
 

 

(شهرستان باشت ) گزارش عملکرد سفر دکتر پرند به استان کهگیلویه و بویراحمد  

  مرکز باشتافتتاح کارگاه ها و بازدید از  :محل افتتاح و بازدید

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 :شرح بازدید

 افتتاح کارگاه های آموزشی مکانیک، برق صنعتی، خودرو، جوشکاری، کامپیوتر و طراحی دوخت در مرکز باشت -

 اختصاص سه میلیارد ریال بودجه جهت خرید تجهیزات کارگاهی  -

 جهت ساخت کارگاه برق صنعتی مرکزاختصاص اعتبار هزینه   -

 بازدید از نمایشگاه و دستاورد های مهارت آموزان فنی و حرفه ای مرکز باشت -

 ایجاد بازار فروش تولیدات مهارت آموزان فنی و حرفه ای در سطح کشور و استان -

 

 

 

            

 

 

 

 

نماینده  ،امام جمعه ،ای کشور با روسای ادارات شهرستاننشست ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه : عنوان نشست

 محترم مردم شهرستان باشت و گچساران در مجلس شورای اسالمی و کارکنان و مربیان  مرکز فنی و حرفه ای باشت                      

 2935مهر ماه  52 :تاریخ نشست

در و گچساران  نماینده محترم مردم شهرستان باشت ،امام جمعه ،روسای ادارات شهرستان: شرکت کنندگان در نشست

 فرماندار و کارکنان و مربیان  مرکز فنی و حرفه ای باشت ،مجلس شورای اسالمی

 : شرح موارد طرح شده در نشست

 .اساس نیاز های جامعه باشدرفه ای در کشور باید به روز و برآموزش مهارت های فنی و ح -

 اجرای طرح ضربتی آموزش، تولید، بازار یابی و فروش -

 ترین عامل در رشد اقتصاد کشور برای کاهش بیکاری مهمبه عنوان بخشی به آموزش های فنی و حرفه ای  یتکیف -

 تشکیل تیم نیاز سنجی آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه در حوزه های صنعت و کشاورزی -

 برنامه ریزی اصولی در زمینه کاریابی در سراسر کشور -



 

 

 (شهرستان گچساران) بویراحمد یس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از استان کهگیلویه ویبازدید ر

 مرکز برادران گچساران :محل بازدید

 2935مهر ماه  52: تاریخ بازدید

 :شرح بازدید

 بازدید از کارگاه های جوشکاری، لوله کشی منازل، صنایع چوب و مرکز خدمات تکنولوژی فرهنگی  -

 گفتگو مستقیم با مربیان و کارآموزان -

آموزش رشته های فنی مهم ترین برنامه و یادآوری اینکه  و آموزش توسط مربیانارائه مشکالت و موانع در امر  -

 . در جامعه است هدف برای ایجاد اشتغال و کسب کار

 

 مرکز خواهران گچساران: محل بازدید

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

  :شرح بازدید

 قناد هتل و  آشپز هتل، با مدادنقاشی ، خدمات آموزشی، بازدید از کارگاه های آموزشی قالیبافی -

 گفتگو مستقیم با مربیان و کارآموزان  -

 ارائه مشکالت و موانع در امر آموزش توسط رییس مرکز -

 آموزش رشته های کوتاه مدت مشاغل خانگی با  هدف برای ایجاد اشتغال و کسب کار خانگی -

 

 نشست شورای اداری در شهرستان گچساران: عنوان نشست

 2935مهر ماه  52: تاریخ نشست

   :شرکت کنندگان در نشست

 روسای مراکز آموزشی -

 کهگیلویه، چرام و بهمئی ،باشتکارکنان مراکز آموزشی گچساران،  -

 :شرح موارد طرح شده در نشست

 ارائه گزارش عملکرد تو سط مدیرکل -

 بیان مشکالت آموزشی و آزمونی توسط کارکنان  -

 محروم به پرسنل فنی و حرفه ایطق پرداخت مطالبات منا -

                   

