبكه ملی مهارت

گفتنی است پنجمین دوره ارتقاي مهارت مربیان افغانستان 
انجام  با همکاری دفتر آژانس همکاری های ژاپن )جایکا(  که 
شده است 20 نفر از کارشناسان این کشور حضور داشته اند که 
در رشته های برق و الکترونیک، کامیپوتر ) سخت افزار( و علوم 

تربیتی بوده است.
تربیت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي  رییس مرکز 
بیان داشت: در راستای عقد تفاهم نامه بین وزارت کار کشور 
نوین  های  فناوری  و  تجربیات  تبادل  درجهت  عراق  و  ایران 
دومین دوره ارتقاي مهارت مربیان این کشور به پایان رسیده و 
در رشته های فرز و تراش cnc ، صنایع ساختمان، صنایع چوب 
و تأسیسات برگزار و در کنار آموزش های تخصصی ارائه شده 
جهت بهره برداری بیشتر و بهتر مربیان از برنامه هایی ازجمله 
بازدید تخصصی از مراکز تحقیقاتی و سیاحتی اقدام شده است.

المللی  بین  های  همکاری  آژانس  دفتر  رییس  همچنین  و 

دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نشست  در  کشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  رییس  و 
ای  و حرفه  فنی  آموزش  نامه همکاری سازمان  تفاهم  امضای 
کشور و کمیسیون ملي یونسکو- ایران  که با حضور جمعی از 
مسؤوالن دو دستگاه، روز دوشنبه مورخ 92/3/27 برگزار شد، 

از راه اندازي شبکه ملي مهارت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  پرند،  کورش  دکتر 
رییس این سازمان در نشست امضای تفاهم نامه  مذکور بیان 
با  همزمان  ارتباط  مهارت  ملی  شبکه  اندازی  راه  با  داشت: 
ای، دانشگاه های جامع علمی- سازمان آموزش فنی و حرفه 

کاربردی و فنی و حرفه ای و همچنین وزارت آموزش و پرورش 
تحقق می یابد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه  در 2 
سال اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای  کشور با دیپلماسی 
مهارتی حضور خود را در عرصه های بین المللی تقویت کرده 
به سه  را  توانستیم کشورها  مهارتی  دیپلماسی  با  افزود:  است 

دسته تقسیم کنیم.
وی ادامه داد: دسته نخست؛ کشورهایی که بتوانیم از آن ها 
تجربه کسب کنیم. دسته دوم کشورهایی که بتوانیم با آن ها 
تبادل تجربه داشته باشیم و دسته سوم کشورهایی هستند که 

ژاپن)جائیکا( خواستار تقویت همکاري و توسعه اهداف آموزشي 
مشترك شد.

افغانی  و  عراقی  مربیان  از  نفر   51 به  مراسم  این  پایان  در 
گواهینامه پایان دوره اهدا شد. 

بتوانیم به آن ها کمک کنیم که تأکید بر کشورهای منطقه است.
یافته  به کشورهای توسعه  اشاره  پرند  ضمن  دکتر کورش 
بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با استفاده از 
فضایی که باید در حوزه مهارت با کشورهای توسعه یافته ایجاد 
می شد، دیپلماسی مهارتی خود را بنا نهاد و تفاهم نامه هایی 

با کشورهای مختلف در این حوزه منعقد کرد.
رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: 
این سازمان در تعامل با 70 کشور جهان و با همکاري دستگاه هاي 
مرتبط براي اولین بار برای مرتبط کردن آموزش های رسمی 
فناوري  و  مهارت  جامع  آموزش  نظام  کشور،  در  غیررسمی  و 
را طراحي و تدوین کرد که شامل سه زیر نظام؛ نظام آموزش 
صالحیت  نظام  و  اشتغال  احراز  شرایط  فناوري،  و   مهارت 

حرفه اي است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه یادآور شد: 
با توجه به قابلیت های ویژه و ظرفیت های باالی این سازمان، 
امتیاز سرگروهی آموزش های مجازی و شبیه سازي در میان 
کشورهای مسلمان، آموزش مربیان کشورهای جهان اسالم در 
ای  حرفه  آموزش  مشورتی  و  نظارتی  کمیته  نشست  سومین 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی)MAC( که در تیر 
ماه سال 1390 با حضور 25 کشور مسلمان و موسسات وابسته 
بهOIC به میزبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 
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تهران برگزار شد،  به این سازمان داده شد.
وي در ادامه بیان داشت: مرکز تربیت مربي و پژوهش هاي 
آموزشي  تجهیزات  و  امکانات  از  این سازمان  اي  و حرفه  فني 
این آمادگي را دارد در  این زمینه  خوبي برخوردار است و در 
با کمیسیون ملي  العمر  مادام  آموزشي  برگزاري کارگاه  زمینه 

یونسکو- ایران همکاري نماید.
دکتر کورش پرند با اشاره به اینکه یونسکو با شعار آموزش 
برای همه، سال 2012 را جوانان و مهارت ها و رابطه آموزش هاي 
از  نشان  که  است  کرده  گذاري  نام  کار  بازار  جهان  و  مهارتي 
جایگاه ویژه آموزش های مهارتی در دنیا است افزود: آموزش هاي 
مهارتي و فني و حرفه اي شاه کلید رسیدن به اشتغال پایدار 

است.
از تأسیس 25  رییس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور 
آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي در سال جاري در کشورهاي 
مالزی خبر  و  آذربایجان  عراق،  تاجیکستان،  از جمله؛  مختلف 
آموزش  و  خانگي  مشاغل  زمینه  در  سازمان  این  افزود:  و  داد 
است  برخوردار  بسیار خوبي  تجربه  از  روستاییان  برای  مهارت 

و مي تواند با کشورهاي مختلف در این زمینه همکاري نماید.
وی همچنین در خصوص مسابقات بین المللی مهارت گفت: 
مهارت جویان برتر ایرانی امسال در مسابقات بین المللی مهارت 
که هفتم تیر ماه در کشور آلمان برگزار می شود، حضور خواهند 

یافت.
مسابقات  در  ایران  اسالمی  کشورجمهوری  داد:  ادامه   وی 
شود  مي  برگزار  بار  یک  سال  دو  هر  که  مهارت  المللی  بین 
توانسته همواره رتبه خود را افزایش دهد به طوری که در سال 

2011 توانست به رتبه ششم بین 51 کشور دست یابد.
محمدرضا سعیدآبادي،  دبیر کل کمیسیون ملي یونسکو- 

ایران در نشست امضاي تفاهم نامه مذکور تاکید کرد:
آموزش فني و حرفه اي به عنوان محوري ترین استراتژي 

سازمان یونسکو است.

مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربايجان شرقی خبر داد :
طبق  استان  اجرايی  دستگاه   27 استخدامی  آزمون 
آذربايجان  استانداری  مابين  فی  منعقده  داد  قرارا 
در  كشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  و  شرقی 

سطح استان برگزار می  شود.

اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره کل  روابط عمومي  به گزارش 
استان آذربایجان شرقي، سیابانی، مدیر کل آموزش فني و حرفه اي 
این استان گفت: استانداری آذربایجان شرقی برای تامین نیروی 
انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان، این 

آزمون را برگزار می کند.
استخدامی  آزمون  برگزاری  پیرو  آزمون  این  گفت:  وی 
به صورت  اسفند ماه سال 91،  استان در  اجرایی  دستگاه های 
متمرکز در 17 خرداد ماه سال جاری توسط اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان  برگزار می گردد.
نیروی  تامین  منظور  به  آزمون  این  افزود:  استان  مدیرکل 
انسانی مورد نیاز استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان و 
به استناد قانون برنامه پنجم توسعه، طبق مفاد قانون مدیریت 
آزمون  طریق  از  شرایط  واجد  افراد  و  برگزار  کشوری  خدمات 
توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت 

پیمانی استخدام خواهند شد. 
عدالت  رعایت  راستای  در  دولت  سیاست  بر  تأکید  با  وی 
استخدامی و توزیع برابر فرصت ها در مشاغل اداری، خاطرنشان 
محل  از  استان  اجرایی  دستگاه های  استخدامی  آزمون  کرد: 
رییس  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  مجوزهای 
جمهور و بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی 
اجرایی  دستگاه های  در  افراد  گیری  کار  به  برای  تخصصی  و 

برگزار خواهد شد.
وی افزود : طبق پیش بینی های بعمل آمده انتظار می رود 

حدود از 20 هزار نفر در این آزمون شرکت نمایند.
سیابانی در خصوص نحوه برگزاری این آزمون گفت: اداره کل 
این  برگزاری  تشکیل ستاد  با  استان  ای  و حرفه  فنی  آموزش 
آزمون با تمام توان و با بیسج امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 
آرامش  با  و  وجه  بهترین  در  آزمون  این  برگزاری  آماده  خود 

کامل است.
های  ظرفیت  به  توجه  با  گفت:  مطلب  این  ادامه  در  وی 
استان  و  کشور  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  در  موجود 
استانداردهای الزم در زمینه طراحی سواالت، حفاظت آزمون، 

آذربايجان شرقي
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آذربايجان غربي

رعایت شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی از 
حسن نظر رییس محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
جناب آقای دکتر پرند و نیز جناب آقای محمودی مدیرکل دفتر 
دستورات  صدور  و  حمایت  درجهت  سازمان  مهارت  ارزشیابی 
برگزاری  راستای  در  الزم  تمهیدات  ایجاد  درخصوص  مقتضی 

این آزمون تشکر و قدردانی نمود .
های  آزمون  سامانه  به  مراجعه  با  نام  ثبت  داوطلبان جهت 
آدرس:   به  ای کشور  و حرفه  فنی  آموزش  استخدامی سازمان 
http://jazb.portaltvto.com می توانند با دریافت شرایط 

و نحوه ثبت نام در این آزمون شرکت نمایند.
به منظور تسهیل در ثبت نام دراین سامانه لینک مربوطه در 
وب سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به آدرس: 
www.eatvto.ir و وب سایت استانداری آذربایجان شرقی به 
آدرس: http://www.ostan-as.gov.ir دردسترس مراجعان 

عزیز قرار داده شده است.

