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 آموزش فنی و حرفه ای کشور انتصاب رییس جدید سازمان

یس جدید سازمان آموزش ئبا حکم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ر

 .فنی و حرفه ای کشور منصوب شد

دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با احکام جداگانه 

را به عنوان رئیس جدید سازمان  "دکتر سلیمان پاک سرشت"ای 

شور و محمدامین سازگارنژاد را به عنوان آموزش فنی و حرفه ای ک

 دستیار و مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

دکتر روزبه کردونی با اشاره به اینکه دکتر پاک سرشت عضو هیات 

علمی دانشگاه هستند، اظهارکرد: رئیس جدید سازمان آموزش فنی 

همکاری با دفتر و حرفه ای کشور متولد پیرانشهر بوده و سابقه 

هیات دولت، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و 

  موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد

وی همچنین تصریح کرد: دکتر پاک سرشت مجری پروژه ارزیابی و 

تحلیل مداخله در چالش های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه ای نیز 

 .بوده اند

ید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مسائل منطقه رییس جد

ای در حوزه فنی و حرفه ای،  مسائل، چالش ها و راهبردهای این 

حوزه اشراف دارند و تمرکز مطالعات سیاستی ایشان در خصوص 

 . بوده است "تغییرات بازار کسب و کار و فنی و حرفه ای آینده"

محمد امین سازگارنژاد رئیس سابق سازمان آموزرش فنی و حرفه 

ای کشور نیز در سمت دستیار و مشاور وزیر تعاون،کار و رفاه 

اجتماعی به ویژه در شورای راهبردی در کنار مجموعه سازمان 

 .آموزش فنی و حرفه ای کشور حضور خواهند داشت

برای آرزوی توفیق هرچه بیشتر را  ،ضمن عرض تبریک» 

 .ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خواستاریم

 «نسیم مهارتصلنامه ف

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در آئین 

تودیع و معارفه معاون وزیر و ریاست سازمان آموزش فنی و 

 حرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه ای نقشی بی بدیل در فراهم ساختن 

 ری کشور ایفا می کندزیر ساختهای رشد ، توسعه و بهره و

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در 

مراسم معارفه ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که با 

حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ، 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای را به عنوان اصلی ترین کانون 

خواند که نقشی بی بدیل در فراهم ساختن زیر مهارتی کشور 

 . ساختهای رشد ، توسعه و بهره وری کشور ایفا می کند

وی تحقق عدالت اجتماعی از طریق توسعه آموزشهای مهارتی برای  

جوامع هدف را از جمله برنامه های اولویت دار این سازمان برشمرد 

بردی و دارای و تصریح کرد : توسعه آموزش فناوریهای نوین و راه

اولویت در نقشه جامع کشور و اجرای طرح شایستگی حرفه ای 

از دیگر برنامه   SCDدانشجویان و دانش آموختگان و توسعه مراکز 

  . های اصلی این سازمان به شمار می آید

های برون سازمانی در  منصوری با تاکید بر استفاده از ظرفیت

مورد نیاز بازار کار ، انجام راستای توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای 

  های راهبردی و تقویت و توسعه بخش خصوصی را پژوهش

  .ضروری دانست  بسیار

فاطمه منصوری در ادامه خاطر نشان ساخت : ارتقاء جایگاه سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای با گسترش تعاملات درون مرزی و برون 

جه ویژه به علوم مرزی و بهره مندی از تجارب روز و تکنولوژی ، تو

و فناوریهای جدید و هدایت آموزشها به سمت آموزشهای نرم و 

تاکید به استفاده از فرصت فضای مجازی و تلفنهای همراه و 
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اپلیکیشنها و تولید محتوای الکترونیک در ارائه آموزش و نشر 

فرهنگ مهارت آموزی از ویژگیها و اقدامات اساسی ریاست سابق 

  .حرفه ای کشور به شمار می امد سازمان آموزش فنی و

وی تاکید به آینده پژوهی و شناسایی مشاغل مورد نیاز آتی و 

طراحی استاندارد های آموزشی ، سوق دادن سازمان به سمت 

رکنان های کا سازمانی یادگیرنده و آموزش پذیر ، توجه به شایستگی

خلی های منابع دا و فراهم آوردن فرصت ارتقاء با پرورش توانمندی

های سرمایه  سازمان و استفاده به جا و شایسته از تخصص و مهارت

، از دیگر برنامه های اجرا شده  انسانی فارغ از جنسیت و سن و سال 

توسط محمدامین سازگارنژاد معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش 

  . فنی و حرفه ای کشور عنوان کرد

منزلت و بهبود   ارتقاء مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ، 

مدیران ، برگزاری   معیشت کارکنان ، نشر فرهنگ پاسخگویی

جشنهای خانوادگی کارکنان و ایجاد حس همبستگی بیشتر همراه 

با فراهم کردن امکان بازدید کارکنان از مراکز کشور و اجرای طرح 

نظارت پویا، تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس به پیمانی همچنین 

