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مقدمه :
ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان در سال  1355با عنوان صندوق کارآموزی
رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی به ارائه آموزشهای
فنی و حرفهای پرداخت و در سال  1359به ادارهکل آموزش فنی و حرفهای تغییر نام داد.
این اداره در حال حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور فعالیت میکند و از
آن جایی که توسعه روز افزون مراکز آموزشی ،دسترسی کارآموزان را به آموزشهای فنی و حرفهای آسانتر کرده ،اما احساس نگرانی از
افت کیفیت آموزشها رویکرد این اداره را هم اکنون به سمت ارتقای کیفی آموزشها و آموزشهای منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار
معطوف داشته است .ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاستها و استراتژیهای خود با هدف بهبود
کارایی نظام آموزشی ،برنامههای عملیاتی آموزش خویش را در راستای محورهای ذیل بنا کرده است:
✓

اعتبار سنجی مراکز دولتی و غیر دولتی

✓

رهگیری اشتغال مهارت آموختگان

✓

وجود تیمهای سیار آموزشی در بخش مناطق محروم ،سکونتگاههای غیررسمیو روستایی ،زندان و پادگان

✓

اجرای دورههای آموزشی در سطح مهارتهای پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن

✓

اجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزشهای مهارتی در مناطق محروم و..

✓

اجرای دورههای آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف

✓

احیای نظام استاد شاگردی در قالب اجرای آموزشهای مهارتی در محیط واقعی کار

✓

برنامهریزی و اجرای آموزشهای مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار

✓

استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی
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مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای :
مهارتآموزی و حرفهای بودن سهم بهسزایی در بهرهوری کارگاههای تولیدی خواهد داشت

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ،مهندسهاشمی:
اولین گام ما تغییر نگاه مسؤوالن به آموزشهای مهارتی است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان ،مهندس انصاری:
افراد برای کسب شایستگیهای شغلی باید آموزشهایی مرتبط با شغل خود دریافت کنند
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 80درصد کارآموزان فنی و حرفهای استان زنجان
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند

محمدرضا انصاری در خصوص اقدامات انجام گرفته در راستای

مدیر کل فنی و حرفهای استان زنجا ن در مصاحبه با خبرنگاران گفت:
 ۸۰درصد کارآموزان فنی و حرفهای زنجان فارغالتحصیالن دانشگاهی هستند

