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 شورا های روستا در شاهروداعضاء  جلسه با دهیاران و

 

 تعهد های آموزشی و نیاز سنجیاجرای  به منظور 

جلسه ای با حضور  ،درسطح روستاها 91سال  مهارتی

شوراهای اسلامی روستاهای بخش اعضاء دهیاران و 

آقای ذوالفقاریان آموزش اداره ئیس رو مرکزی و بسطام  

، خانم ترحمی کارشناس آموزش روستایی اداره کل  و 

برگزار در مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران شاهرود 

 .گردید

مرکز جناب آقای اکبری ضمن ئیس در این جلسه ر 

فنی و  اره کل آموزشادانسیل تها و پ معرفی توانمندی

دقیق و واقعی  نیازسنجی لزوم بر ، و مرکز  حرفه ای

روستایی جهت اجرای دوره های مرکز در سطح  آموزش

خواستار همکاری و تعامل بیش از پیش تاکید و  روستا

 دهیاران گردید. 

تاکید بر شعار انقلاب و  باآقای  ذوالفقاریان  در ادامه 

امکانات  موضوع تامین ،توجه به اقشار ضعیف  اهمیت

را عنوان نموده و بر اهمیت آموزشی در خود روستاها 

اجرای در دهیاران و شوراهای محترم نقش  نقش

نیاز  و مرتفع نمودنآموزشها و تعهدات آموزشی مرکز 

 تاکید نمودندهای آموزشی روستائیان 

ضمن استقبال از اسلامی نیز شوراهای اعضای دهیاران و 

ی و اشاره به اینکه آموزشهای فنی و دوره های آموزش

خواستار ، حرفه ای رابطه مستقیم با اشتغال دارد 

داخل برگزاری جلسات متعدد و برگزاری دوره ها در 

اعضای کلیه دهیاران و  ، جلسه  روستا شدند. در پایان

  از کارگاه های مرکز بازدید نمودند. سلامی شوراهای

 

با  ای برادران شاهرودرئیس مرکز فنی و حرفه دیدار

 شهردار 

 
آموزش مرکز ظرفیت های آموزشی معرفی در راستای 

؛ آقای اکبری رئیس فنی و حرفه ای برادران شاهرود 

مهندس احمدی  آقای با شهردار شهر شاهرود مرکز ، 

 دیدار و گفتگو کرد.
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ها و  ضمن معرفی توانمندیآقای اکبری  ،در این دیدار 

خواستار تعامل بیشتر با شهرداری ،  پنانسیل مرکز

  گردید.

اسقبال از همکاری با مرکز و ضمن نیز  آقای احمدی  

تاکید بر  با، از زحمات آموزش فنی و حرفه ای تشکر 

پیشنهاد  ، اشتغال جوانان  لزوم کسب مهارت به منظور

 ها و المان جهت افزایش انگیزه کارآموزان ، طرح نمود

ه های مرکز و مهارت های سطح شهر توسط کارگا

های  کلیه طرحهمچنین  .آموختگان ساخته شود 

توسط شهرداری خریداری و در سطح  کارآموزانخلاقانه 

 .شهر نصب گردد

در پایان هدیه ای از دستاوردهای کارآموزان مرکز با 

شهروند یک مهارت تقدیم شهردار محترم  شعار هر

  گردید.

 

دبیر کمیسیون ماینده مردم شاهرود و میامی و ن

  :اقتصادی مجلس شورای اسلامی

قویت و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای ، ت

 موثرترین راه ورود به بازارهای جهانی 

سید حسن حسینی شاهرودی ، نماینده مردم شاهرود و 

میامی و دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 

به همراه سید محمدرضا هاشمی فرماندار شاهرود و  ،

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

سمنان ، با حضور در مراکز آموزش فنی و حرفه ای 

خواهران و برادران شهرستان شاهرود ، ضمن بازدید از 

نمایشگاه توانمندیهای مهارت آموختگان شاهرودی ،  

جموعه را مورد بررسی قرار پتانسیل های آموزشی این م

 دادند. 

سید حسن حسینی شاهرودی در این بازدید ،تقویت و 

توسعه آموزش های فنی و حرفه ای را به عنوان 

مؤثرترین راه ورود و حتی رقابت در بازار های جهانی بر 

ها چنانچه  می  شمرد و تصریح کرد : همه دستگاه

صورت کی خواهند در حوزه تولید و اشتغال اتفاق مبار

ی و باید برای تقویت و توسعه آموزش های فن پذیرد،

دبیر کمیسیون اقتصادی  .حرفه ای و مهارتی تلاش کنند

مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فنی و حرفه ای 

گفت : هر چند در چهل ، جایگاه عمیقی داشته و دارد 

های زیادی در این حوزه  سال اخیر ،  شاهد فراز و نشیب

اما با اهتمامی که دولت در چند سال اخیر داشته  بودیم ،

، می توان گفت که  فنی و حرفه ای نقش اساسی و 

 تاثیرگذاری را در امر اشتغال ایفا خواهد کرد. 