و مدیران آموزشگاههای   قات انگیزشی روسای مراکزبرگزاری مساب

آزاد را به عنوانه اقدامات خلاقانه ریاست سابق سازمان مطرح و 

شفافیت مالی و جلوگیری از اقدامات پر هزینه منجر به نفع شخصی 

، گروهی و صیانت از بیت المال و نیز انجام سفرهای استانی و بازدید 

ر اقصی نقاط کشور را از جمله از کارگاههای آموزشی سازمان د

اقداماتی دانست که نقشی قابل توجه در تقویت روحیه و ایجاد امید 

در کارکنان سازمان ، ذینفعان ، مخاطبین و تحکیم باور به مدیریت 

  .مدبرانه دولت تدبیر و امید و حمایت از استمرارش داشت

راز در پایان اب مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان  

امیدواری کرد تا با روحیه ای جهادگر و عزمی راسخ به استقبال از 

ریاست جدید سازمان رفته و تمام همت و استعدادمان را مصروف 

 .داشتن سازمانی موفق و پیشرو در اعتلای ایران عزیز نمائیم

 

به همراه  بازدید رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای 

اسلامی از نمایشگاه توانمندی های مهارت آموختگان اداره 

 کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان 

 

دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی 

م سمنان، و حرفه ای کشور به همراه دکتر احمد همتی نماینده مرد

سرخه و مهدیشهر در مجلس شورای اسلامی  با حضور در سازمان 

برنامه و بودجه ، از نمایشگاه توانمندی های مهارت آموختگان اداره 

 کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان بازدید کرد.

دکتر پاک سرشت در بازدید از نمایشگاه تولیدات مهارت آموختگان 

فه ای استان سمنان ، این اقدام استان اداره کل آموزش فنی و حر

سمنان را بسیار تحسین برانگیز خواند و بر ضرورت انجام این فعالیت 

ها به منظور تبیین نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد 

 اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ترغیب کارآموزان جهت حضور در 

ه ها تصریح کرد : باید با استفاده از این قبیل این قبیل نمایشگا

پتانسیل ها ؛ بازار خوبی را برای رقابت مهارت آموختگان ایجاد 

 نماییم .

اقدام ارزشمند  ازضمن قدردانی ، همتی نیز در این بازدید دکتر 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در معرفی توانمندی های 

: باید کارآموزان را از طریق  مهارت آموختگان ، اظهار داشت
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مشارکت در این قبیل فعالیت ها،  برای حضور موثر در بازار کار 

 آماده نمود.

وی ضمن تاکید بر نقش آموزش های فنی و حرفه ای در رشد و 

رونق تولید و اشتغال ، بر حمایت همه جانبه از این آموزش ها  در 

 سطح جامعه تصریح کرد.

، آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان فاطمه منصوری مدیر کل 

هدف از برگزاری نمایشگاه را معرفی تولیدات و توانمندی های 

موختگان این اداره کل عنوان و خاطرنشان ساخت : آنچه آمهارت 

که در این نمایشگاه با توجه به محل برگزاری آن  بیش از پیش 

ن به اهمیت داشت ، معرفی مهارت اموختگان و توانمندی های آنا

ولین کشوری بود که در این زمینه با توجه به مذاکرات ئمقامات و مس

صورت گرفته به نتایج مطلوبی رسیده ایم و در آینده ای نزدیک 

ها و بازارهای  شاهد حضور مهارت آموختگان سمنانی در نمایشگاه

 فروش سطح کشور خواهیم بود.

ان اری سازمنمایشگاه توانمندی های اقتصادی استان سمنان با همک

آذر ماه در محل  3۳لغایت  25برنامه و بودجه این استان از تاریخ 

 گردیده بود.سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار 

 ، توسط جعفر ملککسب مقام کارآفرین برتر کشوری 

کارآفرین  مهارتی معرفی شده از سوی اداره کل آموزش فنی 

 و حرفه ای استان سمنان         

برگزیدگان نخستین جشنواره ملی فراتر از مهارت معرفی شدند. 

نخستین جشنواره ملی فراتر از ، همزمان با هفته پژوهش و فناوری 

مهارت در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای برگزار 

دفتر صورت گرفته توسط  فراخوانطی و این جشنواره  در .شد

نفر از افرادی که با  88 ، ان پژوهش ، طرح وبرنامه درسی سازم

موفقیت و پیشرفتی به برخورداری از آموزش های فنی وحرفه ای 

 د، نموده انکارآفرینی اقدام به یا  ودست یافته در زندگی شخصی 

آثار خود را به دبیر خانه جشنواره ارسال  ،در قالب داستان موفقیت

 نموده بودند. 

از بین  که هیافت همرحله بعد رابه ، نفر  22طی داوری انجام شده 

در پنل های تخصصی مرکز تربیت مربی به مدت ، نفر  16 این تعداد

علیرضا داودی نیا ، زهره )نفر  6روز شرکت کردند که در نهایت  2

جعفر ملک از استان ، و مهین رهنما از استان اصفهان  تقی زاده فخار

شهلا مرادی از  ی، ریحانه ستایش از استان خراسان رضو، سمنان 

ذکر لازم ب .به عنوان برگزیده نهایی انتخاب شدند(استان کردستان 

عفر ملک وفاطمه رجبی از کارآفرینان مهارتی این استان جاست 

         بودند که پس از شرکت در کارگاه کارآفرینی که توسط آقای

کل برگزار  در ادارهکه   ) مربی کارآفرینی استان(مراد علی باقری

ند و با اصول و راه اندازی علمی کسب و کار آشنا گردید حضور داشت

آموزش  نیز در خصوص ارائه زندگی خود در این همایششدند و 

  های لازم را کسب نمودند.
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 معرفی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران مهدیشهر