برنامهریزی و اجرای آموزشهای مهارتی منجر به اشتغال در مراکز
فنی و حرفهای استان ،گفت :برای نیل به این هدف ،در سال گذشته
اقداماتی انجام گرفت که تدوین سند توسعه مهارتی استان برای
اولین بار از جمله آنها بود.مدیر کل فنی و حرفهای استان زنجان
همچنین به اجرای طرح تکاپو اشاره کرد و اظهار داشت :این طرح از
سوی وزارت کار به همه استانها ابالغ شد که در زنجان هم برش
استانی طرح تکاپوی انجام شد.وی خاطرنشان کرد :نتایج این  ۲اقدام
باعث شد تا برنامهریزیهای آموزشی ما با اولویت حرفهها و
رشتههایی که در این طرح سند و تکاپو مشخص شده است ،انجام
گیرد.مدیرکل فنی و حرفه ای استان زنجان ،با تاکید بر اینکه ،در برخی از حرفهها و رشتهها نیاز بازار کار بیش از آموزشهای ما بوده است به همین دلیل همه
افراد معرفی شده بازار کار شدهاند .وی گفت :در برخی از رشته ها مانند تراشکاری  cncو جوشکاری نتوانستیم به اندازه نیاز بازار کار نیرو معرفی کنیم چون
نیاز بازار کار بیش از افرادی است که در مراکز ما آموزش دیدهاند .این مسؤول ،در بیان علت این امر اظهار داشت :دلیل ین است که در برخی از کارگاهها تعداد
دستگاهها مشخص است و بیش از حد مشخص نمیتوانیم کارآموز پذیرش کنیم از اینرو ،ظرفیتهای آموزشی ما مشخص است و تعداد معینی را میتوانیم
آموزش دهیم.
انصاری تصریح کرد :برخی از کارگاههای ما مثل کارگاه تراشکاری که  ۱۵دستگاه تراش دارد ،امکان توسعه ندارد و به همان میزان هم کارآموز جذب میکنیم.
با ریشهکنی کرونا آموزشها را در راستای پاسخ کامل به نیاز بازار کار توسعه میدهیم .وی با اشاره به تاثیر شرایط کرونایی در کمیت آموزشهای مراکز فنی و
حرفهای گفت :این شرایط محدودیتهایی ایجاد کرده است چراکه قبال میتوانستیم کالسها را به صورت  ۲شیفت حضوری برگزار کنیم ولی در حال حاضر،
آموزشهای حضوری ما با تصمیم گیریهای ستاد مقابله با کرونا است و نمیتوانیم همه را در آموزشهای حضوری بپذیریم .انصاری افزود :در شرایط موجود
نیز میتوانیم کالسهای آموزشی را در  ۲شیفت برگزار کنیم ،اما محدودیتهای کرونایی باعث شده است برنامهریزی های الزم برای آموزش کارآموزان به میزان
نیاز بازار کار و صددرصد اجرایی نشود .وی یادآورشد :برخی از حرفههای موجود در فنی و حرفهای که در سند توسعه مهارت و طرح تکاپو هم بوده ،منطبق با
نیاز بازار کار است.انصاری ابراز امیدواری کرد ،با ریشهکنی کرونا و امکان افزایش تعداد شیفتهای کالسهای آموزشی ،تعداد بیشتری از افراد تحت آموزش
قرارگیرند .وی گفت :اگر شرایط کرونا بهبود یابد سعی میکنیم ،آموزشها را در راستای افزایش تعداد کارآموزان تا حدی که نیاز بازار کار را به طور کامل پاسخ
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دهد ،توسعه دهیم.
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افتتاح مراکز جوار و بین کارگاهی
مراکز جوار و بین کارگاهی با حضور وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و ریاست محترم سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور،
مدیرعامل شرکت شیر پگاه زنجان ،مدیرعامل شرکت آریا رنگ
درخشان خدابنده ،مدیران عامل بنگاههای اقتصادی مقارن با هفته
کار و کارگر به صورت وبینار برگزار شد .در این وبینار که با حضور
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ریاست محترم سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور ،مدیرعامل شرکت شیر پگاه زنجان،
مدیرعامل شرکت آریا رنگ درخشان خدابنده ،مدیران عامل
بنگاههای اقتصادی بهصورت ویدئو کنفرانس دو مرکز جوار و بین
کارگاهی استان زنجان افتتاح شد .بنابر این گزارش ،دکتر علی اوسط
هاشمی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور در این مراسم ضمن تبریک روز و هفته کار و کارگر گفت :صیانت از موقعیت کارگر در روی آوردن به مهارت و فراگیری دانش باید مادام العمر باشد تا
بتواند با قرار گرفتن در موضع پایدار شغلی ،موج سهمگین سرعت تغییرات را پشت سر گذارد .وی آموزشهای مهارتی مطابق با سرعت تکنولوژی و زمان را
یک نیاز ملی توصیف کرد .مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان گفت :ایجاد مرکز آموزشی در کنار واحد تولیدی ،صنعتی یا خدماتی و توجه بیشتر به
امر آموزش به همراه استفاده از تجربیات و امکانات ،تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی بنگاههای اقتصادی دارد.
محمدرضا انصاری ،گسترش آموزشهای مهارتی و ارتقای سطح آموزشهای شاغلین ،حفظ و تداوم اشتغال ،تسریع در نیل به اهداف کمی و کیفی واحد صنعتی،
تبادل اطالعات و دانش فنی فیما بین مراکز آموزشی و واحد صنعتی ،استفاده از امکانات بالفعل و بالقوه مراکز و واحد صنعتی و تهیه استانداردهای مهارت
مورد نیاز واحد صنعتی را از مزایای ایجاد این مراکز برشمرد .وی در ادامه ،تامین منابع انسانی مورد نیاز واحد صنعتی ،همکاری در زمینه ارتقاء مهارت
متخصصین صنایع و آموزش و جذب نیروهای بومی ،افزایش بهره وری و در نهایت پایداری و توسعه بنگاه های اقتصادی را نیز از دیگر مزایای تاسیس مرکز
جوار کارگاهی ذکر کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان وظایف مراکز کارگاهی و اداه کل فنی و حرفهای را تهیه و تدوین نیازسنجی آموزشی بر اساس استانداردهای
شغلی ،تنظیم نیازسنجی آموزشی بر اساس نیاز صنایع ،ارائه گزارش افراد مهارت دیده و اشتغال یافته ،همکاری افراد متخصص صنایع با مراکز به منظور تهیه
استانداردهای آموزشی مورد نیاز بر اساس دانش روز و اخذ آزمون و تعین صالحیت بر اساس آموزش های ارائه شده و اعطای گواهینامه معتبر بین المللی به
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افراد قبول شده در آزمون اعالم کرد.
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عملکرد آموزشی به تفکیک خوشه
نام خوشه