با  انعقاد تفاهم نامه همكاری آموزش فنی و حرفه ای 
سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربی

به منظور افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي 
و اشاعه یافته هاي علمي،  فني و حرفه اي و گسترش  فناوري هاي 
نوین در بخش کشاورزي و  بهره گیري از ظرفیت ها و ظرفیت هاي 
موجود هر دو دستگاه در ارتقاي آگاهي ها و بهره وري و افزایش 
راندمان تولید تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزي 
غربی  آذربایجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  و 

منعقد شد. 
به گزارش روابط عمومـي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان غربی، این تفاهم نامه با هدف توسعه و نهادینه سازی 
آموزش هاي فني و حرفه اي رشته کشاورزي و تربیت نیروي 
و  کشاورزي  بخش  شاغلین  شغلي  هاي  مهارت  افزایش  ماهر، 
ایجاد مهارت در عالقه مندان شهري وروستایي به اشتغال در 

حرف کشاورزي تنظیم گردیده است.
براساس ماده دو مقرر شد سازمان جهاد کشاورزي استان در 
پي اجراي این توافق نامه تأمین فضا و امکانات آموزشي الزم 

براي تحقق اهداف این تفاهم نامه حسب نیاز دو طرف، تشکیل 
کمیته نیاز سنجي و تدوین استانداردهاي فرعي آموزش، تهیه 
بانک اطالعات از امکانات و ظرفیت هاي تحت اختیار سازمان 
جهاد کشاورزي براي برنامه ریزي هاي آموزشي و اعالم آن به 
تهیه  در  همکاري  و  استان  اي  وحرفه  فني  آموزش  کل   اداره 
به  آن در بخش کشاورزي  بندي  اولویت  و  آموزشي  نیاز هاي 
تفکیک شهرستان را به اداره کل آموزش فنی وحرفه ای  استان 

فراهم نماید. 
اداره کل آموزش فني و حرفه اي آذربایجان غربي نیز طبق 
این توافق نامه متعهد گردید، شناسایي و کدگذاري استاندارد 
مورد  اعتبارات  تأمین  و  تهیه  استان،  مشاغل بخش کشاورزي 
داراي  کشاورزان  معرفي  و  مشترك  آموزشي  هاي  دوره  نیاز 
دریافت  جهت  ها  بانک  به  اي  وحرفه  فني  مهارت  گواهینامه 

تسهیالت کشاورزي فراهم نماید.  
نهادینه کردن اهمیت و جایگاه آموزش هاي فني وحرفه اي 
و  ها  گردهمایي  ها،  نشست  و  جلسات  برگزاري  کشاورزي، 
و  فني  هاي  آموزش  درخصوص  توجیهي  علمي  هاي  همایش 
بخش  در  آموزشي  مربیان  تبادل  کشاورزي،  بخش  اي  حرفه 
کشاورزي در راستاي توانمند سازي آنان، حمایت از فراگیران 
آموزش دیده، اجراي دوره هاي آموزشي با روش هاي مختلف 
که منجر به ایجاد مهارت و یا ارتقاي مهارت هاي شغلي گردد، 
تهیه و تدوین مواد کمک آموزشي، تهیه و تدوین استاندارهاي 
تجهیز  و  ایجاد  موجود،  استانداردهاي  در  بازنگري  و  آموزشي 
کارگاه هاي آموزشي ویژه آموزش هاي فني وحرفه اي بهره برداران 
کل  اداره  بین  مشترك  تعهدات  از  بخشی  کشاورزي  بخش 
استان  کشارزی  جهاد  سازمان  و  ای  حرفه  و  فنی  آموزش 

آذربایجان غربی است. 
این تفاهم نامه در4 ماده ،35 بند و در دو نسخه تنظیم و 

مدت اعتبار آن دو سال شمسی تعیین شده است.
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ايالم

مؤسسات  در  ساعت  نفر-  ميليون  سه  از  بيش   آموزش 
كار آموزی آزاد آموزش فني و حرفه اي استان اردبيل

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی  اردبیل، در حاشیه  استان 
و اشتغال که مربیان، مدیران و مؤسسین آموزشگاه های آزاد 
استان حضور داشتند بهشتی، رئیس اداره مؤسسات کارآموزی 
گزارشی  بیان  به  کل  اداره  این  مردمی  های  مشارکت  و   آزاد 
سه  از  بیش  به  آموزش  ارائه  از  واحد  این  فعالیت  درخصوص 
میلیون نفر- ساعت در مؤسسات کار آموزی آزاد آموزش فني و 

حرفه اي استان اردبیل در سال 91 خبر داد.
با  فعال  آموزشگاه   200 استان  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ادامه می دهند،  فعالیت خود  به  نفر  از هزار  بیش  اشتغالزایی 
پورتال سازمان  در  دوره  و 615  هزار  در سال گذشته2  افزود 
در بخش آموزشگاه ها در بیش از 200 حرفه آموزشی تعریف 

شده است.
های  آموزشگاه  بخش  عملکرد  کرد:  اضافه  ادامه  در  ایشان 
آزاد معادل20 هزار و 36 نفر – دوره که معادل 3 میلیون 250 
هزار نفر- ساعت بوده است که به تفکیک 9 هزار و  82 نفر 
بانوان و10 هزار و 209 نفر در بخش آقایان از این دوره های 

آموزشی بهره مند شده اند.
مؤسسات  اداره  آموزشی  های  فعالیت  خصوص  در  بهشتی 
کارآموزی آزاد گفت: در سال کذشته 64 نفر از مدیران و 131 

نفر از مربیان آموزش های ضمن خدمت را گذرانیده اند .
از  بازرسی  مورد   92 گذشته  سال  در  افزود  پایان  در  وی   
آموزشگاه ها داشته ایم و مجوز تأسیس و شروع به فعالیت 24 

آموزشگاه در سال گذشته تأیید و صادر شده است.

السالم در  عليه  مونتاژ درب حرم  مطهر حضرت عباس 
مركز  آموزش فني و حرفه اي شماره يك  ايالم

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
در  السالم  علیه  عباس  مطهر حضرت  درب حرم  ایالم،  استان 
مرکز آموزش فني و حرفه اي شماره یک  ایالم در حال مونتاژ 
فارس  استان  در  آنها  ساخت  مقدمات  که  ها  درب  این  است، 
عراق  کشور  به  نصب  براي  مونتاژ  از  پس  است  گرفته  صورت 

حمل خواهند شد.

در چند روز گذشته اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان 
امام جمعه  و  استان  فقیه در  ولی  نماینده  بازدید  ایالم، شاهد 

اردبيل

تفاهم نامه همكاری فی ما بين اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اصفهان و سازمان مديريت پسماند شهري 

اين استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
رهبری  معظم  مقام  منویات  از  گیری  بهره  با  اصفهان،   استان 
)مد ظله العالی( مبنی بر افزایش تعامالت و همکاری دستگاه های 
استفاده  و  مشترك  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  اجرایی 
بهینه از توانایی علمی، فرهنگی، آموزشی، مهارتی و پژوهشی 
فراهم نمودن زمینه  افزایش مهارت آموزی و  دو جانبه جهت 
اشتغال بازیافت و مدیریت پسماندهاي شهري با استفاده بهینه 
از توانایي ها و ظرفیت هاي طرفین این تفاهم نامه فی مابین 
سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان و اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان منعقد شد. 

بنابر این گزارش ابوطالب جاللي، مدیر کل آموزش فني و 
نامه  تفاهم  این  نمودن  ارزیابی  مثبت  استان، ضمن  اي  حرفه 
اظهار داشت: استفاده از ظرفیت هاي سازمان و اداره کل جهت 
ارائه آموزش هاي مورد نیاز ، همکاري در راستاي بازدیدهاي 
پایان  آموزشي و کارآموزي، همکاري در برگزاري آزمون هاي 
دوره مرتبط در مدیریت پسماند ، برگزاري نشست ها و همایش هاي 
پژوهشي،  و  تخصصي  هاي  طرح  اجراي  در  همکاري  علمي، 
 تهیه و تدوین استانداردهاي آموزشي مورد نیاز از اهم مفاد این 

تفاهم نامه می باشد.