 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شهرستان مهدیشهر در حدود 

 وکیلومتری شمال شهرستان سمنان در منطقه ای کوهستانی  15

این مرکز جزء اولین . شهرستان مهدیشهر واقع گردیده است  در

ا ب و اسلامی کز سطح استان سمنان بوده است که قبل از انقلابامر

 ته است.نام صندوق کارآموزی فعالیت داش

متر مربع می باشد که حدود  1۳۳۳۳مساحت کل مرکز حدود 

متر مربع سالن آزمون  1۳۳متر مربع فضای آموزشی ،حدود  1۳۳۳

 متر مربع ساختمان اداری را شامل می شود .25۳، و حدود 

 ا  مجدددر آستانه جنگ تحمیلی مدتی غیر فعال بوده و  این مرکز،

 ز سر گرفته است.فعالیت خود را ا 0۳اوایل دهه از 

به عنوان مرکز خواهران و این از  خواهرانمرکز ،  8۳در اواسط دهه

،  نمودمرکز خواهران مهدیشهر فعالیت خود را بطور مستقل آغاز 

 به فعالیتمرکز  زیر نظر اینمرکز خواهران شهمیرزاد نیز  همچنین

 خود ادامه داد.

 :تعداد کارگاههای مرکز ثابت

 مرکز برادران مهدیشهر شامل پنج کارگاه ثابت شامل: 

 : کارگاه برق -1

 

 (کمک برقکار  - plc- نصاب و مونتاژکار تابلوهای برق -برقکار صنعتی)

 : کارگاه لوازم خانگی -2
ر کولر تعمی -تعمیر لوازم خانگی گردنده -)تعمیر لوازم خانگی سرد کننده

 ..( چیلر و-شوفاژگازی پکیج -تعمیر آبگرمکن دیواری–گازی اسپلیت 

 :کارگاه کشاورزی -3

 
ورمی –کشتکار گلخانه –پرورش قارچ دکمه ای –)پرورش زنبور عسل 

 طب سنتی ( -گیاهان دارویی -کمپوست

 : کارگاه ماشینهای الکتریکی  -4

 سیم (–سیم پیچی سه فاز -)سیم پیچی تک فاز

 کارگاه فناوری خودرو    -5

 تعداد مربیان مرکز

مربی حق التدریس و یک سرباز  2مربی ثابت ،   6این مرکز شامل 

  مربی  می باشد .

 تیم سیار

تیم سیار شامل آموزش روستائی ،شعب شهری ،صنایع و 

اصناف،پادگان و جواردانشگاهی می باشد که در هر بخش بیش از 

 پنج رشته آموزش داده می شود.
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کمک های اولیه ویژه کارکنان مرکز  برگزاری دوره آموزشی 

 خواهران دامغانفنی و حرفه ای آموزش 

های اولیه و در راستای آمادگی  با هدف آشنایی کارکنان با کمک

های  آنان در برابر حوادث و بلایا ، دوره ی آموزشی امداد و کمک

اولیه به صورت حضوری در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 

 گردید.دامغان برگزار 

در دوره آموزشی مذکور که با تعامل صورت گرفته با جمعیت هلال 

احمر شهرستان اجرا گردید ، کارکنان مرکز با سر فصل های 

  دند.ش کمکهای اولیه ، احیای قلبی ، خونریزی ، پانسمان و ... آشنا

 دوره ی آموزشی طب سنتی در سلامت خانوادهبرگزاری 

 
سلامت و اهمیت به نقش بنیادین  داشت هفته به مناسبت گرامی

زن در سلامت خانواده، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 

دامغان دوره ی آموزشی طب سنتی در سلامت خانواده را با 

 مربیگری سرکار خانم سپاسی اجرا نمود.

ادارات و فرمانداری شهرستان دامغان  بانوان کارمنددوره در این 

 شرکت نمودند.

 

دوره برنامه نویسی جاوا برای اولین بار در مرکز آموزش برگزاری 

 فنی و حرفه ای خواهران دامغان

نوشته می شود مستقل از سخت افزار و جاوا برنامه هایی که با زبان 

سیستم عامل بوده که علاوه بر طراحی نرم افزارهای تحت ویندوز و 

 مانند اینترنت و شبکه می توان آن را به روی سایر سخت افزارها

 موبایلو حتی وسایل الکتریکی مانند یخچال و ... پیاده سازی کرد.

این دوره  ضمنا جاوا در ساخت بازی های دوبعدی نیز کاربرد دارد.

 ، برای اولین بار در این مرکز بر گزار گردید.

 

بار  برای اولین (یوتریکامپ کی)گراف توریلستریا یدوره برگزاری 

 ه ای خواهران دامغاندر مرکز آموزش فنی و حرف

طراحی پوستر ، کارت ویزیت، طراحی  مواردی نظیردوره  در این

لوگو، جلد و صفحه آرایی مجلات ، بنر، نقاشی دیجیتال ، وکتور ، 

آموزش داده طراحی آیکن ، بک گروند، ....، طرح های سه بعدی،... 

