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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 دومسه 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   ✓

 ارتی در مناطق محروم و.. های مهاجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزش ✓

 های آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف هاجرای دور ✓

 های مهارتی در محیط واقعی کار احیای 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 توانمندیاستفاده از   ✓
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 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

 

جلسه    هایآموزش  ورز  اندیشه  هیات  یبرگزاری 

  استان  ایحرفه   و  فنی  آموزش  کلاداره   در  مهارتی

   زنجان

  هیأت»  نامه شیوه  نمودن  عملیاتی   راستای  در

 و   رصد  هدف   با  و  «مهارتی  هایآموزش  ورزاندیشه

 ارائه   و   مهارتی  هایآموزش  حوزه  مسائل  بررسی

 هیأت   یجلسه  اولین  عملی،  و  علمی  کارهایراه

 و   اعضا  حضور  با  مهارتی  هایآموزش  ورزاندیشه

 علمی   جامع  دانشگاه  ای،حرفه  و  فنی  دانشگاه   فناوری،   و  علم   پارک  اسالمی،   آزاد  دانشگاه  زنجان،   دانشگاه   نمایندگان

 مدیرکل   انصاری   محمدرضا  ریاست  به   روزبه  خیریه  مؤسسه  و  آموزشگاه  مؤسس   زنجان،  استان  پرورش  و  آموزش  کاربردی، 

انسانی،   نیروی  مهارتی  سازیتوانمند  راهکارهای  و  آینده  مشاغل  بررسی:  موضوع  با  زنجان  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش

 .شد برگزار  کلاداره  جلسات  سالن  در  ای حرفه  و  فنی   هایآموزش افزایی   مهارت  های طرح  تبیین

 

جلسه اولین  اندیشی  برگزاری  هم  و  هماهنگی  ی 

 چاقوسازی  رشته مهارت آزاد مسابقات

 مسابقات   یشیاند  هم  و  یهماهنگ  یجلسه  نیاول

 ی زبانیم   به)    1401  یساز   چاقو  رشته  مهارت  آزاد

 دانشگاه   استاد   یمیسل  دکتر   حضور  با(  زنجان  استان

 و  زنجان چاقوسازان یتعاون  و ه یاتحاد  یرؤسا  و آزاد

 منشور  ح یتوض  و   نییتب:  موضوع  با   ته،یکم  ی اعضا 

 یی اجرا  نحوه  پورپوزال  هیارا  مهارت،   آزاد  مسابقات

 . شد  برگزار  یساز  چاقو  رشته  در  یمهارت  آزاد   مسابقه 
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 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 
زنجان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  مدیرکل در    استان 

  سولدا  جواهرسازی   و   آزاد طال  آموزشگاه  از   بازدید

  از   باید   خصوصی  دربخش  مهارتی  هایآموزش:  گفت

 .باشد برخوردار مطلوبی کیفیت

 ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا

 برتوسعه   دیبازد  نیا  در  همراه  أتیه  و   زنجان  استان

 . کرد  دیتاک  آزاد  یمهارت یهاآموزش

 ی خصوص  بخش  در  یمهارت  ی هاآموزش  تیفیک  بر  یو

 ی هاآموزش که  ی افراد  تا   باشد  برخوردار  یمطلوب تیفیک  از   دیبا  یخصوص  بخش  یمهارت  ی هاآموزش:   گفت  و   کرد   اشاره

 . بردارند  گام   جامعه   در  ییزا  درآمد  کسب  و   اشتغال  جهت  در  بتوانند   رندیگیم  فرا  را  یمهارت

 

  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 یفن  آزاد  آموزشگاه  از  از  همراه   أتیه  و  زنجان  استان

 . آوردند عمل به دیبازد اشراق  یاحرفه و

 استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا

 یخرسند ابراز  ضمن دیبازد ن یا در همراه  أتیه و  زنجان

 یمهارت  ی ها  دوره  یاجرا  در  یدولت  ری غ  بخش  مشارکت  از

 یفن  یآموزشها  توسعه:  افزود  یدولت  بخش  کنار  در

 همدان  فرهنگ  و  اقتصاد  یبرا   یکنون  طی شرا  در  یاوحرفه

  است؛   یاتیح ی امر دیتول ند یفرا به یده شتاب ژه یو  به و

 و  ابزار  ش یافزا  و   ییربنایز  ی هایگذار  ه یسرما  رایز

 مورد  کارآمد  و  ی اقتصاد  نحو   به   ای  مانده   بالاستفاده  یانسان  هیسرما  بدون  یکیزیف  هیسرما   یکل  طور  به  و  زاتیتجه

 . ردیگ  ی نم  قرار  یبرداربهره

 یمل  مسابقات:     داشت  اظهار  استان  یمهارت  نخبگان  ییشناسا  در  مهارت  یمل  مسابقات  نقش  به  یانصار  دیبازد  نیا  در

 .آورد  یم  دیپد  کشور  ی ا  حرفه  و   یفن  یآموزش یها   نظام  آموختگان   مهارت نیب  سالم  رقابت  یبرا  مناسب  بستر  مهارت
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  استان   یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا 

  ی فن  آموزش  مرکز  پروژه  شرفتیپ  از  همراه  أتیه  و  زنجان

 آوردند عملبه دیبازد هیسلطان یاحرفه و

 همراه  أتیه و زنجان استان یا حرفه و  یفن آموزش رکلیمد

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  مرکز  پروژه   از  دیبازد  حاشیه  در

 محل  از  اعتبار  تخصیص   و   بیشتر  توجه   خواستار  هیسلطان

 یا   حرفه   و   یفن  آموزش  مرکز  پروژه  به   استانی  اعتبارات

 .شد  شهرستان

 جایگاه   و  اهمیت  به   توجه  با:  گفت  دیبازد  نی ا  هیحاش  در  یو

 به  و  تکمیل   شاهد  استانی   مسؤولین   مساعدت  با  رودیم   انتظار  کشور  در  بیکاری   معضل  رفع  در  مهارتی  هایآموزش

 یهات یفعال  جهت  به  همکاران  مجموعه  از  رکلیمد  دارید  نیا  در.  باشیم  یجار  سال  در  پروژه   این  رسیدن  برداریبهره

 . کرد  تشکر   و   تقدیر  مرکز  ن ی ا  ز یتجه  و پروژه  احداث یراستا  در  مثبت  عملکرد  و  مستمر 

 

 

  دانشگاه  یفناور  و  علم  پارک  سیرئ  ییندا  دیبازد

  و   رؤسا  زنجان،  هیپا  علوم  یلیتکم  التیتحص

  محمدرضا   و  انیبن  دانش  یهاشرکت   ندگانینما

 استان  یاوحرفه   یفن   آموزش  رکلیمد  یانصار

 مفتح  د یشه  مرکز  یآموزش  یهاکارگاه  از  زنجان،

 زنجان  استان

 محور،  مهارت  و   یعمل  یهاآموزش  تیاهم  به   توجه  با

  یمهندس  نظام  با  یا حرفه  و   یفن  سازمان   تعامل 

 کارگران  دانش  سطح  ارتقا   در  تواندیم   ساختمان

 ی مهندس  نظام   سازمان  یآموزش  تهیکم  ی اعضا  و  رانیمد.  باشد  اثرگذار   اریبس  سازها  و   ساخت  تیفیک  و   یساختمان

 عملبه  دیبازد  زنجان،  استان  یاریشهر  دیشه  شرفتهیپ  یهامهارت  و  مفتح   دیشه  مراکز   یآموزش  ی هاکارگاه  از  ساختمان

 .آوردند

 جامعه،  ی کنون  ط یدرشرا  کهنیا  ان یب  با   دیبازد  ن یا  در  زنجان  استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا 

 ی ها یروی ن  به  ازین  شدتبه  کشور:  افزود  کرد  اقدام   یآموزمهارت  فرهنگ  توسعه   یبرا   موجود   هاتیظرف   تمام  از  دیبا

 . دارد  اجیاحت  کار  بازار  در  استفاده   جهت  متخصص  و   ماهر
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 1401 دومسه ماهه  

 

  جهاد   سازمان  سی رئ  ی حسن  اله  روح   دیبازد

  نظام   سازمان  سیرئ  ی محمود  ی مهد  و  ی کشاورز

  زنجان  استان یعیطب منابع و ی کشاورز یمهندس

  و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  و

  مراکز   یهاکارگاه  از  زنجان  استان  یاحرفه

    زنجان   یاریشهر دیشه و مفتح دیشه یآموزش

 

 

 و   یکشاورز  جهاد  سازمان   س یرئ  یحسن  اله   روح

  ی مهندس  نظام   سازمان  س یرئ  ی محمود  یمهد

 ی هاکارگاه از زنجان استان ی احرفه و یفن آموزش رکلیمد یانصار محمدرضا و زنجان استان یعیطب منابع و یکشاورز

 .آوردند عملبه  دیبازد   زنجان  یاریشهر  دیشه و   مفتح  دیشه  یآموزش  مراکز 

 دیشه  و   مفتح   دیشه  یآموزش  مراکز   ی هاکارگاه  از  زنجان  استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا 

 باشد   یکشاورز  یمهندس  نظام   سازمان اول  تیاولو  د یبا  یآموز  مهارت: کرد  عنوان  زنجان  یاریشهر

 ی هادوره  ی اجرا  و   یزیربرنامه  ندیفرآ  ، یآموزش  روند  یبررس  به  استان   ی اوحرفه  یفن  آموزش  رکل یمد  دیبازد  نیدرا

 .پرداخت  یجار  سال   در  اشتغال  به   منجر  محور تقاضا  یآموزش

 

  و   ی فن   آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا 

  ک یبوت  از  همراه   أتیه  و  زنجان  استان  یاحرفه

  شده   ی بازساز  یباستان  آثار  از   یکی  زنجان   هتل

 .آوردند عمل  به دیبازد زنجان  استان

 

 

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا

 ضمن  دیبازد  نیا  در  همراه  أتیه  و  زنجان  استان

 و  یفن  آموزش  سازمان  رسالت  و  فیوظا  نییتب

: گفت  یی افزا  مهارت  کرد یرو  با   کشور  ی احرفه

 لیپتانس نیا  ، یآموزش  مختلف  یها  حوزه  در  یمهارت  یهاآموزش ارائه  ضمن    ز ین  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره

 . دینما  ارائه را  مختلف  مشاغل  ازین  مورد  یمهارت یهاآموزش تا  دارد  را
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  زنجان   استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

  زنجان   استان  هوشمند  وتریکامپ  آزاد  آموزشگاه  از  همراه  أتیه  و

 . آوردند عمل به دیبازد

 

 

  در   زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 زانیم  اساس  بر  ی اجامعه  هر  ندهیآ  کهنی ا  انی ب  با  دیبازد  نیا  هیحاش

  ساخته   جامعه   آن  اهداف   و   هاارزش   ی نوآور  ت، یخالق  دانش،

 و   متخصص  یروهاین  داشتن  گرو  در  زین  مهم  ن یا:  افزود  شودیم 

 به  نسبت   امر  نیا  انیمتول  از  یکی  عنوانبه  زین  کشور  یاحرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  یراستا   نیا  در  که  است  توانمند

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  کنار  در  زی ن  یاحرفه  و  یفن  آزاد  یهاوآموزشگاه   برداشته  گام  یرسم  ریغ  یهاآموزش  ارائه

 .ندینمایم   ی نیآفر نقش  یمهارت   ی هاآموزش ارائه امر  در

 

 

  ی کی الکترون  خدمات  یحقوق  یاریدست  یعمل  آزمون  یبرگزار

 زنجان  استان یاحرفه  و ی فن  آموزش مراکز  در  ییقضا

 

 

  خبر   ن یا  اعالم   با  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 ک ی الکترون  خدمات  یاریدست  آزمون  هییقضا  قوه   هفته  در:  گفت

  دوره  ،ییقضا  کیالکترون  خدمات  دفاتر  کارکنان  جهت  ییقضا

 یهمکار  با  ییقضا  کیالکترون  خدمات  دفاتر  کاربران  آموزش

 و ییتوانا  ش یافزا هدف  با استان  یا حرفه و  یفن آموزش کلاداره

 . شد  برگزار  کشور سراسر  در  مراجعان   تیرضا  سطح  ارتقاء   و   خدمات  ارائه  بهبود  و  دفاتر   کاربران   یشغل  مهارت
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  ی کیالکترون  خدمات  یحقوق  یاریدست  آزمون   ی برگزار

 زنجان  استان یاحرفه  و ی فن  آموزش مراکز  در  ییقضا

 

 

 ن یا  اعالم   با   زنجان  استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

  خدمات  یاریدست  آزمون  هییقضا  قوه  هفته  در:  گفت  خبر

 ک یالکترون خدمات دفاتر کارکنان جهت ییقضا کیالکترون

 مراکز   در(  ماه  ری ت  3)   جمعه  روز  در  کشور  سراسر   ییقضا

 است،   شده  برگزار  ز ین  ن زنجا  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش

  در   تیفعال  ی برا  ان یمتقاض  مهارت  سنجش  کشور،  ی احرفه  و   یفن  آموزش   سازمان   یاصل  ف یوظا  از  یکی:  داشت  اظهار

 .است  کشور  یاقتصاد  مختلف  یهابخش

 

  استان  یاحرفه   و  ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

  و   ی راهدار  نیشاغل  دوم  مرحله  آزمون   ی برگزار  از   زنجان 

 داد؛  خبر یاجاده نقل و حمل

 

 

 خبر   نی ا  اعالم  با  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 و   یراهدار  سازمان   با   منعقده   نامه تفاهم  به  ت یعنا  با :  گفت

 ی احرفه  تیصالح  نییتع  هدف با  و  کشور  یاجاده  نقل  و  حمل

 و   یراهدار  نی شاغل  دوم  مرحله  آزمون  کشور،  کار  بازار  به  ماهر   کار  یروین  ورود  به  دنیبخش  سرعت  و   انیمتقاض  یشغل  و

 .شد  خواهد  برگزار  استان  سطح  در  یکیالکترون  صورتبه   1401/ 16/04 مورخ  شنبهپنج  روز  یاجاده  نقل  و  حمل

 شهرستان،  راه  ادارات  با  الزم  یهماهنگ  ی اجاده  نقل  و  حمل  و   یراهدار  در  شاغل  رانندگان  آزمون  خصوص  در:  افزود  یو

 ،یآزمون  فتیش  هر   در  نیآنال  آزمون   از  خروج   از  پس   بالفاصله  رانندگان  که   شده  انجام   داتیتمه  ر یسا  و  ی عمل  آزمونگران

 مجدد  مراجعه   به  یازین  یکتب  آزمون  در  یقبول   صورت  در  تا   ندینما  شرکت  زین  یعمل  آزمون  در  ، یکتب  نمره   اعالم  بدون

 داتیتمه  هیکل  ینیب  شیپ  و  یهماهنگ  ،ییاجرا  عوامل  یبرا  یهیتوج  جلسه  یبرگزار  نباشد  یعمل  آزمون  جهت  شانیا

 .است گرفته  انجام  الزم
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 استان   یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

  عنوان   طارم  شهرستان  مهارت  ی شورا  جلسه  نیاول  در  زنجان

  در  د یبا یآموز مهارت فرهنگ و  یآموز مهارت  نهضت : کرد

  ی آموز مهارت   گرو   در  دیتول  یوربهره   /شود  نهینهاد  جامعه

 است

 حضور   با   طارم   شهرستان  مهارت  ی شورا  جلسه   نیاول

 استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا 

 شهرستان  فرماندار   انبارلو  استیر  به   و  شورا   اعضاء   زنجان، 

  شهرستان   ازین  مورد  مشاغل  یپژوهش   نده یآ:  تیمحور  با   طارم

 ن ییتب  مشاغل،  ن یا   کار  ی روین   آموزش  ی برا  ی زیربرنامه  و

 یخدمات  و   ی دیتول  ،یصنعت  ی واحدها  انی کارفرما  ها، شرکت  ،یاقتصاد   یها بنگاه  ن ییتب  نخلستان،   و  کهاد  مهارت  ی هاطرح

 بخش  فعاالن  و  یدولت  یهادستگاه  مشترک  گفتمان  نییتب   ، یکارگاه  ن یب  ای  و  جوار  مراکز  یاندازراه  و  سیتأس  جهت

 مذکور  شهرستان  فرمانداری   جلسات  سالن  محل  در  یآموز  مهارت  حوزه  در  نیریخ  مشارکت  جلب  یتعاون  و  یخصوص

 . شد  برگزار

  استان  یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا 

 خدابنده  شهرستان   مهارت   یشورا  جلسه  نیاول  در  زنجان

 مهارت  یاصل عامالن یاحرفه و  یفن یهاآموزش : کرد عنوان

 . هستند کشور  در ینیکارآفر و  ییافزا

  حضور   با   خدابنده  شهرستان  مهارت  یشورا   جلسه  نیاول

 زنجان،   استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

:  تی محور  با   خدابنده   فرماندار  یتاراس   استیر  به   و   شورا  اعضاء 

 یبرا   یز یربرنامه  و  شهرستان  ازین   مورد  مشاغل  یپژوهش  ندهیآ

 ، ییشکوفا  و   تیخالق  مراکز   جاد یا  مشاغل،  ن یا  کار  ی رو ین  آموزش

 یها بنگاه  نییتب  نخلستان،   و  کهاد  مهارت  یهاطرح  نییتب

 ن یب  ا ی  و   جوار  مراکز   یاندازراه  و  س یتأس  جهت  ی خدمات  و  یدیتول  ،یصنعت  ی واحدها  انی کارفرما  ها، شرکت  ، ی اقتصاد

  حوزه  در   ن یریخ  مشارکت  جلب  ی تعاون  و   ی خصوص  بخش   فعاالن   و   یدولت  ی هادستگاه  مشترک  گفتمان   ن ییتب  ، یکارگاه

 .شد  برگزار  مذکور  شهرستان  فرمانداری (  ع) یعل  امام   جلسات  سالن  محل در  یآموز  مهارت

 ی احرفه  و  یفن  از  یریگبهره با:  کرد  اضافه  و  دانست  توسعه  رکن   را  مهارت  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 .شود  ساخته نیآفر   کار  جامعه  از قشر  نیا  از جوانان،   به  آموزش  یراستا  در
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  س یرئ  ییندا  حضور  با  دوجانبه  نامهتفاهم  انعقاد  یجلسه

  ه یپا  علوم   یلیتکم  الت یتحص  دانشگاه  یفناور   و  علم   پارک

  و   انیبن  دانش  یهاشرکت  ندگانینما  و  رؤسا  زنجان،

  استان   یاحرفه   و  ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 . شد برگزار کلاداره نیا جلسات سالن در  زنجان

 

 س یرئ  ییندا  حضور  با   دوجانبه  نامه تفاهم  انعقاد  یجلسه

 هیپا  علوم  یلیتکم  التیتحص  دانشگاه  یفناور  و  علم  پارک

 و  انیبن  دانش   یهاشرکت  ندگانینما   و   رؤسا   زنجان، 

  در   مشترک   کارگاه   جادیا  و   استاندار   ن یتدو:  تیمحور  با   زنجان  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد ی انصار محمدرضا

 آموزشگاه   کار،   یواقع  طیمح  در  یکارآموز  مجوز  اء، یاش  نترنتیا  و  یمصنوع  هوش  بخش  در  یمهارت  یهاآموزش  ارائه  نهیزم 

 ی هامیت  ی برا  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  یآموزش  امکانات  از   ی مندبهره  کار،   ضمن   و   یکارگاه  ن یب  و   آزاد

 بحث  در  ان یبن  دانش   یهاشرکت  تیظرف  از  ی مندبهره  ان،یبن  مهارت  ینیکارآفر  دستورالعمل  قالب  در  ان یبن  دانش

 یراستا  در  ن یطرف  یپژوهش  و  یآموزش  ی هاتیظرف  از  استفاده  ، یمهارت  و  ی افتخار  انیمرب  عنوان  به  یمهارت  یهاآموزش

