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 :  یا خامنه اهلل تی آ حضرت یرهبر معظم مقام

 کشور به موازات علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد

 

 : حسینیمهندس  کشور،  یاحرفه  و  یفن آموزش سازمان سیرئ

 کشور  در  توسعه  محور  مهارتی هایآموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : یانصار مهندس  زنجان،  استان یا  حرفه و ی فن آموزش رکلیمد

 کنند  افت یدر خود شغل  با  مرتبط ییهاآموزش   دیبا یشغل  یهایستگ یشا کسب  یبرا افراد 
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 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401  اول سه ماهه  

 

 

 مقدمه:
 

 کارآموزی   صندوق  عنوان  با   1355  سال   در   زنجان  استان   ایحرفه  و   فنی   آموزش  کلاداره

 هایآموزش  ارائه   به   اجتماعی  امور  و  کار   وزارت  نظر  تحت   و  کرد  آغاز  را  خود  فعالیت  رسماً

 .داد  نام  تغییر  ایحرفه  و  فنی  آموزش   کلاداره  به  1359  سال  در  و  پرداخت  ایحرفه  و  فنی

 از  و  کندمی  یتفعال  کشور  ایحرفه و  فنی  آموزش سازمان   نظر  زیر حاضر  حال در  اداره این 

 فنی  هایآموزش  به   را   کارآموزان  دسترسی  آموزشی،   مراکز   افزون   روز  توسعه   که  جایی   آن

 را   اداره این  رویکرد  هاآموزش  کیفیت افت   از  نگرانی احساس اما    کرده،  تر آسان ای حرفه و

 ارباز  نیاز  مورد  اشتغال  به  منجر  هایآموزش  و  هاآموزش  کیفی  ارتقای  سمت  به  اکنون  هم

 های استراتژی و هاسیاست تغییر با حاضر حال در زنجان استان ایحرفه و فنی آموزش کلاداره .است داشته معطوف کار

   :است کرده  بنا   ذیل  محورهای  راستای  در  را   خویش  آموزش  عملیاتی  های برنامه  آموزشی،   نظام  کارایی  بهبود  هدف  با  خود
 

 اعتبار سنجی مراکز دولتی و غیر دولتی ✓

 رهگیری اشتغال مهارت آموختگان ✓

 و روستایی، زندان و پادگان های غیررسمیهگاهای سیار آموزشی در بخش مناطق محروم، سکونتوجود تیم ✓

 های پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالنهای آموزشی در سطح مهارت هاجرای دور   ✓

 های مهارتی در مناطق محروم و.. اجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزش ✓

 های آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف هاجرای دور ✓

 رتی در محیط واقعی کار های مهااحیای نظام استاد شاگردی در قالب اجرای آموزش ✓

 های مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار ریزی و اجرای آموزشبرنامه ✓

 های بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی استفاده از توانمندی ✓
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 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 
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 زنجان؛  استان ایحرفه  و فنی  آموزش مدیرکل

  است  ضروری   آموزیمهارت   حوزه  در   خیرین  امور  ساماندهی

  نمودن  فراهم  و  آموزیمهارت  بهسازی   و  گسترش  منظور  به

 خیرین   کمیته  یجلسه  اولین  پایدار،   اشتغال  ایجاد  هایزمینه

 انصاری  محمدرضا  ریاست   به   و   کمیته   اعضای   حضور   با   مهارتی

  جلسات   سالن  در  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل

 شد.   برگزار  کلاداره

  استان  ای حرفه  و   فنی   آموزش  مدیرکل   انصاری،  محمدرضا  

  را  زنجان  در  مهارتی  خیرین  کمیته  تشکیل  اصلی  هدف  زنجان

 و   دولتی   مجموعه  همسویی  و   افزایی هم  راستای   در  حمایت  و   کمک   آموزی،مهارت  حوزه  در  خیرین   امور  ساماندهی

 .نمود  بیان  شناسی  آسیب و  زاییاشتغال  آموزی، مهارت  به  نیازمند  افراد  دادن  سوق  غیردولتی، 

 شورای  جلسه   برگزاری  شهرستان،   آموزیمهارت  کمیته  تشکیل  و  هاانجمن  نهادها،  ها، دستگاه  خیرین،  با  مکاتبه   انصاری

 نمود.  تاکید  استان   مهارت  شورای  در  خیر   افراد  عضویت و  فرمانداران   حضور  با  هاشهرستان  مهارت

 

 
 

سال    12عملکرد    اینفوگرافی   کلاداره   1400ماهه 

 زنجان   استان ایحرفه  و فنی آموزش

 

 استان  ای حرفه  و  فنی  آموزش  کلاداره  آموزشی عملکرد

 منتشر  اینفوگرافی  طبق  1400  سال   هماه   12  در  زنجان

 شد.

 
 

 

.  

 

 

 

 



 

 
3 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401  اول سه ماهه  

و   حضور فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری،  محمدرضا 

در حرفه   مطهر   حرم   الغیبه  باب   درب  ساخت  کارگاه   ای 

 ( ع)عسکریین امامین

 همراه   به  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری،   محمدرضا

 استان   ای حرفه  و   فنی  آموزش  کلاداره  کارکنان  و   معاونین 

  الغیبه  باب  درب  ساخت  کارگاه  پروژه  اجرای  روند  از  زنجان

 .آوردند عمل  به  بازدید  (ع) عسکریین  امامین  مطهر  حرم

 عالیات  عتبات  سازی  باز  ستاد  مردمی  هایمشارکت  مسؤول

 بازسازی  ستاد   توانمندی  و   تجربه   به   توجه  با   و   کشور  عالیات  عتبات  بازسازی   مرکزی   ستاد  موافقت   براساس   :گفت  زنجان

  زنجان  در  (ع)عسکریین   امامین  حرم  درب  مطهر،   هایحرم ضریح  و  درب  ساخت  زمینه  در  زنجان  استان  عالیات  عتبات

 .شودمی  ساخته

 و  کمک   و   زنجانی   هنرمندان  همت  با   (الغیبه  باب  درب)  سامرا   در  (ع)عسکریین  مطهرامامین   حرم   اصلی   هایدرب  از  یکی

 . شودمی ساخته  زنجان  در  مردم   مختلف  آحاد و  خیرین   مشارکت

  ی هامشارکت  و  یاقتصاد  ارتقاء  کارگروه  جلسه  نیاول

  ی فن   آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  یمردم

 یهادستگاه  کل  رانیمد  و   زنجان  استان  یاحرفه  و

  ی اقتصاد امور ی ماهنگ ه معاون قاسلمو استیر به ییاجرا

(  ص)  اعظم  امبریپ  سالن  محل  در  یاستاندار  منابع  توسعه  و

 .    شد ی برگزار یاستاندار

 ستاد   :گفت زنجان  استان  ایحرفه و  فنی  آموزش   مدیرکل  جلسه  این  در

  احیاء،  راهبردی  ملی  سند  مفاد  اجرای  راستای  در  شهری  بازآفرینی  ملی

 با  بخشی  بین  هماهنگی  و  همکاری  زمینه  کردن  فراهم  منظور  به  و  شهری  ناکارآمد  و  فرسوده  هایبافت  توانمندسازی  و  نوسازی  بهسازی، 

  و   شهری  بازآفرینی  ستادملی  دبیرخانه  مشترك  پیشنهاد  به   بنا  1394/5/13  مورخ  جلسه  در  مشترك  اقدامات  انجام  برای  ذیربط  هایدستگاه

 مردمی هایمشارکت و اقتصادی ارتقاء کارگروه وفعالیت تشکیل نحوه نامه آیین ،  مرتبط هایدستگاه  سایر نظر و کشور ایحرفه  و فنی سازمان

 .کرد کار به آغاز ...و فرسوده هایبافت غیررسمی،  های گاه سکونت استانی،  و ملی ستادهای تسهیالت و
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  و  فنی  آموزش  مدیرکل  محمدرضا انصاری،

 مرحله  برگزاری   از   زنجان   استان   ایحرفه

  خبر  صالحیت آزمونگران  تعیین  آزمون  دوم

 .داد

 : گفت  خبر   این  اعالم  با  انصاری  محمدرضا

 به   کشور  ایحرفه  و   فنی  آموزش  سازمان

 و   مهارت  سنجش  کیفیت  ارتقای   منظور

 استانداردهای   آزمونگری   نمودن  تخصصی

 سازمان   مربیان  و   کارشناسان  جمله   از  متقاضیان  و   عالقمندان  کلیه   برای   الکترونیکی   آموزش  و   نام   ثبت   امکان   مهارت، 

 و  آموزشی  علمی،  مراکز   و  ها دانشگاه  اساتید   ای،حرفه  و   فنی   آزاد  های آموزشگاه  و  کشور  ای   حرفه   و  فنی  آموزش

  .است  کرده   فراهم  را  ها تعاونی  و هااتحادیه صنوف،  و  صنایع   متخصصین و  خبرگان مهارتی،  استادکاران پژوهشی، 

 

فرماندار شهرستان ابهر    احمد ذوالقدر،تقدیر  

  و   فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری   محمدرضا  از

مرکز    در   زنجان  استان  ایحرفه با  همکاری 

 ابهر رشد و نوآوری شهرستان 

 از  ابهر   شهرستان  فرماندار  ذوالقدر،   احمد

 و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری   محمدرضا

 مرکز  با   همکاری  در  در  زنجان  استان   ای حرفه

 لوح،  اهداء  با   ابهر  شهرستان  نوآوری  و  رشد

 .آورد  عملبه  تقدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401  اول سه ماهه  
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  استان زنجان از تقدیر رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی  

 ای حرفه   و  فنی   آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا 

وظیفه   در  زنجان   استان کارکنان  تربیت  و  تعلیم  طرح 

قرارگاه   در  زنجان  استان  انتظامی  فرماندهی 

 آموزی مهارت

 از  زنجان  استان  انتظامی  فرمانده  جهانبخش  رحیم

 استان  ای حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا

 فرماندهی  وظیفه  کارکنان  تربیت  و  تعلیم  طرح  در  زنجان

 .آورد  عملبه  تقدیر  لوح،   اهداء  با  فرماندهی  آموزش  و  تربیت معاونت  با   آموزی مهارت  قرارگاه  در  زنجان  استان انتظامی

 

 

 

  استان   ایحرفه   و  فنی   آموزش  مدیرکل   محمدرضا انصاری، 

  و   فنی  آموزش  مراکز   در  مربی   سرباز  جذب  از   زنجان

 .داد ای استان زنجان خبر حرفه

 ایحرفه  و   فنی  آموزش  مراکز   در  مربی  سرباز  امریه  متقاضیان 

  توانندمی  1014  فروردین  25  لغایت  23  تاریخ  از  زنجان   استان

 به   کشور  ایحرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  پورتال  به  مراجعه  با

 مشمولین  گزینه  انتخاب  www.portaltvto.com  نشانی

 .کنند  اقدام  نام  ثبت به  نسبت سربازی، 
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  مهارتی با   محتوای  تولید  جشنواره  یجلسه  اولین

  محتوای   تولید   جشنواره  نامهشیوه  تبیین:  موضوع

تعیین   حضور   با   داوری  کمیته  اعضا  مهارتی، 

  مدیرکل   انصاری  محمدرضا   ریاست  به  و  اعضا،

 سالن  در   زنجان   استان  ایحرفه   و   فنی   آموزش

 . شد برگزار جلسات

 زنجان   استان   ای حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل

 جشنواره   موضوع  :گفت  جلسه  این   در  داوری  کمیته   اعضا   تعیین  مهارتی،  محتوای   تولید  جشنواره  نامهشیوه  تبیین   ضمن

 صنعت،   هایخوشه   محوریت  با  که  باشدمی  کوچک  هایمهارت   آموزش  جهت  مهارتی  الکترونیکی  محتوای  تولید

 . شد  خواهد  برگزار  دستی  صنایع  و   هنر  خدمات،  کشاورزی، 

 دولتی  غیر  بخش  مربیان،   افزایی  هم  :افزود  شد  خواهد  تشکیل  مربیان  برای  توجیهی  آموزشی  دوره  که  این  بیان  با  انصاری

 از  استفاده  به مربیان ترغیب  و الکترونیکی آموزی مهارت ترویج جهت در آموزیمهارت کارشناسان  و آموزشی  مراکز و

 . باشدمی جشنواره  این اهداف دیگر  از  محتوی   تولید  تر   بر   استعدادهای  شناسایی  جهت  آموزشی جدید  هایفناوری

 