 می شود.
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 خانوارقالی بافی ویژه زنان سرپرست برگزاری دوره آموزشی 

 توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان

 

اهمیت و تاثیر  مبنی برمقام معظم رهبری  تدر راستای فرمایشا

شهرستان با هماهنگی فرمانداری ، اجتماعی اشتغال زنان در جامعه 

و موسسه آبشار عاطفه ها دوره های آموزشی قالی بافی ویژه دامغان 

، در مرکز آموزش فنی و حرفه ای  خانوارنفر از زنان سرپرست  14

  برگزار گردید. خواهران دامغان

اجرای دوره آموزشی حفاظت بهداشت وایمنی  واطفای 

 خواهران  سمنانآموزش فنی و حرفه ای حریق  درمرکز 

 با همکاری مرکزموسسه خدمات ایمنی آتش نشان  سمنان   

فاظت بهداشت وره آموزشی حخوهران سمنان اقدام به برگزاری د

ضمن ارائه  .نمود  اطفای حریق  درمرکز خواهران  سمنان وایمنی  و

روش های  انواع حریق، پیشگیری حریق ، انواع کپسول  و آموزش

مانور کارگاه ، پایان   ی، ، درآموزشدر این کارگاه اطفای حریق 

 .انجام شداطفای حریق 

 

 

در مرکز آموزش  تخصصی فیلمسازی WorkShopبرگزاری 

 فنی و حرفه ای ****

 

تخصصی  workshop ،با دعوت از جمعی از هنرمندان  و اساتید 

کارآموزان برجسته  کارگاه آموزشی،در این  .فیلمسازی برگزار شد

با نظر اساتید انتخاب و در دوره فیلمسازی ، کارگاه تصویر برداری 

 .خیال( شرکت نمودند-)یلدا فیلم کوتاه 2پروژه ساخت   حرفه ای و

این پروژه ها در یکی از خانه های قدیمی که جزء آثار باستانی 

شاهرود محسوب می شود با تعامل اداره میراث فرهنگی به مرحله 

د خواهکوتاه شرکت های تولید رسید و به زودی در جشنواره فیلم 

 نمود.

 برگزاری کلاسهای آموزشی در مناطق اسلامی )مناطق هدف در

توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای ***فرمانداری(

 
سیب های اجتماعی در مناطق هدف فرمانداری ) آبه منظور کاهش 

دوره های آموزشی دوزنده لباس های ورزشی و ، مناطق اسلامی( 

نفر از کارجویان  33با حضور و با همکاری بسیج  ،کیف دوز پارچه ای

 5، در دوره های گذشته  لازم به ذکر است منطقه برگزار گردید .

نفر  8 دوره قبلی ، اشتغال یافته و رشته تریکودوز نفر از کارآموزان 

  .کارگاه تولیدی شده اند سیسموفق به تانیز، 
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بازدید ریاست و کارکنان و مربیان مرکز خواهران سمنان از مرکز 

 خواهران شاهرود

به منظور هم اندیشی و هم افزاریی و تبادل تجربیات موفق مراکز 

فنی وحرفه ای در استان سمنان ، بازدید مرکز خواهران سمنان از 

کارگاه های آموزشی مرکز خواهران شاهرود در آذر ماه سال جاری 

 .صورت گرفت 

برگزاری ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با حضور 

در مرکز  اندار و کلیه دستگاههای اجراییمعاون محترم فرم

 خواهران شاهرود

با توجه به کسب رتبه برتر در سالهای و ه درخواست فرماندار ب

ششمین ، گذشته در امور جوانان توسط مرکز خواهران شاهرود 

با حضور کلیه  ومرکز محل در ، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان 

تگاه دسیک از هر تشکیل گردید. در این جلسه دستگاه های اجرایی 

عملکرد اوقات فراغت جوانان در سه  ارائه گزارشبه های اجرایی ، 

بازدیدی توسط اعضای کمیته از  و در پایان هماه دوم سال پرداخت

 کارگاه های مرکز خواهران شاهرود صورت گرفت

ر از نف 02دوره کارورزی در محیط کار واقعی با حضور  70برگزاری 

توسط مرکز کارجویان در صنوف فعال  شهرستان شاهرود 

 خواهران شاهرود

برگزاری دوره های کارورزی در محیط کار واقعی با همکاری صنوف 

بازرگانی ، عکاسان و تصویربرداران ، صنایع دستی در شهرستان 

شاهرود توسط مرکز خواهران شاهرود صورت پذیرفت در طی 

بازدید میدانی توسط مسئول انجام  ضمنبرگزاری این دوره ها 

 پایانکارآموزان به آزمون ، صلاحیت  ، در صورت تاییدآموزش مرکز 

 شدند.دوره ، معرفی 

خواهران آموزش فنی و حرفه ای بازدید همگانی در مرکز اجرای  

 شاهرود

فنی و حرفه ای دعوت مرکز آموزش  هبو در هفته بازدید همگانی  

) دارای قرارداد آموزش درصد مدارس  0۳بیش از ، خواهران شاهرود 

 .ها بازدید نمودند از کلیه کارگاهدانش آموزان پایه دهم( ، 

و آزمونگر با  KABبرگزاری دوره  آموزشی  کارآفرینی با رویکرد 

در مرکز آموزش فنی و  نفر از مربیان آموزشگاه آزاد 21حضور 

 خواهران شاهرودحرفه ای 

منظور تقویت سیستم آموزشی مدیران و مربیان  این دوره ها که به

آموزشگاه آزاد با مربی گری خانم رضایی منش تشکیل شد بستر خوبی 

 برای در اختیار گذاشتن  تجربیات و تبادل اطلاعات مدیران نیز گردید.
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 برگزاری دوره آموزش جاجیم باف ویژه عشایر