 ی گر یمرب  ان یمتقاض  ی برا   کارت  ID  صدور   و   انی مرب  یابیارزش  و   ی احرفه  تیصالح  و   سنجش  ،یسازمان  یهاتیمأمور  انجام 

 . شد  برگزار  کلاداره  ن یا  جلسات  سالن  در

 

  حضور  با  زنجان  دانشگاه  مهارت  یشورا  جادیا  یجلسه

  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 یآموزش  نیمعاون  و  همراه  أتیه  زنجان،  استان

 . شد برگزار  زنجان  دانشگاه محل در هادانشکده

 

 حضور  با   زنجان  دانشگاه  مهارت  ی شورا  جادی ا  یجلسه

 استان یاحرفه و یفن آموزش رکلیمد یانصار محمدرضا

 در  ها دانشکده  یآموزش  نی معاون  و   همراه   أتیه  زنجان، 

 .شد  برگزار  زنجان  دانشگاه   محل

  TMCمرکز  قالب  در  دوجانبه  یهایهمکار  نخلستان،   و  کهاد  ی هاطرح  نییتب  خصوص  در  یانصار  محمدرضا  جلسه  نیا  در

 در   ی افتخار  انیمرب  و   ی مرب  ت یترب  مرکز   ان یمرب  عنوان   به  ی دانشگاه  د یاسات  از   ی مندبهره  نحوه   و   سام   سامانه   یمعرف  ، 

 بر  یمبتن  انی دانشجو  شیپو  طرح   نامه   تفاهم   قالب  در  دوجانبه  ی هایهمکار   استان،  یاحرفه  و  یفن  یآموزش یهاکارگاه

 انیبن  مهارت  ینیآفر  کار   طرح  قالب  در  یآموزش  ی هاکارگاه  از   د یاسات  و   ان یدانشجو  یمند بهره  نحوه   دوگانه،  آموزش

 .نمودند  ارائه را  یحاتیتوض
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 عفاف   و  حجاب  هفته  یهابرنامه  یهماهنگ  یجلسه  ی برگزار

 زنجان   استان یاحرفه و  یفن آموزش کلاداره  در

 

 در  عفاف  و  حجاب  هفته  ی ها برنامه  یهماهنگ  یجلسه

 حضور   با  زنجان  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش   کلاداره

 ی انصار  محمدرضا   استیر  به  حجاب  و   عفاف   تهیکم  ی اعضا 

: موضوع  با  زنجان  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 در  حجاب  و   عفاف  فرهنگ  جی ترو  گانه  10  دستورالعمل  نییتب

 به   تابعه  یآموزش  مراکز   و  یا  حرفه   و   یفن  آموزش  کل  اداره

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

 

  استان   یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا 

  ی رو  بر   سخت   ی کار  میلح  دوره   ی برگزار  از   زنجان 

  استان   در  یمل  سطح  در   WEBR1یرآهن یغ  و  یآهن  یاژهایآل

 داد؛  خبر  زنجان

 

 

 ن یا  اعالم  با  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 و   یآهن  یاژهایآل  یرو  بر   سخت  یکار  می لح  دوره:  گفت  خبر

 مرکز   در  و  زنجان  استان  در  یمل  سطح  در     WEBR1یرآهنیغ

 . شد  خواهد  برگزار  زنجان  مفتح  دیشه

 در   هااستان  ر یسا  از  انیمرب  و  بود  خواهد  مرداد  26  تیلغا  مرداد  22  خیتار  از  یآموزش  دوره  ن یا  آغاز:  افزودند  شانیا

 . ندینما اقدام  itcsam.ir  سامانه  قیطر  از نام  ثبت  به  نسبت  مذکور،   دوره  در  توانندیم  مرتبط  یآموزش یهارشته 
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  شرکت  کارکنان ژهیو یآزمونگر یآموزش یدوره

  ی احرفه   و   یفن   آموزش  کلاداره   در   کشور  کل   گاز

 شد  برگزار زنجان  استان

 

 

 آن  تبع  به  و   کشور  یا حرفه  و  یفن  آموزش  سازمان

 در  زنجان  استان   یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره

 یبخش  تیفیک  و   کار  بازار   تیظرف  از  استفاده  یراستا

 دوره  ن ی ا  ی برگزار  به  نسبت  یمهارت  یها آزمون  به

 مذکور   یمهارت  نامهیگواه  بودن  دارا  و  نموده  اقدام

 . باشدیم   آزمونگر  کارت  صدور  و   حوزه  نیا  در تیفعال  انیمتقاض  ی احرفه  تی صالح  ن ییتع  ی برا  یاصل  شرط

 آموزش  کلاداره  اجتماعات  سالن   محل  در  زکنیآو  و  یگدلی ب  رضا   دیسع  سیتدر  با  یمجاز  صورت  به  یآموزش  دوره  ن یا

 .شد  برگزار  استان یا حرفه  و  یفن

 

  "  حجاب  و  عفاف  به  گرید  ینگرش  "  یآموزش  کارگاه

 به  استان  یاسالم  غاتیتبل  کلاداره   یهمکار  با

 تئاتر  یآمف   سالن  در  حجاب  و  عفاف  هفته  مناسبت

  زنجان   استان   یاحرفه  و  ی فن  آموزش   کل  اداره

 شد  برگزار 

 

 

 و   عفاف  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  ترویج  منظور  به

 و  عفاف  به  گرید  ینگرش  "  یآموزش  کارگاه  حجاب، 

 ی آمف  سالن  در  یآموزش  مراکز  و  کلاداره  انیمرب  کارکنان،   حضور   با  استان  ی اسالم   غاتیتبل  کلاداره  ی همکار  با   "  حجاب

 . شد  برگزار  تئاتر

 سالمت  حفظ در یدیکل ینقش  یاسالم   حجاب که است روشن: گفت یآموزش  یدوره نیا  خصوص در یانصار محمدرضا

 تواند یم   او   منزلت  و   مقام   و   تیشخص  و   شأن   حفظ  و   است  جامعه  یمرب  زن  که   چرا  دارد؛  ندهیآ  نسل  یپاک  و  جامعه   یاخالق

 .دارد  باز  گناه  و  خطا   از  را  ی و   و  دهد  قرار  واال   یهدف  و  درست  ی ریمس  در  را  زن  حضور
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  به   زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره

(  دیع  تا  د یع)  تیوال  و   امامت  دهه   بزرگداشت  مناسبت

 کند؛ ی م برگزار  مهارت یمل هفته و

 کتاب یسینو خالصه مسابقه

 

 تا   دیع)   تیوال   و   امامت  دهه  بزرگداشت  مناسبت   به

 و   یفن  آموزش  کلاداره  مهارت  ی مل  هفته  و(  دیع

 مسابقه   دوره  کی  دارد  نظر   در  زنجان  استان   ی احرفه

 را(  زمان  تیریمد)  عنوان  با  کتاب  یسینو  خالصه

 . دینما  برگزار

 .است  یابیدست  قابل  zntvto.ir  تیسا  در  همکاران  عموم  یدسترس  منظور به  کتاب   pdfلیفا:  دیافزا  ی م   گزارش  نیا

 .  باشدیم  کتاب  از ییصفحه  کی   خالصه  هیته  مذکور  مسابقه 

 ، یخانوادگ  نام  و  نام  درج  با  A4برگ  کی  در  کتاب  خالصه  پی تا  از  پس   است  الزم   مذکور  مسابقه  در  شرکت  ی برا  عالقمندان

 لیتحو  کلاداره  نی ا  یعموم   روابط  واحد  به  02/05/1401  شنبهکی  روز  یادار  وقت  انی پا  تا  ، یهمکار  نوع  و  تماس   شماره

 . ندینما

 

 یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد,  یانصار  محمدرضا

  دیسع  دیع  دنیرس  فرا  مناسبت  به,  زنجان  استان

 .  کرد  صادر ی امیپ قربان

 

 ی فن  آموزش  کلاداره  ی عموم  روابط  گزارش  به

 رکلیمد, ی انصار  محمدرضا:  زنجان  استان یاحرفه  و  

 فرا   مناسبت  به  زنجان  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش

 .   کرد  صادر  یامیپ  قربان  دیسع  دیع  دنیرس

 :   است شرح  نیبد  ام ی پ  متن

 م یالرح الرحمن اهلل  بسم   

 فرصت  همواره  که  ی ر یپذ  زتوبهیعز.  کندینم  غیدر  بندگانش  از  را   ش یبخشا  و   عفو   فرصت   که  را   ی ا   بخشنده   معبود !  سپاس

 .سازدیم  ایمه  مشتاقانه   را   اش  یبندگ   درگاه  به  بازگشت  و  توبه
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  استان   یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا 

 ن، یمابی ف  جانبه  سه  یآموزش  نامهتفاهم   انعقاد  از   زنجان 

  و   یکشاورز   جهاد  سازمان  استان،  یاحرفه  و  ی فن  کلاداره

  استان   یعیطب  منابع  و   یکشاورز  یمهندس  نظام  سازمان

 داد؛  خبر  زنجان

 
 

 و   هماهنگی  ایجاد   و   مهارتی  و   علمی  های همکاری  منظور  به

 حمایت،   هدایت،  گذاری، سیاست   امر  در  سازی  یکپارچه

 جانبه  سه  یهمکار  نامهتفاهم  کشاورزی،  بخش  در  شاغل  ی انسان  یرو ین  مهارت  ش یافزا  و   یتوانمندساز  و  اعتباربخشی

  یکشاورز  جهاد  سازمان  سی رئ  یحسن  اله  روح   و  زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلی مد  یانصار  محمدرضا  ن، یب

 .دیرس  امضا  به  استان   نی ا یعیطب  منابع  و   یکشاورز  یمهندس نظام  سازمان  س یرئ   یمحمود  ی مهد  و   زنجان  استان

 

 

 

  و   ی فن  آموزش   رکلیمد  ی انصار   محمدرضا   از  ریتقد

  ی ها  دوره  آموزش  یراستا  در   زنجان   استان   یاحرفه

 زنجان  استان یهازندان  انیمددجو یآموز یاحرفه

 

 

 استان   یهازندان  رکلی،مد«  ی اد یبن  االسالم   حجت»

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  از  زنجان، 

 حرفه   ی ها  دوره  آموزش  یراستا  در  زنجان   استان  یاحرفه

 .آورد  عمل  به  ر یتقد  زنجان،  استان   یهازندان  انیمددجو  ی آموز یا
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  ی فن  آموزش   کلاداره  حسابیذ  معارفه   و  عیتود

 زنجان  استان یاوحرفه

 

  ی فن  آموزش  کلاداره  حسابیذ  معارفه  و  عیتود  مراسم

 امور  رکلیمد  ینادر  حضور  با  زنجان  استان  یاوحرفه

 ، یمال  نظارت  معاون   یشوکت  استان،   ییدارا  و  یاقتصاد

 یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا

 دفتر  در  ی استان  مسؤوالن  از   یجمع  و  زنجان  استان

 .شد  برگزار  زنجان   استان  ی اوحرفه  یفن  آموزش  رکلیمد

 بر  حسابیذ  گذار  ر یتأث  نقش  بر  دیتاک  ضمن  استان  یاوحرفه  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  رضا  محمد  گزارش،   نی برا  بنا

 ان یابوالقاسم  ی عل  دیس  زحمات  و  هاتیفعال  از   سپاس   لوح  اهداء  با   ، یدولت  ی هادستگاه  کارکنان  مجموعه   ت یهدا  و  عملکرد

 . کرد  تشکر  و  یقدردان  کلاداره  یقبل  حسابیذ

 
 

 استان   یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 داد؛  خبر  زنجان

 مرداد  15  تا  مهارت  یمل  مسابقات  دوره  نیستمیب  نام  ثبت

 شد  دیتمد

 

 خبر   ن یا  اعالم  با   زنجان  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 6  و  رشته  43  در  مهارت  یمل  مسابقات   دوره  نیستمیب:  گفت

 .شودیم  برگزار  یتخصص  گروه

  عنوان  به   کشور  ی ا حرفه  و   یفن آموزش  سازمان:  داد  ادامه  ی و

  ی متول ( WSI)  مهارت  یجهان  سازمان  در  رانیا  ندهینما

 ، یشهرستان  مرحله  سه  در  مهارت  یمل  مسابقات  یبرگزار

 . است  ساالنه  صورت  به   یکشور  و   یاستان
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  تا   دیع)  تیوال  و  امامت  دهه  بزرگداشت  مناسبت  به

  و   ی فن  آموزش  کلاداره  توسط   ر یغد  جشن(  دیع

 . شد برگزار  یاحرفه

 

 تا   د یع)  ت یوال  و   امامت  دهه  بزرگداشت  مناسبت  به

  و   یفن  آموزش  کلاداره  توسط  ریغد  جشن(  دیع

  یآموزش  کارگاه  دادیرو  نی ا  در  و  شد  برگزار  یاحرفه

  گذر   صورت  به  نهییآ  برش  و  یکار  نهییآ  یکپسول

  زنجان   شهرستان  یآموزش  مراکز  یهمکار  با  مهارت

 ن یا   یاجرا   که  شد  برگزار  گلشهر  بزرگ  پارک  در

 . گرفت  قرار  کنندگان  دیبازد  و نیمخاطب تیرضا  و  خوب  استقبال   مورد مدت  کوتاه  یآموزش  یهادوره

 

  مشاوره   کارشناسان  حضور   با   یاجلسه  ی برگزار

  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا  استیر  به   مراکز

: موضوع  با   زنجان   استان  یاوحرفه   ی فن  آموزش

 مراکز  یامشاوره یهاتیفعال عملکرد یبررس

 

 و   یشغل  - یآموزش  مشاوره  ندیفرآ  تیاهم  به  توجه  با

 با   ی اجلسه  آموختگان،   مهارت  اشتغال   یریرهگ

 استیر  به   مراکز   مشاوره   کارشناسان  حضور

 یاوحرفه  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 ی هاتیفعال  عملکرد  یبررس:  موضوع  با   زنجان   استان

 .شد  برگزار   جلسات  سالن   در  مراکز یا مشاوره

  سطح   ارتقاء  و  مهارتی  هایآموزش  کیفیت  رفتن  باال:  گفت  زنجان  استان  ایحرفه  و   فنی  آموزش  مدیرکل  جلسه  نیا  در

 فعاالن   کلیه  مشارکت  زمینه  ایجاد   است،   شده  ان  فراگیر  اشتغال  به  منجر  که  مهارتی  هایآموزش  ارائه  مردم،   مندیرضایت

 اشتغال   وضعیت  رهگیری  شغلی،    یآموزش  تیهدا  و  مشاوره  ای، حرفه  و  فنی  آموزش  هایپروژه  و  هاطرح  در  اقتصادی

 حضوری  گونه  دو  به   شغلی  - آموزشی  هدایت  و   مشاوره  فرآیند  حاضر  حال  در  دولتی،   غیر  و  دولتی  مراکز  آموختگان  مهارت

 .باشدمی اجرا  حال   در  الکترونیک  و
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  زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 با   آزاد  یهاآموزشگاه  یشیاند  هم  یجلسه  در

  أت یه  س یرئ  « یاشرف  دیس  لیاسماع  د یس»    حضور

  ان یکارفرما  یصنف   یهاانجمن   کانون  رهیمد

: گفت  کشور  یاحرفه  و  یفن  آزاد  یهاآموزشگاه

  ارائه   منظور  به  آزاد  یهاآموزشگاه  یبرندساز

 قرار  توجه  مورد  ی مهارت   یهاآموزش  یتخصص 

 .دارد

 

 یهاآموزشگاه  ی شیاند  هم   یجلسه  و   یمی صم  نشست  در  زنجان  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 آزاد  ی هاآموزشگاه  انی کارفرما  یصنف  ی ها انجمن  کانون  رهی مد  أتیه  سیرئ  «یاشرف  دیس  لیاسماع  د یس»    حضور  با   آزاد

 خانواده  در:  گفت  شد  برگزار  زنجان  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش   کلاداره  تئاتر   یآمف  سالن  در  که   کشور  ی احرفه  و  یفن

 یا   ژه ی و  گاه یجا  و   تیاهم  از  آزاد  یا   حرفه   و   ی فن  یهاآموزشگاه  ی خصوص  بخش   استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش   بزرگ

 یبرندساز  با  و  بود  خواهد  تیموفق   به  دنیرس  ی برا  هدف  و  مالک  یدولت  بخش   ن یهمچن  و  بخش  ن یا  منافع  و  است  برخوردار

 در  ی برندساز  ی هاوهیش  به   توجه :   گفت  و   کرد  دیتاک  یمهارت  ی هاآموزش  ی تخصص  ارائه  منظور  به   آزاد   ی هاآموزشگاه

 یآموزش  یهادوره  ی برگزار  از  مطلوب  جه ینت  به  تا  است  توجه  مورد  زنجان  استان   ی احرفه  و   ی فن  یمهارت  یهاآموزش

 . میبردار  داریپا  اشتغال   به  دنیرس  راه  در  ی گام   و   میبرس

 

  صورت   ی مهارت   یهاآموزش  توسعه  ی راستا  در

 :  رفتیپذ

  رکل یمد  یانصار   محمدرضا   یگفتگو  و  دارید

  أت یه  و  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 استان  یستیبهز رکلیمد ینیحس سلمان با همراه 

 

 

 رکلیمد  ی انصار  محمدرضا   ی گفتگو  و  دارید

 همراه   أتیه  و   زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش

 رفاه و کار تعاون،  کلاداره و   نیماب یف جانبه سه نامهتفاهم عقد خصوص در استان یستیبهز  رکلیمد ینیحس سلمان با

 .شد  یبررس  و  بحث  دارید ن یا  در  زنجان   استان یاجتماع
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  ی فن  آموزش   رکلیمد  یانصار  محمدرضا   ی میصم  نشست

  شهرستان   آزاد   یهاآموزشگاه  با   زنجان   استان   یاحرفه   و

             خدابنده

 

 فعال   مشارکت  و  حضور  تیاهم  به  تیعنا  با   نشست  نیا  در

 و   یمدن  یهانهاده  چارچوب  در  یدولت  ر یغ  بخش

 ی هات یفعال  هیکل  در  یتخصص   _  یصنف  یهاتشکل

 ی صنف ی هاتشکل نقش  آن،  تبع  به  و  ی اجتماع  و  ی اقتصاد

 و   ع یصنا  به   مربوط   مرتبط  یها تشکل  و   آزاد   ی هاآموزشگاه

 و   هدف   جامعه  به   یا حرفه  و  یفن  ی هاآموزش  بهتر  و   شتریب   چه  هر   ارائه   در  مشارکت  و  یمهارت  یساز  انیجر  در  صنوف

 به   کشور  ی احرفه  و   یفن  آموزش  سازمان   م یتصم  و   یآموزمهارت  به   یبخش  رونق  در  آنان  یگرمطالبه  و   یمشورت  نقش

 مطرح  یمهارت  یهاآموزش  به  یبخش  تیفیک  در  یصنف  یهاتشکل  و  یاجتماع  یشرکا  یتوانمند   از  یحداکثر  استفاده

 .  شد

 

 

  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا

  در   خدابنده   مردم  محترم   ندهینما  ی نیحس  با  زنجان   استان

 .کرد گفتگو و  دارید یاسالم یشورا مجلس

 

 

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا   دارید  ن یا  در

 های فعالیت  از   عملکردی   ارائه  با   زنجان   استان   ی احرفه

 زمان  این  در:  گفت  استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کلاداره

  و   مشکالت  رفع  در  تواندمی  مهارت  و  توانمندی  میزان

 . دینمایم   تالش  امر  ن یا  شدن  محقق  ی برا  خود  توان  تمام  با  کلاداره نی ا  که.  باشد  مؤثر  بسیار  مردم  اهداف   به  دستیابی

 در  تا   داشته   یسع  ، یآموزش  گوناگون   ی هاتیظرف  و   باال   لیپتانس   با   ی مراکز  وجود  با   کلاداره  ن یا:  افزود  ی انصار  محمدرضا 