نامه به مدت دو سال منعقد  این تفاهم  الزم به ذکر است 
شده و در صورت تمایل دو طرف قابل تمدید می باشد.
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بوشهر

بهره مندی بيش از 800 نفر از روستاييان از آموزش های 
مهارتی در سال توليد ملی،حمايت از كار و سرمايه ايرانی

831 نفر  آموزش های مهارتی را در روستاهای استان بوشهر 
در سال 1391 فرا گرفته اند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان بوشهر، کارشناس آموزش روستایی اداره کل با اعالم این 
مناطق  مندي  بهره  و  آموزشي  عدالت  راستاي  در  افزود:  خبر 
بخشي  مهارتي  هاي  آموزش  از  استان  دست  دور  و  روستایي 
روستایي  آموزش هاي  قالب  در  اداره کل  آموزشي  تعهدات  از 

تحقق یافته است. 

و  هزار  : طی  سال گذشته 110  افزود  پیمان   محمدرضا 
289  نفرساعت آموزش معادل 831  نفر آموزش های مهارتی 
در31 عنوان دوره از جمله  اتوماسیون اداری درجه 2، بازاریاب 
بیمه، پرده دوز درجه 2، پرورش قارچ دکمه ای، پرورش گیاهان 
زنانه،  دوز  نازك  کارآفرینی،  لباس های کشی،  دارویی، خیاط 
طراح فضای سبز، ICDL، کیک ساز و ترساز، مانتو دوز، مدیریت 
ساقه  معرق   ،2 درجه  کار  مشبک  خانواده،  امور  ریزی  برنامه 
جوشکاری،  دوز،  راسته  توتون،  کشتکار  خانه،  در  هنر  گندم، 
کاربر  رایانه،  کاربر  دوز،  ربان  دستمزد،  و  حقوق   حسابدار 
انتقال  اداری، منبت کار صدف و چوب و تعمیر کار  افزار  نرم 
قدرت خودرو صورت پذیرفته که 99درصد تحقق عملکرد این 
حوزه از آموزش هاي فني و حرفه اي استان مي باشد که در 

مقایسه با سال 1390 ، 205 درصد رشد نشان می دهد.  

تهران

در آموزش فنی وحرفه ای تهران صورت گرفت
صدور بيش از 6 هزار فقره مجوز مشاغل خانگی 

استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  خانپور  حمیدرضا 
تهران از صدور بیش از  6 هزار فقره مجوز مشاغل خانگی در 
حرفه های مصوب از ابتدای اجرای قانون حمایت و ساماندهی 

مشاغل خانگی تا پایان سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
خانگی  مشاغل  مجوز  به 6353  اشاره  با  خانپور  تهران،  استان 
در سال گذشته  پشتیبان  و 99 مجوز مشاغل خانگی  مستقل 
اظهار داشت: این اداره کل به طور داوطلبانه مسولیت صدور مجوز 
مشاغل خانگی برای فرزندان شهدا و خانواده های ایثارگر بنیاد 

شهید استان تهران را تقبل نموده است. 
این مطلب که متقاضیان مشاغل خانگی جهت  بیان  با  وی 
و  مستقل  مجوزهای  با صدور  رابطه  در  بیشتر  اطالعات  کسب 
توانند به سایت www.tehrantvto.ir مراجعه  پشتیبان می 
نمایند، افزود: متقاضیان مشاغل خانگی می توانند به مراجعه به 
دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز مرتبط با حرفه مورد تقاضا 
نسبت به ثبت نام خود به صورت مستقل و پشتیبان و خوشه ای 

اقدام نموده و تسهیالت مورد نظر را دریافت نمایند. 
مدیرکل استان تهران در پایان اظهار داشت: توسعه گسترش 
ایجاد  ساز  زمینه  جامعه  در  خانگی  مشاغل  در  آموزی  مهارت 
و  اقتصادی  شعار حماسه  تحقق  نهایت  در  های شغلی  فرصت 

حماسه سیاسی می باشد  

خراسان رضوي

و  اروپا  اتحاديه  دوستانه  بشر  معاونت  نماينده  بازديد 
در  اتباع  ويژه  آموزشی   های  كارگاه  از  همراه  هيأت 

مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران مشهد

هیأت متشکل از 15 نفر از نمایندگان اتحادیه اروپا و دفتر 

ایالم، استاندار، رؤساي ستادي و تعدادي مدیر ان  کل دستگاه هاي 
دوایر دولتي بود.

اتمام کار جهت  از  بعد  این دو درب  به ذکر است که  الزم 
بازدید عموم در مرکز آموزش فني و حرفه اي  شماره 1 شهرستان  

ایالم رو نمایي مي شود.

بنا بر این گزارش هزینه این درب ها را مردم والیت مدار 
استان ایالم و از طریق ستاد عتبات عالیات استان تأمین شده و 

توسط هنرمندان استان فارس در دست اجرا مي باشد.
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خراسان جنوبي

قاين در مجلس شورای  نماينده مردم شهرستان  ديدار 
اسالمی از كارگاه های شهرستان قاين  

کمیسیون  رییس  نایب  و  قاینات  شهرستان  مردم  نماینده 
آموزش و پژوهش مجلس شورای اسالمی، از کارگاه های مرکز 

اقدامات  با روند فعالیت ها و  از نزدیک  بازدید و  برادران قاین  
آموزشی این مرکز آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
کردن  ارزیابی  مثبت  ضمن  هروی«  »دکتر  جنوبی،  خراسان 
فعالیت ها و اقدامات آموزش فنی و حرفه ای، این آموزش ها را 
راهی جهت ارتقاي دانش و کسب مهارت های الزم برای افراد 

مختلف در تمامی سطوح تحصیلی دانست.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای 
و گسترش فرهنگ مهارت آموزی در جامعه گفت: ارائه توجیه 
اقتصادی کارها و گسترش اطالع رسانی و تبلیغات درخصوص 
رشته های آموزشی به ویژه در مناطق روستایی از جمله اقداماتی 
در  رهبری  معظم  مقام  فرامین  تحقق  در  تواند  می  که   است 
نام گذاری سال تأثیر گذار باشد و باعث شکوفایی اقتصاد و تحقق 

این حماسه عظیم  و رونق منطقه شود.
شورای  مجلس  پژوهش  و  آموزش  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی در خصوص امکانات مراکز فنی و حرفه ای گفت: امکاناتی 
که در مراکز و کارگاه های آموزشی مشاهده شد، نشان از اهتمام 
و تالش دستندرکاران آموزش فنی و حرفه ای در تجهیز مجموعه 
صنایع  و  بازار  در  موجود  امکانات  روزترین  به  و  جدیدترین  به 
کشور دارد که این خود فرصتی مناسب برای مردم است تا از این 
امکانات و آموزش ها که بصورت رایگان در اختیار افراد قرار داده 

می شود استفاده مناسب نمایند.
کمیسیون  رییس  نایب  و  قاینات  شهرستان  مردم  نماینده 
آموزش و پژوهش مجلس شورای اسالمی، ضمن تأکید بر حمایت های 
کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس از آموزش های فنی و حرفه ای، 
ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد توسعه مراکز آموزشی و 

آموزش های مهارتی در سطح استان باشیم.
»خوش آیند« آموزش های فنی و حرفه ای را بستری مناسب 
برای اشتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری های روز دانست افزود: 
در راستای تحقق سیاست های کلی اشتغال ابالغ شده از سوی 
نیروی  آموزش  زمینه  در  العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام 

کمیساریا از کارگاه های آموزشی مرکز خواهران آموزش فني و 
حرفه اي مشهد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز خواهران مشهد، نماینده معاونت 
بشر دوستانه اتحادیه اروپا )اکو( به اتفاق معاون برنامه ریزی دفتر 
کمیساریا در تهران و هیأت همراه از کارگاه های آموزشی مرکز 
آموزش،  معاونت  رحیمی  مهندس  که  نمودند  بازدید  خواهران 
پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
رضوی، مهندس کرامتی مسئول اداره آموزش استان و جمعی از 
کارکنان مرکز خواهران هیأت مذکور را همراهی نموده و ضمن 
خیرمقدم از بازدیدکنندگان به بیان گزارشی از عملکرد سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری دوره های آموزشی 

ویژه اتباع در سال های اخیر پرداختند. 
بنابر این گزارش، بازدید کنندگان از کارگاه های آموزشی ویژه 
اتباع که طی هماهنگی و تفاهم نامه میان اداره کل اتباع و دفتر 
کمیساریا با سازمان آموزش فنی و حرفه ای تشکیل گردیده و 
مشتمل برکارگاه های آموزش خیاطی، کیف دوزی، حسابداری 
عمومی مقدماتی و تکمیلی می گردد بازدید کردند که مورد توجه 