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی  

با اشاره به دلایل عدم توفیق در بازارهای جهانی ، اظهار 

 داشت : 

و تولید محصولات قابل ارائه در بازار های  برند سازی

 های مهارتی لازم و همکاری جهانی ، نیازمند آموزش

های گسترده بین بخشی می باشد که در این زمینه ، 
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فنی و حرفه ای و برنامه ریزی های آموزشی آن  بیش از 

 پیش اهمیت می یابد . 

وی همچنین ارائه آموزش های نوین و خروج از شیوه 

موزش  سنتی  به سمت شیوه های مدرن و های آ

راهکاری مؤثر در راستای توانمند ، آموزشی جدید را 

سازی و انتقال دانش مهارتی عنوان کرد و افزود : سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای باید  تنها مجموعه و مرجعی 

باشد که به عنوان نهادی رسمی و مسئول در این زمینه 

 نیروی کار کشور ارائه دهد . استاندارد های لازم را به 

فاطمه منصوری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

سمنان نیز در این بازدید با بیان مسایل پیش روی 

آموزش فنی و حرفه ای در شهرستان شاهرود ، حمایت 

 ولین اجرایی این شهرستان را خواستار شد . ئمس

شایان ذکر است ، تامین فضای مناسب جهت ارائه  

محصولات و خدمات مهارت آموختگان اشتغال یافته و 

حمایت از آموزش های مهارتی با نگاهی ویژه به تامین 

نیازهای آن از طریق ظرفیتهای شهرستانی ، از جمله 

 موارد مطرح شده در این بازید به شمار می آمد. 

 اداری با حضور مدیر کلبرگزاری جلسه شورای  

 

 

 

 

 مراه ه آموزش فنی و حرفه ای استان به مدیر کل محترم

فنی و حرفه ای برادران مهدیشهر  از مرکز ، هیئت همراه 

مرکز شرکت  اداری در جلسه شورای آن، و پس از  بازدید

 نمودند .

ضمن ارائه  آقای اتوکش، رئیس مرکز، در این جلسه 

اقدامات انجام شده در سال  گزارشی از فعالیت ها و

را نیز  تیبرنامه های پیش بینی شده برای سال آ، جاری 

، سرکار خانم منصوری ، ادامه مدیر کل  رد بیان نمودند.

همکاری جهت به ضمن تقدیر و تشکر از همه همکاران 

به بیان  ،ماموریت های سازمانی پیشبرد رسالت ها ودر 

 پرداختند. سیاستهای سازمان در سال آتی

مرمت مسجد مرکز توسط کارآموزان صنعت 

 ساختمان

 

 

 

 

مرکز برادران مهدیشهر با همکاری آزمون دهندگان 

اختمان و همت و همکاری دیگر کارکنان اقدام سصنعت 

سنگ کاری دیوارها و ساخت و به مرمت نماز خانه مرکز 

  تند.، پرداخمحراب 
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 یاز روند ارائه آموزشها شهریفرماندار مهد دیبازد

  یمهارت

 