 . باشد  داشته  جوانان بخصوص  افراد  اشتغال  معضل حل  در  یمهم نقش  مهارت  فاقد  افراد نمودن  توانمند  یراستا
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  رکل یمد  یانصار  محمدرضا  یمیصم  نشست  یبرگزار

  با   همراه  أتیه  و   زنجان  استان  یاحرفه   و   یفن  آموزش

 استان  یجهادکشاورز رکلیمد یحسن الهروح

 

 

 و  یفن  آموزش   رکلیمد  یانصار  محمدرضا  ی می صم  نشست

 ی حسن  الهروح  با  همراه  أتیه  و  زنجان  استان  یاحرفه

 نامهتفاهم  عقد  خصوص  در  استان   یجهادکشاورز  رکلیمد

 .شد  یبررس  و بحث  نشست  نی ا  در  نی ماب  یف

 و   د یتاک  یی افزا  مهارت  امر   جهت  مجموعه   دو   یهاتیظرف  از  استفاده  بر   زنجان  استان   یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 .است توسعه  به  دنیرس  یبرا   الزامات  از یکی  یانسان یروی ن  ی هاتیظرف  از  استفاده :  گفت

 

 

 

  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا   ی شیاند  هم   نشست

  مختار   با  همراه   أتیه  و  زنجان   استان  یاحرفه   و  یفن

 زنجان  استان هیریخ  امور و اوقاف  رکلیمد یکرم

 

 آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا   یشیاند  هم  نشست

 مختار  با   همراه  أتیه  و  زنجان   استان  یا حرفه  و  یفن

 ارائه   با   استان   ن ی ا  هیریخ  امور  و   اوقاف   رکل یمد  ی کرم 

 الزم  یهماهنگ  هدف،   جامعه  به   یمهارت  یهاآموزش

 عقد   و  میتنظ  شنهادیپ  است،   شده  اشتغال  جادیا   به  منجر  که  استان  یآموزش  یهاکارگاه  از  دیبازد  و  ییآشنا  جهت

 .شد  یبررس  و   بحث نشست  ن یا  در  دوجانبه  ی همکار  نامهتفاهم

 و   اوقاف  اداره  به  یاحرفه  و  یفن  یمهارت  یهاآموزش  ارائه  نهیزم   در  نامهتفاهم  انعقاد  رامونیپ  دوطرف  نشست  نیا  رد

 .پرداختند  نظر   تبادل   به  استان   هیریامورخ
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  جوار   مرکز  مجوز  یاعطاو   ییرونما  نیآنال  ناریوب

  نظارت   تحت  یآموز  مهارت  و  ییافزا  توان   یکارگاه

  و   یعیطب  منابع   و  یمهندس  نظام   سازمان  به  وابسته  و

  ی آموزش  یهامعاونت  یاستان  راهبران  به   مجوز  اهدا

  آموزش   رکل یمد  یانصار  محمدرضا   حضور   با   یفن  و

 جلسات  سالن  در   زنجان  استان   یاحرفه   و   یفن

 . شد برگزار کلاداره

 

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا   حضور  با

 تحت  ی آموز  مهارت  و   ییافزا  توان   ی کارگاه  جوار  مرکز   مجوز  ی اعطاو  یی رونما  ن ی آنال  ناریوب  در  زنجان   استان   ی احرفه

  یفن  و   یآموزش  ی هامعاونت  ی استان  راهبران   به  مجوز  اهدا  و   ی عیطب  منابع  و  یمهندس  نظام  سازمان  به   وابسته  و  نظارت

 55۸  ی اعطا  و   یی رونما:  تی محور  با   کشور  ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  سازمان   آموزش  معاون  پسند،  شاه   دکتر   استیر  به

 و  ی کشاورز  یمهندس  نظام   سازمان   به  وابسته  و   نظارت  تحت  ی آموز  مهارت  و   یی افزا  توان  ،یکارگاه  جوار   مرکز   مجوز

  یچگونگ  عیتسر  رو،   شیپ  یهاچالش  رفع  ، یفن  و  یآموزش  یهامعاونت  یاستان  راهبران  به   مجوزها  اهداء  ، یعیطب  منابع

 . شد  برگزار  کلاداره  جلسات  سالن  در  مراکز نی ا  مجوز صدور  و پورتال  ی کاربر  فیتعر

 . شد  دیتاک  یکشاورز  یهاآموزش توسعه بر  ناریوب  نیا  در

 

  ی اجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،  رکلیمد  یجعفر  بیط   توسط  ریتقد  لوح  یاعطا

  استان   یاحرفه  و   یفن   آموزش  رکل یمد  یانصار  محمدرضا   به   زنجان   استان

 زنجان 

 محمدرضا  از  زنجان  استان یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   رکلیمد  یجعفر  بیط

  و  تیترب  مناسبتبه  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار

 و  شرفتیپ  هدف  با  گوناگون  یهاعرصه  در  توانمند  و  ماهر   کار  ی روین  آموزش

 .آورد  عملبه  ری تقد  لوح،   اهداء  با   یتعال
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  بانوان   امور  یموسو  حضور  با  رشد  آزاد  آموزشگاه  افتتاح

  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  و  یاستاندار  خانواده  و

  روز  نیچهارم  در  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 مهارت  یمل هفته از

 

 آزاد   آموزشگاه  مهارت  یمل  هفته  داشتیگرام   با  همزمان

 بانوان   امور  ی موسو  حضور  با   حضور   با   رشد  ی ا حرفه  و   یفن

 آموزش   رکلیمد یانصار  محمدرضا  و   یاستاندار خانواده  و

  یمل  هفته  از  روز  نیچهارم   در  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن

 .شد  افتتاح   مهارت

 جاد یا  در  یآموزمهارت  امر   بر  دیتأک  با  زنجان،   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  مراسم  نیا  در  

 کاریب  جامعه   از  ی میعظ  لشکر  با  که  ی کنون  طی شر  در  و  بوده  اثربخش   اری بس  یآموزمهارت  شک   یب:  گفت  دار، یپا  اشتغال 

 . برداشت  ان یم   از را  بزرگ  معضل  ن یا و  کرد   اشتغال  دیتول مختلف  یهامهارت  آموزش  قی طر  از  توان  یم  میهست  مواجه

 

 آموزشگاه   مهارت  یمل  هفته  داشتیگرام  با   همزمان

  حضور   با   حضور  با   انیرا   ف یس  یاحرفه   و   ی فن  آزاد

  محمدرضا   و  ی استاندار  خانواده  و  بانوان  امور  یموسو

  زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن   آموزش  رکلیمد  یانصار

 . شد افتتاح مهارت یمل هفته  از روز  نیچهارم در

 

 و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا  مراسم  نیا  در

 و  ی فن  سازمان   فه یوظ:  گفت  زنجان   استان   ی احرفه

 یآموز  مهارت  یبرا  مناسب  بستر  کردن  فراهم  ،یاحرفه

 جوانان   از  یتوجه  قابل  حجم  کشور  که   یکنون  روزگار  در  شک  یب.  باشد  ی م   جامعه   ازین  با   متناسب  کار  ی روین  و   شهروندان

 ی فن  سازمان.  گردد  داریپا  اشتغال  جادی ا  ساز  نهیزم   تواند  یم  تیخالق  و  مهارت  علم،  قیند،تلفیب  یم   خود  به   را  کار  یایجو

 منابع  یتوانمندساز  و  یاقتصاد  یاعتال   و   شرفت یپ  در  یشگرف  ری مناسب،تاث  ی ساز  نهیزم   با   تواندیم   زی ن  کشور  ی ا  حرفه  و

 سمت  به   حرکت  و  نظام  یاقتصاد  یها   آرمان  به  یابیدست  به  منجر  مسئله  نیا.  بگذارد  یکاریب  معضل  حل  و  یانسان  کارآمد

  ددانش یتول  سال  عنوان  به  یرهبر   معظم  مقام  یسو  از  که  ی سال  در  مخصوصا  و  باشد  انقالب  دوم  گام  اهداف  به  دنیرس

 .کرد  خواهد  دا یپ  ی شتریب  نمود  مهم امر  ن یا است  شده  یگذار  نام   نیآفر  اشتغال  و  انیبن
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  مرکز   آموختگان  مهارت  یآوردها  دست  شگاهینما

  به   « یحل  باغ»  در  ه یسلطان  1۳  شماره  یآموزش

 . شد افتتاح  مهارت ی مل هفته داشتیگرام مناسبت

 

 مرکز  آموختگان  مهارت  یآوردها  دست  شگاهینما

 حضور   با  «یحل  باغ»  در  هیسلطان  13  شماره  یآموزش

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  «یانصار  محمدرضا»  

 رضا  ه،یسلطان  فرماندار  ی برات  رضا  زنجان،  استان

 و   ادارات  یرؤسا  از  یجمع   و  هیسلطان  بخشدار  یباقر

 .  شد  افتتاح  یحل  باغ  در شهرستان   یدولت  یهادستگاه

 گام   را   جامعه   آحاد  ن یب  در  ی احرفه  و   یفن  یهاآموزش  جی ترو  و   توسعه   زنجان  استان  ایحرفه  و   فنی   آموزش  مدیرکل

 و   دستاوردها  شگاهینما  یبرگزار  از  هدف::  افزود  و  کرد  عنوان   جوانان  یبرا  داریپا  اشتغال  جادیا  جهت  در  یمحکم

  در  ی ا وحرفه  ی فن  ی هاآموزش  گاه یجا  و   نقش  ن ییتب  ،  ینیکارآفر   به   آموختگان مهارت  قی تشو  کارآموزان   ی ها  ی توانمند

 . است  داریپا   اشتغال  جادیا و   یمهارت یهاآموزش با  جامعه مختلف  اقشار ییآشنا استان، 

 

 سیرئ  یافشار   یعل  مهارت؛  یمل  هفته  با  زمان   هم

  به   زنجان،  استان  کی  شماره  یاحرفه   و  ی فن  مرکز

 . شد  انتخاب یکشور نمونه  مرکز  سیرئ عنوان

 

 و  یتوانمندساز  از  تی حما  و  نهادن  ارج  یراستا  در

 یفن  آموزش   مراکز   یروسا   و   ان یمرب  ی ساالر  ستهیشا

  مهارت  جیترو  و  ینیکارآفر  هفته  در  یدولت  یاحرفه  و

 رؤسا  یاسام   مخاطب،   گروه  نیا  از  ریتقد  نیهمچن  و

 ی احرفه  و   یفن  آموزش  سازمان  نمونه   ان یمرب  و   مراکز 

 .شد  اعالم   کشور

 س یرئ  31  ن یب  از   سازمان،  توسط   مناطق،   از   یارسال  مستندات  و   مدارک   یبررس  از   پس :  افزود  ی انصار  محمدرضا 

 «یکشور  نمونه  مرکز  سیرئ»  عنوان  به  موفق  که  نمودند  کسب  را  ازی امت  نی باالتر  نفر  4  ، ی احرفه  و  یفن  مرکزآموزش

 نمونه  مرکز   سیرئ  عنوانبه  زنجان،  استان  کی  شماره  یاحرفه  و  یفن  مرکز  سیرئ  ، ی افشار  یعل  ن یب  نیا  از  و  شدند  یمعرف

 . شد  انتخاب
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 سپاه   نیماب  یف  جانبه  سه  نامهتفاهم  انعقاد

  آموزش   کلاداره   و   یدانشگاه  جهاد   ، یانصارالمهد 

 زنجان   استان یاحرفه و یفن

 

 ،یالمهد  انصار  سپار  یهماهنگ  معاون  ییبابا  حضور  با

 محمدرضا   و  یدانشگاه  جهاد  س ییر  یجعفر  کامران

 زنجان،  استان   ی احرفه  و   ی فن  آموزش  رکلی مد  ی انصار

 هدف  با   کار  و   کسب  ی هاروش  انواع  با   ییآشنا  هدف   با

 ی هاروش  انواع   با   ییآشنا  ،یخانگ  و  خرد  مشاغل  بهبود

 مشکالت  مقابل  در  خانواده  انیبن  ی ساز  داریپا  و  یآور  تاب  شیافزا  ،یخانگ  و  خرد  مشاغل  بهبود  هدف  با   کار  و  کسب

 محروم  مناطق  دارتیمز  مشاغل  از  یبرخ  ی ساز  داریپا  و  ا یاح  ، یمهارت  یهاآموزش  ارائه  با   ی اقتصاد  یها تنش  از  یناش

 ی هاآموزش  ارائه  بزرگ،   یها بانیپشت  به   هاآن  اتصال  و  دیتول  شبکه  قالب  در  خرد  داتیتول  یسامانده  ،ییروستا  و   یشهر

  یدانشگاه  جهاد  ، یانصارالمهد سپاه  نی ماب  یف  جانبه  سه  نامه تفاهم  دار،یپا اشتغال  کردیرو   با  ییزدا  فقر   هدف  با  یمهارت

 . شد  منعقد زنجان  استان   یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  و

 

 

 یالگوها  جشنواره  یهماهنگ  یجلسه  نیاول  ی برگزار

 مهارت  یمل هفته داشتیگرام مناسبت به  برتر

 

 ن یاول  مهارت  یمل  هفته  داشتیگرام   مناسبت  به

 حضور  با   برتر   یالگوها  جشنواره   یهماهنگ  یجلسه

 رکلیمد  یانصار  محمدرضا  استیر  به  و  اعضاء  هیکل

  رکلی مد  دفتر  در  زنجان  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش

 . شد  برگزار

: داشت  اظهار  یانصار  محمدرضا  جلسه   نیا  در

 و   ینیکارآفر  یمل  روز  داشتیگرام   و  یآموزمهارت  فرهنگ یارتقا و  جیترو  توسعه،   منظور  به  مهارت  یمل  هفته  جشنواره

 . شد  خواهد  برگزار  ماه  مرداد  ششم   تا   ر یت  31 از   یا حرفه  و   یفن  ی ها  آموزش
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  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکل یمد  ، یانصار  محمدرضا

 "سیتدر  برتر  یالگوها  جشنواره  نیاول  یبرگزار   از  زنجان

  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره  در"سیتدر  نینو  یهاروش

 . داد خبر زنجان  استان

 

 زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  ، یانصار  محمدرضا

 مهارت،   یمل  هفته  بزرگداشت  مناسبت  به :  گفت  خبر  ن ی ا  اعالم   با

 دوم  روز"سیتدر  ن ینو  ی هاروش  "سیتدر  برتر   یالگوها  جشنواره

 .داشت  خواهد  ادامه زین  ماه   مرداد پنجم  تا   و    آغاز  ماه  مرداد

 سازمان  کریرو  یراستا  در:  گفت  مطلب  نیا  انیب  با   زمان  یو

 ریغ  بخش  از  تیحما  منظور  به  و  کشور  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 اقشار  نی ب  در  ی آموز  مهارت  و   آموزش  فرهنگ   اشاعه   و  یدولت

 نیب  در  سیتدر  نی نو  یمتدها  با  ییآشنا  نیهمچن  و  جامعه  مردم

 آموزشگاه  ی صنف  ی هاانجمن  کانون  ی همکار  با   س یتدر  برتر  ی الگوها  جشنواره   ،یدولت  مراکز  و   ی خصوص  بخش   ان یمرب

 .شد  خواهد  برگزار  آزاد

 

 دولت؛ هفته داشتیگرام مناسبت به

  پژوهش   آموزش،  اداره  عملکرد  ینفوگرافیا

  و   ی فن  آموزش  کلاداره   یزیربرنامه  و

 سال  وریشهر  اول  از   زنجان  استان  یاحرفه

 یجار سال وریشهر اول تا  1۴۰۰

 

 و  پژوهش  آموزش،   اداره   عملکرد   ی نفوگرافیا

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  یز یربرنامه

 اول   تا  1400  سال  وریشهر  اول  از  زنجان  استان

 .شد  منتشر  دولت  هفته  داشتیگرام   مناسبت   به   یجار  سال  وریشهر
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 یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

  ی جوارکارگاه  مرکز  از  همراه  أتیه  و  زنجان  استان

  د یبازد  پگاه  زهیپاستور  ر یش  شرکت  دیتول  خط   و

 .آوردند عملبه

 

 رکل یمد  مهارت  یمل  هفته  داشتیگرام   مناسبت  به

 همراه   أتیه  و  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

  ریش  شرکت  دیتول  خط  و  یجوارکارگاه  مرکز  از  همراه

 .آوردند عملبه  دیبازد  پگاه   زهیپاستور

 زه یپاستو  ر یش  شرکت  دیتول  خط   و   یجوارکارگاه  مرکز   از  دیبازد  ه یحاش  در  زنجان   استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 صدور   ، یآموزش  استاندارد  نیتدو:  افزود  و  کرد  دیتاک  شرکت  کارکنان  به  یمهارت  یهاآموزش  ارائه  و  تعامل  بر   ،   پگاه

 را   متقابل  ی هایهمکار  نهیزم  تا  کندیم   کمک  عیصنا  یکارگاه  جوار  ی احرفه  و   یفن  آموزش  مرکز   س یتأس  و   نامهیگواه

 گام   شد  خواهد   ی وربهره  شی افزا  به   منجر   تیدرنها  که   طرف  دو   یانسان  منابع  ی هایتوانمند  ش یافزا  جهت  در  و   فراهم 

 .برداشت

 

  و   ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

  مرکز   پروژه   شرفتی پ  از  زنجان  استان  یاحرفه

  عمل به  دیبازد  هیسلطان  یاحرفه   و   یفن  آموزش

 .آورد

 

 در  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  مرکز   پروژه  از  دیبازد  حاشیه

 از  ی کی  را   مجهز   یآموزش  ی هاکارگاه  وجود  هیسلطان

 ارائه   در  استان   ی احرفه  و   ی فن  مهم   یهاتیظرف

 یمهارت  خدمات  نیهم  ارائه  با   تواندیم   جامعه  یکاریب  از  یبخش :  افزود  و  کرد  عنوان  شهروندان  به  یمهارت  یهاآموزش

 .شود  رفع  موجود

 و   مناسب  ی کارهاراه  از  یکی   را   ا یدن  روز  ی هایفناور  با   ییآشنا   و   مهارت  زنجان  استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 . برشمرد  زنجان   استان  یصنعت  یها   واحد  ازین  مورد و  متخصص یانسان  ی روین  یتوانمندساز  جهت  در   و دانست  مهم
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  ییرزایم  نیرام  و   فرماندار  یخالق   ز یپرو  دیبازد

  استان  یزیربرنامه  و  تیریمد  سازمان  سیرئ

  یاحرفه  و   یفن   آموزش  رکلیمد  همراه   به  زنجان 

  مرکز   یآموزش  یهاکارگاه   از   زنجان  استان

 زنجان  الزهرا خواهران  ۳ شماره

 
 
 

 فرماندار  یخالق  زیپرو  مهارت  ی مل  هفته   مناسبت  به

 استان   یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  همراه  به  زنجان  استان  ی زیربرنامه  و   تیریمد  سازمان  سیرئ  یی رزایم   ن یرام   و

 .آوردند عمل به  دیبازد  زنجان  الزهرا خواهران  3  شماره  مرکز  یآموزش یها کارگاه  از  زنجان

 در   کارکنان  ری سا  و  مرکز  سیی ر  یها تالش  و   هاتیفعال  از   ، یآموزش   یها کارگاه  در  حضور  با  دیبازد  ن یا  یط  زنجان  فرماندار 

 مهارت   فرهنگ  ج یترو  زمان  نیبهتر  مهارت،   یمل  هفته:  افزود  و   کرد  ریتقد  یآموز  مهارت  فرهنگ  اشاعه   و  جیترو  یراستا

 .است یآموز
 

  از  کردستان  استان  ی آموزش  مراکز  انیمرب  و  رؤسا

  زنجان   شهرستان   ی آموزش  مراکز  ی هاکارگاه

 . آوردند عمل به دیبازد

 

 

 

 مراکز  از  یدانیم   نظارت  و   دیبازد  تیاهم  به  تیعنا  با

 تبادل  در  آن  تیاهم  و   همجوار  یهااستان  یآموزش

 ی اجرا  یراستا  در  و  دستاوردها  ات، یتجرب  اطالعات، 

 بهبود  ، ی شیاند  هم  منظور  به   کردستان،   استان   یآموزش  مراکز   ان یمرب  و  رؤسا  د، یجد  کردیرو  با   یهمگان  نظارت  طرح