سال  راستای  در شعار  نمودن    تولید،  سال  »اجرایی 

 : صورت گرفت «آفریناشتغال و بنیاندانش

  حضور  بررسی ایجاد واحدهای کانون خالقیت و شکوفایی با

ای استان  محمدرضا انصاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه 

  فناوری   و  علم   پارک  رئیس  علی آذرپیوندزنجان به همراه  

 زنجان  

 راستای  در  و  آفرین اشتغال  و   بنیاندانش  تولید،   سال  در

 با  شکوفایی  و  خالقیت  هایکانون  و  مراکز  گسترش  و  آموزیمهارت  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  سال  شعار  نمودن  اجرایی

 فناوری  و  علم  پارك  رئیس  آذرپیوند  علی  همراه  به  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا  حضور

 . شد  انجام  زنجان
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زنجان    عالیات  عتبات   ستاد باز سازی   مردمی   هایمشارکت  مسؤول

فنی و حرفه گفتگو  با مدیرکل آموزش  و  زنجان دیدار  استان  ای 

 کرد 

  عتبات  سازی  باز  ستاد  مردمی  هایمشارکت  مسؤول  امیرخانی

 ای حرفه  و   فنی   آموزش  مدیرکل  دفتر  در  حضور  با  زنجان  عالیات

 استان،  عزیز   مردم   و   خادمین  از  تشکر  و  تقدیر   ضمن  زنجان  استان

 و دانست مهم  بسیار را استان  ای حرفه و  فنی آموزش کلاداره نقش

  در   استان  نقش  و  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد  فعالیت  خصوص  در

 .نمودند  ارائه  توضیحاتی  زنجان  در  سامرا   حرم درب  ساخت  و  ستاد   هایپروژه نیابتی،  زیارت  بحث  و  بازسازی

 برای  مناسب  بسترکار  کرد  تاکید   و   دانست  ضروری   را   نهاد  این   کارهای   بهتر   انجام   راستای   در   مناسب  کادرسازی  وی 

 . کرد  ایجاد  عتبات  بازسازی  و   توسعه  ستاد  در  باید  را  (ع)بیتاهل مشتاقان  و   خادمان

 
 مدیرکل  با   معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی استان زنجان

  جهت  ریزیبرنامه  خصوص  در  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش

 گفتگو  و   دیدار  وظیفه  سربازان   برای  مهارتی   های دوره   اجرای

  .کرد

 جعفری  ناجا،   کننده  هماهنگ  معاونت   عباسی  نشستی  طی

 و   همکاری  از  ناجا،   وظیفه  کارکنان  آموزی  مهارت  اداره  رییس

 تبادل  بر   و   تقدیر   شده  ارائه   هایآموزش  در   مرکز   سازنده  تعامل 

  ارائه  حوزه  در  جانبه  دو  همکاری  خصوص  در  اندیشی  هم  و  نظر

  .نمود  تاکید   جاری  سال   در  آنان  هایهخانواد  و  کادر  نیروهای   همچنین  و  وظیفه  سربازان  به  مهارتی هایآموزش

 ماه   مبارك  ایام   و  نو  سال  تبریک  ضمن   دیدار  این   در  زنجان  استان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری،   محمدرضا

  کند   شرکت  ایحرفه  و  فنی  آموزش   هایدوره   در  جدیت  با  هرکس   :گفت  آموزی  مهارت  بحث  اهمیت  خصوص  در  رمضان

 دیگران  و   خود  برای   کار  و   کسب   ایجاد   عرصه  در  موفقیت  موجب  میتواند  و  آورد  خواهد  دست  به   را   مطلوب  نتیجه   قطعاً

 کنندمی  استفاده  خود  مهارتی  سطح  بردن   ل   با   جهت  در  هاآموزش  این   از  ها خانواده  و  کادر  وظیفه،  سربازان   که   این   و  شود

   .دارد  خوشحالی  بسی   جای
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  شعار   تحقق  منظور  به   کارراه   ارائه   و   افزایی   هم   راستای  در

محمدرضا    «آفریناشتغال  و  بنیاندانش  تولید،  »  سال

حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  و انصاری  زنجان  استان  ای 

در   حضور  با  فناوری  و  علم  پارک  رییس  پیوند  آذر 

ذوالقدر احمد  با  ابهر،  و    فرمانداری  دیدار  ابهر  فرماندار 

 .گفتگو کردند

  هم   راستای  در  و  آفریناشتغال  بنیان، دانش  تولید،   سال  در

 فرهنگ   ترویج  و  توسعه  منظور  به  کارراه  ارائه  و  افزایی 

 و   کارآفرینی  هایفعالیت  توسعه  از  حمایت  هدف  با   شکوفایی  و   خالقیت  های کانون  و   مراکز  گسترش   و   آموزیمهارت

 وآذر  زنجان  استان  ای حرفه  و  فنی   آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا  حضور  با   بنیاندانش  و   فناور  هایشرکت  تشکیل

 . شد  انجام ابهر فرماندار  ذوالقدر  احمد  با   گفتگو  و   دیدار  فناوری  و علم پارك  رییس  پیوند

 کانون  و  زنجان  استان   ای حرفه  و   فنی   آموزش  کلاداره  همکاری  با   : گفت  زنجان   استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل

 و   کارآفرینی   زمینه   ایجاد   پژوهشی،   دستاوردهای   سازیتجاری  جهت  مناسب   بستر  ایجاد  موجب  شکوفایی   و  خالقیت

 . شودمی  خالقیت  و   نوآوری   گسترش

  فی   آموزشی   هایهمکاری   توسعه  و   تقویت  رویکرد  با

 گرفت؛  صورت مابین

  فنی   آموزش  مدیرکل   انصاری  محمدرضا   گفتوی  و  دیدار

  کمیته   مدیرکل   صالحی  الهروح  زنجان با  استان  ایحرفه  و

 ( ره ) امام امداد

  گفتمان   ترویج   و   دستگاه  دو  همکاری  و   تعامل  منظور   به

  ای حرفه   و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا  آموزی،مهارت 

  ( ره)   امام  امداد  کمیته  مدیرکل  صالحی  الهروح   با  زنجان  استان

 . گفتگوکرد و  دیدار استان امداد  کمیته کلاداره  محل در استان

  کل اداره   این  اصلی  هایبرنامه   از  را  حمایت  تحت  مددجویان  آموزیحرفه   زنجان  استان  ایحرفه   و  فنی  آموزش  مدیرکل  دیدار  این  در

  شروط   از  مددجویان،  توسط  ایحرفه   و  فنی  آموزش  سازمان  از  مهارت   گواهی   داشتن  :گفت  و  دانست  هدف   جامعه  شدن  توانمند   برای 

  . است آنان  برای ثبات  با  درآمد ایجاد و  توانمندسازی جهت در زاییاشتغال  تسهیالت  دریافت برای   اصلی
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.  

 : زنجان استان ایحرفه  و فنی  آموزش مدیرکل

  آموزش   ساعت  - نفر    هزار   700  و  میلیون  3  گذشته  سال

 شد ارائه  زنجان استان در  مهارتی

 به  اشاره  با  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل

  در   مجموع   در   :گفت  1400  سال   در  کل  اداره   این   عملکرد 

 ساعت  -  نفر   559  و   هزار   712  و   میلیون  3  گذشته  سال

 و  میلیون   2  که  شد  ارائه   زنجان  استان   در  مهارتی   آموزش

 میلیون   یک  و  دولتی  بخش  در  ساعت  -  نفر  367  و  هزار  478

 . است  غیردولتی  بخش  در  ساعت  -  نفر   192  و   هزار  234  و

 غیررسمی،  هایسکونتگاه  برای   ساعت  - نفر   898/72  آموزی، مهارت  متقاضیان  برای   ساعت  -نفر  206/921  :افزود  وی

  آموزشی   هایمهارت  دار، خانه  زنان  برای  نیز  ساعت  - نفر  299/155  و  دانشگاهی  التحصیالنفارغ  برای  ساعت  0نفر  921/44

 .است شده  ارائه  گذشته  سال  در  دولتی  بخشش  در

 : ای استان زنجان خبر دادمدیرکل آموزش فنی و حرفه 

  قانون  5 شماره جدول موضوع درآمدی  هایتعرفه

 اعالم شد  1401 سال بودجه

 استان ایحرفه  و  فنی  آموزش مدیرکل  انصاری  محمدرضا

 شماره  جدول   موضوع  درآمدی  هایتعرفه  اعالم   از  زنجان

 و  فنی  آموزش  سازمان   توسط  1401 سال  بودجه  قانون  5

 .داد  خبر  کشور  ایحرفه

 طریق  از  هاتعرفه  این   :افزود  ادامه  در  انصاری  محمدرضا

 .باشدمی  اجرا  قابل  و   اعالم  کشور  ای حرفه  و   فنی  آموزش  سازمان

 درآمدی  هایتعرفه عناوین  از مشاهده و  اطالع  جهت  :کرد  خاطرنشان  زنجان  استان   ایحرفه  و  فنی   آموزش  مدیرکل

 کلاداره  سایت  به  کشور  ایحرفه  و   فنی  آموزش سازمان  به   مربوط 1401  سال  بودجه  قانون   5  شماره   جدول  موضوع

 . نمایید  مراجعه  زنجان استان ایحرفه  و   فنی  آموزش
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کارگاهی    جوار  آموزشی  مرکز   افتتاح بین 

شرکت  گریریخته در   ایران  آلومینیوم    خودرو 

 مرکز شهید چمران 

 معاون  یانسان  یروی ن  یتوانمندساز  یراستا  در

 شهرستان  نیمسؤول  و   فرماندار   ،یبانیپشت  یادار

 مراکز   کارکنان،  و  عامل  رانیمد  با  ی نشست  ضمن   ابهر

 افتتاح   را   شرکت  نی ا  یکارگاه  ن یب  و   جوار  آموزش

 .کردند

 : گفت  توسعه  به  دنیرس  یبرا   مهارت  و  دانش   وندیپ  تیاهم  به  اشاره  با  زنجان  استان   یا حرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 ماهر   کار   ی روین  ن یتأم   و   یا حرفه  و  ی فن  یهاآموزش  گسترش  منظوربه  که   هستند  ی مراکز  ، یکارگاه  جوار  آموزش مراکز 

 و   یفن  آموزش  کلاداره  تی هدا  و  نظارت  با   هاآموزش  ن یا  و   یاندازراه  و   سیتأس  یدیتول  ی هاواحد  و   ع یصنا  ازین  مورد

 .شودیم  انجام یاحرفه

 

بین کارگاهی شرکت   جوار  آموزشی مرکز  افتتاح

کره  زیست  آوران  فن  بنیان  شهرک    در  دانش 

 صنعتی ابهر 

 عامل   انسانی  نیروی   توانمندسازی   راستای   در

 و   ضایعات  کاهش  کار،   نیروی  وری بهره  اصلی

 در  کارگاهی  جوار  مرکز   افتتاح  تولیدات  افزایش 

 سازمان   اهداف   از  یکی  ها شرکت  و   صنایع  کنار

 مهارت   ارتقاء  هدف  با   کشور  ایحرفه  و  فنی  آموزش

 شرکت  ابهر،  شهرستان  مسؤولین  و   فرماندار  پشتیبانی،  اداری  معاون  حضور  با   مولد  نیروی   وری بهره  افزایش   و   شاغالن

 .شد  افتتاح ابهر  صنعتی   شهرك  در  کره  زیست  آوران فن  بنیان  دانش

 طریق   از  را   کارگران  مهارت  ارتقای   و   کار  نیروی  از  صیانت  مراسم   این   در  زنجان   استان  ایحرفه  و   فنی  آموزش  مدیرکل

 .دانست  کار  ضمن  آموزشی  و  کارگاهی  جوار  آموزش مراکز ایجاد
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  ایحرفه   و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا

 استانی  نظارت  هیأت  ی جلسه  دراولین  زنجان  استان

  و   فنی   هایآموزشگاه  و   کارآموزی  مؤسسات

 گفت  خبر  این  اعالم  با  زنجان  استان  آزاد  ایحرفه

  از   استان  آزاد   هایآموزشگاه  تعداد   1401  سال  در

 . کرد گذر آموزشگاه 200 مرز

 مؤسسات   ی استان  نظارت  هیأت   یجلسه  اولین

 استان   آزاد  ایحرفه  و  فنی  های آموزشگاه  و   کارآموزی

 و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  زنجان

 206  اکنون  و  گذرکرد  آموزشگاه  200  مرز  از   استان  آزاد  یها آموزشگاه  تعداد  1401  سال  در  :گفت  زنجان  استان   ی احرفه

 . باشندیم   سیتأس  پروانه  مجوز  ی دارا  آموزشگاه

 با  همسو  کلاداره  ن یا  :گفت  کرده   گذر  آموزشگاه  200  مجموع  از  استان  آزاد  یهاآموزشگاه   تعداد  نکهیا  اعالم  با   شانیا

 درصد  14  با   آزاد  یهاآموزشگاه  ی مجوزها  ارائه  در  لیتسه  و  روزه  سه   یمجوزها  ارائه  با  سازمان  دیجد  ی هااست یس