 

 

 



 

 

(شهرستان بهمئی) بازدید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از استان کهگیلویه و بویراحمد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهمئی: محل بازدید

  2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 :شرح بازدید

 بررسی روند اجرای پروژه ساختمانینظارت و  -

 اختصاص اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه مرکز -

 های آزاد شهرستان بهمئی آموزشگاه: محل بازدید

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 :شرح بازدید

 ناداری و پشتیبانی سازمان و مسووالبازدید ریاست محترم سازمان به همراه آقای کیایی معاون محترم  -

 های آزاد شهرستان بهمئی  شهرستانی از آموزشگاه

 :نتایج و دستاوردهای بازدید

 صاحبان صنایع در رشته های خاص شناسایی  -

 و اداره تعاون برای ( ع)از امکانات صندوق مهر امام رضا ای برای استفاده صاحبان صنایع  تشکیل کمیته  -

 راه اندازی کسب و کار 



 

 

(شهرستان چرام) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از استان کهگیلویه و بویراحمدیس یبازدید ر  

 پروژه ساختمانی مرکز چرام :محل بازدید

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 :شرح بازدید

 شهرستانی جناب آقای کیایی و مسووالندکتر پرند از پروژه ساختمانی مرکز چرام به همراه جناب آقای بازدید  -

 بررسی مشکالت و موانع موجود جهت تکمیل پروژه -

 تاکید بر اجرای روند پروژه مرکز -

 

 نشست شورای اداری در شهرستان چرام :عنوان نشست

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 :  شرکت کنندگان در نشست

 ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفه ای  -

 چرام و بهمئی، های کهگیلویه نماینده محترم شهرستان -

 فرماندار شهرستان چرام -

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان -

 امام جمعه شهرستان -

 روسای ادارات شهرستان چرام -

 : شرح موارد طرح شده در نشست

 یابی و طراحی کاالی مورد نیاز مصرف کنندهیه گذاری و الزام قرار دادن بازارروند موفقیت در سرمابررسی  -

 طرح کاهش نرخ بیکاری اجرای جامع چگونگی  -

 سرمایه گذاری متناسب در حوزه صنعت و کشاورزی -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(شهرستان کهگیلویه ) یس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از استان کهگیلویه و بویراحمدیبازدید ر  

 مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز دهدشت :محل بازدید

 2935مهر ماه  52 :تاریخ بازدید

 : شرح بازدید

 کاربردی -علمیو دانشگاه  لوازم خانگی ، برق خودرو  ،مکانیک، های برق صنعتی بازدید از کارگاه -

 ایجاد اشتغال و توسعه فناوری های مختلف انان به رشته های فنی و حرفه ای به منظور ترغیب و گرایش جو -

 
 

 

 نشست شورای اداری در شهرستان کهگیلویه :عنوان نشست

 2935مهر ماه  52 :نشست تاریخ

 : شرکت کنندگان در نشست

 روسای مراکز آموزشی -

 کارکنان مراکز آموزشی خواهران و برادران کهگیلویه  -

 فرماندار -

 نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی -

 امام جمعه شهرستان -

 روسای ادارات شهرستان -

 :شرح موارد طرح شده در نشست

 های آزاد استان  و معرفی کارآفرین برتر از مدیران آموزشگاهسط مدیرکل ارائه گزارش عملکرد تو -

 بیان مشکالت آموزشی و آزمونی توسط روسای مراکز  -

 ارائه  مشکالت رفت و آمد کارآموزان مراکز آموزشی خواهران و برادران کهگیلویه  -

 پرداخت مطالبات مناطق محروم به پرسنل فنی و حرفه ای -

 هگیلویه توسعه و تجهیز مراکز آموزشی ک -

 به نیروهای رسمی و پیمانی 25پرداخت پاداش ماده  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

   

   

                  