زیاد واقع شد.
راسل، نماینده معاونت بشر دوستانه اتحادیه اروپا به سؤواالت 
کارآموزان در خصوص اجرای دوره های بیشتر از سوی سازمان 
سوی  از  پشتیبانی  و  بیشتر  خدمات  ارائه  و  ای  حرفه  و   فنی 
سازمان های مرتبط پاسخ داد و با کارآموزان به بحث و گفتگو 

پرداختند.
الزم به ذکر است مرکز خواهران از سال 1390 با برگزاری 
متقاضیان  جهت  اتباع  سازمان  سوی  از  درخواستی  های  دوره 
ویژه خواهران همکاری داشته که این دوره ها منجر به اشتغال 

کارآموزان گردید.
اتباع جهت  از  نفر  در سال جاری 1600  است،  ذکر  شایان 
شرکت در کالس های آموزشی مرکز نجمه مشهد ثبت نام کردند.
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خوزستان

رييس مركز آموزش فنی و حرفه ای دزفول خبر داد:
ارائه مدرک كاردانی توسط مركز آموزش فنی و حرفه ای 

اين شهرستان به متقاضيان 

اي   حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
و  فني  آموزش  مرکز  رییس  صفارفر   علی  خوزستان،   استان 
با اخذ  حرفه اي شهرستان دزفول اظهار کرد: مدرك کاردانی 
مجوز از دانشگاه جامع علمی کاربردی در سه رشته تخصصی 
و  پایان  دوره  شده  گرفته  نظر  در  دوره های  گذراندن  از  پس 

مدرك کاردانی ارائه می شود.
برای  اعتبارات الزم  این که همه  به  اشاره  با  افزود  صفارفر 
خرید تجهیزات درفنی و حرفه ای دزفول تأمین گفت: رشته های 
در نظر گرفته شده برای ارائه مدرك کاردانی در فنی و حرفه ای 

دزفول، رشته هاي؛ برق، اتومکانیک و جوشکاری است.
رشته های  به  اشاره  با  دزفول  حرفه ای  و  فنی  مرکز   رییس 
درنظر گرفته شده برای آموزش برادران در این شهرستان گفت: 
لوازم  تعمیر  تراشکاری،  مانند  رشته هایی  شهرستان  این  در 

خانگی گردنده، اتومکانیک، برق خودرو، برق ساختمان، تعمیر 
تراکتور و تیلر، برق صنعتی، جوشکاری و تعمیر موتور سیکلت 

به برادران آموزش داده می شود.
صفارفر با اشاره به این که رشته های در نظر گرفته شده برای 
رشته هایی  کرد:  تأکید  است،  برخوردار  زیادی  تنوع  از  بانوان 
مانند کیف دوزی، تزیین فضای داخلی، تعمیرکار تلفن همراه، 
از  پارچه  روی  نقاشی  و  قلم  سیاه  طراح  دارویی،  کاربرگیاهان 

جمله این رشته ها هستند.
وی با اشاره به تامین اعتبارات برای تجهیزات این مرکز در 
دزفول افزود: در این شهرستان همه اعتبارات الزم برای خرید 
تجهیزات تأمین شده است و از این نظر مشکل خاصی وجود 

ندارد.
رییس مرکز فنی و حرفه ای دزفول درباره اخبار منتشر شده 
درباره نبود اعتبار در این مرکز گفت: اخبار منتشر شده درباره 
نبود اعتبار جاری در این مرکز مخدوش است و تکذیب می شود.

زنجان

در  خانگی  مشاغل  مجوز  فقره   3500 از  بيش  صدور 
آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان زنجان بیش از 3500 فقره مجوز مشاغل خانگی در حرفه های 

مصوب توسط این اداره کل  صادر شده است.
قاسم صیادی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان 
و  حمایت  قانون  اجرای  ابتدای  از  گفت:  مطلب  این  بیان  با 
ساماندهی مشاغل خانگی تا پایان سال گذشته 3 هزار و 517 
اداره کل صادر گردیده  این  فقره مجوز مشاغل خانگی توسط 
که از این تعداد 3 هزار و 266 مجوز مشاغل خانگی مستقل و 

21 مجوز پشتیبان می باشند.
در ادامه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان از صدور 
230 فقره مجوز مشاغل خانگی مستقل در حرفه های مصوب 

در سال جاری خبر داد.
وري  بهره  افزایش  از  اعم  این طرح  اهداف  بیان  با  صیادی 
سرمایه، صرفه جویي در هزینه هاي جانبي اشتغال و افزایش 
درآمد خانوار خاطرنشان کرد: متقاضیان مشاغل خانگي مي توانند 
با مراجعه به دستگاه هاي اجرایي صادر کننده مجوز مرتبط با 
حرفه مورد تقاضا، نسبت به ثبت نام خود به صورت مستقل، 

انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازارکار فعلی 
و آتی و ارتقای توان کارآفرینی و توأم کردن آموزش و مهارت، 
برنامه ریزی جهت آموزش های فنی و مهارتی مورد نیاز بازار در 

بخش های دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است.
خوش آیند آموزش فنی و حرفه ای را به عنوان متولی اصلی 
آموزش های غیر رسمی معرفی کرد و گفت: سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای با توجه به نیاز جامعه و باال بردن کیفیت آموزش های 
مهارتی مراکز آموزشی، در بخش آموزش های رسمی ورود پیدا 
کرد و مراکز آموزش علمی کاربردی مهارت را زیر نظر دانشگاه 

جامع علمی کاربردی راه اندازی نموده است.
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با هدف توسعه ی زمينه های همكاری مشترک : 
و  فنی  آموزش  كل  اداره  آموزشی  نامه  تفاهم   انعقاد 

حرفه ای سيستان و بلوچستان و دانشگاه واليت ايرانشهر

و  تحصیلی  های  رشته  های  مهارت  تکمیل  راستای  در 
ارتقاي سطح صالحیت های حرفه ای و توانمندسازی مهارت 
دانشجویان حین تحصیل، تفاهم نامه ای بین اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان و دانشگاه والیت 

شهرستان ایرانشهر منعقد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان سیستان و بلوچستان، جهانتیغي، مدیرکل آموزش فني 
با اعالم آمادگي در زمینه همکاري هاي  این استان  حرفه اي 
مشترك گفت: اداره کل آموزش فني حرفه اي با هدف توسعه 
و ترویج دانش روز، بومي کردن علوم و ایجاد بسترهاي اشتغال 
پایدار، سعي دارد با توجه به نامگذاری امسال روند رو به رشد 

توسعه  اقتصادی کشور را سرعت بیشتري بخشد.
وي افزود: به منظور تحقق این امر، امضاي این تفاهم نامه 
مهارت  ارتقاي  و  آموزش  راستاي  در  ارزشمند  گامي  مشترك 
دانشجویان و ایجاد زمینه های الزم جهت حضور فعال آن ها 
استان  در  مدیریتی  و  اقتصادی  کارآفرینی–  های  فعالیت  در 

سیستان و بلوچستان است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
این استان، اجرای دوره های آموزشی )جوشکاری E1 و اره کار 
و دریل کار( توسط مربیان با امکانات آموزشی موجود در مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شهرستان، توسعه و افزایش توانمندی های 
حرفه ای و مدیریتی دانشجویان جهت ورود به صنایع و بازار 
ایرانشهر و مهیا نمودن بستر الزم جهت تبادل اطالعات علمی و 
مهارت و هم اندیشی بیشتر ازمهمترین مفاد تفاهم نامه مذکور 

است.

فارس

بازديد معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی از مركز 
شماره يك شيراز

دکتر مجتبی اعالیی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به همراه 4 نفر از مدیران ارشد آن معاونت از کارگاه های مرکز 

شماره یک شیراز بازدید کردند.
فارس،  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
این بازدید که در حاشیه جلسه شورای هماهنگی استان فارس 
توانمندی ها و ظرفیت های مرکز  با هدف معرفی  برگزار شد 

آموزش فنی و حرفه ای شماره یک شیراز صورت پذیرفت.
های  کارگاه  از  بازدید  ضمن  همراه  هیات  و  اعالیی  دکتر 
تاسیسات، کابینت ساز چوبی، تراش سی ان سی، تراشکاری و 
تولید درب و پنجره یو پی وی سی در گفتگویی با کار آموزان 
و مربیان از کیفیت آموزش های ارائه شده در این کارگاه های 

اظهار رضایت کردند.
شایان ذکر است مدیران کل ادارات بهزیستی، کمیته امداد 
توسعه  بانک  اجتماعی،  تأمین  و  کار  رفاه،  )ره(،  خمینی  امام 

تعاون و تأمین اجتماعی نیز در این بازدید حضور داشتند.

قزوين

كل  اداره  بين  پژوهشي  و  آموزشي  نامه  تفاهم  انعقاد 
آموزش فني و حرفه اي قزوين و حوزه علميه اين استان

تفاهم نامه آموزشي و پژوهشي بین اداره کل آموزش فني و 
حرفه اي قزوین و حوزه علمیه این استان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان قزوین، تفاهم نامه آموزشي و پژوهشي اداره کل آموزش 
امضاي  به  استان  این  علمیه  حوزه  با  قزوین  اي  حرفه  و  فني 
استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مدیرکل  سیدمحمدحسیني، 

سيستان بلوچستان

را  نیاز  مورد  تسهیالت  و  نموده  اقدام  اي  خوشه  و  پشتیبان 
دریافت نمایند.