 آموزشگاه  16  خواهران،   آموزشگاه  143  تعداد  نی ا  از  که.شدند  سیتأس  پروانه   مجوز  ی دارا  آموزشگاه   206  تعداد  به  ش یافزا

  در   آموزشگاه  تجمع  نیشتری ب  که  باشند؛یم   تیفعال  به  مشغول  یروستائ  شعبه   4  و  منظوره  دو  آموزشگاه  43  برادران، 

 .باشندیم آموزشگاه 101 با  استان  مرکز 

  ای حرفه   و  فنی   آموزش  مدیرکل   محمدرضا انصاری 

  و   هاکارگاه   در بازدید از   زنجان و هیأت همراه   استان

ابهر   خواهران   مرکز  آموزشی  تجهیزات  :  گفت  سمیه 

ظرفیت  تمام  از  توسعه استفاده  برای  موجود  های 

 آموزی ضروریست مهارت

 یهابخش   در  یمهارت  یهادوره   ی برگزار   ادامه   در  یو

  مهم   را  روستاها   و   عیصنا  ها،دانشگاه  :جمله  از  مختلف 

  با   استان  سطح  مراکزدر  ان یمرب  شد  خواستار  و  برشمرد

  . بردارند  گام یسازمان  اهداف  تحقق جهت  در  هابخش  نی ا در رنگ پر  حضور

  یهات یظرف تمام از نمودن استفاده در را حال طی شرا بهبود و ی اقتصاد توسعه به یابیدست خود سخنان  از یگرید بخش در شانیا

  هرچه   ی اجرا  در   گر یکدی   با   یهمکار   و   تعامل   با  د یبا  استان   سطح  در   ی آموزش  مراکز   :اظهارداشت  و  دانست   یآموزش  مراکز  در   موجود

 . باشند هم  گری اری یمهارت یهابهترآموزش 
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 کارگر؛   یجهان روز داشتیگرام مناسبت به

  و   ی فن  آموزش  رکلیمد   یانصار  محمدرضا  لیتجل

  رکل یمد  یصالح  اهللروح  و  زنجان  استان  یاحرفه

  از   همراه  أتیه  و  زنجان  استان(  ره)امام  امداد  تهیکم

  و  آموختگان  مهارت  یآموزش   و  یدیتول  ی هاکارگاه

 رشته  و  پوشاک  عیصنا  یهارشته   موفق  نانیکارآفر

 امداد تهیکم پوشش تحت  یشینما ی هنرها

 ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا

 پوشاك  عیصنا  یهارشته   موفق  نانیکارآفر  و  آموختگان  مهارت  یآموزش  و  یدیتول  یهاکارگاه  از  دیبازد  در  زنجان  استان

 ارائه   با   ریپذبیآس  اقشار  یتوانمندساز  یراستا  در  :اظهارداشت  امداد  ته یکم  پوشش  تحت  ی شینما  یهنرها  رشته  و

 آزاد،  مشاغل  کسب  و  یاقتصاد  یهاتیفعال  ندیفرآ  در  شرکت  منظور  به  و  کار  بازار  ازین  با   متناسب  یمهارت  یهاآموزش

 .دارد  را  هاآموزش ارائه  جهت  کامل یآمادگ استان یا حرفه  و  یفن

 ی توانمندساز  و   تیحما  در  ی احرفه  و   یفن  ی هاآموزش  :زنجان   استان   ( ره)امام  امداد   تهیکم  رکلیمد  ی صالح  اهللروح

 .دارد  یدیکل  نقش   جامعه  برخوردار  کم   افراد  یمهارت

 

  استان   جمعه  نماز  یمصل  در  خدمت  زیم  ییبرپا

  جهادگران   گسترده  شیرزما»  شعار  با  زنجان

 « یفاطم

 ی احرفهو  یفن  آموزش  نیمسؤول  از  یجمع  و  رکلیمد

 با   یفاطم  ران جهادگ  شی رزما  ی اجرا  در  زنجان  استان

 ییپاسخگو  به   استان  یمصل   در  خدمت  زیم   در  حضور

 حوزه  در  نیمراجع  یهادرخواست   به  یدگیرس  و

 .پرداختند  مهارت

 خدمات  ارائه   یراستا  در  خدمت  زیم   ییبرپا  که نیا  ان یب  با  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ، ی انصار  محمدرضا

 و   جیبس  مقاومت  گاهیپا  و  حوزه  همت  با  یفاطم  جهادگران  گسترده  شیرزما  :گفت  است،   رجوع  ارباب  میتکر  و  مطلوب

 ی هاشهرستان  سطح در کشور سراسر با همزمان ، یآموزش مراکر  و واحدها ادارات، یرؤسا حضور با یعموم  روابط دفتر

 . شد  برگزار  زنجان  استان
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  استانی  شورای  یجلسه  اولین  برگزاری

 کل اداره   آموزشی  گسترش  ارزیابی  و  نظارت

  زنجان استان ایحرفه  و فنی آموزش

  گسترش  و  ی ابیارز  نظارت،  یشورا  یجلسه   نیاول

  مراکز  و  واحدها  ادارات،   یرؤسا  حضور  با  یآموزش

  رکل یمد  یانصار   محمدرضا   استیر  به  و  تابعه

  موضوع   با   زنجان   استان  یاحرفه   و  ی فن  آموزش 

  ،  1402  سال  یآموزش  یهابرنامه   جامع  سند  نییتب

  ها،تشکل   ره یمد  أت یه  اعضاء  و   رؤسا   از  لیتجل

  محمدرضا   جلسه  نیا  در  . شد  برگزار  جلسات   سالن  در  کنفرانس   دئویو  صورت به   آزاد  یهاآموزشگاه  یصنف  یهاانجمن   و  هاکانون 

  سال   شعار  نمودن  ییاجرا  یراستا  در  و  نیآفراشتغال   و  انیبندانش  د،یتول  سال  در  :گفت  یاوحرفه   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار

  اقدامات   و  هابرنامه   یتمام  :افزود   و  کرد  دیتاک  ن،ینو  یهاوهی ش  از  آموزش  ضرورت   بر  یآموزمهارت   فرهنگ  جیترو  و  توسعه

 . ردی پذ انجام یگذار نام نی ا به  شده نییتع  اهداف  به ل ین جهت  در ییاجرا یهادستگاه

  ی روین  ی مهارت  یبندسطح   و  ی شغل  یارتقا

  صنعت   حوزه  یی اجرا  عوامل  و   یانسان

 ردیقراربگ دیبا تیاولو در ساختمان

  ماده   ژهیوبه   یبالدست  ن یقوان  و   اسناد  به   استناد   با 

  در   و  ساختمان  وکنترل   یمهندس  نظام  قانون  4

  ارتقاء   نهیزم  در  جانبه  چند  یهای همکار  یراستا

  مختلف   یهابخش  در  شاغل  کارگران  مهارت   سطح

  ت یصالح  سنجش   زی ن  و  یشهرساز  و  یساختمان

  مهارت   کارت   صدور  طرح   ی اجرا  ی بررس  و   یاحرفه 

  ی ساختمان  کارگران  مهارت   سطح  ارتقاء  و   یاحرفه   تیصالح  سنجش  جهت  یزیربرنامه   و  یش یاند  هم  یجلسه  هدف،  یهاگروه   یبرا

  ی ساختمان   کارگران  یسامانده  یتعاون  شرکت   رعاملیمد  ساختمان،  یمهندس  نظام  سازمان   سی رئ  ، یشهرساز  و  راه  رکلیمد  حضور   با

 . شد برگزار کلاداره  جلسات   سالن  در زنجان استان یاحرفه  و  یفن  آموزش رکلیمد ی انصار محمدرضا است یر  به و  استان زنگان

  سطح   ارتقاء  و  یاحرفه   تیصالح  سنجش  یز یربرنامه   و  یش یاند  هم  یجلسه   در  زنجان  استان  ی احرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  

  یکارگاه  ن یب و  ی جوارکارگاه مراکز   مجوز   صدور  به اقدام  ممکن  زمان  ن یترع یسر  در  کلاداره   نیا  :گفت  یساختمان  کارگران  مهارت 

  ی ارتقا  سازمان،  استیس  و  هانامه تفاهم   نمودن  ییاجرا  یراستا  در   :افزود  د،ینمایم  کنندگان  درخواست  یبرا  ساختمان  صنعت  در

 . ردیبگ  قرار  د یبا تی اولو در ساختمان صنعت  حوزه ییاجرا عوامل و ی انسان یرو ی ن یمهارت یبندسطح  و یشغل
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 ی پردازده یا و ینیکارآفر  یآموزش دوره ی برگزار

 کانون  و   ی فناور  و   علم   پارك  ی همکار  با   کلاداره  ن یا

 ینیکارآفر  یآموزش  دوره  »  زنجان   استان  نانیکارآفر

 رعاملیمد  ، ی وسفی  جمال  سیتدر  با   «   یپرداز  ده یا  و

 پارك  مشاور  نتیسوشا  ای آند  مه یب  یرسم  یکارگزار

 ارشد  کارشناس  انیریظه  مهسا   و   ی فناور  و  علم

 از  1401/02/31  مورخ  شنبه  روز  ینیکارآفر  تیریمد

 . شد  برگزار  12  تیلغا  10  ساعت

 ارائه   تیموفق  یچراها  یبررس  و  یتجار  یهادهیا  یهاشاخص  یبررس  و  یپردازدهیا  با  یآموزش   دروه  نیا  است  یگفتن

  .شد  ارائه  فرصت  شکار  یبرا   ییکارهاراه

 

  لیتجل  مراسم   کارگر  و  کار  هفته  مناسبت  به 

  آموزانمهارت  و  انیمرب  مسؤوالن،  ران،یازمد

  ی کارگاه   نیب  و  یجوارکارگاه  برتر  مراکز  دهیبرگز

 ی آمف   سالن  در  ،1400  و1399  یهاسال  در  استان

  زنجان   استان   یاحرفه و   ی فن  آموزش   کلاداره   تئاتر

 شد  برگزار 

 انی مرب  مسؤولن،  ران،ی ازمد  حضور  با   که   مراسم  نیا  در

 و   یجوارکارگاه  برتر  مراکز  ده یبرگز  آموزان مهارت  و

 زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  شد  برگزار  1400  و1399  یهاسال  در  استان  یکارگاه  نیب

  بهبود  در یاارزنده  نقش کارگران مهارت ی ارتقا که موضوع  نی ا به توجه با یمهارت یهاآموزش توسعه یراستا در :گفت

 شتر یب  تیفیک  با  خدمات  و  محصولت  از  یمندبهره  سبب  به   جامعه  یعموم   یمند  تیرضا و یاقتصاد یهابنگاه  یوربهره

 یداریپا در یآموز مهارت نقش نییتب جهت مناسب یفرصت آمدن  فرآهم و کارگر هفته دنیفرارس به توجه با لذا .دارد

  حوزه  در  ربطی ذ  نیمسؤول  یها تالش  به  نهادن  ارج  یراستا  در  و  خدمات،   و  دیتول  در  یور  بهره  ی ارتقا  و  کارگران  یشغل

  است  ع،یصنا  در  آموزش
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  یهاآموزش   یشیاندهم   نشست  ی برگزار

 سازمان  ندگانینما   حضور  با  یکشاورز  بخش

  ، یکشاورز   یمهندس  نظام   ،ی کشاورز  جهاد

 یخصوص  بخش و یعیطب منابع

 و   یفن  آموزش  رکلیمد  یشیاندهم  نشست 

 از  ندگانینما  حضور  با   زنجان  استان  یاحرفه

  یمهندس  نظام  ،یکشاورز  جهاد   سازمان

  در   یخصوص  بخش  و  یعیطب  منابع  ، یکشاورز

 . شد  برگزار  رکلیمد  اتاق  محل

  د یتول  از  تیحما  نامه   ن ییآ  طبق  :گفت  زنجان  استان   ی احرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا  جلسه،  ن یا  در

 بخش   یآموزش  یهاتیالو  به   یی پاسخگو  ی راستا  در  یعیطب  منابع   و   یکشاورز  بخش  در  ن یآفر  اشتغال   و  ان یبن  دانش

 ی هادستگاه  تجربیات  از  استفاده  و  ساماندهی  همچنین   و   یکشاورز  حوزه  های سیاست  و  هابرنامه  بهینه  تحقق  و  یکشاورز

 .برشمرد  جلسه   نیا اهداف   از را  حوزه  ن یا  با   مرتبط 

 ان یب  کشور  یا حرفه  و   یفن  آموزش  سازمان   ی هااستیس  و   هاتیفعال  به   اشاره  با   ی انصار  محمدرضا  نشست   ن ی ا  ادامه   در

 ی هاحوزه  در  کشور  در  یررسمیغ  ی هاآموزش  ارائه  یمتول  تنها   عنوان  به  کشور  یاحرفه  و   یفن  آموزش  سازمان   :نمود