آموزش فنی و  مابین اداره کل در راستای تفاهم نامه استانی فی

حرفه ای و اداره کل امور عشایری استان سمنان، دوره آموزش 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مهدیشهر با در باف جاجیم

 ی سو ازبرای معرفی شدگان ، همکاری اداره عشایری  این شهرستان 

  عشایری برگزار گردید.امور اداره 

دارای نقوش لوزی و راه  جاجیم دست بافته ای است تارنما ) معمولا

ای یا  یا پنبه یین و ظریف پشمگراه( که با استفاده از نخهای رن

از  کیبه عنوان ی یباف جاجیم .شودیاز این دو بافته م یآمیزهای

های رایج در ایران است و از دیرباز بین خانواده یصنایع دست

، پلاس است. جاجیم به عنوان زیرانداز، و عشایر رواج داشته یروستای

ام کوچ گشود و همچنین هنی فرش و رختخواب پیچ استفاده م

عنوان  به یاسباب و لوازم و گاهی جای بندی و جابه عشایر برای بسته

در ایران جاجیم را بیشتر  گیرد.ی بالاپوش گرم مورد استفاده قرار م

اندازند یـا بـه عنـوان  یهای کنار اتاق م و رختخواب یبر روی کرس

 یرویـة لحـاف از آن اسـتفاده مـ یپیـچ روانـداز و حتـرختخـواب 

 عنوان چشم جاجیم را بهی های روستای از خانوادهی کننـد. در برخـ

 .دهندی و جهیزیه نوعروسان هدیه م یروشن

در مرکز  برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای کارآفرینی

 خواهران مهدیشهر

 

هدف آشنایی مهارت کارکاه آموزشی مهارت های کارآفرینی با 

آموزان با نحوه شناسایی  فرصت های جدید و ایجاد کسب و کار 

جدید در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران مهدیشهر برگزار 

منابع  کارگیری خلاقیت،ه گردید. در این دوره افراد با روشهای ب

موجود و تبدیل پذیرش ریسک به فرصت های ناب آشنا شده و 

و کار می شوند همچنین با ارائه محصول یا  آماده ایجاد کسب

خدمتی جدید خواهند توانست به یک نیاز پاسخ داده نشده در 

برای تمامی ، صورت فصلی به جامعه پاسخ دهند. این کارگاه 

مرکز ، در کارآموزان شرکت کننده در دوره های آموزشی آن فصل 

 گردد.برگزار می دو روز ، 

 دگیتشکیل اولین کانون کار و زن

) در قالب شبکه کارآفرینی اجتماعی  اولین کانون کار و زندگی

ای خواهران رسالت( توسط مهارت آموخنگان مرکز فنی و حرفه

مهارت آموختگان رشته های مختلف، پس از  مهدیشهر تشکیل شد.

 سامانه بازار اعضاتولیدات خود را توسط ، عضویت در این کانون 

(www. Mbazar.ir عرضه ) با سانندرمی و به فروش داشته .

انجام  رسالت یاجتماع ینیشبکه کارآفرتوجه به اینکه یکی از اهداف 

تعاملات مالی اعضا در قالب بانکداری اجتماعی و نوین با استفاده از 

مسئولین بانک قرض الحسنه ؛ باشدظرفیت های قرض الحسنه می

اب نمودند و رسالت در مرکز حضور یافته و برای اعضا افتتاح حس

توانند بعد از ثبت سفارش برای تهیه مواد اولیه از بانک اعضا می

 مذکور تسهیلات دریافت نمایند.
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آموزش فنی و حرفه ای مرکز  دربازدید همگانی اجرای 

 گرمسار

شیخ  ودانش آموزان مدارس فردوسی  ،در هفته بازدید همگانی 

مفید ، از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار بازدید 

مربیان جهت آشنایی دانش آموزان با آموزشهای فنی و . نمودند 

حرفه ای توضیحاتی را درمورد حرفه های آموزشی مرکز ارائه 

 نمودند.

بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری 

فنی و حرفه ای کشور از مرکز  اطلاعات سازمان آموزش

 گرمسار

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و توسعه فناوری آقای اردشیری  

به همراه معاونت  اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان از مرکز 

دند در این بازدید نموآموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار 

ایشان از حضور در کارگاههای مرکز و صحبت با مربیان و بازدید 

کارآموزان مرکز از نحوه بکارگیری مربیان جدیدالاستخدام در 

 ند.کارگاههای مرکز ابراز رضایت نمو

 

بازدید مدیرکل محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 

ارتقاء استان سمنان از مراکز برادران و خواهران و مرکز 

 مهارت شهرک صنعتی

سرکار خانم منصوری مدیرکل محترم اداره کل آموزش فنی و حرفه 

ای استان سمنان از مراکز برادران و خواهران و مرکز ارتقاء مهارت 

شهرک صنعتی ایوانکی بازدید نمودند پس از بازدید ، نشست 

صمیمی مدیرکل محترم با کارکنان مرکز گرمسار برگزار گردید و 

مورد وضعیت سازمان ، لزوم بکارگیری تمام توان کارکنان مراکز در 

در پیشبرد اهداف سازمان و همچنین بررسی و پیگیری مشکلات 

 .مرکز توضیحاتی ارائه گردید
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پایش و غربالگری سلامت کارکنان و مربیان اداره کل آموزش 

 فنی و حرفه ای استان سمنان بصورت رایگان 

ت کارکنان و مربیان اداره کل آموزش فنی و پایش و غربالگری سلام

حرفه ای استان سمنان با همکاری شرکت صفامدکیش و شرکت 

تجهیزات پزشکی نوین طب سمنان ، بصورت رایگان در محل این 

 اداره کل صورت پذیرفت . 

در این طرح که بر اساس تفاهم نامه منعقده بین اداره کل آموزش 

فنی و حرفه ای استان سمنان و شرکت صفامد کیش به اجرا در آمد 

 BMI ، فشار خون ، قند خون ، میزان بیش از ده ویتامین در بدن ، 

و درصد چربی و آب بدن کلیه کارکنان ، سنجیده و در قالب پرونده 

ه منظور ارزیابی و برنامه ریزی پزشکی جمع فیزیکی و دیجیتال ب

همچنین تجهیزات پزشکی ویژه سلامت با تخفیف  آوری گردید. 

 ویژه و بصورت اقساطی در اختیار کلیه کارکنان متقاضی قرار گرفت. 

شایان ذکر است این طرح در فاز اول ویژه کارکنان اداره کل آموزش 

یشهر صورت پذیرفت فنی و حرفه ای در شهرستانهای سمنان و مهد

و برای کارکنان و مربیان این مجموعه در سایر شهرستانهای استان 

 نیز ظرف دو ماه آینده به اجرا درخواهد آمد.

 

 پس خارتوران آباد زمان بانوان از نفر 34 برای اشتغال ایجاد

 مهارت فراگیری از

 اب و سمنان استان خمینی امام امداد کمیته با مشترک همکاری با

 بانوان از نفر 5۳ ، محروم مناطق روستائیان سازی توانمند هدف

 مهارت فراگیری ضمن آن اطراف روستاهای و خارتوران آباد زمان

 ای حرفه و فنی آموزش مرکز توسط که خیاطی رشته در لازم های

 . شدند کار به مشغول محل همان در ،  گردید ارائه بیارجمند

 جزو ، آموختگان مهارت از نفر 25 ، طرح اینرایگان  اجرای در

 تجهیزات و ها هزینه کلیه و بودند استان امداد کمیته مددجویان

 اناست ای حرفه و فنی آموزش کل اداره توسط مشترک بصورت لازم

 . گردید تامین ، استان این خمینی امام امداد کمیته و سمنان

 مکان همان در دوره اتمام از پس بلافاصله آموختگان مهارت کلیه

 .  دشدن کار به مشغول ، دارد تریکو البسه تولید به اختصاص که

 بخش توابع از خارتوران آباد زمان  روستای است ذکر شایان

 محروم مناطق جمله از  که باشد می شاهرود شهرستان بیارجمند

 .آید می شمار به سمنان استان
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ساخت کانکس برای منطق زلزله زده توسط مربیان مرکز 

 برادران دامغان

نخستین محموله کانکس اهدایی شامل دو عدد کانکس ساخته شده 

توسط مربیان توان مند مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران دامغان 

 برای مناطق زلزله زده کرمانشاه ارسال شد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان با همکاری کارگاه 

ه ای برادران دامغان و مربیان جوشکاری مرکز آموزش فنی وحرف

متری جهت اهدا به مردم  18عدد کانکس  2توانمند این مرکز، 

 زلزله زده استان کرمانشاه و ثلاث باباجانی ارسال نمود.

رضا مدرسی، محمد مهدی زینتی و محمد تقی رمضانی با  آقایان

محمد آشوری و غلامرضا علی آبادی تحت نظارت  انهمکاری آقای

این عملیات را اجرا و به اتمام  م مرکز برادران دامغان، رئیس محتر

 رساندند.

 برگزاری دوره میوه آرایی  ویژه بانوان در استانداری

دوره آموزش کپسولی مهارت با عنوان میوه آرایی شب یلدا ویژه 

بانوان شاغل در استانداری سمنان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه 

 اعت برگزار شد.س 4ای خواهران سمنان به مدت 

در این دوره شرکت کنندگان با انواع سبک های میوه آرایی آشنا  

در پایان دوره تاییدیه معتبر سازمان آموزش فنی وحرفه ای  شدند . 