 شهرستان  یآموزش  مراکز  یها کارگاه  از   12/05/1401و 1401/ 11/05خیتار  در  مراکز   یآموزش  مشکالت   رفع   و  آموزش  ندیفرا

 .نمودند  دیبازد  زنجان

  ی آموزش  ی هادوره  انیمتقاض یبرا   ی مهارت  یهاآموزش  بهتر  هرچه  ه یارا  در  ور  بهره   یهاکارگاه  ش یپا  هدف   با  دیبازد  نیا

 .رفتیپذ  صورت   کار  بازار  و  جامعه   ازین   مورد یروهاین  نی تام   در  ینیکارآفر  و   اشتغال  ی سو  به منجر
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  أت یه  و   زنجان  استاندار  یافشارچ  محسن  دکتر

  یاحرفه   و  یفن  آموزش  مرکز  از  همراه

  به  د یبازد  زده   سر  زنجان   استان   الزهرا  خواهران

 .آوردند عمل
 

 

 ضمن   زنجان  استاندار  یافشارچ  محسن  دکتر

 اشتغال   بر  یرهبر  معظم  مقام  دیتاک  به  اشاره

 بر   یمبن  سال  شعار  ی اجرا  یراستا  در  و   ینیآفر

 ی عموم   یهامهارت  گسترش  اشتغال،   تیمحور  با  یمهارت  یهاآموزش  ارائه :  کرد  دیتاک  ن، یآفر اشتغال  و   انیبن  دانش  د، یتول

 خواهد  فا یا جامعه  در کار  و  کسب  و  داریپا اشتغال  جاد یا  بر  ییبسزا نقش  قطعا  کننده دیتول  از ت یحما و   استان سطح در

 .کرد

 ی روین  تیترب:  داشت  اظهار  صنعت  و  علم  نیب  ارتباط  جادی ا  در  یا حرفه  و  یفن  آموزش  مراکز  مهم  نقش  بر  دیتاک  با  یو

 از  یآموزش  مهارت  یهادوره  و  کالسها   یبرگزار  و  ازین  مورد  ی ها  رشته  و  ازهاین  احصاء  جامعه،   ازین  با   متناسب  متخصص، 

 .کنند  دنبال  دیبا  ی احرفه  و  یفن  آموزش  مراکز   که  است یمسائل  جمله

 

  شهرستان  مهارت  یشورا  یجلسه  نیاول  ی برگزار

  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا   حضور  با  هی سلطان

  اعضاء   زنجان،   استان  یاحرفه   و   ی فن  آموزش

  شهرستان   فرماندار  یبرات  استیر  به  و  شورا

 ه ی سلطان

 

 

  هیسلطان  شهرستان  مهارت  ی شورا  یجلسه  نیاول

 و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با

  مورد  مشاغل  یپژوه  ندهیآ  تیمحور  با   هیسلطان  شهرستان  فرماندار   ی برات  استیر  به   و   شورا  اعضاء   زنجان،  استان   ی احرفه

 نییتب  کار،   یواقع  طیمح  در  یکارآموز  طرح  ح یتشر  و  نیی تب  کار،   یرو ین  آموزش  یبرا  ی زیربرنامه  و  شهرستان  ازین

 و   جوار  مراکز   ی اندازراه  و   سیتأس  جهت  ی خدمات  و  یدیتول  ،یصنعت  یواحدها  انی کارفرما  ها، شرکت  ، ی اقتصاد  یهابنگاه

 . شد  برگزار  مذکور شهرستان  فرمانداری   جلسات  سالن   محل در  ، یکارگاه  ن یب  ای
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  شهرستان   مهارت  یشورا  یجلسه  نیاول  یبرگزار

  آموزش   رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  ماهنشان

  است یر به و شورا اعضاء  زنجان، استان یاحرفه  و یفن

 ماهنشان شهرستان  فرماندار  یجزونق 

 

 با  ماهنشان  شهرستان  مهارت  یشورا  ی جلسه  نیاول

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  حضور

 طرح   حیتشر  و  نییتب:  تیمحور  با  ماهنشان  شهرستان  فرماندار  یجزونق  استیر  به  و  شورا اعضاء  زنجان،   استان  یاحرفه

 ها،شرکت  ،یاقتصاد  یهابنگاه  ن ییتب  نخلستان،   و  کهاد  مهارت  یهاطرح  نییتب  کار،   یواقع  طی مح  در  یکارآموز

 سالن  محل   در   ، یکارگاه  ن یب  ا ی   و   جوار   مراکز   ی اندازراه  و   سی تأس  جهت  ی خدمات  و   یدیتول  ،یصنعت  ی واحدها  انی کارفرما

 . شد  برگزار  مذکور شهرستان  فرمانداری  جلسات

 

  سازمان  بزرگ  خانواده  مهارت  یمل  جشنواره

  کارکنان   حضور  کشوربا  یاحرفه   و  یفن  آموزش

  ادارات   همکاران  یاستان  و  یستاد  کل  رانیمد

(  یناریوب)  هااستان   و  ستاد   یاحرفه  و  ی فن  آموزش

 شد  برگزار 

 

 تعاون   وزارت  تالش  درسالن  مهارت  یمل  بزرگ  شیهما

 یمهارت  دگانیبرگز  یمعرف  هدف   با   ی اجتماع  کارورفاه

 کل   ران یمد  و  زنجان  استان  ی احرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  یناریوب  حضور  با   مهارت  ران یسف  ی معرف  و

 . شد  برگزار  سراسرکشور  ی اوحرفه  یفن  آموزش

 معاون  ، ی مرتضو  دکتر   اصناف،  اتاق  ی سخنگو  و  سیرئ  نائب  ،ییصفا  یمرتض  یسخنران  با   که  مهارت  ی مل  جشنواره  ن یا  در

 سیرئ  و  ی اجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   ر یوز  معاون  ا، ین  ینیحس   دکتر  کشور  یهازندان   سازمان  تیترب  اصالح  و  سالمت

 ،یاسالم   یشورا  مجلس   قاتیتحق  و  آموزش  ونیسیکم  سیرئ  دان،یسپ  یمناد  دکتر  کشور،   ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان

 . نمودند  عنوان  مهارت  رانیسف   یمعرف  و  یمهارت  دگانیبرگز  یمعرف  خصوص  در  را  یمطالب  سخنرانان  از  کی  هر  شد  برگزار

 مادبافت  ینساج  شرکت  خودرو،   رانی ا  ومینیآلوم   یگر  ختهی ر  شرکت  ، یاقتصاد   بنگاه  سه  به  مهارت  یمل  جشنواره  انیپا  در

 .      شد  اعطا  یکارگاه  نی ب  مرکز  تیفعال  پروانه  زنگان  ی روین زیتجه  شرکت  و   ابهر
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  یهمکار  نامهتفاهم   نمودن  یاجرائ  منظور  به

  و   ی اجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،  کلاداره  نیمابی ف

  زنجان   استان  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره

 شد  برگزار 

 

 و   تیتقو  محور،   دانش  اقتصاد  توسعه  منظور  به

 یتوانمندساز  و  نوآور   یهایتعاون  توسعه

 نهیبه  استفاده  هدف  با  و  محور  تیحما  ی هایتعاون

 ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  مراکز  ی هاتیظرف  و  ی اجتماع  رفاه  و   کار  تعاون،   کلاداره  موجود  منابع  ییافزا  هم  و   امکانات  از

 یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   کلاداره  نیمابیف  یهمکار  نامهتفاهم  مفاد  نمودن  یاجرائ  خصوص  در  یجلسه  زنجان  استان

 و  زنجان استان  یاجتماع رفاه و  کار تعاون، کلاداره ندگانینما حضور با زنجان استان ی احرفه و  ی فن آموزش  کلاداره و

 . شد  برگزار رکلیمد دفتر  در  زنجان  استان یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد یانصار  محمدرضا  استیر  به

 

  حوزه  تیفعال  با  یش یاند  هم   یجلسه  ی برگزار

  ، یکارگاه   نیب  مرکز  5  مجوز  یاعطا  و  یکشاورز

  ی مهندس  نظام   سازمان  ی مهارت  ییافزا  توان

 زنجان  استان یعیطب منابع و  یکشاورز

 

 

 و  ی کشاورز  حوزه  تیفعال  با   ی شیاند  هم   یجلسه

 یی افزا  توان  ، یکارگاه  ن یب  مرکز   5  مجوز  ی اعطا

 یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  زنجان  استان  یعیطب  منابع  و  یکشاورز  یمهندس  نظام  سازمان  یمهارت

 یعیطب  منابع  و  یکشاورز  یمهندس   نظام  سازمان  سییر  یمحمود   و  یجهادکشاورز  سازمان  رکلیمد  یحسن  ، ی احرفه  و

 . شد  برگزار  زنجان  استان

  تیترب  یکشور  هر  توسعه  ارکان  از  یکی:  گفت  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  جلسه  نیا  در

 بدون  مهم نیا و داشت خواهد یاقتصاد رشد در یمهم نقش یمهارت یهاآموزش جیترو و است  ماهر  و متخصص یروین

 شد  نخواهد   لیتکم  یمهارت  یهاآموزش ، ی اجتماع یشرکا  حضور

 

 

 

 



 

 
29 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا

  بر   سخت   یکار   م یلح)  دوره  ی برگزار  از   زنجان   استان

  مرکز   محل  در   WBR1  یآهن  ریغ  و  یآهن  یاژهایآل  یرو

  زنجان   استان  در  ترانسفو  رانیا  شرکت  ی کارگاه  جوار

 .داد خبر

 

 اعالم   با   زنجان  استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 خصوص  در  سازمان   استیر  دستور  حسب:  گفت  خبر  ن یا

 طرح   درقالب  صنعت  در  حضور  قیطر  از  انی مرب  یساز  توانمند  منظور  به   و  ندهیآ  مشاغل  سمت   به   هاآموزش  تیهدا

 در (  کشور  انیمرب  هیکل  ژه یو)  ی مل  سطح  در  WBR1  یآهن  ری غ  و  یآهن  یاژهایآل  ی رو  بر  سخت  ی کار  میلح  دوره  ینیکارب

 . شد  اجرا  ساعت  30  مدت  به   یسازمان  برون  انی مرب از  یکی  توسط   ترانسفو  شرکت  یکارگاه  جوار  مرکز  محل

 ی هارشته   در  ها استان  ریسا  از  انیمرب  و  بود  مرداد  26  تیلغا   مرداد  22  خیتار  از  یآموزش  دوره  نیا  آغاز:  افزودند  شانیا

 .نمودند  شرکت  بودند  کرده   اقدام  itcsam.ir  سامانه   از  نام   ثبت قیطر  از  مذکور،  دوره  در  مرتبط  یآموزش

 

  رسم   و  راه   »یآموزش  گانیرا  یدوره   ی برگزار

 مناسبت   به«    کار  و   کسب  اداره  و  یاندازراه

 مهارت  یمل هفته داشتیگرام

 

 

  در  زنجان   استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزش  کلاداره

 استان   یفناور  و  علم  پارک  یهمکار  با  دارد  نظر

  رسم  و  راه  »یآموزش  گانیرا  یدوره  زنجان

 ،ی محمد  نیرام   مهندس  سیتدر  با  ینیکارآفر  و  مهارت  یمل  هفته  داشتیگرام   مناسبت  به«    کار  و  کسب  اداره  و  یاندازراه

 هوشمند ی راهکارها توسعه شرکت رعامل یمد  کار، و  کسب ت یریمد  ارشد یکارشناس - برق یمهندس ارشد یکارشناس

 . دینما  برگزار  12  تیلغا  10  ساعت  از  06/05/1401  مورخ شنبهپنج  روز  کارنو  و  یکاچ ی هااستارتاپ  گذار  ان یبن  هم  و

 اجتماعات  سالن«     کار   و  کسب  اداره  و  یاندازراه  رسم  و   راه  »یآموزش  گانیرا  ی دوره  یبرگزار  مکان   است  ذکر   به  الزم

 .باشدیم  زنجان  استان   یا حرفه  و یفن  آموزش  کلاداره
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  یاستان  یشورا  یجلسه  نیسوم  ی برگزار

  کل اداره  یآموزش  گسترش  یابیارز  و  نظارت

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 

 

 و  یابیارز  نظارت،   یشورا   یجلسه  نیسوم 

 ادارات،  ی رؤسا  حضور  با   یآموزش  گسترش

 محمدرضا   استیر  به   و  تابعه   مراکز  و  واحدها

 سال   نخست   ماه   4  در  یآموزش  مراکز   عملکرد   ارائه   موضوع  با   زنجان   استان   ی احرفه  و  ی فن  آموزش  رکلی مد  ی انصار

 مهارت،   یمل  مسابقات  دوره  نیستمیب  در  کنندگان  شرکت  نام  ثبت  تیوضع  مهارت،   یمل  هفته  یهابرنامه  نییتب  ، یجار

 .شد  برگزار  جلسات  سالن  در  یمهارت  استادکاران   یسامانده  خصوص  در  گرفته  صورت  اقدامات 

 

  و  ی نیکارآفر  ی مل  هفته   مناسبت  به

    ؛یاحرفه  و ی فن یهاآموزش

  در   شهدا  خانواده  میتکر  و  سپاس  طرح

  استان   یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره

 شد  برگزار  زنجان

 

 

 

 سیرئ  ی باقر   ، ی استاندار  ثارگرانیا  مشاور  ی جعفر  حضور  با   شهدا  خانواده   می تکر  و   سپاس  طرح   یمل  هفته  مناسبت  به

 ی کرم   معزز  خانواده  با   زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  و  زنجان  شهرستان  دیشه  ادیبن

 . کرد  گفتگو  و  دارید

 مقام  از  ل یتجل  ضمن   یکرم   دیشه  خانواده   با   دارید  در  زنجان  استان   ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا 

  در  شهدا  یثارگر یا  ونیمد  ما  همه :    گفت  و  دانست  مسؤوالن  ی برا  یقیتوف  را  آنها   معزز  یهاخانواده  با  دارید  شهدا،   شامخ

 .شهداست  پاک  خون  مرهون مختلف  یهاعرصه  در  ما  امروز  افتخارات  و   میهست  مقدس  دفاع  دوران  طول
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  ر یواگ  ریغ  یهای ماریب  یآموزش  کارگاه   ی برگزار

 زنجان   استان یاحرفه و  یفن آموزش کلاداره  در

 

 

 سالمت   ی اتی عمل  برنامه   نمودن  ییاجرا   ی راستا  در

 در  ریواگ  ریغ  یهایماریب  امروزه   کهنیا  و  کارکنان

 ن یشاغل  و   باشدیم   سالمت  نظام  ی هابرنامه  تیاولو

 یآموزش  لحاظ   از  ریرواگیغ یهایماریب  مورد  در  دیبا

 یآمف  سالن  در  یآموزش  مراکز و  کلاداره انیمرب  کارکنان،  حضور  با   ر یواگ  ر یغ  ی هایماریب   یآموزش  کارگاه   شوند  توانمند

 .شد  برگزار  زنجان  استان  ی احرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره تئاتر

 

 

   از   زنجان   استان  یاحرفه   و   ی فن  آموزش  رکلیمد

  ی استان  و  یشهرستان  مرحله  یبرگزار   زمان

 . داد خبر مهارت یمل مسابقات دوره نیستمیب

 

 

 ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا 

 ی مل مسابقات : گفت  خبر ن یا  اعالم با   زنجان استان

 نخبگان  ی معرف  و  یی شناسا  یراستا  در  مهارت

 .شودیم  برگزار  برتر  یاستعدادها  و   نخبگان  حضور  با   یکشور  و   یاستان ، یشهرستان  مرحله  سه  در  ساله  همه  یمهارت

 کشور  در  همزمان   طور  به   و   ی کتب  آزمون  صورت  به   ابتدا   در  مهارت  ی مل  مسابقات  یشهرستان  مرحله:  کرد  خاطرنشان   ی و

 به  ی معرف و  برتر  نفرات  انتخاب  به  نسبت ی عمل آزمون  یبرگزار با  ی کتب مرحله  شدگان  قبول ان یم   از  که  شودیم  برگزار 

 .شودیم  اقدام  یاستان  مرحله

 و   اطالعات  تبادل  ی برا  یانهیزم   مهارت  ی مل  یهارقابت  کهنیا  به   اشاره  با   زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 موجب  ها رقابت  نیا  یبرگزار:  کرد  خاطرنشان  است  یاقتصاد  یها بنگاه  به  یمهارت  نخبگان  یمعرف  و   ییشناسا  و   اتیتجرب

 . شود  یم  زین  استان   نی ا یمهارت  نخبگان  شدن  ان ینما
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 مسابقات  مهارت،  هفته  داشتیگرام  مناسبتبه

  و   ی فن  آموزش  کارکنان   نیب  بالیوال  یورزش

 استان   محاسبات  وان ید  و  زنجان  استان  یاحرفه

 . شد برگزار 

 

 راستای   در  و  مهارت  یمل  هفته  مناسبت  به

  توسعه  و  همدلی  و  گرایی   هم   نشاط،   ارتقای

 منابع  توانمندسازی  جهت  در  و   سازمانی   فرهنگ

 ی همکار  با  بالیوال  یورزش  مسابقات   دوره  کی  ، ی احرفه  و  یفن  کارکنان  نیب  در  همگرایی  و  همدلی  نشاط،   ایجاد  و  انسانی

 . شد  برگزار  استان محاسبات  وانید  ی زبانی م   به  ی ا حرفه  و   یفن  آموزشاداره  وکارکنان  استان  محاسبات  وانید

 محاسبات  وان ید  میت  جذاب  ی باز  ک ی  در  زنجان   استان  یا حرفه  و   ی فن  آموزشاداره  بالی وال  م یت:  دیافزایم   گزارش  ن یا

 .کرد  مغلوب صفر  بر 3  جه ینت  با  را  استان

 

  و   یفن  آموزش  رکلیمد  ،یانصار  محمدرضا

  آزمون   ی برگزار  از  زنجان   استان  یاحرفه

 انیمتقاض  ی تخصص  آزمون   و  یکیالکترون

  یهارشته   در   یآزمونگر   کارت  ID  افتیدر

 .داد خبر مختلف

 

 سازمان :  گفت  خبر  نی ا  اعالم   با  ی انصار  محمدرضا

 ی ارتقا  منظور  به   کشور   یا حرفه  و   ی فن  آموزش

 نمودن   ی تخصص  و  مهارت  سنجش  تیفیک

 جمله  از  انی متقاض  و  عالقمندان  هیکل  ی برا   یکیالکترون  آموزش  و   نام  ثبت  امکان  مهارت،   ی استانداردها  یآزمونگر

 و  ها دانشگاه  دیاسات  ،یاحرفه  و   ی فن  آزاد  ی هاآموزشگاه  و   کشور  ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  انیمرب  و  کارشناسان

 را   هایتعاون  و  هاهیاتحاد  صنوف،   و  عیصنا  نیمتخصص  و  خبرگان  ،یمهارت  استادکاران  ، یپژوهش  و  یآموزش  ، ی علم  مراکز 

 استاندارد   ، یآموزش  یاستانداردها  ی گرآزمون  نمودن  یتخصص  و   مهارت  سنجش   تیفی ک  یارتقا   ی راستا   در  و   کرده   فراهم 

  و   ثبت  eskill.ir  سامانه  در  که  232040490000011  کد  با  یآزمونگر   یستگیشا  حرفه  به   مربوط  یآموزش  یمحتوا  و

 استان در  یجار  سال   رماه ی ت  کم ی  و   خرداد  31 ،  30  ی عمل  آزمون   و   ماه  خرداد  6  خیتار  در(    یکیالکترون)   یکتبیهاآزمون

  مصاحبه  در  بودند  کرده  اخذ  را  یعمل  و  یکتب  یهاآزمون  در  یقبول  نمره  نصاب  حد  که  ی انیمتقاض  و  شد  برگزار  زنجان