  .است  تیفعال  حال   در  یخصوص  و  یدولت  بخش   دو  در  یکشاورز  و  هنر   و   فرهنگ  خدمات،  صنعت، 

  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  کیتبر  امیپ

  روز   بهشت،یارد  27  مناسبتبه   زنجان  استان  یاحرفه

 یعموم روابط و ارتباطات

 ی ام یپ  در  زنجان   استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 تالش   پر  همکاران  به  را  یعموم   روابط   و  ارتباطات  روز

 .گفت تیتهن  و کیتبر  ی عموم   روابط

 و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  ام یپ  متن

 : است  شرح نی ا  به   زنجان  استان   یا ه حرف
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  استان  یاحرفه   و   یفن  آموزش  رکلیمد  کیتبر  امیپ

 معلم روز مناسبتبه  زنجان

 صدور  با  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 .گفت  ک یتبر  را   معلم  روز  ،یام یپ

 آموخت  فکرت  را  جان  آنکه   نام   به

 یمرتض  د، یشه  معلم    شهادت  سالروز  بهشت، یارد  وازدهم  

 ۀهم بر  استاد،  و  معلم ی وال  مقام پاسداشت روز و یمطهر

 ماه  تقارن  .باد  یگرام   رانیا   آموزگاران  و  استادان  ان،یمرب

 کوستین  ی ابهانه  معلم،  روز  داشتیگرام   با  یاله  محبوب

 و   خدا   ماه   ن یبهتر  در  یبندگ  بزرگ   افتخار  ک یتبر  ی برا

 و  میتعل  لیبد  یب  تیمسئول  و  یاله  قیتوف  یبرا  تیتهن

 یختگانیفره  عظمت  و  شکوه  ادآوری  معلم   روز  است؛  تیترب

 ی هاجلوه  نیباتریز  خود،   وجود  شمع  پرتو  در  که  است

 تیترب  و   م یتعل  با   و   گذاشته  ش ینما  به   را   ثاریا   و   عشق

 . پرورانندیم  ندهیآ  یاندازها چشم  تحقق  ی برا  را  سازان ندهیآ  بوم،  و  مرز  ن یا  فرزندان

 

 مناسببت به  یا حرفه  و  یفن آموزش رکلیمد  کیتبر امیپ

 کارگر و کار روز

 اساتان یاحرفه و  یفن آموزش رکلیمد  یانصاار محمدرضاا

  ماه   مااه  اول  کاارگر  روز  دنیا فرارساا   منااساابات  باه  زنجاان

  صاادر  یکیتبر امیپ 1400  بهشاتیارد  11 با  مصاادف یالدیم 

  .گفت  کیتبر  استان  نیا  دیتول  و  کار جامعه  به  را  روز  نیا  و
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 رهیمبد  أتیبه  اعضبباء  و  رؤسببا  از  ریتقبد  و  لیبتجل

  یصببنبفب  یهباانبجبمبن  و  هباکبانبون  هبا،تشببکبل

 آزاد یهاآموزشگاه

  ی احرفه  و یفن  آموزش  کل ریمد  ، یانصاار محمدرضاا

 :گفات  کاارگر،   و  کاار  هفتاه  کیا تبر  ضاامن  اسااتاان

  ک یا   شاارفاتیپ  محرك   نیاول  تالش  و  کاار  فرهناگ

 . است جامعه

  :داشات  انیب  اسات یاحرفه و  یفن آموزش  ساازمان  ارزش با یهاتیظرف  آزاد یهاآموزشاگاه  کهنیا  به اشااره با یانصاار

 .است  یاقتصاد یهابنگاه نیشاغل آموزش و ماهر و متخصص  یروین  تیترب جامعه کی شرفتیپ  یبرا  راه نیبهتر

  ارتباط نیا :افزود و  دانسات  مهارت و  صانعت انیم  یارتباط  پل جادیا را یاقتصااد  رونق  و توساعه  کارراه  نیمهمتر یو

 .داشت  خواهد منطقه  هر یاقتصاد  رشد  در  کننده نییتع  یریتاث

 .آمد عمل به  لیتجل آزاد یهاآموزشگاه  یصنف  یهاانجمن  و هاکانون  ها، تشکل رهیمد  أتیه  اعضاء و  رؤسا از  از انیپا  در

 

  امام   امداد  تهیکم  رکلیمد  ،یصالح  اله  روح  ریتقد

  ی انصار  محمدرضا  از  زنجان  استان(  ره)  ینیخم

  از   زنجان  استان  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 الجنه مفتاح طرح  در حضور

 با   ( ص)  محمد  آل  و   محمد  بر   صلوات   و   خدا   حمد  از  پس

 پر   ماه  در  عبادات  و  طاعت  یقبول  یآرزو  و   احترام  کمال

 اتیعنا  از  تشکر   و  ریتقد  ضمن  رمضان،   برکت  و  ریخ

 ن یا  یکار  حوزه  ژهیو  به  نیمحروم   امور  به  یحضرتعال

 ز یعز  خانواده  2  از  یدلجوئ  و  تفقد  و  یانقالب  و  یاله  نهاد

 مقدس   نهاد  نیا  (  اشتغال  تحت  انیمجر  )   تیحما  تحت

 قطعا   که  لت،یفض  پر   نی ا  در  بزرگوار  برادر  آن  توسط

 شکر ی  لم  من  «  :  فیشر  کالم  مصداق  به  د، یگرد  فراهم   محترم  ی هاخانواده  یمعنو   سرور  و  متعال   خداوند  تیرضا  موجبات

 روزافزونتان قاتیتوف دوام  نموده،  ی سپاسگزار مانه یصم کی ن عمل  از   ،یقدردان ینشان به و  » الخالق شکر ی لم  المخلوق

 (یالعال  مدظله)   یا خامنه  امام  حضرت  تیول  یعظما  مقام  زعامت  و  یرهبر  تحت  ،(عج)  عصر  یول  حضرت  توجهات  ظل  در

    .دارم  مسئلت  متعال  خداوند  از  ن یمحروم  ریخ  ی دعا  و
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  و   ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

 ی شورا  جلسه  در   زنجان   استان  یاحرفه

:  کرد  عنوان  خرمدره  -ابهر  شهرستان  مهارت

 ی اقتصاد  توسعه  ی اصل  رکن  مهارت،  شیافزا

 است کشور  هر

 -ابهر  شهرستان  مهارت  یشورا  یجلسه

 رکل یمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  خرمدره

 رکل یمد  زنجان،   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 علم   پارك  ندهینما  ارتباطات،  و  اطالعات  یفناور

  شهرستان   عیصنا  و  ادارات  یرؤسا   ، یفناور  و

 مشاغل   یپژوه  ندهیآ  :دستورکار  با   یاقتصاد   یهابنگاه  تیمحور  با   ابهر  فرماندار  ذوالقدر  احمد  استیر  به   خرمدره  و  ابهر

 محصولت   دیتول  ، ی تعاون  یهاشرکت  جاد یا  یبررس  شاغل،   کار  ی روی ن  آموزش  یبرا   یزیر  برنامه   و   شهرستان  ازین  مورد

 ی هادستگاه  مشترك  گفتمان  نیی تب  هدف،   محالت  درآمد  کم   ی خانوارها  اقتصاد  ارتقاء  هدف  با   یخانگ  و   یدست  عیصنا

 دستوالعمل  ن ییتب ،یآموز  مهارت  حوزه در ن یریخ مشارکت جذب و  ی تعاون و  ی خصوص بخش  ی اقتصاد فعالن  و یدولت

 تالیجید  اقتصاد  تیوضع  یبررس  ت، یخالق  و   ی نوآور  کارخانه  یانداز  راه   نییتب  ع، یصنا  در  یکارگاه   ن یب  و   جوار  مراکز   مجوز

 برگزار مذکور شهرستان یفرماندار  (ص)اعظم  امبریپ سالن  محل  در آن  گسترش  ی برا شنهاداتیپ ارائه  و شهرستان در

 .شد
 

  مراکز   و  هاثمن  به  آزاد  آموزشگاه  مجوز  ارائه

 ی ستیبهز یآموزش

 زنجان   استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 نمودن   ی اجرائ  درخصوص  یشیاند  هم  جلسه  در

 سازمان   ن یب  ما  یف  یهمکار  تفاهمنامه  مفاد

 ی ستیبهز  سازمان  و   ی احرفه  و  ی فن  آموزش

 و   هاآموزش  بهبود  ی برا  :گفت  کشور

 پوشش  تحت  هدف   جامعه   یتوانمندساز

 شد   خواهد  ارائه آزاد  آموزشگاه  مجوز اند،گرفته  مجوز یستیبهز  از  که  ی مراکز و  ها ثمن  به  یستیبهز
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   کارگر؛ و  کار داشتیگرام یهفته مناسبت به

  و   مراکز  یرؤسا  ان،یمرب  از  لیتجل  یجلسه

  ی مجر   آزاد  یاحرفه  و  یفن  یهاآموزشگاه

  به   نیآفر  اشتغال  و  انیبن  دانش  یآموزش  یهادوره

  و   یفن  آموزش  رکلیمد   یانصار  محمدرضا  استیر

 زنجان  استان یاحرفه

 نی ا  در  زنجان   استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 طاعات  یقبول  و  کارگر  و   کار  هفته  کیتبر  ضمن  جلسه

 متخصص  ماهر، ی انسان  یروهاین  از ی ریگبهره دار، یپا یشغل  یها فرصت جادیا کشور، توسعه و  شرفتیپ  :گفت عبادات و

  در  جهان  یکنون  راتییتغ  و  باشدیم   یمهارت  یهاآموزش  توسعه   یها برنامه  نمودن  ییاجرا  گرو  در  یهمگ  نی کارآفر  و

 .است  قاتیتحق  و  پژوهش  حاصل  مختلف  یهاحوزه 

 است  یها طیمح ازجمله یدولت ینهادها  و دولت جامعه،  ، یآموزش  طیمح صنوف، و صنعت  یها طیمح :اظهارکرد  یانصار

 . باشد  داشته  یموثر  ارتباط آن  با   شتر یب  یثمربخش و  یی ایپو  ی برا  دیبا  سازمان  که

 

 آزاد  مسابقات  ییاجرا  تهیکم  یجلسه  ی برگزار

 استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  کلاداره  در  استان

 زنجان 

 و  مهارت  آزاد  مسابقات  تیاهم  و  گاه یجا  به  تیعنا  با

 یهاآموزش  و  مهارت  یوال   ارزش  گرفتن  نظر  در

 بهتر   هرچه  یبرگزار  منظور  به  جامعه،  انیم   در  یمهارت

 فرهنگ  اشاعه  ضرورت  و  مذکور  مسابقات

 و   هاتیظرف  شناساندن  هدف  با  یآموزمهارت

 ی اتیعمل  هدف  با  یشیاند  هم  جلسه  زند،   رقم  عرصه  نیا  در  را  یر موث  یهاگام  تواندیم  که  استان  نی ا  یهالیپتانس

 کلاداره  جلسات  سالن  در  آزاد   مسابقات  منشور  ی مبنا  بر  کارها  میتقس  و   یساز  له یمل  مسابقه   ی برگزار  برنامه  نمودن

 .شد  ی برگزار
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  در   زنجان  استان  یاحرفه   و   یفن  آموزش  رکلیمد

: گفت  یساز  لهیمل  آزاد  مسابقات  یهماهنگ  یجلسه

 آزاد  یهاآموزشگاه  ، یف یک  و   ی کم  توسعه  بحث   در

 ندارند  باهم  ی فرق یدولت مراکز  و

 شده  انجام  مراحل  خصوص  در  یانصار  جلسه  نیا  در

 و   انتیص  : گفت  و  نمود  انیب  ی حاتیتوض  ادیالمپ

 و  لهیمل  یجهان  شهر  عنوان  به  زنجان  گاهیجا  نییتب

 انی م   در  آزاد  مسابقات  یبرگزار  ضرورت  و  تیاهم

 قالب  در  وران  شهیپ  و   صنعتگران  مهارت  صاحبان

 اتکا   با  را  گریکدی  با  سهیمقا  و  یابیارز  امکان  و  هالیپتانس  و  هاتیظرف  ییشناسا  هدف  با  مهارت  آزاد  مسابقات  یبرگزار

 و  یاجتماع  یشرکا   یهمکار  و  تیحما  با  مهارت  یمل  مسابقات  یبرگزار  در  ساله  نیچند  ارزشمند  اتیتجرب  و  دانش  بر

 . میدرآور  اجرا  به  آنان  مشارکت با  و  ی زیربرنامه   یآموزش  یها بنگاه  و هاهیاتحاد  اصناف،   ع،یصنا  ،یخصوص  بخش

 

