
  معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشوراستانی  سفربیستمین  گزارش

بیست و سوم تاریخ در  خود استانی سفر بیستمین در کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس و وزیر معاون
 مهارت ملی گفتگوي ایده گسترش و مهارتی آموزش هاي برنامه تا کرد سفر گیالن استان به آذرماه سال جاري

 .نماید پیگیري نزدیک از را

دیدار با استاندار و جمعی از نمایندگان استان  کشور، اي حرفه و فنی آموزش سازمان عمومی روابط گزارش به
شست با کارکنان اداره نو  بازدید از منطقه آزاد انزلی، مهارت آموزي استانعالی لسه شوراي جدر حضور ، گیالن

 رفاه و کار تعاون، وزیر معاون سرشت، پاك سلیمان دکتر هاي برنامه از حرفه اي استان گیالن کل آموزش فنی و
 .بود گیالن استان به سفر در اجتماعی

  گیالن استاندار با دیدار -

 .کرد دیدار استان این استاندار ساالري، مصطفی با گیالن استان به سفر در سرشت پاك سلیمان دکتر

 حوزه در گیالن استاندار ارزشمند هاي حمایت از این دیدار در کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس
 .کرد تقدیر استان آموزي مهارت

 

 

 در چه و ها دانشگاه در چه آموزش درحوزه و است بحران دچار کشور آموزشی نظام حاضر درحال: گفت وي
 .است نشده انجام جدي سنجی نیاز مهارتی، هاي آموزش زمینه

 غنیمت را فرصت  اگر: کرد تأکید است، کشور فعلی نیاز آموزي مهارت مسأله اینکه بیان با سرشت پاك دکتر
 .شد خواهیم پشیمان نشماریم،

 

 

در  گیالن استانداري و کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان بین همکاري نامه تفاهممقدمات انعقاد 
 استاندار گیالن فراهم شد.در دیدار رئیس سازمان با راستاي مهارت آموزي در حوزه گردشگري 

 

 در چه و ها دانشگاه در چه آموزش درحوزه و است بحران دچار کشور آموزشی نظام حاضر درحال

 .است نشده انجام جدي سنجی نیاز مهارتی، هاي آموزش زمینه



 با و نداریم اتکایی قابل منابع مهارتی، نیازهاي یافتن براي: افزود کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس
 در شده سعی گذشته سال یک در است، نبوده اي منطقه نیازهاي اساس بر مهارتی آموزش نظام اینکه با توجه

 .شود انجام اي منطقه ریزي برنامه خصوص این

 سازمان امسال: گفت گذرد، می مهارتی هاي آموزش مسیر از کمتر اشتغال، امروزه متأسفانه اینکه بیان با وي
 مهارت در الزم محوریت اي، حرفه و فنی آموزش جدید قانون نامه آیین تدوین با کشور اي حرفه و فنی آموزش
 .داشت خواهد را آموزي

  :گیالن استاندار

 شود نمی حل وام صورت به پول توزیع با اشتغال مشکالت

 هاي ظرفیت گردشگري و کشاورزي رسته 2 در استان این در اینکه بیان با استاندارگیالن ساالري، مصطفی
 .است نشده استفاده موجود هاي ظرفیت از و شده کوتاهی رسته 2 هر در: گفت دارد، وجود باالیی اشتغال

: افزود است، کشور سطح در آموزي مهارت حوزه در گیري تصمیم منابع تعدد ،معضل یک اینکه بیان با ساالري
 آموزش که است این ما قصد و دارد زیادي اهمیت گیالن استان براي آن با مرتبط مشاغل زنجیره و گردشگري

 .شود انجام استان اي حرفه و فنی آموزش کل اداره محوریت با گردشگري با مرتبط هاي مهارت

 

 

 خبر گردشگري حوزه در کار شروع براي تومان میلیارد یک بر بالغ اعتباري اختصاص از ادامه در گیالن استاندار
 .داد

 تواند می باشد داشته مهارت کسی اگر و شود نمی حل وام صورت به پول توزیع با اشتغال مشکالت: گفت وي
 .کند حل را خودش شغل مسأله

 آموزي استان گیالننشست شوراي عالی مهارت  -

 گیالن استان آموزي مهارت عالی شوراي نشست در کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس و وزیر معاون
 .است سازمان اولویت مهم این و شود اجرا و ریزي برنامه اي، منطقه صورت به باید آموزي مهارت: کرد تأکید

 تواند می باشد داشته مهارت کسی اگر شود و نمی حل وام صورت به پول توزیع با اشتغال مشکالت
 .کند حل را خودش شغل مسأله

 



 انطباق میزان ، ها استان اي حرفه و فنی آموزش کل مدیران عملکرد سنجش شاخص: افزود سرشت پاك دکتر
 .است محلی و اي منطقه نیازهاي و استان کار بازار نیازهاي با شده ارائه مهارتی هاي آموزش

 جدي شناسایی کشور، در مهارتی نیازسنجی وضعیت بررسی: گفت کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس
 از بود، خواهد چه صنایع و کشاورزي اقتصادي، هاي بنگاه نیروهاي آینده که این و مهارتی متقاضیان ترین

 .است آموزي مهارت عالی شوراي روي پیش مهم سئوالت

 
 

  آموزي، مهارت حوزه ذینفعان و گیري تصمیم منابع تعدد اینکه بیان با اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر معاون
 اي حرفه و فنی آموزش سازمان محوري جایگاه: گفت است، شده تبدیل حوزه این ریزي برنامه و اداره معضل به

 کشور اي حرفه و فنی آموزش جدید قانون در اي حرفه صالحیت سنجش و آموزي مهارت مدیریت در کشور
 .است شده لحاظ