 .کشور به شرکت کنندگان اعطا شد

 اقتصادی های طرح نیاز مورد ماهر و متخصص نیروی تربیت

 -ایران گذاری سرمایه فرصتهای همایش نخستین مصوب

  سمنان

 

 کل اداره ، ایران گذاری سرمایه و اقتصادی فرصتهای همایش در

 و متخصص نیروی تربیت  ، سمنان استان ای حرفه و فنی آموزش
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 عهده بر را استان این در گذاری سرمایه مصوب های طرح ماهر

 . گرفت

 هتل در حضور با کل اداره این ریزی برنامه و پژوهش آموزش معاون

 تهایفرص پیرامون تخصصی های نشستشرکت در  و تهران استقلال

 ستانا آتی شغلی فرصتهای شناسایی و بررسی به ، گذاری سرمایه

 . پرداخت

 ناسبمت آموزشی ریزی برنامه لزوم بر تاکید با شاهچراغ حسین سید

 یروین تربیت:  ساخت نشان خاطر آتی و فعلی شغلی فرصتعهای با

 های راه جمله از اقتصادی های طرح نیاز مورد ماهر و متخصص

 .آید می شمار به سمنان استان به گذار سرمایه ورود تسهیل

 

تقدیر از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان به 

  7653عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 

 

در مراسمی با حضور علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، با 

اهدای لوح تقدیر ، از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

 95جشنواره شهید رجایی سال  در برتر دستگاه عنوان به سمنان 

  .تجلیل به عمل آمد

یقینا آموزش های فنی و حرفه ای در توانمندسازی سرمایه های 

ی و توسعه و بالندگی ایران اسلامی عزیزمان جایگاه ارزشمندی انسان

داشته و به طور حتم تلاش مربیان دلسوز، کارشناسان تلاشگر، 

کارکنان ساعی و مسئولان متعهد در بخش دولتی و همچنین 

عملکرد مطلوب کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد و 

ه کسب خشنودی حق مؤسسات کارآموزی فنی و حرفه ای با انگیز

 .تعالی و هم وطنان شریفمان در این راستا نقش مهمی دارد

امید آن است که همواره شاهد حضور مؤثر مجموعه آموزش فنی و 

حرفه ای آن استان در راستای تحقق اهداف توسعه ای دولت تدبیر 

 .و امید و در فضای تلاش و همدلی باشیم

حرفه ای با ریاست تخصصی مدیر کل آموزش فنی و نشست 

 جهاد دانشگاهی استان
  

حسن رهایی رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با حضور در اداره 

 پیرامون کل آموزش فنی و حرفه ای با فاطمه منصوری ، مدیرکل

 گفتگو و دیدار ، استان سطح در مند هدف مهارتی های آموزش ارائه

 .  کرد

دانشگاه ی استان سمنان با در این دیدار حسن رهایی رئیس جهاد 

های مهارتی در توانمند سازی افراد جویای  تاکید بر نقش آموزش

کار ، به تشریح اهداف و برنامه های این نهاد ، در سطح استان 

 پرداخت. 

وی با تاکید به رسالت جهاد دانشگاهی در راستای آموزش و پژوهش 

ر شهرستان ، به راه اندازی مرکز درمان سرطان مبتنی بر فرد د

 مهدیشهر اشاره کرد و گفت : این قبیل برنامه ها ، به عنوان اولویت
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های این نهاد در حوزه پژوهش و فناوری بوده که با حمایت های 

  آمد خواهد دست به آن از خوبی نتایج  منطقه ای ،

های جهاد دانشگاهی استان در حوزه  تیوی در ادامه به تشریح فعال

ها ویژه عموم  نشان ساخت : این آموزشآموزش پرداخت و خاطر

مردم ، کارکنان دولت و دانشجویان ارائه می شود که هدف از آن 

 . باشد می مختلف های زمینه در افراد سازی توانمند ، 

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در 

این نشست ضمن بیان پتانسیلهای آموزش فنی و حرفه ای در سطح 

 استان سمنان ، اظهار داشت : این سازمان به عنوان متولی آموزش

 کار نیروی  های غیر رسمی ، رسالت توانمند سازی و ارتقاء مهارت

این راستا برنامه های مختلفی را بصورت  در و دارد عهده بر را بازار

 ملی و منطقه ای به اجرا درآورده است.

 مختلف هدف  های وی به اجرای طرح های آموزشی ویژه گروه

 تا است شده برآن سعی ، ها طرح این اجرای در:  افزود و کرد اشاره

 هر مهارتی های آموزش ، واقعیت بر مبتنی و دقیق نیازسنجی با

اس نیاز بازار کار و منطبق با استاندارهای دنیا ارائه اس بر را گروه

دهیم که ارزش و اعتبار مدرک فنی و حرفه ای در جوامع بین المللی 

 ، به همین علت می باشد. 

، موازی کاری را آفت بهره وری دانست و تاکید کرد خانم منصوری 

های مهارتی تحت لوای یک استاندارد ،  : راهبری و تجمیع آموزش

کاهش موازی کاری های کلان ، اثر بخشی و بهره وری مطلوب را  با

 به دنبال خواهد داشت. 