و حرفه  یاز مرکز آموزش فن دیدر بازد شهریمهد فرماندار

 ی، بر توسعه آموزشها شهریبرادران شهرستان مهد یا

منطقه ،  یلهایشهرستان  مطابق با پتانس نیدر ا یمهارت

 کرد.  دیتاک

 یبه همراه فاطمه منصور شهریفرماندار مهد یحسن ارگ

استان سمنان ، ضمن  یو حرفه ا یآموزش فن رکلیمد

مرکز آموزش  یآموزش زاتیها و تجه از کارگاه دیبازد

ها  ، چالش شهریبرادران شهرستان مهد یو حرفه ا یفن

به مردم  یمهارت یموجود در  ارائه آموزشها لاتو مشک

 قرار دادند.  یمنطقه را مورد برررس نیا

استان  یو حرفه ا یآموزش فن رکلیمد یمنصور فاطمه

 ی، ارائه آموزشها نکهیا انیبا ب دیبازد نیسمنان ،  در ا

، خواستار  ردیگ یصورت م یسنج ازیبر اساس ن یمهارت

منطقه  یآموزش یازهایجهت اعلام ن یبخش نیب یهمکار

مؤثر و  یمهارت یبه منظور گسترش و توسعه  آموزشها

 . دیکارآمد گرد

، روند   دیبازد نیدر ا زین شهریفرماندار مهد یارگ حسن

شهرستان را مثبت  نیدر ا یمهارت یارائه آموزشها

،  ربطیذ ینهادها یکرد با همکار یدواریو ابراز ام یابیارز

و  ازهایمتناسب با ن یو حرفه ا یفن یآموزشها

 منطقه ، به مردم ارائه گردد. یواقع یلهایپتانس

از آن  یکه قسمت نیدرجز یاز مجتمع گلخانه ا دیبازد 

برنامه  گریآلوئه ورا اختصاص دارد ، از د اهیبه کشت گ

و  یآموزش فن رکلیو مد شهریفرماندار مهد دیبازد یها

 آمد.  یاستان سمنان به شمار م یحرفه ا

استان  یو حرفه ا یذکر است اداره کل آموزش فن انیشا

 ژهیداشتن دو مرکز مستقل و اریسمنان ، با در اخت

مرکز دو  کیو  شهریخواهران و برادران در شهرستان مهد

 یمهارت یها ، آموزش رزادیساز در شهم ریمنظوره خ

شهرستان و مناطق اطراف آن ارائه  نیرا به مردم ا گانیرا

 دهد. یم

 شهدای یادواره دومین های تندیس سازی آماده

 مقدس دفاع

 

 

 

 

 

 

 از تجلیل وبه مناسب دومین یادواره شهدای دفاع مقدس 

 سمنان استان ای حرفه و فنی آموزش کل اداره ایثارگران

 و مربیتندیس های سوخت نگار شهدا جهت اهدا توسط 

 حرفه و فنی آموزش مرکز چوب صنایع کارگاه کارآموزان

 .آماده گردید دامغان خواهران ای
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وحرفه  یمرکز آموزش فن نیمابیجلسه ف یبرگزار

و  یفرهنگ راثیخواهران دامغان و اداره م یا

 شهرستان دامغان یگردشگر

در این جلسه که به منظور بررسی تفاهم نامه فیما بین 

دو سازمان فنی و حرفه ای کشور و میراث فرهنگی و 

خلیل نژادی رئیس  خانم ،گردشگری کشور برگزار گردید

بر حذف  ،آموزش فنی و حرفه ای خواهران دامغان مرکز

ازی کاری این دو نهاد دولتی تاکید و ارتباط تنگاتنگ مو

میان این دو مجموعه را در راستای اجرای دوره های 

آموزشی اشتغال زا ویژه هنرمندان شهرستان خواستار 

 شد.

 خانم داوودیان رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری

ضمن ابراز رضایت از همکاری دو جانبه  شهرستان نیز

ی فنی و حرفه ای جهت تاسیس و راه همکار ستارخوا

اندازی شرکت تعاونی ویژه هنرمندان دامغانی و مشارکت 

 های فصلی گردید. در برپایی نمایشگاه

یدر نظام ادار یحقوق شهروند یدوره  یبرگزار

 

حقوق شهروندی در نظام "بخشنامه اجرای ر راستای 

کارکنان دوره ی آموزشی حقوق شهروندی ویژه  "اداری

مراکز دامغان در مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 

 دامغان اجرا گردید.

در دوره ی مذکور به لزوم آشنایی کارکنان و شهروندان 

به حقوق و تکالیف نحوه برخورد همکاران در استیفای 

حقوق ارباب رجوع و نحوه ی مواجهه مردم با کارکنان 

 ر گرفت.خدوم دولت مورد بحث و تبادل نظر قرا

 انیکارکنان و مرب ژهیو ییلدایمراسم  یبرگزار

 مرکز
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به مناسبت شب یلدا و به منظور مرکز خواهران دامغان 

ایجاد نشاط و وحدت بین کارکنان مرکز اقدام به 

برگزاری مراسم یلدایی ویژه کارمندان و مربیان این مرکز 

 نمود.

 ندهینما ژهیگذر مهارت  کارتوناژ و یدوره  یبرگزار

 بانوان ادارات در دهه فجر 

دهه فجر انقلاب مرکز آموزش فنی و  الله به مناسبت ایام

حرفه ای خواهران دامغان اقدام به برگزاری کلاس گذر 

مهارت ساخت جعبه تزئینی و فانتزی)کارتوناژ( ویژه 

 نماینده بانوان ادارات شهرستان نمود.

 

 

 

 

 

  اجرای دوره آموزشی حفاظت بهداشت وایمنی

 درمرکز خواهران  سمنان  

 

رایزنی های انجام شده با موسسه خدمات  مکاتبه و با

دوره آموزشی بهداشت  ،ایمنی آتش نشان  سمنان 

در مرکز خواهران سمنان ، اطفای حریق   وایمنی و

 گردید.برگزار 

در ، مدرس دوره ، آقای نوین  ،  این دورهطی در  

،   از آنپیشگیری  و چگونگی خصوص انواع حریق

ه روش های اطفای حریق ب شناخت انواع کپسول  و

  را ارائه دادند.صورت تئوری آموزش لازم 

نقاش روی پارچه  موزان کارگاه طراح وآبازدید کار

   هنرهای تجسمیموزشگاه  آ مرکزخواهران سمنان از
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روی پارچه مرکز  یکارگاه طراح و نقاشکارآموزان 

نگارستان هنرهای تجسمی   هخواهران سمنان از آموزشگا

 شمس بازدید کردند .