وی ادامه داد: متقاضیان مي توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رساني 
آدرس: به  زنجان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل   اداره 
www.zntvto.ir  و ورود به بخش مشاغل خانگي  و یا مراکز 

آموزشی تابعه اطالعات الزم را در این خصوص کسب نمایند. 
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كردستان

ساخت دستگاه كمك آموزشی مكانيزم كالچ كولر توسط 
مركز آموزش فنی و حرفه ای نبوت قم

مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای نبوت قم موفق به طراحی 

استانداركردستان بر مشاركت بخش خصوصی در توسعه 
آموزش های مهارتی تاكيد كرد

نقش  خصوصی  بخش  مشارکت  گفت:  کردستان  استاندار 
در  ای  و حرفه  فنی  و  مهارتی  آموزش های  توسعه  در  مهمی 
کردستان برعهده دارد و باید حضوری فعال در این عرصه داشته 

باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
صنفی  کانون  اعضای  با  دیدار  در  شهبازی  علیرضا  کردستان؛ 
کردستان  استان  ای  و حرفه  فنی  آزاد  های  آموزشگاه  انجمن 
با بیان این مطلب اظهار داشت: نظام آموزشی فنی و حرفه ای 
های  نیروی  عملی  و  علمی  دانش  سطح  ارتقاي  برای  کشور 
اهداف  تحقق  مسیر  در  کرده  تحصیل  و  ماهر  کارآمد،  انسانی 

و ساخت دستگاه انتقال کمک آموزشی مکانیزم کالچ کولر شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان قم، ابوالفضل افروزان مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
نبوت قم و سازنده  این دستگاه با اشاره به اینکه عملکرد کالچ 
کولر برای کارآموزان و حتی برخی از تعمیرکاران موتور کولر 
مبهم می باشد، اظهار کرد: با استفاده از این دستگاه عملکرد 
کالچ کولر مبنی بر اینکه شروع کار کولر با دور تند و سیم پیچ 
راه انداز می باشد و پس از کسری از ثانیه سیم پیچ راه انداز 
 از مدار خارج شده و کولر با دور تند یا کند به کار خود ادامه 

می دهد،توسط المپ هایی این عملکرد به عینیت می رسد. 
اظهار  نبوت قم  مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز 
کرد: این دستگاه  با هزینه ای حدود 2.5 میلیون ریال در مدت 
دو هفته ساخته شده و در مرکز مورد استفاده کارآموزان قرار 

گرفته است. 
وی همچنین اظهار کرد با ساخت  این دستگاه شاهد تفهیم 

بهتر مطلب و شکوفایی  در امر آموزش خواهیم بود.

قزوین و آیت اهلل هادي   باریک  بین، رییس شوراي عالي حوزه هاي 
علمیه استان قزوین رسید.

حسیني مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان قزوین گفت:  
با توجه به این که امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات سیستم هاي 
آموزشي جهان را قادر ساخته تا فرصت هاي آموزشي با صرف 
کمترین هزینه در اختیار همگان بگذارند، پاسخگویي به نیازهاي 
بسیار زیاد و متنوع  آحاد جامعه که مدرسه اي به بزرگي جامعه 
مي طلبد، یک واقعیت ملموس است و تجزیه و تحلیل همزمان 
این مسائل، اجتناب ناپذیر بودن به کارگیري فناوري اطالعات 

در آموزش علوم دیني و معارف اسالمي را آشکار مي سازد.
بیشتر  مهارت  ارتقای  هدف  با  نامه  تفاهم  این  افزود:  وي 
تا  پذیرفت  صورت  قزوین  علمیه  حوزه  مدرسین  و   طالب 
درجهت گسترش و تعمیق فضاي مذهبي و پاسخگوي بهره گیري 
کیفي از فناوري اطالعات، رایانه و اینترنت در آموزش هاي علوم 

و معارف اسالمي شود. 
حسیني اظهار داشت: موضوع تفاهم نامه همکاري آموزشي 
طالب  مهارت  ارتقای  و  آموزش  هاي  زمینه  در  پژوهشي  و 
نیز  و  براي حوزه علمیه  رایانه  و  اطالعات  آوري  در بخش فن 
هاي  فعالیت  گسترش  و  ارتقا  در  همکاري  استان،  روحانیون 
تحقیقاتي و مطالعاتي مشترك، برگزاري نشست ها و همایش هاي 
و  آموزشي  هاي  دوره   و  ها  کارگاه  برگزاري  مشترك،  علمي 

پژوهشي  مشترك مي باشد.
کیفیت  افزایش  نامه؛  تفاهم  این  نتایج   داشت:  بیان  وي 
آموزش در علوم و معارف اسالمي، همگاني کردن آموزش هاي 
علوم و معارف اسالمي، پاسخگویي به نیازهاي متنوع و گسترده 
در این حوزه و هدایت جوانان به نقش آفریني سالم در فضاهاي 

مجازي مي باشد.
همچنین در این تفاهم نامه، حوزه علمیه متعهد به تدوین 
و مالحظاتي  الزامات  اسالمي مشاغل که حاوي  احکام  منشور 
شرعي و مذهبي بوده و در هنگام اجراي آموزش،کارگر ماهر را 

ملزم به اجرا و رعایت مي کند، نمود.
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كرمانشاه

برای اولين بار در غرب كشور صورت گرفت:
  NDT آزمايشگاه  در  نفر  هزار  يك  از  بيش  آموزش 

آموزش فنی و حرفه ای استان كرمانشاه

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه به منظور 
تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص مورد نیاز صنعت 
و بازار کار برای نخستین بار در غرب کشور از ابتدای سال90 
اقدام به تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تست های غیر مخرب 

)NDT( کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
شماره  ای  حرفه  و  فنی  مرکز  جوش  مربی  کرمانشاه،  استان 
یک با اعالم این خبر گفت: از ابتدای سال90 تاکنون 3 دوره 
آموزشی آزمایشگاه NDT برگزارشده که حدود یک هزار و 30 

نفر آموزش دیده اند. 
مخرب  غیر  های  تست  آزمایشگاه  افزود:  درویشی  جواد 
)NDT( در گرایش های بازرسی چشمی VT ، تست مایعات 
 ،UT تست التراسونیک ، MT تست ذرات مغناطیسی ،PT نافذ
استانداردهای  با  مطابق   ،RTI گرافی  رادیو  های  فیلم   مفسر 

تفاهم نامه همكاری آموزشی بين اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای و كميته امداد امام خمينی )ره(

ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 

استان کرمان، تفاهم نامه همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خیمنی )ره( منعقد و در 

حال اجرا می باشد.
آقای دکتر ابراهیمی نژاد مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای هدف 
مددجویان  مهارت  سطح  ارتقای  را  نامه  تفاهم  این  اجرای  از 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و همچنین جوانان 
فضاهای  و  امکانات  از  بیشتر  گیری  بهره  نیز  و  کار  جویای 
موجود، توسعه فرهنگ مهارت آموزی و همکاری های آموزشی 

در سطح ملی دانستند.
نامه  تفاهم  این  موضوع  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
را استفاده بهینه از فضا و امکانات اداره کل مستقر در شهرك 
صنعتی شماره یک کرمان جهت اجرای دوره های آموزشی نظیر 
ساخت و ساز خشک، درب و پنجره upvc، تراش سنگ های قیمتی، 
همکاری  با  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  و  خورشیدی  انرژی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( اعالم نمودند.

توسعه پایدار کشور با برنامه ریزی های منسجم گام های مهمی 
برداشته است.