 نیروهاي کارگیري به در ارزیابی به پایبندي: گفت کارآمد انسانی نیروي اهمیت بر تأکید با سرشت پاك دکتر
 .ندارد وجود تأیید مورد اي حرفه صالحیت واجد

 پاسخگوي اینکه بدون دهند، می ارائه مهارتی آموزش کشور در زیادي عده که است این واقعیت: داد ادامه وي
 .باشند حوزه این در مسئولیتی

 بازدید از منطقه آزاد انزلی  -

 سنجش ضرورت بر انزلی آزاد منطقه از بازدید در کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس و وزیر معاون
 .کرد تأکید منطقه این در شاغل انسانی نیروي شایستگی و اي حرفه صالحیت

 سنجش: کرد تأکید انزلی آزاد منطقه مدیرعامل مسرور، رضا با دیدار درمعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 نظر نقطه از امر این و شود الزامی منطقه هاي شرکت در شاغل انسانی نیروي شایستگی و اي  حرفه صالحیت

 .است اهمیت حائز المللی بین

 

 

 این و شود الزامی منطقه هاي شرکت در شاغل انسانی نیروي شایستگی و اي  حرفه صالحیت سنجش

 .است اهمیت حائز المللی بین نظر نقطه از امر

  است. سازمان اولویت مهم این و شود اجرا و ریزي برنامه اي، منطقه صورت به باید آموزي مهارت



 آزاد، اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه خصوصی؛ بخش فعالیت براي شرایط: کرد تأکید در ادامه سرشت پاك دکتر
 .شود تسهیل سازمان استانداردهاي قالب در

 بهتر  دهیم، انجام آزاد منطقه در کارآمد انسانی نیروي آموزش راستاي در ماندگاري کار بخواهیم اگر: افزود وي
 .کنیم استفاده آلمان دوآل آموزشی الگوي از که است این

  :انزلی آزاد منطقه عامل مدیر مسرور رضا

 است اولویت در انزلی آزاد منطقه در هایتک  صنایع جذب

 کار دستور در خزر دریاي کنار کشورهاي با تجاري مبادالت توسعه اینکه بیان با انزلی آزاد منظقه مدیرعامل
 .است گیري شکل حال در انزلی در بنادر سوم نسل به مربوط هاي زیرساخت: گفت است،

 

 
 

 می دارد اختیار در که اي ویژه هاي ظرفیت و توان با کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان: افزود مسروررضا 
 .بگیرد برعهده را آزاد منطقه در فعال هاي بنگاه و ها شرکت کارکنان آموزش تواند

 آموزش: گفت دارند، حضور گردشگر میلیون نیم و 6 سالیانه انزلی آزاد منطقه در حاضر حال در اینکه بیان با وي
 .شد خواهد گردشگري هاي پروژه در خدمات کیفیت افزایش به منجر مهارتی هاي

 و آموزشی مراکز رؤساي مربیان، آزاد، اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه نمایندگان نشست با  -
  گیالن استان اي حرفه و فنی آموزش کارکنان

 و آموزشی مراکز رؤساي مربیان، آزاد، اي حرفه و فنی هاي آموزشگاه نمایندگان با نشست در دکتر پاك سرشت
 متناسب کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان از انتظارات :گفت گیالن استان اي حرفه و فنی آموزش کارکنان

 .نیست موجود تجهیزات و امکانات با

 برخوردار اي ویژه جایگاه از سازمان در مربیان که این بیان با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
 .کرد تأکید مربیان بندي رتبه نظام تغییر بر هستند،

 تواند می دارد اختیار در که اي ویژه هاي ظرفیت و توان با کشور اي  حرفه و فنی آموزش سازمان

 .بگیرد برعهده را آزاد منطقه در فعال هاي بنگاه و ها شرکت کارکنان آموزش



 خبر »کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان مربیان بازآموزي جدید نظام«تحولی طرح تصویب از ادامه در وي
 .داد

 

 می پشیمان نکنیم استفاده است، آموزي مهارت روي پیش اکنون که فرصتی از اگر: گفت سرشت پاك دکتر
 .شویم

 براي آموزي، مهارت به استانی ارشد مدیران توجه و نگاه نوع: گفت کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس
 .است تهدید و فرصت زمان هم سازمان، در ما

 موجود تجهیزات و امکانات با متناسب کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان از انتظارات که این بیان با وي
 .است گسترده بسیار سازمان روي پیش هاي چالش و نیازها فهرست: گفت نیست،

 
 

 آن اساس بر سازمان در حاضر حال در که هایی چارچوب: گفت کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان رئیس
 هستیم. تحولی برنامه نیازمند و نبوده پاسخگو شود، می عمل

 براي ولی پذیرم می را کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان در موجود مشکالت من: افزود  سرشت پاك دکتر
 .باشند معتقد تغییر به که هستیم کسانی همراهی نیازمند تحول، ایجاد

 به باید: کرد تأکید است، رایج گرایی مدرك زبان و تفکر سازمان در حاضر حال در متأسفانه اینکه بیان با وي
 اعتماد آن به هم بقیه و  داریم اعتقاد آن به خودمان آنچه مهارت؛ زبان با و برویم آموزي مهارت فرهنگ سمت

 .کنیم تکلم کنند، می

 

 

 .نیست موجود تجهیزات و امکانات با متناسب کشور اي حرفه و فنی آموزش سازمان از انتظارات

 

 .باشند معتقد تغییر به که هستیم کسانی همراهی نیازمند تحول، ایجاد براي