 ضرورت به اشاره با  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

 منض اینکار با:  ساخت نشان خاطر استان در مهارت شورای تشکیل

 ایراست در حرکت با ذیربط دستگاههای ، منابع اتلاف از جلوگیری

 خروجی بهتری را نصیب جامعه و مردم خواهند کرد.  ، یکدیگر

فاطمه منصوری با بیان اینکه ، اهداف جهاد دانشگاهی و اداره کل 

آموزش فنی و حرفه ای ، در راستای یکدیگر است گفت : باید با 

بررسی کارشناسانه ، موانع و نقاط ضعف را شناسایی در راستای هم 

 .  افزایی بیشتر گام برداریم

شایان ذکر است در این نشست مقرر گردید همکاریهای دو دستگاه  

در زمینه های آموزشی و پژوهشی با برگزاری نشستهای کارشناسی 

گسترش یابد و جهاد دانشگاهی با استفاده از ظرفیتهای رسانه ای 

خود ، زمینه های نشر و توسعه فرهنگ مهارت آموزی را در سطح 

 استان فراهم نماید .

کسب عنوان سازمان الکترونیکی برگزیده توسط اداره کل  

 آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان موفق به کسب 

شرکت و نهاد  14۳۳در بین  "سازمان الکترونیکی برگزیده  "عنوان 

ن همایش شرکت اتوماسیون اداری چارگون هفتمی دردولتی گردید. 

که در در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد  

شرکت و نهاد دولتی  14۳۳ "نشان سازمان الکترونیکی برگزیده "

اعطا شد و  "اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان  "به 

لوح تقدیر توسط شاهین طبری رئیس هیت مدیره شرکت چارگون 

آموزش فنی و حرفه ای استان  فاطمه منصوری مدیر کل "به 

 .اهدا گردید "سمنان
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 نکات مدیریتی

 .نگذارید اشتباهات کاری، شادی را از شما بگیرند

های غیرقابل انکار که باعث کمتر شدن احساس یکی از واقعیت 

واقعیت آن است  .شود، اشتباهات کاری استشادی در محل کار می

که هیچ کدام از ما مصون از اشتباه کردن نیستیم و امکان اتخاذ 

تصمیمات نادرست و اقدامات اشتباه از طرف هر فردی وجود دارد. 

در این میان نحوه برخورد افراد با اشتباهات خود و دیگران دارای 

اهمیت تعیین کننده است که تا حد زیادی از بروز خسارات بیشتر 

 کند. ی میجلوگیر

در ادامه پنج توصیه برای برخورد بهینه و عاقلانه با اشتباهات ارائه 

 شده است. 

بپذیرید قبل از آنکه همه از آن مطلع شوند: دیل  را اشتباهتان -1

چگونه با دیگران دوست »کارنگی در کتاب مشهورش تحت عنوان 

رای بکند که بهترین راه پیشنهاد می« شوید و در آنها نفوذ کنید

مدیریت و برخورد با اشتباهاتمان این است که باید قبل از اینکه 

دیگران از اشتباه ما آگاه شوند و نسبت به آن واکنش نشان دهند 

آن اشتباهات را بپذیریم و در اسرع وقت نسبت به اصلاح امور اقدام 

 کنیم. 

تلاش نکنید که اشتباهاتتان را پنهان کنید: یکی از چیزهایی که  -2

کند انکار اشتباهات افراد و تلاش دیران مافوق را بسیار عصبانی میم

آنها برای پنهان کردن اشتباهاتشان است. واقعیت این است که یک 

اشتباه هر چقدر هم پنهان بماند روزی افشا خواهد شد و فردی که 

مرتکب اشتباه شده است دچار استرس و ترس از افشا شدن آن 

که به جای پنهان کاری در جهت حل خواهد بود؛ پس چه بهتر 

 مساله گام برداشت. 

 ماش به اشتباهاتتان جبران برای دهید اجازه تانتیم اعضایبه  -3

م به طور حتاید بهکمک کنند: هنگامی که پذیرفتید اشتباه کرده

کمک نیاز خواهید داشت. بعضی از ما نسبت به اینکه دیگران 

گیریم اما در واقع کسانی می بخواهند به ما کمک کنند موضع منفی

 رنجانیم. در این زمان بایداند، میرا که داوطلبانه به کمک ما شتافته

به یاد داشته باشیم که زیردستان و اعضای تیممان برای کمک به 

های اند و باید از پتانسیلما در رسیدن به اهداف مقرر استخدام شده

 آنها به بهترین نحو استفاده کرد. 

بروید: آنچه کسانی را که از اشتباه  مساله حل سراغ سریع یخیل -4

کند تعلل ما برای حل مشکلات ناشی تر میاند عصبانیما مطلع شده

ترین اولویت کاری پس از پذیرفتن از اشتباه است. پس مهم

اشتباهمان، اقدام فوری در جهت حل مساله است تا از وخامت اوضاع 

 کاسته شود. 

 انترفته دست از اعتبار و اعتماد تقویت و بازگشت راستای در -5

گام بردارید: این کاملا طبیعی است که زیردستانتان پس از علنی 

شدن اشتباهی که از شما سر زده است تا حدی اعتماد خود را به 

شما از دست بدهند. پس لازم است با یک بازگشت مقتدرانه و موفق 

تیمتان از بین ببرید و همه  اعتمادی را در میان اعضایهرگونه بی

 .های پی در پی آینده آماده سازیدرا برای پیروزی
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