وی افزود: در این رابطه در چند سال اخیر با توجه به فراهم 
دولت  فراوان  های  گذاری  سرمایه  و  مناسب  بسترهای  شدن 
استان  در  ای  حرفه  و  فنی  آموزشی  مراکز  توسعه  زمینه  در 
نیاز کارآموزان و  با  اجرای دوره های آموزشی متناسب  شاهد 
متقاضیان جویای کار هستیم که موجب تعلیم نیروی انسانی 
کارآمد در زمینه های فنی و عملی شده که قطعاً تأثیر فراوانی 
در افزایش سطح کارآمدی و بهره وری نیروی کار استان خواهد 

شد.
های  رشته  تنوع  دلیل  به  کرد:  تصریح  کردستان  استاندار 
بخش  تقاضای  و  نیاز  برحسب  باید  استان  کار  بازار  نیاز  مورد 
تولیدی و اقتصادی استان نسبت به ارائه رشته های فنی و حرفه ای 
استان  کار  و  بخش کسب  برای  الزم  کار  نیروی  تا  کرد  اقدام 

تربیت و راهی بازار کار شوند.
شهبازی بر لزوم ورود بخش خصوصی به این عرصه تأکید 
کرد و گفت: با وجود تالش های فراوان دولت برای ارائه خدمات 
علت  به  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مراکز  در  مطلوب 
تحت  برای  دولت  توان  قطعا  مهارتی  های  آموزش  گستردگی 
پذیر  امکان  مهارتی  و  آموزشی  امور  تمامي  دادن  قرار  پوشش 
این  در  بخش خصوصی  مشارکت  برای  را  بستر  باید  و  نیست 

رابطه فراهم کرد.
منظور  به  تا  خواست  استان  اجرایی  های  دستگاه  از  وی 
بخش  در  ویژه  به  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  از  حمایت 
تأسیس مراکز و آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای درحد توان 
برنامه های آموزشی ضمن خدمت کارکنان و پرسنل خود را به 

آموزشگاه های بخش خصوصی توانا و معتبر  ارجاع دهند.
استاندار کردستان در پایان برلزوم تأمین زمین مورد نیاز این 
اندازی ساختمان و تأسیسات  آموزشگاه ها برای ساخت و راه 
مورد نیاز و نیز پرداخت تسهیالت حمایتی از طریق بانک های 

عامل استان به این آموزشگاه را خواستار شد.
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كهكيلويه و بويراحمد

گيالن

انعقاد تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فني  و 
حرفه اي و جهاد دانشگاهي استان گيالن

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان گیالن، تفاهم نامه همکاري بین رسول شمشادي مدیرکل 
سرپرست  عالم  سیروس  همچنین  و  حرفه اي  و  فني   آموزش 

جهاد دانشگاهي استان منعقد شد.
مدیرکل آموزش فني و حرفه اي استان گیالن اظهار داشت: 
بین سازمان آموزش  نامه همکاري کشوري  تفاهم  در راستاي 
فني و حرفه اي و جهاد دانشگاهي کشور در انجام فعالیت هاي آموزشي 
و پژوهشي و به منظور هم افزایي در استفاده از پتانسیل ها و 
امکانات دو طرف به ویژه در ارتقاي کیفیت برگزاري دوره هاي 
آموزشی براي افزایش سطح دانش فني و مهارتي منابع انساني 
مورد نیاز واحدهاي اقتصادي و نیز مربیان و کارشناسان طرفین 

همکاري الزم صورت مي پذیرد.
طرفین  تفاهم نامه  این  اساس  بر  افزود:  شمشادي  رسول 
و  موجود  تجهیزات  و  امکانات  از  بهره برداري  جهت  مي توانند 
استفاده کارآمد از فناوري هاي پیشرفته یکدیگر در زمینه هاي 

مشترك همکاري نمایند.

بین المللی در دو نوبت صبح و عصر برگزارمی شود.
وی گروه های هدف آموزشی این حرفه ها را کارشناسان و 
مهندسان ناظر پروژه هایی همچون صنایع نفت گاز و پتروشیمی، 
و  ساختمان  صنعت  و  کارخانجات  مخازن  و  انتقال  های   لوله 
های  رشته  در  مهندسی  و  فنی  های  دوره  التحصیالن  فارغ 
مهندسی جوش، مهندسی متالوژی، مهندسی مکانیک، مهندسی 
عمران و... به منظور ایجاد اشتغال در بخش های فوق االشاره و دیگر 

مراکز صنعتی و کارگاهی برشمرد. 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  یک  شماره  مرکز  مربی 
فوالدی،  های  سازه  در  جوش  اهمیت  بر  تأکید  با  کرمانشاه 
ها  پروژه  ناظر  مهندسان  و  مجریان  طراحان،  کارفرمایان، 
با  آن  مطابقت  و  جوش  مرغوبیت  از  اطمینان  حصول  برای 
نیازهای طرح واجرای صحیح دستورالعمل ها، آیین نامه ها و 
بایستی تمامی مراحل  استانداردهای حاکم، اظهار داشت: می 
مختلف اجرا توسط بازرسان جوش و تجهیزات متناسب با هدف 

مورد انتظار مورد بازرسی و کنترل کیفی دقیق قرار گیرد.
گذشته  سنوات  در  متقاضیان  داشت:  اذعان   درویشی 
می بایستی جهت گذراندن دوره های آموزشی به شرکت های 
خصوصی در شهرهایی همچون تهران، اصفهان و ... مراجعه و 
هزینه های زیادی شامل شهریه، ایاب و ذهاب و اسکان پرداخت 

می کردند. 
با  ها  آموزش  این  افزون  روز  توسعه  گفت:  پایان  در  وی 
تجهیزات و متدهای مناسب با تکنولوژی و نیاز بازارکار امری 

اجتناب ناپذیر می باشد. 

45 دوره آموزش مهارت آموزی پيشرفته در گچساران 
برگزار می شود

 
رییس اداره فنی و حرفه ای دوگنبدان گفت: 

تابستان امسال 45 دوره آموزشی مهارت آموزشی پیشرفته 
در این شهرستان برگزار خواهد شد.

سید یداهلل افضلیدر گفتگو با روابط عمومی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان  افزود: در تابستان امسال در رشته های 
لوله کشی آب سرد و گرم، فرزکاری، تراشکاری، تعمیرکولر آبی، 

 ،E3 ابزار تیزکن، اینترنت در محیط کار، جوشکاری، جوشکاری
پرورش گل در فضای آزاد، مدل سازی وشیشه سازی فرایند های 

شیمیایی کارآموز پذیرفته می شود. 
وی برگزاری کالس آموزشفنون تدریس،تحلیلگر فرایندهای 
درجه  و  مقدماتی   ICDL جوش،  چشمی  بازرسی  شیمیایی، 
برای  شده  گرفته  نظر  در  برجسته  های  دوره  دیگر  از   دو 

عالقه مندان در فصل تابستان امسال عنوان کرد. 
وی بیان کرد: 15کارگاه آموزشی ثابت در مرکز فنی حرفه ای 
شهرستان فعال و آماده پذیرش کارآموزان می باشد که تاکنون 
نویسی  نام  مهارتی  های  دوره  این  در  آموزش  برای  نفر   415

کرده اند. 
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای دوگنبدان اظهار داشت: 
نقش آموزش های فنی و حرفه ای را در کاهش معضل بیکاری 
را مؤثر خواند و تصریح کرد: اگر ضریب مهارت در بین نیروی 
کاری جامعه افزایش یابد مشکل بیکاری به خودی خود کاهش 

خواهد یافت. 
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لرستان

استاندار لرستان : كار از شما اعتبار از ما

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي 
استان لرستان، دهمرده استاندار استان لرستان به هنگام بازدید 
از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دوره چگنی گفت: 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  چون عزم مسؤوالن 
، بر راه اندازی این مرکز است ما نیز با تأمین اعتبار مورد نیاز 

عمرانی و تجهیزاتی شما را یاری خواهیم کرد. 
از فرماندار شهرستان  این مرکز  دهمرده در خصوص جاده 
دوره چگنی خواست که نسبت به خرید زمین مورد نظر از جاده 
آسفالته خرم آباد کوهدشت تا مرکز همکاری الزم را با اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای داشته باشند.
استاندار این استان روند پیشرفت فیزیکی مرکز را مطلوب 
ارزیابی کرد و افزود: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان 
دوره چگنی مرکزی با موقعیت مکانی مناسب است که راه اندازی 

آن می تواند نیاز آموزشی شهرستان را برآورده سازد.
همچنین استاندار لرستان جهت کمک مالی برای راه اندازی 

و  معاش  تأمین  جهت  آنان  توانمندسازی  همچنین  آزادی  از 
بازدارندگی از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به زندان و ایجاد 
و  زندانیان  ای  و حرفه  فنی  آموزش  برای  کارگاهی  تشکیالت 
نوجوانان مقیم در کانون های اصالح و تربیت و تعلیم مهارت و 

تخصص های مختلف به آن ها منعقد شده است.
افزود:  گلستان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
براساس این تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز، 
همکاری در جهت تأمین مربی واجد شرایط برای تدریس در 
کارگاه های آموزشی مستقر در ندامتگاه، اعالم تاریخ برگزاری 
صدور  و  آزمون  اخذ  و  آزمونگر  اعزام  و  دوره  پایان  آزمون 
ارائه مشاوره کارشناسی به مسؤولین ندامتگاه ها   گواهینامه و 
در خصوص بهسازی فضای آموزشی و تجهیز آن بخشی از تعهدات 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان می باشد. 
شایان ذکراست این تفاهم نامه فی مابین ابوالفضل تیرانداز 
استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  از  نمایندگی  به 
های  زندان  کل  اداره  از  نمایندگی  به  امینی  محمد  گلستان، 
استان گلستان و فرهاد ساالری به نمایندگی از بنیاد تعاون و 
تا  حرفه آموزی صنایع زندانیان استان گلستان منعقد شده و 

پایان سال جاری معتبر می باشد.