 تیسا  محل  در  استان  یتخصص  یهاکارگروه  توسط  مختلف  یهاحرفه  در  ی آزمونگر  کارت  ID  انیمتقاض  یتخصص

 .نمودند  شرکت  سنجش، 
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 مهارت یمل هفته مناسبتبه زنجان   استاندار کیتبر امیپ

 و   مهارت  یمل  هفته  دن یرس  فرا  یامیپ  ی ط  زنجان   استاندار

 کی تبر   را   یاحرفه   و   ی فن  ی هاآموزش  و  ی نیکارآفر  ی مل  روز

 گفت؛

 م یالرح  الرحمن   اهلل بسم

  یاصل  یمتول  عنوان   به   ی احرفه  و   ی فن  آموزش  سازمان  رسالت

  نسل   ی برا   هدفمند  ی ها  برنامه   ی اجرا  با   ،یمهارت  یها   آموزش

  گسترش   و  مهارت  و  دانش  ییافزا  هم  با  نده، یآ  و  امروز

  گسترش  و  اشاعه   یراستا  در  ی خودباور  و  ی نیدآفریام 

  مختلف  سطوح  در  یآموز  مهارت  یواقع  ارزش  شناساندن

 . دارد  ییسزا  به  نقش   کار،  یا یجو  جوانان   خصوص  به   جامعه

  آموزش  و  ینیآفر  کار  یمل  روز  مرداد  ششم  دنیرس  فرا  نجانبیا

 و تالشگران  ه یکل  به   را  مهارت  یمل   هفته   و  ی ا حرفه   و  ی فن  یها

 ق ینموده،توف  عرض  تیوتهن  کیتبر  زنجان  استان  در  یآموز  مهارت  و   یا   حرفه  و   یفن  یها  آموزش  عرصه  اندرکاران  دست

 رونق و ینیآفر کار هدف با ییافزا مهارت و یآموزش خدمات ارائه جهت در را عرصه نیا  تالشگران و انیمرب افزون روز

 .دارم  مسألت متعال خداوند  از  اشتغال 

 

  زنجان   استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  کیتبر  امیپ

 خبرنگار روز مناسبت به

 

  روز   مناسبت  به  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 :نمود  صادر  لیذ شرح  به  یکیتبر  امیپ  خبرنگار

 سْطُرُونَ یَ  وََما  وَالْقَلَم    ن

 سندی نو  مى  آنچه  و  قلم   به  سوگند  
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 استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  کیتبر  امیپ 

  ی مل  روز  مرداد  ششم  دنیرس  فرا  مناسبتبه   زنجان

 مهارت  یمل هفته و  ینیکارآفر

 

 ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا 

 یمل  روز  مرداد  ششم  دنیرس  فرا   زنجان  استان

 یمل  هفته  و   یا حرفه  و  ی فن  یها  آموزش  و   ینیکارآفر

 : گفت  کیتبر  را  مهارت

 .باشدیم   لیذ  شرح  به  ام ی پ  متن

 م یالرح  الرحمن   اهلل بسم

  رشد   در   ییسزابه  ر یتاث  ، ینیآفر   کار   با   توام   داریپا   و   مولد  اشتغال  ساز  نهیزم   جوانان   ی برا   تی خالق  و   مهارت  با  دانش   قیتلف

 تحقق  در  کشور   یا   حرفه   و  ی فن  آموزش  سازمان  نقش   شک  ی ب  داردو  ی انسان  منابع  یتوانمندساز  و   ی اقتصاد  توسعه   و

 ی متول عنوان  به   ن، یآفر  اشتغال ان، یبن  دانش  د، یتول  ؛(یالعال ظله  مد)   ی رهبر  معظم  مقام  ی سو  از  شده   نییتع  سال  شعار

 بر   گوناگون  یها   عرصه  در  توانمند  و  ماهر  کار  ی روین  آموزش و تیترب  ی راستا  در  یمهارت و  ی فن  ی ها  آموزش ه یارا  یاصل

 یم   ن یکارآفر   و   خالق   ماهر،  متخصص،  یروها ین  یی کارآ  و   تی فیک  گرو   در  کشور  ی تعال  و   شرفتی پ  و   ستین دهیپوش  یکس

 .باشد

 همه   به   را   یا حرفه  و  یفن  یها   آموزش  و   ینیآفر  کار  یمل  روز   ماه،   مرداد  ششم  و  مهارت  ی مل  هفته  دنیرس  فرا   نجانبیا

 نموده  عرض  کیتبر   استان ی آموز  مهارت  و   ی ا حرفه  و   یفن  ی هاآموزش  عرصه   اندرکاران دست  ه یکل  و   همکاران  ان،یمرب

 از  داریپا  اشتغال  رونق  و  ین یکارآفر  هدف  با   تر  ارزشمند  و   بهتر  خدمات  ارائه  جهت  در  را   همگان  افزون   روز  قیتوف  و

 .دارم  مسالت متعال  قادر  خداوند

 و  یفن  آموزش  سازمان  سی رئ  و  کار  ریوز  معاون  امیپ

 مهارت؛  یمل هفته  مناسبتبه  کشور یاحرفه
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  دفاع  سال  هشت  ثارگرانیا  و  جانبازان  آزادگان،  از

  زنجان   استان  یاحرفه   و  ی فن  آموزش  کلاداره   مقدس

  آزادگان   نیغرورآفر  بازگشت  سالروز  مناسبت  به

 .شد لیتجل ی اسالم هنیم به سرافزار 

 

 ی انصار  محمدرضا  آزادگان  نی ا  از  لیتجل  مراسم  در

 از   ری تقد  با   زنجان   استان  ی احرفه  و   ی فن  رکلیمد

: گفت  ی بعث  مان یدژخ  یهازندان  در   آزادگان  مقاومت

 .هستند  ما  ملت  افتخار  سند  آزادگان

 ره یس  و  اسالم  ساز  انسان  مکتب  از  الهام  با  که  هستند  یارزشمند  ی ها  نهیگنج  دالور،   آزادگان  دیترد  بدون:  افزود  یو

 توانستند  بود،  ی داریپا  و  صبر  اسوه  که(  س)نبیز  حضرت  ساز  حماسه  و   یانقالب  یزندگ  از   گرفتن   درس  با  و  اطهار  ائمه

 و  کنند  ثبت  یاسالم   رانیا  درخشان  فهیصح  بر  را  یسرافراز  و  مقاومت  شکوه  و  نهند  سر  پشت  را  اسارت  دشوار  دوران

 به    و  است  یاسالم   انقالب  وجانبازان    شهدا  معزز  یهاخانواده  و  آزادگان  ثارگران، یا  یداریپا   و  صبر  از  میدار  امروز  ما  آنچه

 .برسد  یسرافراز  و   ،شرافت  عزت  یها قله  اوج  به  است  توانسته  ما   مندوشکوه  بزرگ  انقالب  هامجاهدت  ن یا  برکت
 

 

  جیبس  و  زنجان  یشهدا  موکب  یجلسه   یبرگزار

 ج یبس  معاون  یعلو  حضور  با  االئمه  ثامن  گاهیپا

  یانصار   محمدرضا  استیر  به  و  اعضاء  هیکل  سازمان،

 زنجان  استان یاحرفه  و ی فن آموزش رکلیمد

 
 

 اعضاء   هیکل  سازمان،   ج یبس  معاون  ی علو  حضور   با

 ثامن   گاه یپا  ج یبس  و   زنجان  ی شهدا  موکب  یجلسه

 . شد  برگزار  کلاداره  جلسات  سالن  در  زنجان   استان یاحرفه  و یفن  آموزش رکلیمد  یانصار محمدرضا  استیر  به  االئمه 

 خصوص  در  مهارت  یمل  هفته  کیتبر  ضمن  زنجان  استان  یاحرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا  جلسه   نیا  در

 .نمودند  ارائه  را   یحاتیتوض  کلاداره جیبس  سال   ماهه 4 عملکرد  و  اقدامات 
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  ی اقتصاد  ارتقاء  کارگروه  یجلسه  نیدوم  یبرگزار

  یمل  یستادها  التیتسه   و  یمردم  ی ها  مشارکت  و

  و  هامحدوده   داریپا  ی نیبازآفر  یاستان  و

  و  ی فن  آموزش  رکلی مد  حضور  با   هدف  یهامحله

 یهادستگاه  کل  رانیمد  و  زنجان   استان  یاحرفه

  امور   یهماهنگ  معاون  قاسلمو  استیر  به  ییاجرا

 ی استاندار منابع توسعه و یاقتصاد

 

 داریپا  ینیبازآفر  یاستان  و  ی مل  یستادها  التیتسه  و  یمردم   یهامشارکت  و  ی اقتصاد  ارتقاء   کارگروه  یجلسه  نیدوم 

 امور  یهماهنگ  محترم  معاون قاسملو  استیر  به  و  ییاجرا  ی هادستگاه   کل  رانیمد  حضور با  هدف  یهامحله  و  هامحدوده

, یمهارت  یهاآموزش  ارائه  در  ی اجرائ  یهادستگاه  عملکرد  یبررس  :موضوع  با   یاستاندار  منابع   توسعه   و   ی اقتصاد

 جادیا  ی راستا   در  یخانگ  مشاغل  ی ها یتعاون  لیتشک  هدف  با   کار  و   کسب   ط یمح  ی ندهایفرا  لیتسه  و   ی تیحما  یهامشوق

 در(    فروش  و  ی ابیبازار,    دیتول  آموزش، )  یمهارت  یهاآموزش   محور  بازار  یآموزش  مدل  نیی تب  هدف،   محالت  در  اشتغال

 زنجان   غرب  منطقه  در  یآموز  مهارت  مرکز  جادی ا  کار،  یواقع  ط یمح  در  ی کارآموز  العمل   دستور   ن ییتب  هدف،  ی هامحله

 برگزار  ی استاندار(  ص)  اعظم  امبریپ  سالن  محل  در  یاجتماع  یهابیآس  وکاهش  کنترل  کرد یرو  با(  کوثر  ی فرهنگسرا)

 .  شد

 

  زنجان   استان  یاحرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

  مهارت   نیریخ  مجمع  تهیکم  یجلسه  نیدوم  در

  ت یظرف  از  یمندبهره   و  میتکر  ضرورت:  گفت

 ی مهارت یهاآموزش توسعه منظور به ن،یریخ

 

 

 مبارزه  و  پایدار  اشتغال  توسعه  به  کمک  یراستا  در

 کشور   توسعه  سند  اهداف   به   نیل  و  بیکاری  پدیده   با

 ژه یو  به  یباالدست  اسناد  و  ن یقوان  به  استناد  با  و  مقاومتی،  اقتصاد  و  اشتغال  کلی  هایسیاست  و  اهداف   و   1404  افق  در

 ی بهساز  و   گسترش  منظور  به  و  کشور  ی احرفه  و  یفن  آموزش  سازمان  به  ی حقوق  و  یقیحق  اشخاص  ی هاکمک  نحوه   قانون

 ی اعضا  حضور  با   ی مهارت  نی ریخ  تهیکم  یجلسه  نی دوم   دار، یپا  اشتغال   جادی ا  یهانهیزم   نمودن  فراهم  و   یآموزمهارت

  حال  در  کلاداره  جلسات   سالن  در  زنجان  استان   ی احرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  استیر  به   و   تهیکم

 . ستیبرگزار
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  رکل یمد  بازرگان  جواد  یم یصم  نشست  و  دارید

 مهارت یمل هفته مناسبت به  استان جوانان و ورزش

  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار   محمدرضا  با

     زنجان استان یاحرفه

 

 رکلیمد  بازرگان  جواد  مهارت  ی مل  هفته   مناسبت  به

 رکلیمد  یانصار  محمدرضا  با   استان  جوانان  و  ورزش

 گفتگو  و  دارید  زنجان  استان   ی احرفه  و   ی فن  آموزش

 .   کرد

 ی معرف  مجموعه،  دو   شتر یب  هرچه  تعامل  و   ی همکار  خصوص  در   دوجانبه  نامه تفاهم  سی شنویپ  ارائه   نشست،  ن یا  در

 اوقات   حوزه  در  یمهارت  نینو  یهادوره  ی برگزار  مهارت،   رانی سف  عنوان  به  ورزش  عرصه  نانیآفر   افتخار   و  ورزشکاران

 .    شد  مطرح  یآموزش یهاتیظرف  استفاده  جهت  در  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش مراکز از  دیبازد  فراغت،

 عوامل  جمله   از   کار   ازمندین اقشار  و   جوانان   یی زا  اشتغال  و ی نیکارآفر  ،یاندوز مهارت  ،یآموز مهارت:  اظهارکرد  ی انصار

 . شد  خواهد  سری م   دستگاه  دو  هر  یی افزا  وهم تعامل با   که   هستند  یر یناپذ  کیتفک
 

 

  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  یم یصم  نشست   و  دارید

  با   همراه   أتیه  و  استان  یاحرفه   و   یفن  آموزش

  ی گردشگر  ، یفرهنگ  راث یم  رکل یمد  یصفو  دیسع

     استان یدست عیصنا و

 

 ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 راثیم   رکلیمد  یصفو  دیسع  با  همراه  أتیه  و  استان

 و  دارید  استان  یدست  عیصنا  و  یگردشگر  ، یفرهنگ

 .  کردند  گفتگو

 یگردشگر  ، یفرهنگ  راثیم   رکلیمد  ی صفو  با   زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد   ،یانصار  محمدرضا  دارید  در

 ی ارتقا  به  منجر  که  یمهارت  یهاآموزش  ارائه  خصوص  در  مجموعه  دو  شتریب  هرچه  تعامل  بر  استان  یدست  عیصنا  و

 . شد  دیتاک  ی احرفه  و   یفن  ی هاآموزش  از   استفاده  با  استان در  ماهر کار  ی روین  یتوانمندساز  و  یمهارت یهادانش

 عیصنا  و  یگردشگر  ، یفرهنگ  راثیم   یهاتالش  از  ریتقد  ضمن   زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار

 مجموعه  دو   هر  شتر یب  هرچه  تعامل  خواستار  جامعه،   در  ییافزا   مهارت  و   یآموز  مهارت  فرهنگ  ی   اشاعه   در  استان  یدست

 .شد  یمهارت  یهاآموزش  ارائه   یراستا  در
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 انجمن  سیرئ  یطهماسب  یمیصم  نشست  و  دارید

  با  همراه  أتیه  و  زنجان   استان  یویکل  مارانیب

  و  ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

  یمل  هفته  مناسبت  به  زنجان   استان   یاحرفه

       مهارت

 

 س یرئ  یطهماسب  مهارت  ی مل  هفته   مناسبت  به

 همراه   أتیه  و  زنجان  استان  ی ویکل  مارانیب  انجمن 

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا   با

 .کرد  گفتگو و  دارید  زنجان   استان یاحرفه

  سازمان  اهداف  راستای  در  کارکنان  تعامل  و  است  سازمان  یک  های  دارایی  از  متعهد  و  متخصص  انسانی  نیروی  یانصار  

 . شود  می  عملکرد وری  بهره   و ارتقاء  موجب

 ویژه   به  ایحرفه  فنی   هایمهارت  و  هاآموزش  ،معرفی  مهارت  ملی  هفته  عنوان  به  را  هفته   این   نامگذاری  از  هدف  وی

 به   مردم  به  کارآفرینی  در  ای   حرفه  و  فنی  هایآموزش  جایگاه  دادن  نشان  و  نقش:    افزود  و  دانست  آن  اشاعه  و  ترویج

 .باشد  می هفته  این  مهم  اهداف   دیگر   از  جوانان  ویژه

 
 

  سیرئ  یکردستان  مسعود  ی میصم  نشست   و   دارید

  با  همراه  أتیه و  زنجان استان  تعاون توسعه بانک

  و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 ی مل  هفته  مناسبت  به  زنجان  استان  یاحرفه

 مهارت

 

 ی کردستان  مسعود  مهارت  یمل  هفته  مناسبت  به

 أت یه  و  زنجان   استان  تعاون  توسعه   بانک   سیرئ

 و   ی فن  آموزش  رکلی مد  ی انصار  محمدرضا  با   همراه 

 کرد  گفتگو و  دارید  زنجان   استان یاحرفه

 محور  را  یانسان  منابع   یساز  توانمند  اشتغال،   شاخص  یارتقا  در  یمهارت  یهاآموزش  لیبد  ی ب  نقش  بر   دیتاک  با   یانصار  

 و   نیآفر اشتغال  ان،یبن  دانش  د، یتول  با  مهارت  یارتقا  را  1401  سال  شعار  تحقق  ی اصل  یهانهیزم   از  یکی  و  دانست  دیتول

 .دانست  انکار  قابل  ریغ استان  ی اقتصاد  یتوسعه  در  آن مثبت  ی اثرگذار
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  ی اریمحمد  روسیس  یم یصم  نشست  و  دارید

 مناسبت   به   استان  رعاملیغ  پدافند   رکلیمد

  ی انصار  محمدرضا  با  مهارت  یمل  هفته

  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

     زنجان

 

  روسیس  مهارت  یمل  هفته  مناسبت  به

 با   استان  رعاملی غ  پدافند  رکلیمد  یاریمحمد

 و   یفن  آموزش  رکلی مد  یانصار  محمدرضا

 کرد  گفتگو و  دارید  زنجان   استان یاحرفه

 و   یفن  یهاآموزش  از  یقیتلف :  گفت  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  نشست  نیا  در

 یانصار.  کرد  یریجلوگ  یانسان  و   یمال  خسارات  بروز  از  توانیم   اشتغال   نیح  در  رعاملی غ  پدافند  یهمگام   با  یاحرفه

 حرکت  تا   گرفته   فرزند  تیترب   از  شود  نهینهاد  ها   ذهن  در  د یبا  و  دارد  کاربرد  یزندگ  تمام   در  رعاملی غ  پدافند:  کرد  انیب

 .شودیم  محسوب  ها انسان  مره  روزه  یزندگ  اتیضرور  از و  نفک یال  جز   رعاملیغ  پدافند  واقع  در.  ابانیخ  در  مان

 

  رکل یمد  یکرم   مختار   یم یصم  نشست   و  دارید

  أتیه  و  زنجان  استان  هیریخ  امور  و  اوقاف

  آموزش   رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  با  همراه 

 هفته  مناسبت  به  زنجان  استان  یاحرفه   و   یفن

       مهارت یمل

 امور  و   اوقاف  رکلیمد  یکرم   نشست  نی ا  در   

 از   تیحما  کهنیا   ان یب  با   زنجان  استان   هیریخ

. است ی اجتماع فهیوظ کی یمهارت  یهاآموزش

 در  نی ریخ  جامعه  افته،ی   توسعه  یکشورها  در

 هیریخ  ی کارها  صرف   را  شانیمال  منابع   از  ی بخش  عاشقانه   و  عاقالنه  و   قیدق  و  هوشمندانه  صورتبه  ، ی مختلف  یهاقسمت

 یمعمول  ی هاانسان  بلکه  جامعه،   مرفه   طبقات  فقط  نه  که  خوردیم   چشم  به   ادیز  ییاروپا  یکشورها  در.  کنندیم   یاجتماع  و

 شده   کمرنگ  ی مقدار  ما  جامعه  در  گرچه.  ندینمایم   المنفعهعام  یهاتیمسئول  صرف  را  شانفراغت  اوقات  از  یبخش  هم

 ممکن   که   ییآنجا  تا   دارند،   یخوب  یاقتصاد  ت یوضع  که  ینان یکارآفر  و   عیصنا  صاحبان  نی ا  از   یلیخ  تا   دارد  جا   اما  است

  خود   دارد   شتریب  ی اجتماع  منفعت  و  آثار   که   ییجا  در   میتوانیم   هم   ما  از   ک ی  هر   و  بپردازند  یاجتماع  فهیوظ  ن یا   به   باشد، 

 . میبردار  یا   حرفه  و  یفن  ی هاآموزش ارائه  در  مثبت یگام   یآموزش یها کارگاه  زیتجه  به  کمک  و  م یباش  ی اثر  منشآ   زین
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  زنجان   استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد

  به   ی کارگاه  تیسا  نیادیم  از  یکی  ی گذارنام   از

 . داد خبر ینیکارآفر نام

 و   ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا 

 در:  گفت  خبر  نیا   اعالم   با  زنجان  استان  یاحرفه

 کلاداره  ن یا  ینی کارآفر  فرهنگ  ج یترو  بحث

 مرکز   مجوز   24  صدور  و  لیتشک  به   نسبت   تاکنون

 کافه   مجوز  دو  و  ی نیکارآفر  خدمات  و  مشاوره 

 .است  نموده  اقدام   استان   در  ینیکارآفر

 ت یهدا  و  انی نیکارآفر  به  دادن  تیاهم  و   ینیکارآفر  فرهنگ  غ یتبل  و  ج یترو  را  ینیکارآفر  دان یم   ینامگذار  از  هدف  یو

 جهت  استان  موفق  نانیکارآفر  ییگردهما  محل  دانیم   نیا:  کرد  خاطرنشان  و  دانست  ینیکارآفر  حوزه  به  عالقمند  جوانان

 .بود  خواهد  استان  جوانان   و   عالقمندان  ی برا  اتشانی تجرب  گذاشتن   اشتراک  به

 
 

  زنجان   استان  یاوحرفه   ی فن  آموزش  رکلیمد

  ی هاآموزش:نمازجمعه  یهاازخطبه  شیپ  در

  ک ی  یاقتصاد  توسعه  رمز  و  مهم  محور  اشتغال

 است کشور

 

 زنجان   استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 موضوع   با  ه  نمازجمعه  یهاازخطبه   شیپ  در  د

: گفت  ، ینیکارآفر  و  مهارت  یمل  هفته

 توسعه  رمز  و   مهم  محور  اشتغال   یهاآموزش

 .است کشور  کی  ی اقتصاد

 یبرا  دیتول تیفیک و تیکم  یساز نهیبه  و یاقتصاد  توسعه رمز  و مهم  محور  اشتغال یهاآموزش و  ینیکارآفر: گفت وی

 ادغام  با   1359  سال  ماه   مرداد  ششم  در  ای حرفه  و  فنی  آموزش  سازمان :  گفت  وی.  است  کشور  ک ی  یاقتصاد   اتیح  ادامه

 ششم  روز   ایران  اسالمی   جمهوری  تقویم   در  مناسبت  همین  به .شد  تشکیل  آموزی   حرفه   و  آموزش  با   مرتبط  مجموعه  چند

 در  ما  اصلی  هایماموریت  و  است  شده  نامگذاری  کارآفرینی  و  ای حرفه  و  فنی   هایآموزش  ترویج   ملی   روز  عنوانبه  مرداد

  مهارت  ارتقای  جامعه  نیاز  مورد  مشاغل  تصدی   برای   توانمند  و   ماهر   انسانی   نیروی   آموزش  و   تربیت  ای حرفه  و  فنی  آموزش

 آنان  وری  بهره  ارتقای   نهایت  در  و  مهارت  سطح  ارتقای  منظوربه  مختلف   هایبخش  در  شاغل   انسانی  نیروی  آموزش  و

 .خدمات  و  کاال  تولید  کیفیت  و   کمیت  افزایش   برای 
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 ؛ ینیکارآفر و  مهارت یمل هفته با زمان  هم

  با  ثاقیم  دیتجد  و   شهدا  مزار   ی روب  غبار

 کلاداره   کارکنان  توسط  شهدا   یهاآرمان

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 

  از  صیانت  منظور  به  مهارت  یمل  هفته  با  همزمان

 رکلی مد  اسالمی،   انقالب   دستاوردهای  و  هاارزش 

 استان   ای حرفه  و  فنی   آموزش  کلاداره  کارکنان  و

 با   و   ی اسالم   انقالب  ی شهدا  مزار  بر   حضور  با

 . کردند  میثاق تجدید  یاسالم   انقالب  ی شهدا  یهاآرمان با   مقدس دفاع  سال  ۸  یشهدا مزار  بر   ی افشان گل  و  یغباروب

 هاییدل  با   شهدا   معظم  خانواده  امروز :  گفت  نی آئ  ن یا  در  زنجان  استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 را  خود  دین  بایستمی  اسالمی  هایارزش  راه  در  که  اندکرده  ثابت  فرزندانشان  شهادت  از  خوشنودی  و  ایمان  از  سرشار

 .نمود  ادا

 

 کلاداره   همکاران  توسط  یکشور  برتر  رتبه  کسب

  جشنواره   در  زنجان   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 برتر  یالگوها

 

 مهات  فرهنگ  ارتقاء  یراستا  در  و  زهیانگ  جادیا  منظور  به

 یهاآموزش  جی ترو  و   ینیکارآفر  هفته  بزرگداشت  و  ی آموز

 سته یشا  و   یتوانمندساز  از  تیحما  و    ی احرفه  و  یفن

 نمونه،   یرؤسا  انتخاب  سازمان  یانسان  هیسرما  یساالر

 ،یافشار  ی عل  ، یآموزش  مراکز و  کل   ادارات  برتر   مشاوران 

  کسب   به  موفق  بیترت  به  یگدل یب  ادالهیص  و  ینوروز  هیسم

 مراکز  مشاور  و  کل  ادارات  مشاور  مرکز،   سیرئ  اول  رتبه

 .شدند  کشور  سطح  در  یآموزش

 

 

 

 

 



 

 
42 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

 سامانه  در   نام  ثبت   یراهنما  لیفا  انتشار

 یآزمونگر کارت ID افتیدر ی برا آزمونگران
 

 

 ی عمل  و  یکتب  آزمون  در  یقبول  از  پس  انیمتقاض

 ست یبایم   آزمونگر،   مهارت  نامه یگواه  افتیدر  و

 را  لیذ  مراحل  یآزمونگر  کارت  ID  افتیدر  جهت

 وه یش  ضمنا.  ندینما  لیتکم  آزمونگران  سامانه  در

  ییآشنا  جهت  آزمونگران  تیصالح  نیی تع  نامه

 آموزش  کلاداره  تیسا  در  مطالعه  و  اطالع   جهت  مختلف  سطوح  در  الزم  ازاتی امت  حداقل  ن یهمچن  و  دستورالعمل  با   کامل

 . است  شده  یبارگذار   www.zntvto.ir  آدرس  به   زنجان   استان یا حرفه  و  یفن

 

 

 

  مرکز   دیجد  سرپرست  معارفه  و  عیتود  مراسم

  ی نیخم امام  شش شماره یاحرفه  و ی فن آموزش

 ماهنشان  شهرستان
 

 

 مرکز   دیجد  سرپرست  معارفه  و  عیتود  مراسم 

(  ره)ینیخم  امام  6  شماره   یا حرفه  و   ی فن  آموزش

 یانصار  محمدرضا  حضور   با  ماهنشان  شهرستان

 و  زنجان   استان   یا حرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

 .شد  برگزار یاستان  مسؤوالن  از  یجمع
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  و  یفن  آموزش  ی مرب  یمیسل  یصغر  مصاحبه

 آموخته   مهارت  خوشکام،  از  الزهرا  یاحرفه

  ی فن  دانشگاه  رشد  مرکز  در  مستقر  نیکارآفر

 یساز لهی مل رشته  در زنجان  استان  یاحرفه و

 

 ی نیکارآفر  و  اشتغال  حوزه  نکه یا  به   توجه  با

 ،یا حرفه  و  یفن  یهاآموزش  اهداف   از  یکی

  موجب  امر  نیا  که  هست  و  بوده   ینیکارآفر

 و   ی شغل  یهاتیفعال  توسعه   و   ی کاریب  کاهش

 با  م یداد  انجام  یا مصاحبه  امروز  لیدل  نی هم  به  شود، یم   جامعه   در  داریپا  اشتغال   جادیا   و  یکاریب  ی ابیشهیر  نیهمچن

 خوشکام   ن یکارآفر  یبانو

 

 غافل  مس  و  لهیمل   چون  یسنت  مشاغل  از  دینبا

 م یشو

  ی فناور  ،یکیالکترون  ک،یربات  ،یمصنوع  هوش

  پر   ی ها  رشته  از  نینو  یها  یتکنولوژ  و  خودرو

  یول  است  بوده  ر یاخ  یها   سال  در  طرفدار

 مس   و  لهیمل  عیصنا  چون   یسنت  مشاغل  از  دینبا

 .شد غافل

 

 و   مهارت  یمل  هفته  موضوع  با  رسانه  اصحاب  با   یخبر  نشست  در  زنجان   استان  یا  حرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد

 به   و   است   ی انسان  ی روی ن  یتوانمندساز  با   جامعه   سطح  در  یی فقرزدا  سازمان   نی ا  ی ها  رسالت  از  یکی:  گفت  ،ینیکارآفر

 . میکرد  منعقد  سرپرست  یب  و  سرپرست  بد  زنان  آموزش  ی برا  یی ها  نامه  تفاهم   منظور  نیهم

 ارتقا :  افزود  النیالتحص  فارغ  ژهیو  نخلستان   طرح   و   ییدانشجو  ی آموز  مهارت  جهاد  طرح  به   اشاره  با   ی انصار  محمدرضا

 .دارد  قرار  ما   کار  دستور  در  زی ن  یاقتصاد  ی ها  بنگاه   نیشاغل  مهارت

  کشور   در:  گفت  و  کرد  اشاره  استان  یا  حرفه  و  یفن  کل  اداره  یآموزش  یها  برنامه  بودن  محور  تقاضا  به  ادامه  در  یانصار

 که   است  تیمز  ک ی  ها  آموزش  بودن  محور  تقاضا   است،  داشته  وجود  یعال  ی ها  آموزش  یبرا   مجوز  صدور  ی کاف  حد  به

 .دارد  یا   حرفه  و   یفن  آموزش  سازمان

 ک، یالکترون  یها  رشته  در  حاضر  حال  در:  کرد  اظهار  و  کرد  اشاره  پرطرفدار  یها  رشته  به  استان  یا  حرفه  و  یفن  کل  ریمد

 .است شتریب  یعالقمند  و   تقاضا  یآور فن  و  هوشمند  یهاآموزش  ،یتخصص  ی افزارها نرم
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  شگاه ینما  مهارت؛  یمل  هفته  با  همزمان 

  ی احرفه  و  یفن  آموختگان  مهارت   یتوانمند

 شد  برپا زنجان  استان

 

 آموزش  کلاداره  مهارت،  یمل  هفته   با   همزمان 

 یهمکار  با  زنجان  استان  یا حرفه  و  یفن

 شگاه ینما  یبرگزار  به  اقدام   ستسیبهز  کلاداره

 استان  کارآموزان  ی هایتوانمند  و  دستاوردها

 .است کرده  تیکبر  کارخانه  محل  در  زنجان

 آموزش  ج یترو  و   توسعه   شگاهی نما  ن یا  ی برگزار  هیحاش  در  زنجان  استان   ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا 

: افزود و  کرد  عنوان  جوانان  یبرا  داریپا اشتغال  جاد یا جهت  در ی محکم  گام  را  جامعه  آحاد ن یب در  ی ا  حرفه  و  ی فن یها

 گاهیجا  و  نقش  نییتب  ،   ین یکارآفر  به  کارآموزان  قیتشو  کارآموزان  یها  یتوانمند  و  دستاوردها  شگاهینما  یبرگزار

 . است  داریپا   اشتغال  جادیا و   یمهارت یهاآموزش با  جامعه مختلف  اقشار ییآشنا استان،   در  ی ا وحرفه  ی فن  یهاآموزش

 

  مردم   ندهینما  ین یحس  البرز  دیس  حضور  با

  ،یاسالم  یشورا  مجلس  در  خدابنده  شهرستان

  ن یمؤسس  از  ی تعداد  سیتأس  پروانه

  یهارشته  در  یاحرفه  و  یفن  یهاآموزشگاه

  ، یکشاورز  آالت  ن یماش  و  ینیزم  نقل  و  حمل

 شد اعطا ،یگردشگر ،ییغذا عیصنا

 ی مردم   دولت  یهااستیس  ی اجرا  یراستا  در

 کسب   یمجوزها  ارائه  در  عیتسر  و  لیتسه  جهت

 ی جمع  و   یاسالم   یشورا  سی رئ  فرماندار،   زنجان،   استان  یاوحرفه  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  وکار، 

 شهرستان  آن  آزاد  ی احرفه  و   ی فن  یهاآموزشگاه  نیمؤسس  از  یتعداد  س یتأس  پروانه  خدابند،ه  شهرستان  مسؤوالن  از

 ندهینما ینیحس البرز دیس توسط  یگردشگر ، ییغذا عیصنا ، یکشاورز آالت ن یماش و ینیزم  نقل و حمل یهارشته  در

 . شد  اعطا  یاسالم  یشورا  مجلس   در  خدابنده  شهرستان  مردم  محترم 

  تیترب  یکشور  هر  توسعه  ارکان  از  یکی:  گفت  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  جلسه  نیا  در

 بدون  مهم نیا و داشت خواهد یاقتصاد رشد در یمهم نقش یمهارت یهاآموزش جیترو و است  ماهر  و متخصص یروین

 .شد  نخواهد   لیتکم  یمهارت  یهاآموزش ، ی اجتماع یشرکا  حضور
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  در   آزاد  یاحرفه   و  یفن  آموزشگاه  نیاول  افتتاح

  شهرستان   در   یگردشگر  و   یی غذا  ع یصنا  یهارشته

 دار یق

 

 از  یحداکثر  استفاده  و  ییزااشتغال  یراستا  در

 دار، یق  شهرستان  در  موجود  یهالیپتانس  و  تیظرف

 یهارشته  در  آزاد   یا حرفه  و   یفن  آموزشگاه  نیاول

 با  دار، یق  شهرستان  در  ی گردشگر  و  ییغذا  عیصنا

 رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  ،ی اسالم   یشورا  مجلس  در  خدابنده  شهرستان  مردم  محترم   ندهینما  ینیحس  البرز  دیس  حضور

 آموزشگاه  ن یاول  دار،یق  شهر  ی شورا  ی اعضا  از  یتعداد  شهرستان،   فرماندار  یتاراس  زنجان،  استان  یا وحرفه  ی فن  آموزش

 .شد   افتتاح  داریق  شهرستان  در ی گردشگر  و ییغذا  ع یصنا  یهارشته  در  آزاد یا حرفه  و  یفن

 

 

 

 دولت؛ هفته داشتیگرام مناسبت به

  و   پژوهش  آموزش،  اداره  عملکرد  ینفوگرافیا

  ی احرفه   و   یفن   آموزش  کلاداره   یزیربرنامه

  اول   تا   1۴۰۰  سال  ور یشهر  اول   از   زنجان   استان

 ی جار سال وریشهر

 

 

 

  ور یشهر  اول  از  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  یز یربرنامه  و  پژوهش  آموزش،   اداره  عملکرد  ینفوگرافیا

 .شد  منتشر  دولت  هفته داشتیگرام   مناسبت به  یجار سال  وریشهر  اول   تا   1400  سال

 

 

 

 

 

 



 

 
46 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

 

 دولت؛ هفته داشتیگرام مناسبت به

 یکارآموز  مؤسسات  اداره   عملکرد  ینفوگرافیا

  استان   یاحرفه   و  یفن  آموزش  کلاداره   آزاد،

  ور یشهر  اول  تا   1۴۰۰  سال  وریشهر  اول  از  زنجان

 یجار سال

 

 

 

 آزاد،  ی کارآموز  مؤسسات  اداره   عملکرد   ی نفوگرافیا

 داشت یگرام   مناسبت  به  یجار  سال  وریشهر  اول   تا  1400  سال  وریشهر  اول   از  زنجان  استان  ی احرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره

 شد   منتشر  دولت  هفته

 

 

 

 دولت؛ هفته داشتیگرام مناسبتبه 

 و   مهارت  سنجش  اداره  عملکرد  یگراف  نفویا

  و   ی فن  آموزش  کلاداره   ،یاحرفه   تیصالح

  1۴۰۰  سال  وریشهر  اول  از   زنجان  استان  یاحرفه

   ی جار سال وریشهر اول تا

 

 

 

 

 اول   از  زنجان  استان   ی احرفه  و   ی فن  آموزش  کلاداره  ،یاحرفه  تیصالح  و   مهارت  سنجش  اداره   عملکرد   ی گراف  نفویا

 شد   منتشر  دولت  هفته  داشتیگرام  مناسبت  به   یجار  سال  وریشهر  اول  تا  1400  سال  وریشهر
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  شهر   ی شورا  یاعضا  از   ر یابوبص  سهیان  دیبازد

  یاحرفه   و  یفن  مرکزآموزش  از   زنجان

 الزهرا  خواهران

 

 به   زنجان  شهر  یشورا  یاعضا   از  ری ابوبص  سهیان

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  اتفاق

 و   یفن  مرکزآموزش  از  زنجان  استان  یا  حرفه

 .آوردند  عمل  به  دیبازد  الزهرا  خواهران  یاحرفه

  از  دیبازد  ضمن  ری ابوبص  سهیان  دیبازد  نیا  در

 مرکز   سیرئ  زنجان،  استان  یا   حرفه   و   یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا  با   مشترک  ی اجلسه  در  مرکز  ی هاکارگاه

 از   تشکر   و   ری تقد  ضمن  و  کردند  نظر  تبادل   آن  رشد  به  رو  رند  و  استان   در  اشتغال  در  یا حرفه  و   یفن  نقش  خصوص  در

 .شدند  ندهیآ  در  روند  ن یا  استمرار  خواستار  مرکز  در  گرفته  صورت  یهاتیفعال

 
 

  استان  ی اوحرفه  ی فن  آموزش   رکلیمد

  ی کیالکترون  آزمون  ی برگزار  از  زنجان

  زنجان  در  آزمونگران  یستگیشا  استاندارد

 .داد خبر

 

 ی فن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

 ن ی ا  کهنیا  انی ب  با   زنجان  استان  یاوحرفه

 برگزار (  ماه  وریشهر  10)  شنبهپنج  روز  آزمون

 ی اصل  فیوظا  از  یکی:  داشت  اظهار  است،   شده

 است   کشور  ی اقتصاد  مختلف  ی هابخش  در  تیفعال  یبرا   انیمتقاض  مهارت  سنجش  کشور،   یا حرفه  و   یفن  آموزش  سازمان

 و  اند،  کرده  کسب  یاحرفه  و  یفن  آزاد  یها  آموزشگاه  در  را  یمهارت  یهاآموزش  آموزان،   مهارت  از  ی اعمده  بخش  که

 .اندنشده  مهارت نامه   یگواه  افتیدر  به  موفق   ، ی عمل  و   یکتب  ی ها  آزمو یبرگزار  در  تیمحدود  لیدل  به  کنیل
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  خبر   زنجان  استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد

 :داد

  صنعت   ماه  مهر   العاده  فوق  آزمون  ی برگزار

  و   ی فن  آموزش  کلاداره  نامهتفاهم   و  ساختمان

 زنجان  استان یاحرفه

 

 

 یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 ام یا  با  ساختمان  صنعت  و  نامهتفاهم  دوم  مرحله  آزمون  ی زمان  تقارن  به   توجه  با:  گفت  خبر   ن یا  اعالم  با  زنجان  استان

  ، ی جار  سال  ماه  مهر   در  العاده  فوق  آزمون  نوبت  ک ی  ، 24/06/1401  دوم   مرحله  آزمون   بر   عالوه  ،   ینیحس  ن یاربع  یسوگوار

 . است  شده  ی نیب  شیپ  لیذ  جدول   شرح  به

 

 

 

  و   یفن   آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا

 مرحله  آزمون   ی برگزار  از   زنجان   استان   یاحرفه

  خبر   یاجاده  نقل  و  حمل  و   یراهدار  نیشاغل  سوم

 داد؛

 

 

 

 ی راهدار سازمان  با  منعقده  نامه تفاهم به  تیعنا  با : گفت خبر ن یا  اعالم   با  زنجان  استان  یا حرفه و ی فن آموزش رکلیمد