نقاشی روی  به صورت حرفه ای در زمینه این آموزشگاه 

 آموزش می پردازد.احی به طر بوم و

 کارگاه روش سایه زدن طرح کاراموزان در در این بازدید 

 نمودند.شرکت ها و مناظر نقاشی 

 فروشگاه یک روزه  دستاورد نمایشگاه وبرپایی 

 های مهارت آموختگان صنایع دستی 

 

 

 

 

 

 

مرکز آموزش فنی وحرفه ای صنایع دستی کار آموزان 

اقدام به برپایی نمایشگاه و فروشگاه از خواهران سمنان 

 محصولات خود در محل مرکز کردند.

میلاد با سعادت حضرت مناسبت ه در این نمایشگاه که ب

آموزش کپسولی جواهر  برگزارشد( سلام الله علیهازهرا)

به بازدید کنددگان ارائه نقاشی روی سنگ  ساز سیمی و

 شد.

 

سکونت گاه آموزشی  های  مراسم اختتامیه دوره

 غیر رسمی کهنه دژ

افت  گلیم بافی ،بهای آموزشی مراسم اختتامیه دوره 

 در ،سازنده تولیدات نمدی دست دوز پوشاک دومیل و

برگزار سمنان  محله  کهنه دژ گاه غیر رسمی در نتسکو

بازدید از گارگاه گلیم بافی  با حضور فرماندار محترم شد.

از دیگر  ی،مدیران دستگاههای اجرای وجناب آقای دانایی 

 در فوقهای  دوره . رفتیانجام پذ هبرنامه هایی بود ک

راستای طرح کاهش آسیب های اجتماعی در محله 

 گردیده بود. مذکور، برگزار

 ایجاد کارگاه تولیدی پوشاک )فدک( در فولادمحله

 

یجاد توسعه پایدار و اشتغال در با توجه به اینکه ا

روستاها از اهداف و برنامه های راهبردی دولت 

هدایت کارآفرینان به این سمت و بکارگیری از .است

ظرفیت های مردمی در روستا  باعث رفع بسیاری از 

می شود. در همین راستا کارگاه تولیدی مشکلات  آنها 

پوشاک در فولادمحله راه اندازی ،که فضای آن توسط 

حوزه مقاوت حضرت رسول)ص( شهمیرزاد وتجهیزات 

آن توسط تولیدی فدک تامین شده است. با ایجاد این 

نفر از مهارت آموختگان فنی و حرفه ای در 21کارگاه 

 روستای فولادمحله مشغول به کار شدند.
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ما  "برگزاری نمایشگاه اقتصاد مقاومتی با عنوان

 "می توانیم
 

مهارت آموختگان حرفه صنایع دستی )نقاشی روی 

سنگ، دوخت کیف های چرمی( مرکز آموزش فنی و 

حرفه ای خواهران شهمیرزاد تولیدات خود را در 

جهت عرضه   "ما می توانیم "نمایشگاه اقتصاد مقاومتی 

د. در این نمایشگاه که در و فروش به نمایش گذاردن

محل سالن گل نرگس حوزه مقاومت بسیج حضرت 

رسول)ص( در شهمیرزاد برگزار گردید علاوه بر غرفه 

های صنایع دستی  از غرفه های صنایع تولیدی)پرورش 

ماهیان زینتی، تولید کننده خانگی میوه خشک( و غرفه 

 نمایش عکس اقتصاد مقاومتی رونمایی شد.

به همت حوزه مقاومت بسیج  "می توانیمما "نمایشگاه

با  96حضرت رسول)ص( شهمیرزاد دایر و در بهمن ماه 

حضور سردار سرتیپ فضلی جانشین سازمان بسیج 

 مستضعفین افتتاح گردید.

جرای سفره هفت سین از دستاورد های ا

 کارآموزان 

مرکز  91ایام نوروزی سال همزمان با نزدیک شدن به 

خواهران شاهرود جهت گرامی  4شماره فنی وحرفه ای 

داشت این ایام و معرفی دستاورد های کارآموزان مرکز 

سین از رشته های آموزشی مرکز  1سفره هفت سینی با 

و آموزشگاه های آزاد به شرح سوخت نگار ، سرامیک 

ساز ، سفالگر به روش چرخ پایی و برقی ، سازنده پاپیه 

 سینی قلم زنی  به ماشه ، سوزن دوزی ، سنگ تراشی ،

 .در معرض دید عموم قرارداد ،های نوروزی  مراه المانه

خواهران شاهرود  مهارت آموختگان مرکز همکاری

 در نماکاری و زیباسازی شهری 
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به منظور زیبا سازی شهر و اشتغال بانوان در شهرستان 

در  ی مسابقه و آزمون ورودی راز برگزا پسشاهرود و 

سه نفر از مهارت آموختگان ، شهرداری شهر شاهرود 

معرق کاشی و سرامیک و سرامیک ساز موفق به حرفه 

ترمیم و بازسازی کوزه نمادین شهر در محل سه راه 

و از شهردار محترم تقدیر نامه دریافت و  شدهمعلم 

 نمودند.

