




«دیدهفنی و حرفه ای در کشور تالش ها و پیگیری های بیشتری را انجام های آموزشتوسعه زمینه تعلیم و تربیت و در » 



:برنامه های عملیاتی و مدلهای پیشنهادی کمیته مهارت آموزی

دستگاههای همکارعنوان برنامه عملیاتی پیشنهادیعنوان برنامهردیف

و استقرار الگویطراحی1
ا  مهارتی با رویکرد تقاض
محوری و مبتنی بر 

محیط کار

(آموزش، بازاریابی، تولید و فروش)اجرای دوره های آموزشی بازار محوری -1
کار آفرینی امید استانو نهاد های حمایتی و صندوق عقد تفاهمنامه همکاری با دستگاهها-2
دستگاههای اجرایی و حمایتیشناسایی و جذب پشتیبانان با همکاری-3
با دستگاههای حمایتی و ذیربطانعقاد تفاهمنامه ها و قراردادهای آموزشی-4
برگزاری نمایشگاه مرتبط با نتایج حاصل از آموزشهای ارائه شده با همکاری دستگاهها-5
آموزش در محیط کارتدوین استانداردهای شغل و آموزش با رویکرد-6
نیاز سنجی جهت ایجاد رشته های جدید در بخش مشاغل خانگی-7
شورها همکاری دستگاههای ذیربط در شناسایی بازار کار منطقه جهت آموزش و اعزام نیروی کار به سایر استانها و ک-8

برنامه ریزی استانداریمعاونت محترم-1
صندوق کار آفرینی امید استان-2
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان-3
(ره)اداره کل کمیته امداد امام خمینی -4
استاناداره کل بهزیستی-5
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی-6
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر-7
اقدامات تأمینی و کل زندانها واداره -8

تربیتی  
ی و اداره کل میراث فرهنگی صنایع دست-9

گردشگری

های طرح ارتقاء شایستگی2
و حرفه ای دانشجویان

دانش آموختگان استان
ازار با رویکرد رفع نیاز ب

کار به نیروی متخصص

ASDتاسیس و تجهیز و راه اندازی مراکز جوار دانشگاهی -1
عقد تفاهمنامه همکاری با بنیاد ملی نخبگان جهت استفاده از ظرفیتهای متقابل-2
در زمینه درتاسیس و راه اندازی مرکز تخصصی مهارتهای پیشرفته استان زنجان جهت اجرای دورههای آموزشی-3

...،منابع آب ،IT،ITC،الکترونیک صنعتی،رباتیک،مکاترونیک،high-techبخش 
اجرای کارآموزی دانشجویان به شیوه نوین-4
ژی به بسترههای الزم جهت انتقال تکنولوتدوین استانداردهای آموزشی در حوزه فناوریهای راهبردی و نوین و ایجاد-5

استان
ن و دوره های آموزشی آمادگی شغلی ویژه فارغ التحصیالاجرای دوره های مهارتی کارآفرینی و مدیریت کسب و کار-6

دانشجویان  
انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی استان-7
آموزشهای الکترونیکیاجرای-8

معاونت محترم برنامه ریزی استانداری-1
کل صنعت ،معدن ،تجارتاداره-2
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی-3
جهاد کشاورزی استان-4
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی -5

دولتی و غیر دولتی
سازمانهای نظام مهندسی استان-6
هیپارکهای فناوری و مراکز رشد دانشگا-7
بنیاد ملی نخبگان استان-8

پیوست ها/بازار محور.pptx
پیوست ها/دانشجویان و فارغ التحصیلان/دانشجویان و فارغ التحصیلان.pptx


:برنامه های عملیاتی و مدلهای پیشنهادی کمیته مهارت آموزی 

دستگاههای همکارعنوان برنامه عملیاتی پیشنهادیعنوان برنامهردیف

نیازسنجی آموزشی از طریق فرمانداران و بخشداران محترم-1آموزش های مهارتی در مناطق محروم و روستاییاجرای3
ارائه آموزشهای کوتاه مدت در روستاها-2
برنامه ریزی جهت ارائه آموزشهای کارآفرینی ویژه مناطق روستایی-3
ارائه آموزشهای مشاغل خانگی-4
عقد تفاهمنامه همکاری با دفتر امور روستایی استانداری-5
کارآفرینی روستاییژهبرنامه ریزی جهت اجرای دورههای آموزشی وی-6
تعامل بین استانهای همجوار جهت استفاده از تجربیات موفق-7
استانداردهای آموزشی مورد نیازشناسایی عناوین مشاغل خانگی و تدوین-8