  همراه   به  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور

  مراکز   و  واحدها  ادارات،   یرؤسا  کارکنان، 

  زنجان   استان  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره

 قدس ی جهان روز یی مایراهپ در

 یفن  آموزش  کلاداره  کارکنان  و  رکلیمد

 سراسر   دارروزه  مردم  با   همگام  استان  ی احرفهو

 و   شرکت  قدس  یجهان  روز  ییمایراهپ  در  کشور

 نظام   مقدس  یهاآرمان  با   مجدد  عتی ب  ضمن

 اتیجنا  از  راحل؛  امام  و   یرهبر  ،یاسالم   یجمهور

 مظلوم   مردم   به  نسبت  قدس  اشغالگر  میرژ

 .بود  یاسالم  انسجام  و  اخوت  وحدت،  از بایز  ی اصحنه  ییمایراهپ  نی ا  نمودند  انزجار اعالم  نیفلسط

 حضور  با  استان  صحنه  در  شهیهم  مردم   همراه   به  استان  یا حرفهو  یفن  آموزش  کلاداره  کارکنان  و  رکلیمد  مراسم  نیا  در

 عتیب  نمودندو  انزجار  اعالم   ن یفلسط  مظلوم  مردم  به  نسبت  یستیونیصه  غاصب  میرژ  یبشر  ضد  اتیجنا  از  شیخو  فعال

  جهان  سراسر   به    نیفلسط  مظلوم مردم و  راحل  امام و  یرهبر  یاسالم   یجمهور  نظام  مقدس  ی ها  آرمان  با  را  خود  مجدد

 آورد. ل  نمودند  مخابره
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  و   دیشه  ادیبن  رکلیمد  بخش  کین  یگفتگو  و  دارید

  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا  با   استان  ثارگران یا  امور

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 ثارگران یا  امور  و  دیشه  ادیبن  رکلیمد  بخش  کین

 یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  در  حضور  با   استان

 آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  با   زنجان   استان

 .کرد  گفتگو  و  دارید  زنجان   استان یا حرفه  و  یفن

 یفن  آموزش  رکلیمد یانصار  محمدرضا  دار،ید  نیا  در

 ج یترو  و  توسعه  هدف،   جامعه  یسازتوانمند  و  ارتقاء  منظور  به   یاجتماع  و  یفرهنگ  خدمات  ارئه  زنجان  استان  یاحرفه  و

 . نمود  انی ب  دارید  نی ا  اهداف  از را  مولد  و   داریپا  اشتغال جادی ا  و   یآموزمهارت  فرهنگ

 

  خبر   زنجان  استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد

  کارت   افتیدر  انیمتقاض  نام   ثبت  فراخوان:  داد

 یگرآزمون

 و  مهارت  سنجش  ت یفیک  یارتقا  یراستا  در

 ی استانداردها  یگرآزمون  نمودن  یتخصص

 به   مربوط  یآموزش  یمحتوا   و  استاندارد  ، یآموزش

 کد   با   یآزمونگر  یستگیشا  حرفه

  eskill.ir  سامانه   در  که  232040490000011

 . است  شده  یبارگذار

 و  بوده  ر یپذ  امکان   ی ادوار  یهاآزمون  سامانه   قیطر  ،از یجارسال  ماه   بهشتیارد  17  تا   آزمون  ن یا  در  نام   ثبت    : افزود  یو

 خبرگان   صنوف،  و   عیصنا  و  مراکز   کل، اداره  در  متخصص  کارکنان  و  کارشناسان  ، یدولت  ری غ  و  یدولت  مراکز  انیمرب  هیکل

 و   ی ا حرفه  و   ی فن  یهاهنرستان  هنرآموزان  ها،یتعاون  ها، هیاتحاد  شکسوتان،یپ  ، یمهارت  استادکاران   کار،  بازار   ی احرفه

 پس که  .شوندیم  محسوب  طرح   ن یا هدف  جامعه   از  ...   و  یپژوهش  و  یآموزش و یعلم  مراکز  و   دانشگاه  دیاسات کاردانش، 

     .شد  خواهد  اقدام   آنان  یبرا   آزمونگر  کارت  ID  صدور  به  نسبت  مراحل  ریسا  یط  و  مذکور  حرفه  در  نامهیگواه  افتیدر  از
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    کارگر؛  و کار هفته داشتیگرام مناسبتبه

 آموزش  کلاداره   بازنشستگان   از  تجلیل  مراسم

 آموزش   کلمدیر  حضور  با  استان  ایحرفه   و  فنی

 جلسات  سالن  در  زنجان  استان  یاحرفه   و  یفن

 شد  برگزار کلاداره

 نی ا  ی ابتدا  در  استان  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

 مقام   از  ل یتجل  و   هفته  ن یا  کیتبر  ضمن   جلسه

 از  و  شود  شناخته  و  دانسته  زانیعز  نیا  قدر  ستی بایم   :  داشت   انیب  ف یشر  قشر  نیا  بازنشستگان  ن یهمچن  و  کارگران

 ی هانهیزم   در  تالش  کارو  عرصه   در  آنان   ساله  یس  اتیتجرب  از   و   نموده  استفاده  بزرگواران  ن یا  اتیتجرب  و  هاتیظرف

  .  شد  برخوردار  مختلف

 دوران  طول  در  افراد  ن یا  وصادقانه  ارزنده  خدمات  از  بازنشستگان  نقش   و   تیاهم  به  اشاره  با  مراسم  نیا  ادامه  در  یو

 و   یدیکل  عوامل  از  کارآمد  و  متخصص  ماهر،  یانسان  یروی ن  تیترب  شک  یب  :داشت  اظهار  و  نمود  تشکر  و  ریتقد  خدمت

 آحاد   شتیمع  بهبود  ،  کار  یا یجو  جوانان  اشتغال  و  گردد  یم  محسوب  کشور  یاجتماع و  یاقتصاد  توسعه  در  ری ناپذ  انکار

  خوش  یروزها  و  یجوان   دوران  یها  تالش  مرهون   که  یاسالم  یجمهور  مقدس  نظام  یراستا  در   است   یحرکت  جامعه

  .است  مجموعه  نی ا  بازنشستگان  یزندگان

  تیمحور  با   کارگر   و   کار  هفته  داشتیگرام  ی راستا  در

  مراسم   شهدا  و  یرهبر  امام،  با  ثاقیم  دیتجد  کارگر،

 شد  برگزار شهدا  مزار یروب  غبار و  یافشان عطر

  داشتیگرام   تهیکم  همت  به  کارگر  و  کار  هفته  با  همزمان

 استان،  یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  ثارگرانیا  امور  و

 سپاه   نیجانش  یطهماسب  سردار  حضور،   با

 ی جعفر  زنجان،   شهردار  روزفریف  ،یانصارالمهد

 استان،  یاجتماع  رفاه  و   کار  تعاون  اداره  سرپرست

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  کارکنان  و  مراکز   و   واحدها  ادارات،  یرؤسا  ،یاستان  ارشد  مسؤولن  از  ی جمع  زنجان،  استان

 ی هاآرمان  با  یروب  غبار  و  فاتحه  قرائت   ضمن   گمنام  یشهدا  مزار  یروب  غبار  و   یافشان  عطر  مراسم  در  حضور  با  زنجان  استان

 .کردند  ثاقیم   دی تجد  یاسالم   انقالب  دانیشه
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 و یفن  آموزش سازمان ندگانینما  یمیصم نشست

 آموزش  کبلاداره  ثبارگرانیا  ببا  کشبور  یاحرفبه

 زنجان استان یاحرفه و یفن

 با   کشور  ی احرفه  و  یفن   آموزش  سازمان  ندگانینما

 استان  یا   حرفه   و  یفن   آموزش  کلاداره  ثارگرانیا

 گفتگو  و  دارید  کلاداره  جلسات  سالن  در  زنجان

 کردند

 و  یفن  آموزش  کلاداره  ثارگرانیا  نشست  نیا  در

 در  خود  نظرات   ارائه  با   زنجان   استان   ی احرفه

 .پرداختند  نظر  تبادل   و  بحث  به  مشکالت  و   مسائل  خصوص

  تیاولو  در  دیبا  ثارگران یا  به  مربوط  امور  ی ریگیپ  که   نیا  انیب  با  کشور  یا حرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  ندگانینما  ادامه  در

 و   لیتکم  ثارگریا   کارکنان  تی وضع  لیتبد  ند یفرا  عتریسر  چه  هر   ی جهاد  کار  و   امکانات   جی بس  با  است  لزم   و   رد یگ  قرار

 سازمان   یهماهنگ  با  ثارگرانیا  تیوضع  لیتبد  یبرا  رو  شی پ  مشکالت تا میکنیم   را  خود  تالش   تمام  ما  :گفتند  شود  اجرا

 . شود  برطرف  کشور  یز یر  برنامه و  تیریمد

  ی احرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی شیاند  هم  نشست

 یفناور  و  ارتباطات  کلاداره  رکلیمد  با  زنجان  استان

  اطالعات

 در  ماهر  کار  ی روین  تیترب  و  مهارت  توسعه  یراستا  در

 استان  ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلی مد  ،یانصار  فاوا،  حوزه

 و  ارتباطات  کلاداره  رکلیمد  ، ی سرائ  حامد  با  زنجان

 آموزش  کلاداره  جلسات   سالن  در  استان  اطالعات  یفناور

 برگزار  ی شیاند  هم   جلسه  زنجان،  استان   ی ا حرفه  و   یفن

 نمودند
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  در   زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

  از   یکی  شکالت  آموزشگاه  یقناد  کارگاه  از  دیبازد

  ی هاآموزش:  گفت  استان   آزاد  یهاآموزشگاه

 ی مطلوب  تیف یک  از   دیبا  ی خصوص  دربخش  یمهارت

 . باشد برخوردار

محمدرضا انصاری   از  کارگاه  قنادی  آموزشگاه  

شکالت  یکی  از  آموزشگاههای آزاد  استان واقع  در 

شهرك  صنعتی  شماره   یک  زنجان  بازدید  بهعمل 

 آوردند

 در  این  بازدید  مدیرکل  آموزش  فنی  وحرفه  ا ی استان  برتوسعه   آموزشهای   مهارتی آزاد  تاکی د  کرد

وی  بر   کیفیت آموزشهای مهارتی  در  بخش  خصوصی اشاره  کرد  و  گفت:   آموزشهای  مهارتی   بخش  خصوصی   باید از 

کیفیت  مطلوبی  برخوردار  باشد  تا افرادی  که   آموزشهای  مهارتی  را  فرا م یگیرند  بتوانند   در  جهت  اشتغال  و   کسب 

 درآمد  زایی  در  جامعه   گام  بردارند. 

  کشور هر  توسعه در ی دیکل نکته کی آموزش بحث

 است

محمدرضا انصاری   و  هیأت  همراه  از آموزشگاه  آزاد  

جوشکاری  و  بازرسی  جوش  پلی مر  دقت آزمون 

بسپار  واقع   در  پارك  و   علم   فنآوری  بازدید  بهعمل 

 آوردند

 ی ا  حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 آزاد  آموزشگاه  از  دیبازد   هیحاش  در  زنجان  استان

 و   لیپتانس  ها،تیظرف  یمعرف  :گفت  یآورفن  علم   و   پارك  در  واقع   بسپار   آزمون   دقت  مر ی پل  جوش  یبازرس  و  یجوشکار

 مختلف   اقشار   و   جوانان  مهارت  ی ارتقا  و   ی کاریب  معضل  رفع  در  کشور  ی احرفه  و   یفن  آموزش  سازمان   دیجد  ی هاطرح

 چتر   دیبا  یفیک  و  یکم  لحاظ  از  دی جد  دولت  در:افزود  و  شد  یآموزش  مشترك  یها  تیظرف  از  استفاده  خواستار  جامعه

 با   ردیگیم   بر  در  را  جامعه  افراد  از  یاگسترده  قشر  کاریب  کرده   لیتحص  افراد  حاضر  حال  در  .میده  گسترش  را  یمهارت

 . شود  استفاده  یمهارت  چتر   گستره  جهت  مجموعه دو  یهاتیظرف  از است  ازین  موضوع   ن یا  به  توجه
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و   مسؤولین  گرفت:  صورت  دولت  هفته  با  همزمان 

وحرفه  فنی  آموزش  کل  ادارات  و کارکنان  ای 

با   زنجان  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

 های شهدا تجدید بیعت کردند آرمان

 و  فنی  آموزش  کلاداره  عمومی  روابط  گزارش  به

 این  در  نندگان   ك  شرکت  زنجان:   استان  ایحرفه

 و   یاد   شهدا،   مزار  بر  فاتحه  قرائت  و   گل  نثار  با   مراسم 

 با   دیگر  بار  یک  و  داشتند  گرامی  را  شهدا  یخاطره

 کردند.   بیعت  تجدید  شهیدان  هایآرمان  و   اهداف

 های سرمایه  شهدا  اینکه  بیان    با  مراسم   این   در  انصاری 

 است  راهی   روشنگر  همچنان  اند افروخته  عزیزان  این   که  چراغی   :   داشت  اظهار  هستند  سرزمین   این   معنوی   و   جاودانی