شرکت در نمایشگاه نوروزی در دبیرستان نوزده 

 دی 

در راستای ، ی و جذب مهارت آموز آشنای به منظور

مرکز فنی و  ، یک مهارت ؛طرح هر دانش آموز اجرای 

 تشکیل و تجهیز یک شاهرود اقدام به  خواهرانحرفه ای 

در غرفه از کلیه دوره های قابل اجرا در این طرح 

 ، نمود.نوزده دی  نمایشگاه نوروزی دبیرستان

 اشتغال خانگی و مجازی مهارت آموختگان مرکز

 فنی و حرفه ای خواهران شاهرود

 

مهارت آموزان بعد از گذراندن دوره های  چهار نفر از

آموزشی تزیین و دکور ، سرامیک ساز ، سازنده تولیدات 

چرم دوز با دست ، کیف دوز پارچه ای ، عکاسی 

، با راهنمایی دیجیتال ،سوخت نگار و منبت و معرق 

ایجاد کانال  اقدام بهمسئول آموزش و رهگیری مرکز ، 

 تلگرامی و تولید خانگی نمودند .

برگزاری کلاس های آموزشی بانوان در مناطق 

 پایلوت فرمانداری 
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باتوجه به لزوم برگزاری دوره های آموزشی جهت قشر 

درخواست بنا به کم درآمد و آسیب پذیر جامعه و 

 ،همکاری بسیج سازندگی شهرستان با فرمانداری و 

ای خواهران شاهرود با برگزاری سه مرکز فنی و حرفه 

دوره آموزشی کیف دوز پارچه ای ، تریکودوز و دوزنده 

 مهارت آموزان در حرف موفق به اشتغال  ، لباس ورزشی 

 فوق در این منطقه گردید .

 برگزاری مسابقه حوض نقاشی در آموزشگاه آزاد نینا

 در شهرستان شاهرود

 

در محل  ،ده فجر  مقارن با ایام اللهاین مسابقه 

با حضور  ، آموزشگاه آزاد نینا در شهرستان شاهرود

چشمگیر شرکت کننده گان از قبیل مربیان پیش 

دبستان و کودکستان ، هنرمندان گریم کودک و 

آموزشگاه های آزاد سطح شهرستان صورت گرفت و به 

 ی اهدا گردید .امنتخبین هدای

 

 

 

 

 

برگزاری جلسه  توجیهی طرح ایران مهارت با 

ریاست محترم آموزش و پرورش و مرکز فنی و 

 حرفه ای خواهران شاهرود 

 

فنی و ی آموزشی آموزشگاه ها ظرفیت معرفی به منظور 

بازوان سازمان آموزش فنی  یک آزاد به عنوانحرفه ای 

، پیگیری و حرفه ای کشور در ارائه آموزش های مهارتی 

اجرای طرح ایران مهارت از اولویتهای کاری مرکز 

حضور محسوب گردیده و به همین منظور جلسه ای با 

، در محل ریاست و مسئولین آموزش متوسطه دوره اول 

 برگزار گردید.اداره آموزش و پروش شهرستان ، 

موزان در کارگاه خیاطی مرکز آدوخت روپوش کار

 ن شاهرودآموزش فنی  حرفه ای خواهرا

لزوم استفاده روپوش کارآموزی توسط کلیه   با توجه به

استفاده بهینه از امکانات موجود  ، در راستای کارآموزان 

بهره برداری صحیح از مواد مصرفی کارگاه و به منظور 

آموزش و آزمون مهارت آموزان  مرحلهدر دو ، خیاطی 

 گردید.کارآموزی روپوش  31 موفق به تهیهاین کارگاه 
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پنجمین جشنواره غذاهای سنتی در دانشگاه  

جامع علمی کاربردی  با حضور فعال مرکز آموزش 

 فنی و حرفه ای بیارجمند  

نفر از کار آموزان رشته شیرینی  پزی مرکز سیزده تعداد 

آموزش فنی و حرفه ای بیارجمند  در پنجمین جشنواره 

اربردی غذایی بومی محلی که در محل دانشگاه علمی ک

شهرداری بیارجمند برگزار گردید  با بر پایی غرفه هایی 

 متنوع ، حضوری فعال داشتند.

در این جشنواره کار آموزان مرکز با بر پایی غرفه هایی از 

دسر ، و  ، یقبیل:  پخت انواع غذاهای سنتی ، شیرین

کلوچه های محلی از مهمانان به صورت رایگان پذیرایی 

 به عمل آوردند .