 کار  یرو ین  ورود  به  دنیبخش  سرعت  و   ان یمتقاض  ی شغل  و   یا حرفه  تیصالح  ن ییتع  هدف   با  و  کشور   یا جاده  نقل  و   حمل  و

  1401/ 10/06  مورخ   شنبهپنج  روز  ی ا جاده  نقل  و   حمل  و  یراهدار  ن یشاغل  دوم   مرحله   آزمون  کشور،  کار  بازار   به   ماهر 

 .شد  خواهد  برگزار  استان  سطح  در  یکیالکترون  صورتبه

 

 

 

 

 



 

 
49 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

  استان  یاوحرفه  ی فن  آموزش  رکلیمد

  دانش   سطح  یارتقا  منظور  به:  زنجان

 حمل  یعموم رانندگان   یمهارت   و  یتخصص 

 نیشاغل  مهارت  سنجش  ، یاجاده  نقل  و

  زنجان   استان  در  یاجاده  نقل  و  حمل

 . شد برگزار 

 

 منعقده  نامه تفاهم  نمودن  ی اجرائ  یراستا  در

 ی اجاده  نقل  و  حمل  و  یراهدار  سازمان  با

 کار  بازار  به   ماهر  کار  یروین  ورود  به  دنیبخش  سرعت  و  ان یمتقاض  یشغل  و  یاحرفه  تی صالح  نیی تع  هدف  با  و  کشور

 صورتبه  10/06/1401  مورخ  شنبهپنج  روز  در  یاجاده  نقل  و  حمل  و  یراهدار  نیشاغل  سوم   مرحله  آزمون  کشور، 

 .شد  برگزار  استان  سطح  در  یکیالکترون

  در   رانندگان   ی توانمند  و  مهارت  ت، یصالح  یبررس  هدف  با   آزمون  نی ا:  کرد  اظهار  زنجان،  یا   وحرفه   ی فن  آموزش  رکلیمد

 . شد  برگزار  هینقل  لهیوس  یمنی ا  تیوضع  یابیارز  نحوه   بار،   مهار و  ی ریبارگ  نحوه   کنترل

 

 دولت؛ هفته  آغاز با  همزمان

  مهارت   یشورا  یجلسه  نیاول  ی برگزار

  محمدرضا   حضور  با   جرود یا  شهرستان

 یاحرفه   و  یفن   آموزش  رکلیمد  یانصار

 استیر  به  و  شورا  اعضاء  زنجان،  استان

 جرودی ا شهرستان فرماندار  یجعفر

 

  شهرستان   مهارت  ی شورا  ی جلسه  نیاول

 رکلیمد  یانصار  محمدرضا  حضور  با  جرودیا

 گزارش:  تیمحور  با   جرودیا  شهرستان  فرماندار  یجعفر  استیر  به  و  شورا  اعضاء  زنجان،   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 ی دست  ع یصنا  محصوالت  دیتول  ،یتعاون  ی شرکتها  جادی ا  یبررس  جرود،یا  شهرستان  ی احرفه  و   یفن  آموزش   مرکز  عملکرد

 کار   طیمح  در  یکارآموز  طرح  حیتشر  و  نییتب  هدف،   محالت  درآمد  کم  ی هاخانواده  یاقتصاد  ارتقاء   هدف   با  یخانگ  و

 یاندازراه  و  سیتأس  جهت  یخدمات   و   یدیتول  ، یصنعت  یواحدها  انیکارفرما  ها،شرکت  ، یاقتصاد   یها بنگاه  نییتب  ،یواقع

 .شد  برگزار  مذکور  شهرستان  ی فرماندار(  ع)  ی عل  امام  سالن  محل  در ، یکارگاه  نیب  ا ی  و   جوار  مراکز 
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  ارائه   و  یفکر   هم  یجلسه  ی برگزار

  نحوه   قانون  نظرات   نقطه  و  شنهادهایپ

  به   یحقوق  و  یق یحق   اشخاص  یهاکمک

 کشور  یاحرفه  و  یفن آموزش سازمان

 

 

 نقطه  و  شنهادهایپ  ارائه   و  یفکر   هم   یجلسه

 اشخاص  یهاکمک  نحوه  قانون  نظرات

 و  ز یتجه  یمردم   یها  مشارکت  معاون  ییبابا  خان  حضور  با   کشور  ی احرفه  و   یفن  آموزش  سازمان  به  ی حقوق  و  یقیحق

 ترنم   ه یریخ  موسسه  رعاملیمد   ی طاهر  افته،ی  بهبود  یها  یالکل   ه یریخ  انجمن   مؤسس  سیرئ  ی اسد  مدارس،  ینوساز

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  استیر  به  زنجان،   ماندگار  مهر  هیریخ  موسسه  رعاملیمد  ی کاظم  باران، 

 .شد  برگزار  کلاداره  جلسات  سالن  در  زنجان  استان

 

 

  ی استان  نظارت  هیات  یجلسه  نیدوم

  فنی   هایآموزشگاه  و  کارآموزی  مؤسسات

  1۴۰1  سال  در  زنجان  استان  آزاد  ایحرفه  و

  رکل یمد  یانصار  محمدرضا   استیر  به

 سالن  در  استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش

 . شد برگزار جلسات

 

 

 سال  در   زنجان  استان  آزاد  ای حرفه  و   فنی   های آموزشگاه  و   کارآموزی   مؤسسات  یاستان  نظارت  هیات  ی جلسه  ن یدوم 

 اداره   سالهکی  عملکرد  از  یگزارش :  موضوع  با   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  استیر  به  1401

 ی هابخشنامه  و  هادستورالعمل  از  یبرخ  یبررس  و   ح یتشر  دولت،   هفته  داشتیگرام   مناسبتبه   استان  آزاد  یهاآموزشگاه

 ی هاآموزشگاه  ن یمؤسس  یهادرخواست  و  متفرقه  موارد  یبررس  سازمان،  ی مردم   یهامشارکت   و   آزاد  یهاآموزشگاه  دفتر

 .شد  ل یتشک  کلاداره  جلسات  سالن در  استان،   آزاد یا حرفه  و  یفن
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 لمیف  یمل  جشنواره  نیسوم  ی برگزار

  ت یترب  مرکز   توسط  یآموز  مهارت  کوتاه

 ی مرب

 

 

 ،  ی آموزمهارت   فرهنگ  ی ارتقا   منظور  به

 و  ان یمرب  ی پژوهش  یهاتیفعال  توسعه

 آسان  یدسترس  و   موفق  یها تجربه  انتشار

 سال  در  لیذ  یبند  زمان  جدول  مطابق  ی آموزمهارت  کوتاه  لم یف  یمل  جشنواره  نیسوم   ،یا حرفه  و  یفن  یهاآموزش  به

 .شد  خواهد  برگزار  یجار

 

 

 

 

 

  و   اخالق   یخوانکتاب  مسابقه  ی برگزار

  ی هادستگاه  کارکنان  ان یم  ی کارمند  احکام

  در   بار  نینخست  ی برا  استان،  نیا  ییاجرا

 کشور

 

 

 

 یهادستگاه  و   ادارات   کارمندان  ان یم   یاسالم   یزندگ  سبک  ج یترو  و   فرهنگ  ی ارتقا  یراستا   در  ی خوانکتاب  مسابقه 

 .شودیم   برگزار  جامعه   مختلف  اقشار  ن یب  ن یآنال  و  یکتب  صورتبه  یمختلف  یهاقالب   در  یدولت

 حاضر   حال  در  و  بوده  یاکبر  محمود  نوشته  «یکارمند   احکام  و  اخالق»  کتاب  ینترنتیا  مسابقه   ن یا  منبع  است  یگفتن

 زنجان در ید 30 از  مسابقه  نی ا یی اجرا مراحل  و است عی توز حال  در استان یدولت یهادستگاه و  ادارات  کارکنان انیم 

 .شوندیم  انتخاب  یاستان  صورتبه زین  آن   دگانیبرگز  و   شده  آغاز

 

 

 

 



 

 
52 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

 

  یموسو  حضور  با   ی میصم  نشست  ی برگزار

  ، یاستاندار  خانواده  و  بانوان   امور  رکلیمد

  و   یفن  آموزش  رکل یمد  یانصار  محمدرضا

  ن یا  شاغل  بانوان  و  زنجان   استان   یاحرفه

 کلاداره

 

 در  شاغل  بانوان  یادار  گاهیجا  ارتقاء  یراستا  در

 حضور  با   یمیصم  نشست   ،یدولت  یهادستگاه

 و  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  ، ی استاندار  خانواده  و   بانوان  امور  رکلیمد  یموسو

 .شد  برگزار  کلاداره جلسات  سالن  در  کلاداره  ن یا  شاغل   بانوان

  توسعه   درجه  سنجش  جهت  ارهای مع  نیمهتر  از  یکی:  گفت  جلسه   نی ا  در  زنجان  استان   یا حرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 ک ی یاجتماع توسعه  تحقق ی برا باشند ی م  دارا  کشور آن  در زنان که  است ی اریاعت  و تی اهم زانیم   کشور کی یافتگی

 ندیفر  عیتسر  ، یاجتماع  توسعه  تحقق  یبرا  باشند، یم   دارا  کشور  آن  در  زنان  که  است  یاعتبار  و  تیاهم  زانیم   کشور، 

 ر یتأث  قطعا   شود  سته ینگر  سازنده  و   فعال   ی روی ن  عنوان  به  زن  چه  چنان   ،یاجتماع  عدالت  شدن  محقق  و   ی اقتصاد  توسعه

 مابا ی توسعه،مستق  در  زنان  نقش  داشت  خواهد  جامعه   آن  یانسان   ی روی ن  یفیک  و  یکم  شی افزا  و  توسعه  روند  در  یاریبس

 .  شودیم   محسوب  یادیبن  یعامل   یانسان  جوامع   همه  تحول  در  رو  ن یا  از  و  داشته  یبستگ  یاقتصاد   و  ی اجتماع  توسعه  هدف

 

 

 ن یمؤسس با  یشیاند هم   نشست ی جلسه ی برگزار

 خدابنده  شهرستان آزاد یهاآموزشگاه

 
 

 ن یمؤسس  با  یشی اند  هم  نشست  یجلسه

 باحضور   خدابنده،   شهرستان  آزاد  یهاآموزشگاه

 مردم   محترم  ندهینما  ینیحس  البرز  دیس

 ،ی اسالم   یشورا  مجلس  در  خدابنده  شهرستان

 ی اوحرفه  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

 .شد  برگزار دار، یق  شهر  یشورا ی اعضا  از یتعداد  شهرستان،   فرماندار  یتاراس  زنجان،  استان
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  مهارت   سنجش  و  یزیربرنامه   پژوهش،  معاونت

  برگزار   کشور   یاحرفه  و   ی فن  آموزش  سازمان

 کند؛ یم

  ی بازمهندس  یالگو  ی طراح  "یتخصص  ناریوب

  با   کشور  یاحرفه   و  یفن  آموزش  سازمان  ساختار

  بوم  ستیز  تحوالت  و  یقانون  الزامات  به  توجه

 " یاحرفه  و یفن آموزش

 

 و   یقانون  الزامات  به   توجه  با  کشور  ی احرفه  و  ی فن  آموزش  سازمان  ساختار  یبازمهندس  یالگو یطراح  "  یتخصص  ناریوب  

  مهارت  سنجش   و  ی زیر  برنامه   پژوهش،   معاون   وریشهر  نیحس  ی عل  حضور  با   "  ی ا حرفه  و   یفن   آموزش   بوم   ستیز  تحوالت

 سالن   در  12  تیلغا  10  ساعت  از  ، 1401  ماه   وریشهر  پانزدهم  شنبهسه  روز  الم یا  دانشگاه  از  ی نژاد  مراد  ون یهما  توسط

 . شودیم   برگزار  سازمان  مهارت

 .ندینما   مراجعه   http://srn.irantvto.ir/webinar03آدرس  به    12 یال  10  ساعت  توانندازیم   مندان   عالقه

 
 

 

  امام،   با   ثاقیم  دی تجد  دولت،   هفته  مناسبت  به

  ی روب  غبار  و یافشان عطر  مراسم شهدا و ی رهبر

 شد  برگزار شهدا  مزار
 

 

 رکلیمد یانصار  محمدرضا  دولت  هفته  با  همزمان

 همراه   به  زنجان  استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش

  ارشد  مسؤوالن  از  یجمع  محترم،   جمعه  امام

 عطر  مراسم  در  حضور  با  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  کارکنان  و  مراکز   و  واحدها  ادارات،   یرؤسا   ، یاستان

 . کردند  ثاقیم   دیتجد  یاسالم   انقالب  دانیشه  یهاآرمان  با  یروب  غبار  و  فاتحه  قرائت  ضمن  شهدا  مزار  یروب  غبار  و  ی افشان
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  ی تعاون:  یاجتماع  رفاه   و  کار   تعاون،  ریوز  معاون

  و   رفاه  و  تیامن  رشد  توسعه،  لهیوس  و   هدف  ها

 درآمد  عادالنه عیتوز

 

 

 س یرئ  و  یاجتماع  رفاه   و   کار  تعاون،  ر یوز  معاون 

 به   ی ام ی پ  صدور  با   ،یا   حرفه   و   ی فن  آموزش  سازمان

 را   ها  یتعاون  تعاون،   هفته  داشتیگرام   مناسبت

 .برشمرد  درآمد  عادالنه  عیتوز  و رفاه  و  تیامن   رشد  توسعه،   لهیوس  و  هدف

 :است آمده ا«ین  ینیحس  ن یغالمحس»  ام یپ  در:  زنجان  استان یا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  ی عموم  روابط  گزارش  به

 «یالتَّقْو وَ  الب ر    ی عَلَ  تعاوَنوُا»  

 

 

 

  به   زنجان   استان   یاحرفه   و  ی فن  آموزش   رکل یمد  امیپ

 تعاون  هفته مناسبت

 

 فرا  یام یپ یط زنجان استان یا حرفه و یفن آموزش رکلیمد

 ک یتبر  را   تعاون  هفته  و   تعاون  یمل  روز  وریشهر  13  دنیرس

 .گفت

 ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  کلاداره  یعموم   روابط   گزارش  به  

 و  ی فن  آموزش  رکلی مد  "یانصار  محمدرضا":  زنجان  استان

 یمل  روز  وریشهر   13  دنیرس  فرا   یام یپ  در  استان   ی احرفه

  انیمتول  و  اندرکاران  دست  یتمام  به  را   تعاون  هفته    و   تعاون

 . گفت  ک یتبر  یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،   بزرگ   خانواده

 : است آمده  نیچن  ام یپ نی ا  متن  در

 وَالتَّقوى   الب ر    عَلَى   وَتَعاوَنوا
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 :  گرفت صورت دولت هفته مناسبت به

  استان   یاوحرفه  ی فن  آموزش  رکل یمد  دارید

 ثارگران یا خانواده با  زنجان
 

 

 

 و   ی فن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 منزل  در  حضور  با   زنجان   استان   ی احرفه

 شهدا  ی فداکار  و  هارشادت  از  ثارگران یا  خانواده

 . نمود  یقدردان  و   تشکر  مقاومت  و   صبر  از  ثارگرانیا  و

 خانواده  و  شهدا  ی ثارگریا:  گفت  و  دانست  یاله  قیتوف  را  دولت  هفته  در  ثارگرانیا  و  شهدا  معظم   خانواده  با   دارید  یو

 یاسالم   انقالب  و  کشور  به  یخدمتگزار  سند  و  است  ارزش  پر  و  دارد  یادیز  ن یتحس  یجا  ثارگرانیا  یفداکار  و  هاآن  معظم

 . دارد  قرار  زانی عز  شما  دستان  در

 
 

 

  اقدام )    پژوهنده  یمرب  یمل  جشنواره  نی سوم

 یمرب تیترب مرکز توسط( یپژوه

 
 
 
 
 

 ان یمرب  یپژوهش  ی ها   تیفعال  توسعه  منظور  به

 آسان  یدسترس  و  موفق  یها  تجربه  انتشار  و

 ی بند  زمان   جدول  طبق(  یپژوه  اقدام )   1401  سال   در  پژوهنده  ی مرب  جشنواره   ن یسوم   ،یا   حرفه  و  یفن  ی ها   آموزش  به

 .شد  خواهد  برگزار  ی مرب  ت یترب  مرکز  توسط  لیذ
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  حضور  با   مهارت  یمل  مسابقات  دوره  نیستمیب  یشهرستان  مرحله

 . شد  برگزار زنجان  در آموختگان مهارت از  نفر 1۰۴

 

 با  زنجان  استان  ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکل یمد  ی انصار  محمدرضا 

  رشته   19  در  مهارت  یمل  مسابقات  دوره  ن یستمیب  که نیا  انیب

  یفن  رشته  در  کنندگان  شرکت:  کرد  عنوان  شد  اجرا   استان  درسطح

 ، یکیالکتر   ساتیتاس  ک، یگراف  یطراح  یفناور  لیازقب  یوخدمات

 آشپز،   ،یجواهرساز  وب،  توسعه  و   یطراح   مردانه،   ی شگریآرا

 آالت  ن یماش  ینگهدار  رویتعم  ،   cnc  تراش   ،(  یپز  ینیریش)  یقناد

 ی هاستمیس  تیریمد  -  اطالعات  یفناور  مد،   یفناور  ن، یسنگ

 ،یصنعت  کنترل  ، یجواهرساز  ک،یالکترون  شبکه،   تحت

 رقابت  به   استان   مختلف   یهاشهرستان  در   ، یجوشکار  ک،یمکاترون

 . افتندی  راه   یاستان مرحله   به   نفر  43  که  پرداختند

 

 

  فارغ   و  انیدانشجو  یمهارت   یتوانمندساز   هدف  با

 گرفت؛  صورت زنجان استان در ی دانشگاه النیالتحص

  ی شغل  مشاوره  و  یآموز  مهارت  تیریمد  مرکز   افتتاح

(TMC ) ( یانتفاع ر یغ) روزبه یعال آموزش مؤسسه 
 

 

 ( TMC)  یشغل  مشاوره  و   یآموز  مهارت  تیریمد  مرکز

 یانصار  محمدرضا  حضور  با   روزبه  یعال  آموزش  مؤسسه

 مسعود  و  زنجان  استان  یا   حرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 . شد  یاندازراه  شهرستان نیا (  یانتفاع  ر یغ)  روزبه  یعال آموزش مؤسسه سیرئ  ملویکر

 مهارت  تیریمد  مرکز:  گفت  افتتاح   ن یا  هیحاش  در  زنجان  استان   ی ا  حرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد  ی انصار  محمدرضا

  آموختگان  دانش   و  انیدانشجو  ی توانمندساز  هدف   با   روزبه  ی عال  آموزش  موسسه ( TMC)  ی شغل  مشاوره   و   ی آموز

 کردن   فراهم   ،یمهارت  و   یفن   تجارب  ی دارا  و   کارآمد   یانسان  منابع   به   کشور  از ین  کردن   برآورده  یراستا   در  یدانشگاه

 نی همچن  و  انی دانشجو  به  ی شغل  تیهدا  و  مشاوره  خدمات  ارائه  مختلف،   یهارشته   در  ان یدانشجو  مولد  اشتغال  بستر

 . باشدیم  موجود  مشاغل  و هاسازمان  به  ی کارآموز  یهادوره  انجام   به   انیدانشجو  تیهدا

 

 



 

 
57 

 اشتغال   کارآفرینی مهارت،    فصل نامه 

 1401 دومسه ماهه  

 

  مهارتی   توانمندسازی»    یمل  طرح  یاجرا  راستای  در

  کرد یرو  با  ی دانشگاه  التحصیالنفارغ   و  انیدانشجو

  و   ی فن  کلاداره   انیم  جانبه  دو  نامهتفاهم  اشتغال،

 یعال  آموزش  مؤسسه  و   زنجان  استان  یاحرفه

 شد منعقد( یرانتفاعیغ) روزبه

 