  برسانند.  مقصود  منزل سر  به  را  آنان  والی  هایآرمان  تا   کندمی دنبال  افرازی   سر  با   را   آن  ایران بزرگ  ملت  که

 

 

 

 

 یستگیشا استاندارد  ی کیالکترون آزمون ی برگزار

  و یفن  یهامهارت یعمل سنجش) یآزمونگر

( یاحرفه  

 جمعه   روز  آزمون نی ا  کهنیا  ان یب  با   یانصار محمدرضا

 از  یکی   :داشت  اظهار  است،   شده  برگزار(ماه  خرداد  6)

 کشور،  ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  یاصل  فیوظا

 یها بخش  در  تیفعال  یبرا   ان یمتقاض  مهارت  سنجش

 از  ی اعمده  بخش   که   است  کشور  ی اقتصاد  مختلف 

 در  را  یمهارت  ی هاآموزش  آموزان، مهارت

 اند، کرده  کسب   ی احرفه  و   یفن  آزاد   ی هاآموزشگاه

 .اندنشده  مهارت  نامه  یگواه  افتیدر  به   موفق ،   یعمل و  یکتب  ی هاآزمون یبرگزار  در  تیمحدود  لیدل  به  کنیول
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  و  یادار  سالمت  تهیکم   یجلسه  نیاول  ی برگزار

  و   ی فن  آموزش  کلاداره  ی شهروند  حقوق  از  انتیص

 زنجان  استان یاحرفه

 حقوق  از  انت یص  و   یادار  سالمت   ته یکم  ی جلسه  نیاول

 برنامه  بیتصو  و  حی تشر  تیمحور  با  یشهروند

 ب یآس  نقاط  یبررس  ، ی ادار  سالمت  تهیکم  یاتیعمل

 اقدامات  و  کارهاراه  ز،یخ  فساد  یها گلوگاه  ر، یپذ

 ها تعرفه  زانیم   و  خدمات  ی نحوه  یبررس  رانه،یشگیپ

 استیر  به  تهیکم  اعضاء  حضور  با  شخوان، یپ  دفاتر  در

  شد  برگزار  کلاداره جلسات  سالن  در  زنجان  استان یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد ، ی انصار محمدرضا

  در   زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

  ی هماهنگ  و  یشیاند  هم  یجلسه  نیاول  ی برگزار

  نیبهتر:  گفت  مهارت  یمل  مسابقات  دوره  نیستمیب

 یی گرا تخصص و  ی مدار اخالق  در شد میخواه

 دوره   نیستمیب  ییاجرا   تهیکم  یجلسه  نیاول

 است یر  به  و   اعضا   حضور  با  مهارت  ی مل  مسابقات

 نام  ثبت ندیفرآ  نییتب  :تیمحور با  ی انصار  محمدرضا

 تعداد   یبندهیسهم  مهارت،   یمل  مسابقات  یبرگزار  و

  کلاداره  جلسات  سالن  در  یرسان  اطالع   و   غات یتبل  ی نحوه  ن ییتب  ها، شهرستان  تیظرف  به   توجه  با   شوندگان   نام  ثبت

 .شد  برگزار

 ی ارتقا  ی برا  خود،   رسالت  به  بنا  کشور  یا حرفه  و  یفن  آموزش  ن سازما  :گفت  زنجان   استان  ی احرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 به  سالههمه  ی احرفه  یهاآموزش  یجهان  سازمان  در  رانی ا  ندةینما   عنوان  به  تشیعضو  به   توجه  با  و  کار  یروین  مهارت

 .کندیم  اقدام  مهارت یمل مسابقات  ی برگزار
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  با   یمهارت  و  یاحرفه   و  یفن  یهاآموزش  بسط  و  توسعه

  عرصه   نیا  اندرکاران  دست  همه  شائبه  ی ب  و  واال  همت

 .شد خواهد محقق

 تابعه  یاستان  یهادستگاه  یهماهنگ  یشورا  جلسه

 و  نود  اصل  ونیسیکم  سیرئ  حضور  با   که  متبوع  وزارت

 ابهر،   فرماندار  و   هیسلطان  و  دره  خرم   ابهر،   مردم   نده ینما

 کل  ری مد  زنجان،  استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 شیافزا  دستورکار،   با   شهرستان  نی ا  ی اجتماع رفاه  و   کار   تعاون،   اداره   محل  در  زنجان،  استان  ی اجتماع رفاه   و کار  تعاون،

 اشتغال  سمت  به   یبانک  التی تسه  و  یدولت  ی هاتیحما  تی هدا  ی برا  یقانون  الزامات جادیا استان،  در  ها مهیب  نفوذ  تیظرف

 امکانات  از نهیبه استفاده ، یبازنشستگ یها صندوق از تی حما ، ینیج بیضر بهبود استان،  اشتغال بوم ستیز قالب در

  .شد  برگزار  یمهارت یهاآموزش  توسعه  جهت

 

  و   کار   بازار   ازین   اساس  بر   استانداردها

  نهادها   و  هاسازمان  ها،شرکت   یهادرخواست

  است شده نیتدو

مدیرکل  آموزش  فنی   و  حرفها ی  استان   زنجان  در 

جلسهی  هم اندیشی  و   برنامهری زی  جهت  سنجش 

صالحیت  حرفهای  و   ارتقاء  سطح  مهارت  واحدها، 

شرکتها  و  گروهها ی  هدف   تحت  نظارت  گفت:  

استانداردها  بر اساس  نی از  بازار کار  و  درخواستهای 

 شرکتها،   سازمانها و  نهادها  تدوین  شده  است. 
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  ی فن  آموزش  کلاداره   در  یآزمونگر  یآموزش  یدوره 

 شد  برگزار زنجان  استان  یاحرفه و

  کل اداره  آن  تبع  به  و  کشور  ی ا حرفه  و  یفن  آموزش  سازمان

 استفاده  ی راستا  در  زنجان  استان  ی احرفه  و  ی فن  آموزش

 یمهارت ی هاآزمون  به   یبخش  ت یفیک  و   کار  بازار تیظرف  از

 بودن   دارا  و   نموده  اقدام  دوره   نیا   یبرگزار  به  نسبت

 تیصالح  نییتع  یبرا   یاصل  شرط  مذکور  یمهارت  نامهیگواه

  .باشدیم   آزمونگر  کارت  صدور  و  حوزه  نیا   در  تیفعال  انی متقاض یاحرفه

 

 کارت  ID  انیمتقاض  یتخصص   مصاحبه  یبرگزار

 یآزمونگر

 ی ارتقا  منظور  به  کشور  یا حرفه  و  یفن  آموزش  سازمان

 یآزمونگر   نمودن  یتخصص  و  مهارت  سنجش  تیفیک

 آموزش  و   نام   ثبت  امکان  مهارت،   یاستانداردها

 جمله  از   انی متقاض  و  عالقمندان  هیکل  ی برا   یکیالکترون

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  انی مرب  و  کارشناسان

 دیاسات  ،یا حرفه  و   ی فن  آزاد  ی هاآموزشگاه  و   کشور

 ،یپژوهش  و  یآموزش  ،یعلم  مراکز  و   هادانشگاه

 و   عیصنا  نیمتخصص  و  خبرگان   ،یمهارت  استادکاران

 ی گرآزمون  نمودن  یتخصص  و  مهارت  سنجش   تیفیک  یارتقا  ی راستا  در  و  کرده   فراهم  را  هایتعاون  و   هاهیاتحاد  صنوف، 

  که  232040490000011  کد  با  یآزمونگر  یستگیشا  حرفه  به  مربوط  یآموزش  ی محتوا  و  استاندارد  ، یآموزش  یاستانداردها

 کشور  ی هااستان  ه یکل  در   یجار   سال   ماه   خرداد   6  خ یتار  در(  ی کیالکترون) یکتبیهاآزمون  و    ثبت eskill.ir سامانه  در

 انی متقاض  یتخصص  مصاحبه  در  بودند  کرده  اخذ  را  یکتب  یهاآزمون  در  یقبول  نمره   نصاب  حد  که   یانیمتقاض  و   شد  برگزار

 IDشرکت  شد  برگزار  سنجش  ت یسا  محل  در  استان  یتخصص  ی هاکارگروه  توسط  مختلف   یهاحرفه  در  ی آزمونگر  کارت 

 .نمودند
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 حضور  مهارت،  یمل  مسابقات  دوره  نیستمیب  در   هارشته  کل  در

 داشت میخواه

  زنجان   استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلی مد  ، ی انصار  محمدرضا

  : گفت  مهارت  ی مل  مسابقات  یبرگزار   یهماهنگ  نشست  در

 گروه  6  و  رشته  43  در  مهارت  ی مل  مسابقات  دوره  نیستمیب

 .شودیم  برگزار  یتخصص

  ی متول WSI) ( مهارت  یجهان  سازمان   در  ران یا   ندهینما   عنوان   به   کشور  ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  :داد  ادامه   یو

 .است سالنه  صورت  به  ی کشور  و  یاستان  ،یشهرستان  مرحله  سه  در  مهارت یمل مسابقات  ی برگزار

 یهارشته  : کرد  اظهار  قبل  دوره  با   سه یمقا  در  مهارت  یمل  مسابقات  یهارشته  تعداد   یدرصد  30  رشد  به   اشاره  با   ی انصار

 ، ی اانهیرا  ی بعد  سه  یهایباز  هنر  مردانه،   یشگری آرا  ، یداررستوران  خدمات  هتل،   رشی پذ  ، یلیر  یخودروها  یفناور

 ی مل مسابقات در  بار  نینخست  ی برا  ما ی هواپ  ر یتعم  و   ینگهدار  و   ی کار  گچ  و  خشک  ساز   و ساخت  م،یحج  ی هانان  یی نانوا

 .شوندیم  برگزار  مهارت

  و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  از  ریتقد

 نیتدو  یراستا  در  زنجان   استان  یاحرفه

  اسناد   قالب  در   یابیارزش  و   یستگیشا  یاستاندارها

 حرفه

 یانصار  محمدرضا  از  ،«   این  ینیحس  نیغالمحس  »

 اسناد   قالب  در  یابیارزش  و   یستگیشا  ی استاندارها  نیتدو  ی راستا  در  زنجان   استان  یا حرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 . کرد  ری تقد  حرفه، 

 نظام   : گفت  کشور  ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  سازمان  رانیمد  ش یهما  در  زنجان  استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 ماهر،   نیروی  تربیت  .  شودمی  محسوب  کشور  آن  اقتصاد   برای   بخش  ترینبنایی  زیر   و  ترینحیاتی  کشور  یک  آموزشی

 کسب  که   مادامی   است  بدیهی  .است  آموزشی  سیستم   هر   مهم  های مشغولیت  زمره   در  هاآن  ازخدمات  استفاده   و   متخصص 

 اقشار   در  انگیزه  ایجاد  منابع،   از  صحیح  استفاده  باشد،  هماهنگ  جامع   نیازهای  با  مختلف  های تخصص  ایجاد   و  مهارت

 روز  توسعه  سمت   به  را  کشور  و   داشت  خواهد  همراه   به   را  ملی   رفاه  و   ثروت  افزایش   و  صنعت  شکوفائی  جامع،  مختلف

 از  هدف  :گفت  و  کرد  تاکید  نامه تفاهم  موارد   شدن  اجرایی  اهمیت  بر  ادامه  در  انصاری، .داد  خواهد  سوق  یایدار  و  افزون

 اشتغال   های زمینه  ایجاد  هدف  با   استان  صنایع  حوزه  در  نیاز  مورد  ماهر  انسانی  نیروی   تامین  نامه تفاهم  این   اجرای  و  امضاء

 ست.ا
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. 