این مراسم که با استقبال بی نظیر دانشجویان و عموم  در

مردم برگزار شد،  امام جمعه محترم ، ریاست محترم 

شورا ، روسای محترم ادارات، ریاست محترم دانشگاه 

 علمی و کاربردی  و شهردار محترم حضور داشتند .

 

 

 

 

 

 

 

رئیس و مسئول آموزش مرکز آموزش فنی دیر از تق

 و حرفه ای گرمسار

  

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان علی زمانی ، 

زحمات کوروش جاوید گرمسار ، با اهدای لوح تقدیر از 

مسئول آموزش مرکز عباس جوادی مقدم ، رئیس و نیا 

 ، در راستای آموزش فنی و حرفه ای شهرستان گرمسار 

اجرای مطلوب دوره های آموزشی ایران مهارت ، تقدیر 

 .نمود

ی ارائه در راستانیز شایان ذکر است طرح ایران مهارت 

آموزان متوسطه اول ، همزمان دوره های مهارتی به دانش

به اجرا نیز در استان سمنان  سایر استان های پایلوت ،با 

 .در می آید
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 چگونه لکه ها را پاک کنیم ؟

اشاره می  زیر راهکارهایی که در : کلیه موارد و1نکته 

می پارچه های قابل شست شو  لباس ها و برای، شود 

. لکه بری از روی لباس های غیر قابل شست وشو  باشد

 مناسب در مواد ، باید توسط  افراد متخصص و

 خشکشویی ها انجام پذیرد.

امروزه لکه برها ی شیمیایی متعددی به بازار  :2نکته 

نها نه تنها بی تاثیر نیست بلکه به آامده اند که کاربرد 

عدم نیاز به امکاناتی جهت  دردسترس بودن و جهت

نچه آشست وشو ازاهمیت  ویژه ای برخورداراست ولی 

 برای استفاده از مورد توجه قرار گیرد این است که باید

لکه بر چه از نوع شیمیایی وچه دست ساز خانگی ، 

اقدام شود . به این ترتیب   ازقسمت  پشت لکه باید

 ید .آعمل می ش شدن لکه جلوگیری به خازپ

 هنگامی که پارچه دیگری رابه محلول لکه بر :6نکته

ن برای زدودن لکه آ خواهید از غشته کردید و میآ

استفاده کنید توجه داشته باشید که نحوه تمیزکردن 

روی  مالش پارچه بر از سیستم ضربه ای باشد و باید با

 لکه خودداری شود .

محدوده  ابتدا از ضربات پارچه حاوی لکه بر را :0هنکت

 به داخل ادامه دهید . خارجی لکه شروع کنید و

برای شست وشوی اغلب لکه های غیرچربی  :3نکته 

به خصوص آب داغ  آب گرم و .،کاربرد آب سرد نیازاست

البته روش استفاده ونوع لکه نیز  .لکه  راپایدار می کند

 تعیین کننده است.

الکل  وازمحلول آب لکه بردست ساز )خانگی(:   

 صنعتی به نسبت دو به یک برای ازبین بردن پاره ای  از

 لکه   ها می توان استفاده کرد.

 مدادهای چرب آرایشی : لکه شمع ،مداد شمعی و

برای  این منظور کافی است ابتدا باقی مانده ماده 

 ایجادکننده را باجسمی نوک تیز به آرامی بردارید .

هوه ای  سپس دوتکه دستمال توالت یاکاغذ ق

دردوطرف لکه قراردهید  )مورداستفاده درخشکشویی ها(

.سپس اتوی گرم رابرروی  یکی ازکاغذها درمحل لکه  

فشار دهید به این ترتیب چربی موجود درلکه آب می 

ولی  .شود وجذب دستمال یا کاغذهای طرفین می شود

برداشتن پارافین سفت  فرش پس از درمورد موکت و

نها یک کاغذ برروی سطح لکه ت، روی سطح  شده از

 بکشید. قراردهید واتو

 یک نکته درمورد استفاده ازمواد پاک کننده : 

موادپاک کننده استفاده می کنید  برای لکه گیری از اگر

درنظر داشته باشید که حتما ازآب سرد استفاده کنید 

بین  دیرتر از آب گرم باعث می شود که لکه ها زیرا

تر  بهتر وسریع سرد لکه ها را بروند درصورتی که  آب

 . ازبین می برد
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 درباره مهارت  و نثرشعر

 آن یعنی من و ما  "میم"مهارت 

همت هست  "های"به بعدش                              

 یعنی اذان بندگی ها "الف "پیدا 

بخوان بادل سرود زندگی را                                   

 یعنی رشته و مفهوم و رنگش "ر"

ت یعنی تجربه، تکرار رویا                                      

 مهارت را ز ماهرها بیاموز

که فردایی بسازی خوب و                                  

 زیبا 

********************************* 

ی است بکر که آماده بذرافشانی مهارت: هر مهارت زمین

ست ، بذری از جنس امید که از دستان پرتوان تو 

برخاکی پراز استعداد می نشیند و کم کم به بار می آید، 

داشتن یک مهارت توانایی انجام کاریست که شخصی 

دیگر ندارد پس یعنی یک قدم به جلو ، و ایمان به 

وشیدنی ، توانایی خویشتن، مهارت نه نوشیدنی ست ونه پ

هنر توست در میان دستان توانمندت که می توانی 

باغبان باغچه ی فردای خویش باشی. آری مهارت را نه 

به زبان می توان ثابت کرد نه برروی کاغذ ، تنها همت 

 می خواهد برای به منصه ظهور رساندن توانایی های ما

...        

