
 

 

 خوزستانبازديد رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از استان 

 برگزاري جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري استان خوزستان  :عنوان نشست

 2930آذرماه  02  :تاريخ نشست 

  :شركت كنندگان در نشست

 سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ریيس -

 استاندار   -

  استان مدیران و روساي دستگاه هاي اجرایي مرتبط با اشتغال  -

  :شرح موارد طرح شده در نشست

 هاي مهارتي در ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضل بيكاري در کشور  موزشآنقش  -

 عرصه بين المللمهم ترین برنامه ي سازمان در دیپلماسي مهارت به عنوان  -

عنوان گام نخست این سازمان ه تشكيل ميزکشورهاي مختلف در سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور ب -

 در عرصه بين الملل

 هاي فني و حرفه اي و بازارکار  نيازسنجي آموزش -

سازمان  ،ایجاد هماهنگي ها در سياست ها و خط مشي هاي آموزشي و توسعه تعامل بين دانشگاه  -

 ، دانشگاه فني و حرفه اي و دانشگاه علمي کاربردي در زمينه ایجاد اشتغال آموزش فني و حرفه ي کشور

 آسيب شناسي مهارتي  -

 ایجاد مرکز آموزش جوار دانشگاهي و حمایت از نخبگان مهارتي   -

 

 استان خوزستانکز آموزش فني و حرفه اي ابازدید از مر :محل بازديد

 2930آذرماه  02 :تاريخ بازديد

 :شرح بازديد

 با  ضمن آشنایي ،اداري هاي آموزشي و بخش از کارگاهو بازدید  استانکز آموزش فني و حرفه اي احضور در مر

 :کزابرنامه هاي آموزشي مر ها و فعاليت

 ( ع)مرکز آموزش فني و حرفه اي امام علي  -

 مرکز خواهران کوثر اهواز  -

  سنجش و ارزشيابي مهارت مرکز -

 مرکز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بهبهان -
 

 :مراسم بازديد شركت كنندگان در

 دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي و ریيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  -

 ي، معاون اداري و پشتيباني این سازمانئکياجناب آقاي  -

 حرفه اي استان خوزستان  مدیرکل آموزش فني و -

 مسؤوالن شهرستان -
 

 



 

 

 

 اي استان خوزستان آموزان آموزش فني و حرفهشگاه دستاوردهاي پروژه محوري کاربازدید از نمای :محل بازديد

 2930آذرماه  02 :تاريخ بازديد

  :شرح بازديد

  922بيش از با   اي استان آموزان آموزش فني و حرفهدستاوردهاي پروژه محوري کارنمایشگاه حضور در 

 اي کارآموزان و کارشناسان رشته هاي مختلف مهارتي ه پژوهشي و پروژه دست آورد

 :مراسم بازديد شركت كنندگان در

 دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي و ریيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  -

 ي، معاون اداري و پشتيباني این سازمانئکياجناب آقاي  -

 حرفه اي استان خوزستان  آموزش فني ومدیرکل  -

  مسؤوالن شهرستان -
 

اجراي الگوي آموزشي آموزش، توليد، بازاریابي و فروش با کارکنان آموزش فني و حرفه اي نشست   :عنوان نشست

 استان خوزستان

  2930آذرماه  02 :تاريخ نشست 

  :شركت كنندگان در نشست

 دکتر کورش پرند، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعي و ریيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور  -

 ي، معاون اداري و پشتيباني این سازمانئکياجناب آقاي  -

 حرفه اي استان خوزستان  مدیرکل آموزش فني و -

 مسؤوالن شهرستان -

  :شرح موارد طرح شده در نشست

برنامه هاي اساسي سازمان آموزش  یكي ازبه عنوان الگوي آموزشي آموزش، توليد، بازاریابي و فروش  -

  استان ها فني و حرفه اي کشور و مراکز آموزشي

 براي اجراي بهتر طرحنخبگان  بخش خصوصي،کارآفرینان ومشارکت  -

 جوانان حرفه اي در ایجاد اشتغال ثير آموزش هاي فني وأت -

 براي ایجاد اشتغال در منطقه اندازي شهرك آموزشي پوشاك و نساجي در استان البرزپيگيري راه  -

 هاي قيمتي و نيمه قيمتي  در حوزه سنگ مزبور توسعه الگوي آموزشيتأکيد بر  -
 

               