  کارکنان   مجموعه  کل،   ادارات  و  سازمان   محرکه  موتور

 هستند یبانیپشت و  یادار واحد

 در  یشیاند  هم  و   یهمسوئ  ، یهمگرائ  تیتقو  منظور  به

 زنجان  استان  یا حرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره  مسائل

 رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با   یادار  یشورا  جلسه

 یرؤسا   ن،یمعاون  زنجان،  استان  ی احرفه  و   ی فن  آموزش

 رکلیمد  د یام   ی ناصر  داوود  است یر  به  و  واحدها  ادارات، 

 شد   برگزار  کلاداره جلسات  سالن   در  کشور  یاحرفه  و   یفن  آموزش سازمان  یبان یپشت  و یانسان  منابع  محترم 

 

 

  کنندگان   شرکت  ی رایپذ  ینواز  مهمان  و  یمدار  اخالق  با

 بود میخواه یساز لهیمل رشته  در مهارت آزاد مسابقات

 ی جلسه  در  زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

  رشته   در  مهارت  آزاد  مسابقات  یکشور  مرحله  یهماهنگ

 مهمان  و  یمدار  اخالق  با  :گفت  1401  سال  در  یساز  لهیمل

  رشته   در  مهارت  آزاد  مسابقات  کنندگان  شرکت  یرایپذ  ینواز

 . بود  میخواه  ی ساز  لهیمل

  ی برگزار  در  فعال  مشارکت  و   یش یاند  هم   و   یهماهنگ  یجلسه

 یزبانیم  به رشته نیا یکشور مرحله دادیرو نیاول عنوان به یساز لهیمل رشته در مهارت آزاد مسابقات یکشور مرحله

 ،یمایس  و  صدا   ، یشهردار  زنجان،  استان  یدست  عیصنا  و  ی ،گردشگریفرهنگ  راثیم   ندگانینما   حضور  با   زنجان  استان

 استیر  به   اعضا   ه یکل  و   زنجان  استان  یکشاورز  و  ،معادن   عی ،صنا  ی بازرگان  اتاق  محترم   سی رئ  زنجان  استان   تعاون   اتاق

 .شد  برگزار  ی انصار محمدرضا
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 ی محتوا  دیتول  یهامهارت   یارتقا  هدف  با

 گرفت؛  صورت یکیالکترون

   یمحتوا دیتول جشنواره یجلسه نیدوم ی برگزار

 با   یمهارت  یمحتوا  دیتول  جشنواره  یجلسه  نیدوم 

 معاون  ، یمک  دیجمش  استیر  به  و   اعضاء  حضور

 ن ییتب  :تیمحور  با   یز یر  برنامه  و  پژوهش  آموزش، 

  دیتول  جشنواره   خصوص  در  شده   انجام   اقدامات 

  در  شده   انجام  اقدامات  گزارش  ، یمهارت  ی محتوا

 در   یمهارت  ی محتوا   دیتول  جشنواره  اسپانسر  جذب

 .شد برگزار  کلاداره  جلسات  سالن
. 

  و   ی انسان  منابع   محترم  رکلیمد  دیام  ی ناصر

 با  کشور  یاحرفه   و  یفن   آموزش  سازمان  یبانیپشت

  و   دارید  همکاران  با  ی ادار  ی واحدها  در  حضور

 . نمود گفتگو

 و   یانسان  منابع  محترم  رکلیمد  دیام   ی ناصر  داوود

 با   کشور  یاحرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  یبانیپشت

 ی دواریام   ابراز  همکاران  با   ی ادار  ی واحدها  در  حضور

 از  ی ر یگ  بهره   و  تیخالق   مضاعف،  ی انرژ  با  کرد، 

 تحقق  و   یاسالم   نظام  یعال  اهداف   شبردیپ  در  مؤثر  یگام   م یبتوان  دلسوز  همکاران  یهمه  و   انیمرب  توان  و  امکانات

 مختلف  اقشاز  ن یب  در  ی آموز  مهارت   فرهنگ  گسترش   در  شی پ  از  ش یب  و   برداشته   ی رهبر  معظم   مقام   ات یمنو  به   دنیبخش

 م،یباش  کوشا   جامعه

 و   یسازمان  اهداف   یی افزا  هم  بر   سازمان،  ی اصل  ه یسرما  عنوانبه  ی انسان  ی روین  زهیانگ  شی افزا  و   م یتکر  به  اشاره   با   یو

 مشترك   مرز   ک ی  به   توانیم  یشیاند  هم   و  تعامل  با   :اظهارداشت  و   کرد   دیتاک  راستا   کی  در  دو   هر   حرکت  و   ی فرد  اهداف

 .شد  کینزد
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  ع ی صنا در آموزش تهیکم یجلسه نیششم ی برگزار

    1401 سال در یاستان

 یاستان  عیصنا  در  آموزش  تهیکم  یجلسه  نیششم

 تعاون،   کلاداره  ندگانینما  حضور  با   1401  سال  در

 صنعت،   سازمان   زنجان،  استان  ی اجتماع  رفاه  و   کار

 یانصار  محمدرضا  استیر  به  استان  تجارت  و  معدن

 با  زنجان  استان  یاحرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 مراکز   دیتمد  و  سیتاس  مجوز  صدور  موضوع

  سالن   در  یکارگاه  نی ب  و  یجوارکارگاه  یکارآموز

 .شد  برگزار  کلاداره  جلسات

 با   متناسب  و   اثربخش   یمهارت  یهاآموزش  ارائه   به   اشاره  با  زنجان  استان   یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکل یمد  جلسه   ن یا  در

 ، یصنعت  یواحدها  در  یوربهره  شیافزا  هدف  با  یکارگاه  نیب  و  یجوارکارگاه  مراکز  گسترش  بر  یدیتول  واحد  هر  ازین

 .   کرد  دیتأک  دیتول  شیافزا به  کمک   و یدیتول  و  یخدمات

  کارکنان ی رفاه سامانه ی انداز راه و  یراحط

 سازمان آموزش فنی و  حرفه ای کشور 

 به   ،یاطالعات  بانک  صورت  به   که  سامانه   نیا

 یدارا  شده  یطراح   79.175.150.58.6061آدرس

 سازمان،  یرفاه  موجود  امکانات  هیکل  اطالعات

 ه یکل یاسام   و شده ن ییتع ی زمان ی ها دوره آدرس، 

 .باشد  ی م   شاغل  همکاران

  جهت  نام   ثبت  پس  نیا  از  گزارش،   نیا  اساس  بر

 نخواهد انجام یدست صورت به مکاتبه و یهماهنگ چگونهی ه و گرفته صورت مذکور  سامانه قیطر از  مهانسرا از استفاده

 . شد

 همکاران   و  باشد  یم   دسترس  در  خرداد  ت سیب  تیلغا  خرداد  اول  خیتار  از  سال  دوم  ماهه  سه  نام  ثبت  است  ذکر  انیشا

 حاصل  تماس  مربوطه  استان  کارکنان  رفاه  واحد  با  (عبور  رمز  و  یکاربرد  نام)  شتریب  اطالعات  افتیدر  جهت  توانند  یم 

 .کنند
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  تیترب  روش  و  الگو  "  یآموزش  کارگاه  ی برگزار

  کل   اداره  در  "  یرضو   ره یس  بر  هیتک  با  فرزندان

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 تیب  اهل  مهی کر  سعادت  با   الد یم   مناسبت  به

 با   و   ، ( ع)  رضا  امام  و  (ع)  معصومه  فاطمه  حضرت

 نعمت  ن یتر  ارزشمند  از  فرزند  که  ن یا  به  تیعنا

 و   فضل  ی رو  از  متعال  خداوند  که  است  یاله  یها

 و   هیتوص  مورد  اریبس  مؤمن   و  صالح  ینسل  تیترب  جهت  در  تالش  و  فرزند  داشتن  .کنندیم  هیهد  ها   انسان  به  خود  لطف

 حضور  با  "  ی رضو  رهیس  بر  هیتک  با   فرزندان  تیترب  روش  و  الگو  "  یآموزش  کارگاه  .است  گرفته  قرار  قیتشو  و  دییتأ

 شد،  برگزار  جلسات  سالن  در  کل، اداره  کارکنان

  أخذ و  نام ثبت در  یکشور برتر  رتبه کسب

  کلاداره توسط( آزمونگران سامانه)آزمون

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 به  :گفت  خبر   نی ا  اعالم   ضمن  ی انصار  محمدرضا

 بر  نظارت  و   یزیربرنامه  ، یگذاراست یس  منظور

 سال   یابتدا  از  آزمونگران  تیصالح  ن ییتع  ندیفرا

  تیصالح  ن یی تع  آزمونگران   سامانه   ،1401

 و   بهبود  و  آزمونگران  انتخاب  در  هیرو  وحدت  جادیا  هدف  با   هااستان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  کل  ادارات  در  آزمونگران

 ی ا حرفه  و   ی فن  آموزش   کلاداره  و   شد   لیتشک  آزمونگران   تیصالح  ن ییتع  نامه  وه یش  مهارت  سنجش   ت یفیک  ی ارتقا

  .شد  رتبه  کسب  به  موفق آزمونگران سامانه  در  شده ثبت آزمونگران  نهیزم   در  هااستان  عملکرد  در  زنجان  استان
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  یهمراه  و تیحما ،یرهبر معظم مقام اتیمنو رویپ

  قرار  سازمان یهاتیاولو جزو  انیبن دانش شرکت

 است گرفته

 

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 با   یمیصم  نشست  در  همراه  أتیه  و  زنجان  استان

 سال  ی گذارنام  به  توجه  با  :داشت  اظهار زنجان  هیپا  علوم  ی لیتکم  التیتحص  دانشگاه  یآورفن  علم   و   پارك  سییر  ییندا

 در   را   یوافر   تالش   میدانیم  فهیوظ  "ن یآفر  اشتغال   ان، یبن  دانش   د، یتول"  سال   عنوان   به   ی رهبر  معظم   مقام   توسط   1401

 . میده  قرار  کار  دستور  در  هایفناور   شدن  روز  به  و  نوظهور  یهامهارت  بستر   در  تحول  جادیا

 با   است   ی ضرور  و   م یهست  کارآمد   و   موثر   یآموزش  یهامهارت  عرصه   در  تحول   جادیا  به   موظف  ما   همه   : کرد  ح یتصر  یو

 م یکن  جادی ا  مطلوب یهافرصت  جادی ا  یبرا   نی نو  یهاروش  از یریگبهره

  و  ورزش   رکلیمد  بازرگان  جواد  ی میصم  نشست

  محمدرضا   با  همراه  أتیه  و  زنجان  استان  جوانان

  استان   یاحرفه   و  یفن   آموزش  رکلیمد  یانصار

 زنجان 

  حرفه   سند  و  استاندار  نیتدو  نشست،   نیا  در

 یتوانمندساز  ، یورزش  یهارشته  در  مشترك

 جوانان،  و  ورزش  کلاداره  انیمرب  از  آموزش  ، یمهارت

 لیوسا  ریتعم  جمله   از  مشترك  ی هاآموزش  ارائه  با  دیجد  مشاغل   جادیا  ،ی احرفه  و  یفن   آموزش  کلاداره  از  سنجش

 خدمات   مشارکت و  ارائه  جوانان،   و  ورزش  اداره  شده  یمعرف مراکز  توسط  یواقع  طیمح  در کار  یهاآموزش  ارائه   ، یورزش

 گذر   ی هابرنامه  ارائه   فراغت  اوقات  جوانان،  یتوانمندساز  هدف  با   جوانان  و  ورزش  کلاداره  ی هابرنامه  در  یشگاهینما

 اماکن تیظرف  ص یتخص  کل، اداره  دو   ی همکار  با   یورزش  اماکن  و  هاپارك  در  ... و  خانواده   می تحک  ی هاآموزش  ارائه   مهارت

  کلاداره به  جوانان  و  ورزش  کلاداره  اریاخت  در  یورزش
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  جهت در ما کشور  امروز از ین مهارت  و دانش هنر، قیتلف 

 است مولد و دار یپا اشتغال به دنیرس

  عیصنا آموختگان مهارت ی هایتوانمند شگاهینما افتتاح

 ماهر  دستان عنوان  تحت زنجان  استان یدست

  ی دست  عیصنا  آموختگان  مهارت  یها یتوانمند  شگاهینما

 رکلیمد  حضور  با   ماهر   دستان  عنوان   تحت   زنجان   استان

 آموزش  رکلیمد  یانصار  ،یاستاندار  خانواده  و   بانوان  امور

 ی جمع  و  یشهردار  یفرهنگ  معاونت ، یدست  عیصنا  و  یگردشگر  ، یفرهنگ  راثیم   رکلیمد  زنجان،  استان یا حرفه  و  یفن

        .شد  افتتاح  ؛یدست  ع یصنا  یجهان  روز  مناسبت  به  ی کشور  و  ی استان  مسؤولن   از

 و   یفن  آموختگان  مهارت  شگاه ینما   افتتاح   هیحاش  در  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 اشتغال   به  دنیرس  جهت  در  ما  کشور  امروز ازین  مهارت  و  دانش  هنر،   قیتلف  :گفت  (ماهر  دستان  ) زنجان  استان  ی ا  حرفه

 . است  مولد  و   داریپا

  نخبگان   نشیگز  یبرا   ی مرجع  مهارت،   یمل  مسابقات

 سهیمقا  در  کشور  یمهارت  سطح  سنجش  و  عرصه  نیا

 . است  جهان با

 

  رشته  ی کشور  آزاد  مسابقات  هیافتتاح  مراسم 

 ،یفرهنگ  راثیم   رکلیمد  حضور  با   یسازلهیمل

 یفرهنگ  معاونت  ، یدست  عیصنا  و  یگردشگر

 استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکل یمد  ، یشهردار

 . شد  برگزار  تیکبر  کارخانه  موزه محل  در  یکشور  و  یاستان  مسؤولن  از  یجمع  و  زنجان