*********************************  

 

 

 «بود هر که دانا بود توانا» 

مهارت امیدی به فردا بود                                      

 « یاعلی» دو دستت توانمند و گو 

زمین و زمان هم مهیا بود                                     

 بزن تکیه برروی زانوی خویش 

                  بود! کلیدی مطلا « توکل»                                      

 

 نینا آموزشگاه مراقبت زیبایی -خدامی 

ی های آموزش خوروی جدید به کارگاه 14ضافه شدن 

 اتومکانیک

  

 01با حضور جمعی از مسئولان استان سمنان، از 

خودروی جدید آموزشی کارگاه های فنی و حرفه ای 

 .استان سمنان رونمایی شد
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آیین آغاز بروزرسانی تجهیزات کارگاه های آموزشی 

اتومکانیک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

با حضور نادر مالکی  04/02/96در مورخ  سمنان 

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان ، 

حسن سعدالدین مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نوسازی 

یان مدیرکل کار رفاه و استانداری سمنان، اسماعیل غن

تامین اجتماعی استان، و جمعی دیگر از مدیران 

 دستگاههای اجرایی برگزار شد.

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

دستگاه  01با اشاره به اضافه شدن  ، سمنان در این آیین

موزشی اتومکانیک استان آخودروی جدید به کارگاه های 

خودرو توسط سازمان فنی و حرفه ای گفت: این تعداد 

کشور از محل اموال تملیکی استان هرمزگان خریداری و 

 به استان سمنان تحویل داده شد .

 بین کارگاه  منصوری در ادامه گفت: خودروهای جدید

 2کارگاه در سمنان، 2 )های آموزشی اتومکانیک استان 

ر کارگاه د 0کارگاه در شاهرود،  2کارگاه در دامغان، 

 0کارگاه در مهدیشهر و 0کارگاه در بیارجمند، 0میامی، 

 ( تقسیم خواهند شد.کارگاه در گرمسار 

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به لزوم توجه فنی و 

حرفه ای به آموزش های جدید و به روز همگام با نیاز 

بازار کار و صنعت، اضافه شدن خودروهای جدید گام 

 بود.بلندی برای تحقق این هدف 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ابراز 

رسانی سایر تجهیزات و کارگاه  امیدواری کرد با به روز

های آموزشی و تدوین برنامه های آموزشی مطابق با نیاز 

بازار کار استان سمنان، زمینه مهارت آموزی کارجویان 

 بیشتری فراهم شود.

ش فنی و ش کارآفرین اداره کل آموزشتقدیر از 

 حرفه ای استان سمنان 

در دومین جشنواره کارآفرینان برتر استان سمنان که به  

همت دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد 

دستگاه اجرایی  01اسلامی واحد سمنان و با حمایت 

استان از جمله اداره کل آموزش فنی و حرفه ای برگزار 

های  مدیران آموزشگاهنفر از مهارت آموختگان و  6شد ، 

آزاد استان سمنان ، به عنوان کار آفرین فنی و حرفه ای 

 .برتر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند

همزمان با بیست و پنجمین سالروز تاسیس دانشگاه 

علمی کاربردی ، دومین جشنواره کارآفرینان برتر استان 

سمنان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ،اساتید 

 های دانشگاه دانشجویان و  گاهی و کارآفریناندانش

 سمنان اسلامی آزاد دانشگاه فرزانگان سالن در استان

 .شد برگزار

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

سمنان ، در این جشنواره ، با اشاره به اهمیت فرهنگ 

مهارت آموزی ، کارآفرینی را نتیجه مطلوب بهره وری 

و خاطر نشان ساخت : باید نمود ها عنوان این آموزش 

علاوه بر گسترش فرهنگ مهارت آموزی ، زمینه حمایت 

 . از مهارت آموختگان و اشتغال آنان را نیز فراهم آوریم

 صنعت، بخش 1 در برتر آفرینان کار از  در این جشنواره

 ارتباطات، و اطلاعات فناوری گردشگری، خدمات،

 عرصه پیشکسوتان همچنین و معدن کشاورزی،

 6 از میان این در که آمد عمله ب تقدیر  کارآفرینی
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کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان  اداره کارآفرین