گلستان

ادارات  مابين  فی  همكاری  جانبه   3 نامه  تفاهم  انعقاد 
 كل آموزش فنی وحرفه ای و زندان ها و بنياد تعاون و 

حرفه ای آموزی صنايع زندانيان استان گلستان

 تفاهم نامه 3 جانبه همکاری فی مابین ادارات کل آموزش 
آموزی  ای  و حرفه  تعاون  بنیاد  و  ها  زندان  و  ای  فنی وحرفه 

صنایع زندانیان استان گلستان امضا شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان، ابوالفضل تیرانداز، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
استان گلستان در این خصوص گفت : ارائه آموزش های فنی و 
حرفه ای به زندانیان در سال 1371 در کشور آغاز شده است و 

تاکنون نیز ادامه داشته است.
طول  در  زندانیان  به  مهارتی  های  آموزش  ارائه  افزود:  وی 
سال های گذشته با افزایش تعهدات سالیانه و عملکرد آموزشی 
سازمان  بین  ما  فی  تنگاتنگی  همکاری  راستا  این  در  و  بوده 
آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان زندان ها و اقدامات 

تأمینی کشور صورت پذیرفته است.
کرد:  تصریح  گلستان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
آموزش در زندان ها با توجه به نقش سازنده ای که در باال بردن 
ایفا  مددجویان  آینده  معاش  تأمین  و  خودباوری  و   روحیه 

می کند مورد توجه هر دو سازمان می باشد.
گفت:  نامه  تفاهم  این  انعقاد  اهداف  خصوص  در  تیرانداز 
اجرای آموزش های فنی و حرفه ای  با هدف  نامه  تفاهم  این 
برای مددجویان در کارگاه های آموزشی مستقر در ندامتگاه به 
منظور توانمندسازی زندانیان جهت اشتغال مفید و مولد پس 

و  فني   آموزش  و  دانشگاهي  جهاد  همچنین  گفت:  وي 
حرفه اي استان طبق مفاد این تفاهم نامه مي توانند جهت ارتقای 
با  کیفیت خدمات و پیشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي خود 
رویکردهاي نوین آموزشي، تدوین سرفصل هاي جدید به صورت 
در  گواهینامه هاي  زمینه  این  در  و  داشته  همکاري  مشترك، 

سطح ملي و بین المللي صادر نمایند.
این گزارش رسول شمشادي مدیرکل آموزش فني و  بنابر 
حرفه اي گیالن ابراز داشت: همکاری جهاد دانشگاهی و آموزش 
و  کارورزان  بهتر  آموزش  راستای  در  می تواند  حرفه ای  و  فنی 

اشتغال زایی مؤثر آنان باشد
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مازندران

مركزي

مرکز قول مساعد دادند. 
 قباد بیرانوند سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با 
تاکنون 2100 میلیون  اعتبار هزینه شده  ارائه گزارشی گفت: 
ریال می باشد که در صورت تخصیص و تحصیل اعتبار از طریق 
استانداری می توان در آینده ای نزدیک مرکز را به بهره برداری 

رساند. 
روابط عمومی اداره کل آموزش فني و حرفه اي این استان 
مراکز  جزء  چگنی  دوره  سراب  شهرستان  مرکز  کرد:  اعالم 
سال  در  باشدکه  می  شغلی  های  فرصت  صندوق  از  واگذاری 
1382 به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای تحویل داده شده 
است و عدم استفاده از مرکز مزبور طی سال های گذشته باعث 
بروز خسارات زیادی به ابنیه و تأسیسات مرکز فوق شده بود. 

سال  در   : گفت  کل  اداره  این  فنی  دفتر  مسئول  هاشمی 
1388 طراحی ساختمان مذکور در دو طبقه شامل 5 کارگاه 
عملیات  که  گرفته  صورت  فنی  دفتر  واحد  توسط  آموزشی 
اجرایی آن در همان سال شروع شد ، که مرکز فوق شامل 840 
مترمربع زیربنا و 1160 مترمربع محوطه می باشد، که با پیشرفت 

فیزیکی باالی 90درصد در آستانه بهره برداری می باشد .

برگزاري جلسه آموزشی فی ما بين مركز آموزش فنی و 
حرفه ای 22 بهمن ساری و ندامتگاه محكومان مواد مخدر 

شهرستان ساری در سال 1392

جلسه آموزشی فی ما بین مرکز آموزش فنی و حرفه ای 22 
بهمن ساری و ندامتگاه محکومان مواد مخدر شهرستان ساری 

در سال 1392 برگزار شد.
ای  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  روابط عمومی  به گزارش 
مازندران جلسه ای با حضور  ریاست و معاونت مرکز و با حضور 
برگزار  ساری  شهرستان  ندامتگاه  فرهنگی  معاونت  و  جانشین 
شد. که بنا به درخواست میهمانان جلسه و جهت به خود باوری 
رساندن محکومین پس از  زمان محکومیت به اینکه با گذراندن 
برای در آمدزایی خانواده خود  توانند  آموزش های جدید می 

مثمرثمر گردند، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1 – آموزش، آشپزی، خبازی، پرورش موز، پرورش گل های 
پرندگان  پرورش  قارچ،  پرورش  آال،  قزل  ماهی  پرورش  آزاد، 

تزئینی توسط مربیان مرکز

از  ريال  ميليون  پنجاه  و  يكصد  بر  بالغ  درآمدی  كسب 
مركز  كارآموزان  مس  روی  قلمزنی  محصوالت  فروش 

آموزش فنی و حرفه ای خواهران اراک

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان مرکزی تا کنون بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال از 
محل فروش آثار قلمزنی  کارآموزان رشته قلمزنی  روی مس 
مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران اراك کسب و این درآمد 
حاصل از فروش محصوالت عاید کارآموزان این رشته گردیده 

است.
بر اساس این گزارش آثار قلمزنی کارآموزان این رشته تاکنون 
در بیش از 14 نمایشگاه که در داخل  استان و سایر استان های 
کشور در مناسبت های مختلف برگزار گردیده است به معرض 
نمایش گذارده شده است و حاصل نمایش این محصوالت نیز 
کسب یکصد و پنجاه و هفت میلیون و چهار صد و پنجاه هزار 
ریال بوده است که تمامی این مبلغ به صاحبان آثار تعلق گرفته 

است و برای این کارآموزان درآمد زایی داشته است.
 مینو صادقی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 
اراك در این خصوص عنوان داشت یکی از اثرات ارائه آموزش های 
به  هنر کمک  عنوان  به  یک حرفه  یادگیری  بر  عالوه  مهارتی 
درآمد زایی و اقتصاد خانواده می باشد که این مهم در وضعیت 

اقتصادی کنونی کمک شایانی را به معیشت خانواده ها می نماید.
در  شرکت  با  فقط  مبلغ  این  است  توضیح  به   الزم 
نمایشگاه هایی که در سال 1391 برپا شده اند کسب گردیده 

است .

2 – بازسازی صندلی های آموزشی کالس های ندامتگاه توسط 
کارگاه جوش مرکز

3 – توسعه فضای آموزشی و تجهیز برخی از کارگاه ها نظیر 
اتو مکانیک و جوش توسط عوامل ندامتگاه 

4 – ارائه آموزش و راه اندازی دستگاه جوجه کشی موجود 
در ندامتگاه

5 – برگزاری جلسات دوره ای مشترك و مستمر بین زندان 
، ندامتگاه و مرکز هر سه ماه یک بار که مکان جلسات بصورت 

گردشی تعیین گردد. 
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همدان

بهره مندی بيش از 2400 نفر روستاييان استان همدان از 
آموزش های مهارتی فني و حرفه اي 

بیش از 2400 نفر روستاییان استان همدان از آموزش های 
مهارتی فني و حرفه اي این استان بهره مند شدند.

اظهار  همدان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل 
های  توانمندی  ارتقای  و  آموزشی  عدالت  راستای  در  داشت: 
اقشار مختلف بخشی از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان همدان در نقاط دوردست و فاقد مراکز ثابت آموزش فنی 

و حرفه ای انجام می گیرد.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره کل  روابط عمومي  به گزارش 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  باقری  مهدی  سید  همدان  استان 
در سال جاری تا کنون 15 دوره برای روستاییان استان اجرا 
گردیده است و در هر دوره بین 10 تا 20 نفر  آموزش های 

مهارتی را فرا می گیرند.
وی افزود: پرورش دهنده زنبور عسل، پرورش دهنده گیاهان 
ساختمان  برقکار  زراعی،  ثابت  های  ماشین  تعمیرکار  دارویی، 
درجه 2، پرورش دهنده گوسفند، سرویسکار و نگهدار تراکتور 
و تیلر، پرورش دهنده قارچ دکمه ای، روپوش و ربدوشامبر دوز، 
گلدوز ماشینی، مانتو دوز، و نازك دوز زنانه حرفه هایی بوده اند 
که برای روستاهای سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون 

برگزار گردیده است.
حوزه  در  کل  اداره  این  مطلوب  عملکرد  به  اشاره  با  باقری 
عملکرد  گذشته  سال  در  داشت:  بیان  روستایی  های  آموزش 
آموزش به روستاییان استان همدان 17 درصد بیش از میزان 
ها  آموزش  این  از  نفر   438 و  هزار   2 و  بود  آموزشی   تعهد 
نفر-ساعت  از 473 هزار  بهره مند شدند که در مجموع بیش 