 ی مل  مسابقات  :گفت  یسازلهیمل  رشته  یکشور  آزاد  مسابقات  هیافتتاح  مراسم  ی برگزار  هیحاش  در  ی انصار  محمدرضا

 . است  جهان  با  سهیمقا  در  کشور  یمهارت  سطح  سنجش   و  عرصه   ن یا  نخبگان  نشیگز  ی برا  ی مرجع  مهارت، 
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  یباقر  نیوالمسلم  االسالم  حجت  دیبازد  

  همراه   به   ی اسالم  ی شورا  مجلس  محترم   ندهینما

  رفاه   و  کار   تعاون،  رکلیمد  ،یجعفر  بیط

 شگاهینما  از  زنجان   استان  یاجتماع

(  ماهر  دستان)  آموختگان  مهارت  یهایتوانمند

 زنجان  استان یاحرفه  و ی فن آموزش کلاداره

 محترم   ندهینما  یباقر   نیوالمسلم  السالم  حجت

 ،یجعفر   بیط  همراه  به  یاسالم   یشورا  مجلس

 زنجان   استان  یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   رکلیمد

 عمل به  دیبازد  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  ( ماهر  دستان)  آموختگان   مهارت  یها یتوانمند  شگاه ینما  از

 آوردند

 و   یمهارت  نخبگان  ییشناسا  را  مهارت  یمل  یهامسابقه  یبرگزار  از  هدف  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 گفتمان  جیترو و  توسعه  ، یآموز  مهارت  فرهنگ  اشاعه  ، یاقتصاد  ی هاهدف  شبردیپ  یراستا  در  هاآن  تیظرف  از  استفاده

 و  ی فن اطالعات تبادل  ی برا مناسب  فرصت جاد ی ا ، یآموزش  ی هاسرفصل استاندارد سطح  ی ارتقا  جوانان، ن یب در مهارت

 . کرد  ذکر   یاحرفه

 فرهنگ  توسعه:  مسابقات  نیا  یبرگزار  از   هدف

   است کار و مهارت

 مسابقات  یکشور  مرحله  هیاختتام  مراسم   ی برگزار

 زنجان  استان در  یساز لهیمل رشته مهارت آزاد

 آزاد  مسابقات  یکشور  مرحله  هیاختتام   مراسم

 با   زنجان   استان   در  ی ساز  له یمل  رشته  در  مهارت

 و  یفن  آموزش  رکلی مد  ، یانصار  محمدرضا  حضور

 ، یفرهنگ  راثیم   رکلیمد  زنجان،  استان  ی احرفه

 ثارگرانیا  امور  مسؤول  ، یدست  عیصنا  و  یگردشگر

 .شد  برگزار  ، یاستان  مسؤولن  و   رانیمد از  جمعی   و   یاجتماع  رفاه   و  کار   تعاون،  رکلیمد  ،یاستاندار

 کل اداره  )  انیحام   اندرکاران،   دست  ارزشمند  هایتالش  از  قدردانی   ضمن  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل

 فروشان   طال  هیاتحاد  سییر  ، یدست   عیصنا  و  یگردشگر  ، یفرهنگ  راثیم   کلاداره  تعاون،   اتاق  ، یاجتماع  رفاه   و  کار  تعاون،

 زنجان،   در  یسازلهیمل  رشته  مهارت  آزاد  مسابقات  کنندگان  رقابت  و  هاشرکت  آزاد،   ی هاآموزشگاه  ، (زنجان  استان

 .دانست  یمهم  دادیرو  را  مهارت آزاد  اد یالمپ  مسابقه 
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  مهارت   آزاد  مسابقات  نقره  و   طال   مدال  کسب

 آموختگان  مهارت   توسط  یسازلهیمل  رشته  یکشور

 ی زنجان

 یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ،یانصار  محمدرضا

 نفرات  به  زی جوا  یاهدا  مراسم   در  زنجان   استان

 یکشور  آزاد   مسابقات  دوره   نیاول  دهیبرگز

  راس   در  و  مهارت  مسابقات  یبرگزار  :گفت  یسازلهیمل

  در   یسازفرهنگ  کردیرو  با  یجهان  مسابقات  آن

 .ت اس  ینیکارآفر   و اشتغال  مهارت،   نهیزم 

 ست، ین  باخت  و   برد  ، یسازلهی مل یکشور  مسابقات  هدف  نکهیا بر  دیتاک  با   زنجان   استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 داشتن  نگه  زنده  یبرا  دیجد  یم تُدها  و  هاکیتکن  از  استفاده  و  یفن  دانش  انتقال  مسابقات،   نیا  یبرگزار  از  هدف  :گفت

 .دارد  ساله  هزار  نیچند  قدمت  که  است  ی سازلهیمل  صنعت

 ی برا  که   مهارت  ی مل  مسابقات   بخش،  ک ی  :کرد  خاطرنشان  شود،یم   برگزار   حالت  2  در  یمهارت  مسابقات  نکه یا  ان یب  با   یو

 .است انیجر  در  اکنونهم  مسابقات  نیا دوره  نی ستمیب  نامثبت و  است سال  21  ر یز  افراد
 نی ا  بر   ی سع  هرچند   داشت  م یخواه  کنندهشرکت  زنجان   استان  از  هارقابت  ن ی ا  یهارشته  80  در  احتمال   : افزود  ی انصار

 .ندارد  وجود  زنجان   استان  در  هارقابت  نی ا  رشته  43  از  یبعض   اما   میباش  داشته  کنندهشرکت  هارشته  تمام  در  که  است

 است،  سال  21  یبال   افراد  ی برا  آزاد  مسابقات  دوم،  بخش  نکه یا  انیب  با  زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 قدمت   شود،یم   برگزار  یاقتصاد  ی هابنگاه  شاغالن   و   کارگران  و   هاشرکت  صنعت،  ن یب  در  که  مسابقات  نی ا  خچه یتار  :گفت

 .دارد  ساله  هزار  نیچند
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  پیگیری   بیشتری  جدیت  با  هازندان   در   آموزی  حرفه

 شد خواهد

 ای حرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا

  مهارت  راهبری   شورای  جلسه   اولین  در  زنجان   استان

 این   به   اشاره   با   استان   زندانیان  شغلی  مشاوره  و   آموزی 

 مهارت   افزایش  اهمیت  به  توجه  با:  گفت  مطلب

 جامعه   افراد  از  قشر  این   توانمندسازی   و  زندانیان

 داد  خواهیم توسعه   را  مهارتی هایآموزش

 مشاوره   و  آموزی  مهارت  راهبری  شورای   جلسه  اولین   در  زنجان  استان  ایحرفه  و   فنی  آموزش  مدیرکل  انصاری  محمدرضا

 قشر  این   توانمندسازی  و   زندانیان  مهارت  افزایش   اهمیت  به   توجه  با :  گفت  مطلب  این   به  اشاره   با   استان   زندانیان   شغلی

 تجهیز   هازندان  کلاداره  کمک  با   بیشتری   آموزشی  های کارگاه  و   داد   خواهیم   توسعه   را   مهارتی  هایآموزش  جامعه   افراد   از

 توانند می  زندان  محیط   از  خارج  مهارت  یادگیری   از   پس   پذیرآسیب  قشر   این   اینکه  به  اشاره  با   ادامه   در  وی  نمود،  خواهیم

 آموزش  زندان  به   دوباره  بازگشت  میزان  آمده   عمل  به  های رهگیری  براساس   و  بیاندازند  راه  کوچکی  کار  و  کسب  خود  برای 

 نمود   خرسندی  ابراز است،   یافته   کاهش   چشمگیری  طور  به  مهارتی  دیدگان
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 ایحرفه   و  فنی  سازمان  هایورودی   از  درصد  52

 هستند هادانشگاه  التحصیالن فارغ

  52:  گفت  کشور  ایحرفه  و  فنی   آموزش  سازمان  آموزش  معاون

  حرفه   و  فنی   سازمان  آموزی  مهارت  حوزه  هایورودی  از  درصد

 نشان  این  که  هستند  هادانشگاه  التحصیالن  فارغ  کشور،   ای

  به   ورود  برای  ای  حرفه  هایقابلیت  آکادمیک  حوزه  در  دهدمی

 . شودنمی ایجاد افراد در کار بازار

 مهارت  شورای  جلسه  در  یکشنبه  روز  پسند  شاه  محمدرضا

  ای  حرفه  و فنی سازمان آموزی مهارت  سهمیه از کار،  بازار  به  ورود برای  دانشگاهی التحصیالن  فارغ اساس  همین بر  اینکه بیان  با زنجان استان

 اجرا  ای   حرفه  و  فنی  سازمان  و  علوم  وزات  تعامل  با  که  طرح  این  در:  افزود  و  کرد  اشاره  "کهاد"  طرح  اجرای  به  کنند،   می  استفاه  رایگان  طور  به

 . کنند می کسب  کار بازار به ورود برای را لزم مهارت هستند،  تحصیل حال  در که دانشجویانی شود،  می

  بهترین ایحرفه  و  فنی آموزش سازمان

 است ها  دهنده شتاب استقرار برای  ظرفیت

  در   یکشنبه  روز  صبح  پسند  شاه  محمدرضا

 با   زنجان  استان  مهارت  شورای  جلسه  دومین

 حرفه   و  فنی  سازمان  اصلی  دغدغه  اینکه  بیان

 اظهار  است  اشتغال  و   آموزی  مهارت  بحث  ای

 و  مهارت  ایجاد  سازمان  اصلی  رویکرد  :کرد

  مهارت  نیازمند  افراد  و  است  مهارت  ترمیم

 با  و  شودمی  ارائه  لزم  های   آموزش  و  جذب

  .شوندمی  کار  بازار  وارد  لزم   های  هارت م  کسب

 کنند می  پیدا   ورود  سازمان  آموزش  حوزه  به   ها  مهارت  توسعه  و  اشتغال   پایداری  جهت  شاغل  افراد  اینکه   بیان  با  وی

 .است  شده اضافه سازمان  مخاطبین  به  اصلی  مخاطبان  بر   عالوه   مخاطب گروه  20  راستا  این   در   :افزود
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  ایوحرفه   فنی  سازمان  آموزش  معاون

 در  باید  آموزش  از  اعظمی  بخش:  کشورگفت

  کننده کسب   چراکه  شود  انجام  واقعی  محیط

  کار   محیط  در  تجربه   کسب  نیازمند  مهارت

 . است واقعی

 شورای  جلسه   درحاشیه  پسند شاه  محمدرضا 

 اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  زنجان،   استان  مهارت

 به  توجه  با   : کرد  اظهار  شویم  خارج   خود  جاری   رویکردهای  از  باید   بیکاری   نرخ   وکاهش   اشتغال   توسعه  برای   که   این  به

 شود  خارج  آن  از  آموزش  از  بعد  و  شده  ایوحرفهفنی  سازمان  وارد  آموزش  برای  افراد  آن  اساس   بر  که  جاری  رویکردهای

 .رسدنمی  نظر  به   کافی  اما  است  خوبی  رویکرد

 اقتصادی  هایبنگاه  هایظرفیت  از  توانیم   می   و   شود   انجام   کار   واقعی   محیط   در  هاآموزش  که   است  این   ما  هدف   : افزود  وی

 .کنیم استفاده   مورد این  در  صنعتی  و

 ابالغ  طبق  : کرد  بیان  و   اشاره  واقعی   کار  محیط   در  آموزی  مهارت  رویکرد   به  کشور  ای وحرفهفنی  سازمان  آموزش  معاون 

 .باشند  داشته فعال  مشارکت طرح  این  در  که کشور  سراسر  اصناف  های اتاق  کل   به  کشور  اصناف   اتاق  رئیس

 آینده   هستیم  امیدوارم  طرح  این  در  مشارکت  برای  کشور  هایاستان  استانداران  به  وزیر  ابالغ  طبق :افزود  پسند  شاه

 .کنند  پیدا   ورود  واقعی   کار  محیط  به   بتوانند  آموزان  مهارت  و  بخورد  رقم  طرح   این  در  خوبی

  1401اول سال  ماهه سه اینفوگرافی عملکرد

  و فنی  آموزش کلاداره  مهارتی  هایآموزش

  هایگروه  تفکیک به  زنجان استان ایحرفه

 دولتی بخش هدف

 

 های آموزش  1401  سال   اول   ماهه  سه  عملکرد 

 استان   ایحرفه  و  فنی  آموزش  کلاداره  مهارتی

 دولتی   بخش   هدف  های گروه  تفکیک   به   زنجان

  .شد  منتشر  اینفوگرافی  طبق
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 ای استان زنجانکل آموزش فنی و حرفهروابط عمومی اداره

 

 