ری  معاونت محترم برنامه ریزی استاندا-1
دفتر امور روستایی استانداری-2
فرمانداریها-3
بخشداریها-4
بسیج سازندگی استان-5
(ره)اداره کل کمیته امداد امام خمینی-6
اداره کل آموزش و پرورش-7
مسکنبنیاد-8
جهاد کشاورزی-8

توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق 4
آموزشهای مهارتی

شناسایی و جذب پشتیبانان بمنظور اجرای آموزشهای بازارمحور با همکاری -1
و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرصندوق کار آفرینی امید استان

همکاری با دستگاههای ذیربط کاهش آسیبهای اجتماعی-2
اجرای دوره های آموزشی ویژه معلولین-3
اجرای دوره های آموزشی معتادین بهبودیافتته-4
تربیت مربیان ویژه ارائه آموزشهای مهارتی به معلولین -5
سازی زنان از طریق اشاعه آموزشهای مهارتیتوانمند-6
اجرای دورههای آموزشی در مناطق محروم و سکونتگاههای غیر رسمی-7

اداره کل بهزیستی استان-1
امور بانوان و خانواده استانداریدفتر-2
دادگستری استان زنجان  -2
اقدامات تأمینی و کل زندانها واداره -3

تربیتی استان زنجان  
اداره کل آموزش  و پرورش استثنایی-4
کمیتهه امهداد امهام خمینهی     اداره کل -5
(ره)
مخدر استانشورای مبارزه با مواد-6
صندوق کار آفرینی امید استان-7
اداره کل راه و شهر سازی استان-8

پیوست ها/پاورپوینت روستایی.pptx
پیوست ها/کاهش آسیبهای اجتماعی.pptx


دستگاههای همکارعنوان برنامه عملیاتی پیشنهادیعنوان برنامهردیف

آموزش شاغلین 5
بنگاههای اقتصادی  

و (صنایع و صنوف)
عانتوسعه مشارکت ذینف

ای رقابتی  مبنی بر نیاز سنجی و انطباق آموزشهای مهارتی با ظرفیتها و مزیتههمکاری با دستگاههای اجرایی-1
اراستان در حوزه سرمایه گذاری با رویکرد تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بازار ک

توسعه ی آموزشهای مهارتی ویژه اصناف با استقرار الگوی اخالق حرفه ای -2
های  برنامه ریزی جهت بهره برداری از ظرفیتهای قانونی بمنظور ارتقائ انگیزه بنگاهها در توسعه آموزش-3

مهارتی
با مشارکت بخش غیر دولتی ( CBT)ارائه و اجرای آموزشهای مهارتی مبتنی بر شایسنگیها -4
نیاز  بهره برداری از بانک اطالعاتی مهارت آموختگان در حوزه های مختلف با هدف تامین نیروی انسانی مورد-5

ع  بنگاههای اقتصادی ومعرفی بخشی از جاذبهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سطح استان در حوزه مناب
انسانی  

اجرای آموزشهای شایستگی شغلی بصورت الکترونیکی-7
ایجاد مرکز جوار کارگاهی در شرکت کالسمین -8
ویژه کارکنان معادن بعنوان پایلوت در کشورHSEبرگزاری دوره های -6

معاونت محترم برنامه ریزی استانداری-1
اداره کل صنعت، معدن و تجارت-2
بازرگانی،معدن و کشاورزیاتاق-3
اتاق اصناف-4
سازمان نظام مهندسی ساختمان-5
سازمان نظام مهندسی معدن-6
شرکت غله و خدمات بازرگانی-7
شرکت شهرکهای صنعتی-8
خدمات سرمایه گذاری استانمرکز-9

اتاق تعاون-10

فرهنگ سازی در زمینه6
آموزش های مهارتی و 
ارکارآفرینی و کسب و ک

شغلی در مدارس-اجرای طرح فرهنگ سازی آموزشی-1
(فردامهندسین)اجرای دوره های آموزشی مسئله محور-2
آموزش های تخصصی کسب و کار-3

معاونت محترم برنامه ریزی استانداری-1
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  -2
ر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غی-3

دولتی
اداره کل آموزش و پرورش استان-4
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان-5
صدا و سیمای استان-6

:پیشنهادی کمیته مهارت آموزی برنامه های عملیاتی و مدلهای 

پیوست ها/صنایع و صنوف.pptm
پیوست ها/آموزش در صنایع-خلاصه.pptm
پیوست ها/طرح فرهنگسازی مدارس.pptx
پیوست ها/مسئله محور.pptx
پیوست ها/1/کارآفرینی در درس  کسب و کار.ppt


7

پايان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان
93اسفند ماه 