آموزش ویژه این بخش اجرا گردید.
وی ضمن تأکید بر نیازسنجی در آموزش های فنی و حرفه ای، 
گفت:  و  کرد  اشاره  مهارتی  های  آموزش  های  حرفه  تنوع  به 
و  کار  باغبان، سرویس  علوفه،  برداشت  های  ماشین  تعمیرکار 
نگهدار تراکتور و تیلر، تعمیرکار ماشین آالت و ادوات کشاورزی، 

هرمزگان

تيم هاي فني اداره كل آموزش فني و حرفه اي  اعزام 
هرمزگان به منطقه زلزله زده بشاگرد

استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  اداره  فني  هاي  تیم 
هرمزگان از روز دوشنبه 92/2/23 به منطقه زلزله زده بشاگرد 

اعزام شدند.
اي  و حرفه  فني  آموزش  اداره کل  روابط عمومي  به گزارش 
تأسیسات  برقراري  جهت  کل  اداره  این  فني  تیم   8 استان، 
بهداشتي به کمک هم استاني هاي عزیز مان در منطقه  زلزله زده 

بشاگرد شتافتند.
از  متشکل  فني  تیم   6 قالب  در  نفر  گزارش30  این  بنابر 
جوشکار، برق کار، نصاب و لوله کش تا انجام کامل مأموریت در 

بشاگرد خواهند بود. 
گفت:  هرمزگان  استان  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مدیرکل 
طي تماس استاندار و رییس ستاد مدیریت بحران استان مورخ 
ساعت  کل  دراداره  عملیاتی  تیم   ،21:15 ساعت   92/2/22

22:00 جهت طراحی و ارزیابی تشکیل شد.
عزت اله اردشیري اظهار داشت: ستاد کمک رسانی در اداره 
برآورد مصالح در پنج روز  نهایی سازی طرح و  به منظور  کل 
تشکیل گردید، خرید مصالح و آماده سازی تجهیزات و برش 
سازه در همان روز با برآوردي بالغ بر400 میلیون ریال انجام 

شد.
نفره   30 تیم  افزود:  اي  حرفه  و  فني  آموزش  کل  مدیر 
متشکل از جوشکار- برق کار- لوله کش و پشتیباني ساعت 16 
روز دوشنبه 92/2/23 راهي بشاگرد شد و در همان روز استقرار 

تیم و جلسات توجیهی در مرکز شهرستان برگزار گردید.
استان  اي  و حرفه  فني  آموزش  مدیرکل  گزارش  این  بنابر 
هرمزگان و مدیریت بحران استانداری از مناطق کانون زلزله روز 
سه شنبه 92/2/24 بازدید کردند و اعزام تیم به همراه تجهیزات 
به  اعضاء  سپس  و  شد  انجام  احمر(  هالل  )کمپ  گوهران  به 
و  و هماهنگی  تقسیم شده  تیم  قالب دو  8 گروه عملیاتي در 
کمپ  به  تیم  اعزام  درنهایت  و  ملزومات  سایر  و  چادر  تحویل 
عملیاتی درروستای محروم ایرر )کانون زلزله ( انجام پذیرفت. 

از  با مسؤوالن محلی  اردشیري گفت: هماهنگی سرتیم ها 
جمله اعضاي شورا – دهیار – بهورز و بخشدار جهت اولویت بندی 
عملیات  شروع  و   92/2/24 شنبه  سه  روز  عصر  یابی  مکان  و 
با نصب حدود  افزود: عملیات  نیز همزمان صورت گرفت. وي 

70 دستگاه حمام و سرویس بهداشتی در روستاهای کرمستان 
و  استان  مرکز  به  روز جمعه 92/2/27  در  تیم  و  پایان  ایرر  و 

شهرستان ها بازگشتند.
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تربيت مربي

يزد

امضاي تفاهم نامه همكاري بين اداره كل آموزش فنی و 
حرفه ای استان يزد و اداره كل زندان های اين استان 

تفاهم نامه همکاري بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان یزد و اداره کل زندان های این استان منعقد شد.     

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
یزد این تفاهم نامه با هدف توانمند سازی زندانیان برای اشتغال 
مفید و مولد پس از آزادی و نیز تأمین معاش و بازدارندگی از 
در  تربیتی  و  روانی  روحی،  مثبت  تأثیر  و  مجدد جرم  ارتکاب 

زندانیان در دوران محکومیت به حبس به امضا رسید.
گفتنی است: ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي به زندانیان 
کشور از سال 1371 آغاز و تاکنون این آموزش ها با همکاري 
متقابل سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و سازمان زندان ها 
و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور ادامه داشته و با رشد سالیانه 

تعهدات و عملکرد آموزشي در این بخش همراه بوده است.
بنابر این گزارش آموزش در زندان ها با توجه به نقش سازنده اي 
که در روحیه و خودباوري و تأمین معاش آینده مددجویان ایفا 
می کند مورد توجه هر دو سازمان قرار دارد و این همکاری در 

همین راستا ادامه دارد.
شایان ذکر است: در این تفاهم نامه اداره کل آموزش فنی 
برابر  در  کارآموزان  کردن  بیمه  به  نسبت  استان  ای  حرفه  و 
حوادث حین آموزش، تأمین مربی واجد شرایط برای تدریس در 
کارگاه های آموزشی مستقر در ندامتگاه ها و تأمین ابزار و مواد 

مصرفی آموزشی متعهد شده است.
خاطر نشان می شود: تأمین فضای مناسب آموزشی، تجهیز 
کارگاه های آموزش مهارت برای زندانیان و دراختیار گذاشتن 
ملزومات اداری مورد نیاز از تعهدات اداره کل زندان ها در این 

همکاری است.

بازديد مقامات عالی رتبه كشور جمهوری تونس از مركز 
تربيت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای 

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیت مربی و پژوهش هاي 
فني و حرفه اي، مقامات عالی رتبه کشور جمهوری تونس، روز 
شنبه مورخ چهارم خرداد ماه سال جاری از مرکز تربیت مربی، 

بازدید کردند. 
کشور  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  مقام  قائم  تریکی  هادی 
جمهوری تونس ضمن تقدیر و تشکر از میهمان نوازی ایرانیان 
و مرکز تربیت مربی، بیان داشت: با توجه به اجرای دوره های 
آموزشی در کشور تونس تالش بر آن است که بتوان از توانمندی های 
اسالمي   جمهوري  کشور  خصوص  به  اسالم  جهان  کشورهای 
ایران  و  کرد  استفاده  ای  شایسته  نحو  به  راستا  این  در  ایران 
سیاسی-  های  تحریم  و  تحمیلی  جنگ  انقالب،  به  توجه  با 
بخصوص  مختلف  های  فاز  در  را  خود  های  توانایی   اقتصادی، 
» به کار گیری انرژی هسته ای در صنعت، کشاورزی، پزشکی 

و غیره « به جهانیان  نشان داد. 
حمزه الفیل مدیر آموزش فنی و حرفه ای کشور تونس نیز 
استناد  به  ما  حضور  که  داشتند  اذعان  تشکر  و  تقدیر  ضمن 
شنیده ها بوده  اما حاال که از بعضی از بخش های دپارتمان های 
آموزشی مرکز تربیت مربی بازدید داشتم به توانایی ها و ظرفیت های 
موجود در این مرکز پی بردم و مایلم مربیان کشورمان همانند 
و مدرسان  تجهیزات  امکانات،  از  افغانستان  و  عراق  کشورهای 
سطح باالی ایرانی استفاده بهینه و شایسته ای داشته باشند و 
این افتخاریست در ملل جهان اسالم که با وحدت بتوان از نظر 

تخصص و مهارت نیز به خودشکوفایی برسیم. 
الزم به ذکر است که قبل از نشست دوستانه و هم اندیشی 
عالی  مشاور  همراه  به  شایسته،  های  همکاری  جهت  متقابل 
و  فني  هاي  پژوهش  و  مربی  تربیت  مرکز  معاونان  و  رییس 
حرفه اي از دپارتمان های آموزشی » برق، جوشکاری، سمعی 

و بصری، خیاطی و صنایع چوب« بازدید کردند.  

مرغ  پرورش  واحد  مدیر  ها،  پاش  سم  نگهدار  و  کار  سرویس 
گوشتی، مدیر واحد پرورش گاو شیری، مدیریت آبیاری باغات و 
مزارع، متصدی تغذیه باغات، برداشت عسل، تولیدکننده نباتات 
گیاهان  امراض  و  آفات  دفع  مدیر  مراتع،  کار  نهال  اي،  علوفه 
زراعی- باغی، پرورش دهنده قارچ صدفي بخشی از حرفه های 

آموزشی ویژه روستاییان استان در سال 91 بوده است.
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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:  سهرانگل اصالنپور،  مهدي كاردان
امور هنري: پگاه گودرزي

ويراستار: ندا حقيقي هرندي، فريبا دادگر 
عكس: غالمرضا شيخي

امور پشتيباني: هادي رجبي 
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 