نفر دوره

نفرساعت

خدمات

1698

152971

صنعت

2609

278510

فرهنگ و هنر

492

64710

کشاورزی

329

30886

عملکرد آموزشی به تفکیک نوع دوره
مکان آموزش

نفر ساعت

آموزش در کارگاه ثابت شهری

۲۱787۱

آموزش در کارگاه سیار شهری

۵۲948

آموزش در سکونتگاه غیر رسمی

۱۲940

آموزش در پادگان

36993

آموزش در زندان

79۲69

آموزش روستایی

6۲300

آموزش عشایری

743۱

مهارت آموزی در محیط واقعی کار

۲9۲3۱

آموزش در صنایع و اصناف

۱698۲

آموزش در مرکز تخصصی مهارتهای پیشرفته

4۵3۵

آموزش در مرکز درمانی تحت پوشش بهزیستی (مرکز ماده  15ترک اعتیاد)

آموزش در مرکز مدیریت مهات آموزی و مشاوره شغلی

6۵
6۵۱۱
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آمار قبول شدگان نهایی
نوع آزمون
آزمون هماهنگ و پایان دوره

تعداد قبولی
1132

آزمون تفاهمنامه (صنایع دستی و قالی بافی):

60

آزمون صنایع ساختمان

370

مجموع قبول شدگان در تمامی بخشها

1562
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انعقاد تفاهمنامه
تفاهمنامه سهجانبه میان ادارهکل فنی و حرفهای استان زنجان ،سازمان نظام
مهندسی ساختمان استان و اتحادیه تأسیسات مکانیکی با موضوع ساماندهی
و رتبهبندی مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان با حضور مدیران و مسؤولین
و رئیس اتحادیه و شهردای زنجان در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی
استان زنجان منعقد و مبادله شد.

بر اساس این تفاهمنامه به منظور بسترسازی جهت تسهیل در اجرای
ماده  ۱3قانون نظام صنفی و ارتقای توانمندیها و کیفیت خدمات قابل
ارائه توسط اعضای اتحادیه تاسیسات مکانیکی زنجان و به استناد ماده
 4قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،اقدامات الزم در خصوص
برگزاری دورههای آموزشی ،صدور گواهینامه صالحیت حرفهای،
رتبهبندی ،تعیین صالحیت ،شرایط تمدید و ارتقای پایه مجریان
تاسیسات مکانیکی ساختمان طبق مفاد تعیین شده انجام در تفاهم
نامه در سال  ۱400اجرایی خواهد شد.

تفاهمنامه پنج جانبه ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان با دانشگاه آزاد
اسالمی ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ،اتاق بازرگانی ،استان و
کلینیک صنعتی بسیج مهندسین صنعتی استان زنجان منعقد شد
به منظور توسعه منابع انسانی مورد نیاز طرحهای توسعهای در کشور همچنین
ارتقاء بهروهوری نیروی کار متخصص و نیز ارتقاء صالحیتهای فنی و حرفهای
و توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به عرصه
فعالیتهای اقتصادی و به جهت استفاده بهتر از توان علمی طرفین و امکانات
اعم از فضا و تجهیزات آموزشی موجود در کشور ،تفاهمنامه پنج جانبه ادارهکل
آموزش فنی و حرفهای استان با دانشگاه آزاد اسالمی ،ادارهکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،اتاق بازرگانی استان و کلینیک صنعتی بسیج مهندسین صنعتی

آموزشی و محیط کار منعقد شد.
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استان ،با هدف حرکت در مسیر ارتقای هماهنگی و همافزایی ظرفیتهای
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اینفوگرافی
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وبینارهای آموزشی
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خبرگزاریها
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پایان
روابط عمومی ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان
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