 رکل یمد  ،یانصار  محمدرضا  حضور  با   نامهتفاهم  نیا

 رئیس  ملو،ی کر  مسعود  استان،  ی احرفه  و  یفن  آموزش

 یدانشگاه  آموختگاندانش  و   انی دانشجو  ی توانمندساز  یراستا   در  استان،  ن یا (  یرانتفاعی غ)   روزبه  یعال  آموزش  مؤسسه

 ، یفن  تجارب  ی دارا  و  کارآمد  ی انسان  منابع  به   کشور  ازین   برآوردن  رمجموعه،یز  یدانشگاه  ی ها سیپرد  و   واحدها  در

 از   استفاده   دانشگاهی،  مختلف  هایرشته  آموختگاندانش  مولد  اشتغال   بسترهای   سازیفراهم  ،یا حرفه  و   یمهارت

 ان یم   جانبه  دو   نامه تفاهم.  یسازمان   ف یتکال  و   هاتیمامور  انجام   ی راستا  در  ن یطرف  یپژوهش  و  یآموزش  یهاتیظرف

 .شد  مبادله  و   منعقد(  یرانتفاعیغ)  روزبه  یعال  آموزش مؤسسه  و    زنجان استان  ی احرفه  و  یفن  کلاداره
 

  جشنواره  نیهجدهم  در  یاستان  برتر  مقام  کسب

  ی هیکل  ن یب  در  ازیامت  نیباالتر  با  یی رجا  دیشه

  و   یفن   آموزش  کلاداره  توسط  ییاجرا  یهادستگاه

      زنجان استان یاحرفه

 

  در   زنجان،  استان  یاحرفه  و   یفن  آموزش  کل  اداره

 نیششم  یبرا  ییرجا  دیشه  جشنواره  نیهجدهم

 یمعرف  استان   برتر   دستگاه  عنوان  به   یمتوال  سال

 محمدرضا   از  زنجان   محترم   استاندار  یافشارچ  دکتر   شد  برگزار  دولت  هفته  مناسبت   به  که  مذکور  جشنواره  در  شد، 

 .  آورد عملبه  ریتقد  جشنواره،   سیتند  و   لوح  یاهدا   با  زنجان  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش رکلیمد  ی انصار

 تالشگران   از   ر یتقد  و   ییشناسا  و   کشور   یی اجرا  یهادستگاه  انه یسال  عملکرد   یابیارز  منظوربه  ییرجا  دیشه  جشنواره

 به   مختلف  سطوح  در  ییاجرا  یهادستگاه  عملکرد  بهبود  و  یارتقا  فرهنگ  کردن  نهینهاد  یراستا  در  و  خدمت  عرصه

 .شودیم   برگزار  ی ادار  امور  اصالح  ی اجرا شیپا  منظور

 به   روزها  همه :  افزود  باهنر   و   ییرجا  دانیشه  خاطره   و   ادی  داشتیگرام   ضمن   ییرجا  دیشه  جشنواره  در  زنجان   استاندار

 ملت  به   مسؤوالن   و   شده   یجد   توجه  انقالب   معظم   رهبر   و   راحل  امام   ی هاهیتوص  به   تا   است  یخوب  فرصت   دولت  هفته   ژه یو

 .شود  انیب  مردم   خود  توسط   عملکردها قوت  و  ضعف   نقاط  تا  بدهند  یواقع   و   ملموس  عملکرد  گزارش
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  یاحرفه   و  ی فن  آموزش  کلاداره   توسط  برتر   رتبه  کسب

 حجاب و  عفاف حوزه در زنجان  استان

 

 انقالب  یعال  یشورا  و  کشور  محترم   ریوز  هیابالغ  استناد  به

 سازمان  محترم  سیرئ  و  ریوز  محترم  معاون  نامه  و  یفرهنگ

 ی هادستگاه  اقدامات   از   یابیارز  بر   ی مبن  کشور   ی اجتماع  امور

 یدهایبازد  اساس  بر   و   یشهرستان  و  یاستان  ادرات  یی اجرا

 گرفته،   صورت  گانه  10  دستورالعمل  نی همچن  و   آمده  عملبه

 سال  در  زنجان  استان  ییاجرا  یهادستگاه  نیب  در  را  برتر  کسب  عنوان  زنجان،   استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره

 .نمود  کسب  1400

 و  یفن آموزش  خدوم همکاران از تشکر  و  ر یتقد ضمن  زنجان استان ی ا  حرفه و یفن آموزش  رکلیمد ی انصار  محمدرضا

  عدالت  یهاشاخص  ینیگزی جا  یبرا  مستمر  تالش  به  شده،   کسب  یهاگاه یجا  دنیرس  ثمر  به  در  زنجان  استان  یاحرفه

 شان یا. فرمودند دیتاک  اقدام  دست  در  و  ی آت  ی هابرنامه  در ی انقالب  دولت  تحول   سند  با  منطبق گرا  جهینت  و   یمردم   محور

 .گفتند  کیتبر   ،  را   کشور  ییاجرا  یهادستگاه  ری سا  نی ماب حجاب  و عفاف  حوزه   برتر  رتبه  کسب  نیهمچن

 

 

 مدیریت  توسعه  کارگروه  جلسه  نیدوم  ی برگزار

  با  زنجان   استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش  کلاداره

  ریزی   برنامه   و   مدیریت  سازمان  نماینده   حضور

 استان

 

 کل اداره  مدیریت   توسعه  کارگروه   ی جلسه  نیدوم 

 نماینده   حضور  با   زنجان  استان  یا حرفه  و   یفن  آموزش

 است یر  به  استان   یریز برنامه  و  مدیریت   سازمان

 عملکرد  یابیارز  از  یلیتحل  گزارش  ارائه   تیمحور  با  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 و  یآموزش  توسعه   سند   یها برنامه  تحقق   درصد  و   زان یم   عملکرد   گزارش  ارائه   ضعف،  و  قوت  نقاط  یبررس  و   1400سال

 به   ضیتفو  قابل  فی وظا  و  اراتیاخت  خصوص   در  مراکز  شنهاداتیپ  یبررس  و   یی شناسا  مختلف،  ی هابخش  در  یی اجرا

 رتبه  و  طبقه  ارتقاء  دییتا  و  یبررس  ساختار،  اصالح  و  هاتیفعال  سهولت  و  عیتسر  جهت  مختلف  یهاحوزه   در  هاشهرستان 

 . شد  برگزار  کلاداره جلسات  سالن  در  همکاران
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  استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش  رکل یمد  حضور   با

   ؛زنجان

  از   انتیص  و  ی ادار  سالمت  تهیکم  یجلسه  نی سوم

 یشهروند حقوق

 

 حقوق  از  انتی ص  و   یادار   سالمت  ی جلسه  نیسوم 

 استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  یشهروند

 محمدرضا   استیر  به  و  اعضاء  یهیکل  حضور  با   زنجان

 زنجان استان یاحرفه و  یفن آموزش رکلیمد  یانصار

 یهانشست  گزارش  ارائه   ،یشهروند   حقوق  از   انت یص  و   یادار   سالمت   ته یکم  ماهه  6  عملکرد  از گزارش  ارائه :  تیمحور با

  خصوص  در  اعضاء  شنهاداتیپ  و  نظرات  نقطه  یبررس  استان،   سطح  در  شده  برگزار  یجهاد  یهازخدمتیم   ییبرپا  و  یخبر

 .شد برگزار  کلاداره  جلسات  سالن در  یشهروند  حقوق  از  انتیص و   یادار  سالمت  ارتقاء ینحوه

 

  یزبانیم  نمودن  یاتیعمل  یهماهنگ  یجلسه  یبرگزار

 مهارت  یمل  مسابقات  دوره   نیستمیب  یکشور  مرحله

  ی فناور  یهاگروه   در  ی اجتماع  ی شرکا  حضور   با

 ی پز ینیر یش و یی غذا عیصنا اطالعات،

 

 مرحله   یزبانیم   نمودن  ی اتیعمل  یهماهنگ  یجلسه

 با   مهارت  یمل  مسابقات  دوره   نی ستمیب  یکشور

 ی فناور  یهاگروه  در  یاجتماع  یشرکا  حضور

 است یر  به  ، ی پز  ینیری ش  و  ییغذا  عیصنا  اطالعات، 

 .برگزارشد  زنجان  استان یا حرفه  و  یفن  آموزش رکلیمد  ی انصار محمدرضا

 تیاهم  و   گاهیجا  به  تیعنا  با :  گفت  زنجان،   استان  یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا  ابتدا  جلسه  نیدرا

 با   تعامل   ضرورت  و   جامعه   ان یم   در   یمهارت  ی هاآموزش  و  مهارت  ی واال  ارزش  گرفتن   نظر  در  و   مهارت  آزاد  مسابقات

 بهتر  هرچه  ی برگزار  منظور  به   یخصوص  بخش   و  یاقتصاد  ی هابنگاه  با   ش یپ  از  شیب  تعامل  ز ین  و   یدولت  یهادستگاه

 استان  ن یا   ی هالیپتانس  و   ها تیظرف  شناساندن  هدف   با  ی آموز  مهارت  فرهنگ   اشاعه  ضرورت  و  مذکور  مسابقات

 و   پرداخت  مسابقات  گونهنیا   یبرگزار  از   سازمان  اهداف   حی تشر  به   م یبردار  عرصه   ن یا  در  را  ی موثر  ی ها گام  م یتوانیم 

 . کرد  استفاده  هاتیظرف  همه   از  دیبا  استان  نام   ی اعتال  ی برا:    داشت  انیب
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 کلاداره   شنهاداتیپنظام  یجلسه  نیدوم  ی برگزار

 استان یاحرفه  و یفن آموزش

 

 آموزش  کلاداره  شنهاداتیپنظام  یجلسه  نیدوم 

 ته یکم  اعضاء  حضور  با  زنجان  استان  یاحرفه  و  یفن

 یانصار  محمدرضا   استیر  به  و   شنهاداتیپنظام

  در   زنجان   استان  یاحرفه  و   یفن  آموزش  رکلیمد

 .شد برگزار  کلاداره  جلسات  سالن

 ی برخوردار  لحاظ   به   ی انسان  یرو ین  که نیا  با   زنجان   استان   ی احرفه  و   یفن  آموزش   رکلیمد  یانصار   محمدرضا  جلسه   ن یا  در

  در   شرفتیپ  و  بهبود  هرگونه  و  شودیم   محسوب  یسازمان  هر  ییدارا  نیتربزرگ  ینوآور  و  تیخالق  شه، یاند  قدرت  از

 ها سازمان در کارکنان یهاشهیاند و  ی فکر توان: گفت. شودیم  انجام  ی انسان ی روین توسط  یسازمان و  ی فن یهاستمیس

 بکند   را  استفاده  ن یشتریب  نهفته  ی هاهیسرما  ن یا  از  بتواند  که   یتیریمد  و  سازمان  هر  است،   راکد  و   نهفته  ه یسرما  عنوان  به

 یتمام :  داشت  اظهار  ، یمشارکت  تیریمد  نظام  به   اشاره  با   وی.  شد  خواهد  سری م   اشتوسعه  و  رشد  امکان   اندازه  همان  به

 و   ها طرح  قالب  در  را   آن  حاصل  و   کرده   شه یاند  فعاالنه   ی وربهره  ارتقاء   و   مسائل  حل  ی هاروش  درباره  سازمان   افراد 

 سازمان  اهداف  به  دنیرس  یبرا   یشیاندهم  و  یهمفکر  نظام  کی  ق، یطر  نیا  از  که  کنندیم  ارائه  سازمان  به  شنهاداتیپ

 . دیآیم   وجود  به

 

  خبر   زنجان  استان  یاحرفه   و  یفن  آموزش  رکلیمد

  و   ی فن  آموزش   مراکز   در   ی مرب  سرباز   جذب:  داد

 زنجان  استان یاحرفه

 

 به  تیعنا  با:  گفت  خبر  ن یا  اعالم   با  یانصار  محمدرضا

 کل  ستاد  یسو  از  یمرب  سرباز  جذب  هیسهم  صیتخص

 ن ییتع  منظور  به  محدود  صورت  به   مسلح   ی روهاین

 یفن  آموزش  مراکز  ازین  مورد  یانسان  یرو ین  از  یبخش

 ی لیتحص  مقاطع  در  برق  رشته  در  نفر  ک ی  01/09/1401  خیتار  در  اعزام  جهت  دارد  نظر  در  کل  اداره  نی ا  ، ی احرفه  و

 مقطع  وتردریکامپ  رشته  در  نفر   ک ی  و   زنجان  شهرستان  آسانسور   ریتعم  کارگاه   ی برا  برق  ی دکتر  ای  ارشد  یکارشناس

 . دینما  یمرب   سرباز  جذب  به   اقدام  ماهنشان  شهرستان  ی برا  یکارشناس
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  استان   یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کل   ریمد  تیتسل  امیپ

 ینیحس نیاربع  دن یرس فرا مناسبت به  زنجان

 

 

 یا حرفه  و   یفن  آموزش  کل   ریمد  "یانصار  محمدرضا  "

 و  سرور  نیاربع  دنیرس  فرا  یام یپ  صدور  با   زنجان  استان

 با  ارانی  و (  ع)  نیالحس...اباعبدا  حضرت  دانیشه  ساالر

 .   گفت  تیتسل  را  شانیا  ی وفا

 است   لیذ  شرح  به  ام ی پ  متن

 یتعال  بسمه

 "النجاه  نهیسف و   یالهد  مصباح  نی الحس  ان"

 

 

  از   زنجان  استان  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

  مرحله   آزمون   پنجم،  مرحله  هماهنگ  آزمون   ی برگزار

 نامهتفاهم  دوم  مرحله  آزمون  و  ساختمان  صنعت  دوم

  خبر   زنجان   استان  یاحرفه  و  ی فن  آموزش  کلاداره

 داد؛

 

 

 ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 مرحله   آزمون و  ساختمان  صنعت  دوم  مرحله  آزمون پنجم،   مرحله هماهنگ  آزمون:  گفت خبر   نیا اعالم  با   زنجان  استان

 .شد  خواهد  برگزار  زنجان  استان  در  ماه   وریشهر  24  در  زنجان  استان   ی احرفه  و  یفن  آموزش  کلاداره  نامه تفاهم  دوم

 و  دار یق  خرمدره،  یشهرها  حوزه   در  حرفه   39  در  کننده  شرکت   نفر   36۸  با   پنجم   مرحله  هماهنگ  آزمون:  افزود  ی و

 چمران  دیشه  زنجان،   شهر  حوزه  در  حرفه  54  در  کننده  شرکت  نفر  26۸  با   ساختمان  صنعت  دوم   مرحله آزمون  و  زنجان

 دوم   مرحله  آزمون  و  ماهنشان(  ره)  ینیخم  امام  مرکز   و  طارم  یمطهر  دیشه  خدابنده،  یسهرورد  مرکز   خرمدره،   و   ابهر

 ماهنشان  خرمدره،   و  ابهر  چمران  دیشه  خدابنده،   یسهرورد  مرکز  یشهرها  حوزه  ئر  کننده  شرکت  نفر  4۸  با  نامهتفاهم

 .گرفت  خواهند  قرار  یابیارزش  و   سنجش  مورد ماه  وریشهر  24  در  طارم  یمطهر  دیشه  و
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  از   زنجان   استان  یاحرفه  و   ی فن  آموزش  رکلیمد

  مه ین  و  یمتیق  یهاسنگ  تراش  گانیرا  دوره  ی برگزار

 داد؛  خبر  زنجان شهرستان در( تراش دامله)  یمتیق

 یاحرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 و  یفن  آموزش   کلاداره  کهنی ا  ان یب  با   زنجان   استان

 توسعه   سازمان  یهمکار  با  زنجان  استان  یاحرفه

 توسعه   طرح )    ران ی ا  یمعدن   ع یصنا  و   معادن   ینوساز

 . کندیم   برگزار(  کشور  سنگ  گوهر  صنعت

 

 ی ا حرفه  و   یفن  آموزش  مرکز :  نام  ثبت  محل��

 زنجان  شهرستان  الزهرا   خواهران

 مورخ  چهارشنبه:  نام  ثبت  مهلت  نیآخر  ��

1401/06 /30 

 33473001  شماره  با  شتریب  اطالعات  کسب  جهت  ��  

 . دییفرما  حاصل  تماس

 

 

  ی نیکارآفر  و  اشتغال  مهارت،   آموزش  مرکز   افتتاح

  و  نیمعاون  محترم،  استاندار  حضور  با  ییرجا  دیشه

  ی هادستگاه  یهماهنگ  یشورا  ی اعضا  همراه،  أتیه

  و   ی اجتماع  رفاه   و   کار  تعاون   وزارت  تابعه  یاستان

 استان  ییاجرا ی هادستگاه رانیمد از  یجمع

 

 دیشه  ینیکارآفر  و  اشتغال  مهارت،   آموزش  مرکز

 أت یه  و  ن یمحترم،معاون  استاندار  حضور  با  ییرجا

 رانیمد  از  یجمع  و  یاجتماع  رفاه   و   کار  تعاون   وزارت  تابعه   ی استان  یهادستگاه  یهماهنگ  ی شورا  یاعضا   همراه،

 .  شد  افتتاح استان  یی اجرا  یهادستگاه

 الت یتسه ارائه  و  یهمکار با بازارچه جادیا: گفت استان یها تیظرف به اشاره  با مراسم نی ا  در زنجان استاندار یافشارچ

 یامر   جامعه  ریپذ  بیآس  اقشار  از  تیحما  و   یتوانمندساز  امداد،   تهیکم  ، یستی بهز  ، یاجتماع  رفاه  و  کار  تعاون،  دستگاه

 .ستیضرور
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  استان   یاحرفه   و   یفن  آموزش   رکلیمد  کیتبر  امیپ

 مقدس دفاع هفته گرامیداشت مناسبتبه  زنجان
 

 یام یپ  در  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد

 گفت؛  کیتبر  را مقدس دفاع  هفته  دنیرس  فرا

 .است آمده  لیذ  شرح  به  ام ی پ  متن

 یها   حماسه  قاموس  در  واژه   نی آشناتر  نام   مقدس،  دفاع

 . ماند  خواهد  ادگاری   به  ارید  ن یا  شکوهمند  خیتار  در  آن، یهایدالور  خاطرات  که   است  رانیا نی آفر  عزت

 که  شدند  یمقدّس  راه  رهنورد  مان،ی ا  نور  و   اراده  صالبت  با  که  اند  میعظ  حماسه  ن یا  خالقان  فرهنگ،  ن یا  فصل  نیباتریز

 .بود  بقا   و  یجاودانگ  آن،  پاداش

 

 

 گرفت؛  صورت مقدس دفاع هفته در

  مقدس   دفاع  ثارگرانیا  و   رزمندگان  از  لیتجل

 زنجان  استان یاحرفه  و یفن آموزش

 

 

 و  مقدس  دفاع  هفته  داشتیگرام   یناریوب  یجلسه

 یفن آموزش سازمان  در شاغل رزمندگان از لیتجل

 ی انصار  محمدرضا  حضور  با  کشور  ی احرفه  و

 .   شد  برگزار  جلسات  سالن  در  زنجان  استان   یا حرفه  و  ی فن  آموزش  رکلیمد

 از  لیتجل  و  مقدس  دفاع  هفته  داشتیگرام   نیآئ  در  زنجان  استان  ی احرفه  و  یفن  آموزش  رکلیمد  یانصار  محمدرضا

 ران یا  سرافراز  ملت  مقدس  دفاع   سال  ۸  به   اشاره  با  استان  یا حرفه  و  یفن  آموزش  مقدس  دفاع  ثارگرانیا  و  رزمندگان

 در  عاشقانه  دل  و   جان   با   که  است  بوم   و   مرز  ن یا  وریغ  مردان  و   جوانان   ی هارشادت  نیبزرگتر  ادآوری  مقدس  دفاع :  گفت

 .آوردند  وجود به  را  بزرگ  حماسه  ن یا و  ستاند یا دشمن  برابر 
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 پایان
 
 

 ای استان زنجان حرفهکل آموزش فنی و روابط عمومی اداره