   .آمد عمل به تجلیل در دو بخش دولتی و خصوصی 

فاطمه ملاک در بخش کشاورزی و زهرا فولادی نژاد در 

بخش خدمات هر دو از شهرستان مهدیشهر و علیرضا 

ان در بخش صنعت از شهرستان سمنان به عنوان اعرابی

مهارت آموختگان کارآفرین این اداره کل در بخش دولتی 

 فاطمه ، سیما گل آموزشگاه از حسنی محمد محبوبه  و

 از محسنی جهان فاطمه و پویا آموزشگاه از رجبی

 بخش کارآفرین مدیران عنوان به ، هنر آموزشگاه

 و معرفی برتر کارآفرین عنوان به ، کل اداره این خصوصی

 . گرفتند قرار تقدیر مورد

شایان ذکر است دو کارگاه آموزشی کارآفرینی و کسب و 

نفر از دانشجویان به عنوان  41کار نیز با حضور بیش از 

 آموزش کل اداره  فعالیت جنبی این جشنواره ، توسط

 .گردید برگزار سمنان استان ای حرفه و فنی

استان سمنان به  یآموزشورای مهارت شکیل ت

  در آینده نزدیکریاست استاندار 

در چهلمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

دستورالعمل پیشنهادی اداره کل  استان سمنان ، 

آموزش فنی و حرفه ای این استان به منظور تشکیل 

و با محترم شورای مهارت آموزی با ریاست استاندار 

  . مهارتی ، به تصویب رسیدهدف تجمیع آموزش های 

های  در این جلسه که با حضور استاندار ، مدیران دستگاه

اجرایی استان و نمایندگان بخش خصوصی در سالن 

بود ،  شدهمدیریت بحران استانداری سمنان برگزار 

دستور العمل شورای مهارت آموزی استان ، به عنوان 

  .دستور کار جلسه ، مورد بررسی قرار گرفت

طمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان فا

بسیج  سمنان در این جلسه ، هدف از ایجاد این شورا را 

همه ظرفیتها جهت رسیدن به نقطه اشتغال کامل ، توام 

با فعلیت بخشیدن به بالاترین توان تولید در استان عنوان 

های مهارت آموزی  کار گیری کلیه ظرفیته کرد و ب

ر بستر سازی ایجاد اشتغال و بهره وری استان به منظو

نیروی کار ، توسعه مشارکت بخش خصوصی ، شناسایی 

وضعیت بازار کار استان و آینده پژوهی مشاغل را از دیگر 

  . اهداف و برنامه های شورای مهارت آموزی بر شمرد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان همچنین 

ماعی ، توسعه توانمند سازی آسیب دیدگان اجت

روستایی و عشایری ، توسعه آموزشهای   آموزشهای

منطبق با نیاز بازار کار ، توسعه آموزشهای مهارتی ویژه 

نیز  دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ، سربازان و 

برنامه ریزی آموزش مستمر شاغلین را به 

مهمترین رویکردهای آموزش مهارتی در استان   عنوان

  .ح کردسمنان مطر

وی با اشاره به تدوین سند توسعه مهارت آموزی استان 

سمنان در افق برنامه های پنج ساله توسعه ، تصریح کرد  

شناسایی ظرفیتهای دستگاههای دولتی ، تناسب عرضه و 

تقاضای نیروی کار مهارت آموخته استان از طریق بررسی 

 دقیق وضعیت بازار کار ، ارائه برنامه های آموزشی بر

اساس استانداردهای ملی مهارت و ایجاد ارتباط نظام مند 

با مراکز دانشگاهی و واحدهی صنعتی، از جمله وظایف 

  .شورای مهارت آموزی استان سمنان در آینده خواهد بود

، تصویب  با توجه به مصوبات این جلسهشایان ذکر است 

مواردی از قبیل ضوابط تجمیع آموزش های مهارتی بر 

انداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای اساس است
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کشور ، راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز توسعه 

آموزشهای مهارتی ، جذب سرمایه گذار ، بهبود فرهنگ 

کار و مهارت و نیز مشوق های آموزش و توانمند سازی 

نیروی کار توسط بنگاههای اقتصادی ، از جمله اختیارات 

ن سمنان خواهد بود که در شورای مهارت آموزی استا

سمنان و مدیران  محترم با ریاست استاندار 91سال 

 .های ذیربط ، هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد دستگاه

نعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش فنی و ا

حرفه ای استان سمنان و دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد دامغان

در راستای توانمند سازی دانشجویان دانشگاه آزاد 

تفاهم نامه همکاری فی مابین اسلامی واحد دامغان ، 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان و 

 دانشگاه آزاد اسلامی ) واحد دامغان ( ، منعقد گردید.

، هدف آموزش فنی و حرفه ای  فاطمه منصوری مدیرکل

مه را گسترش همکاری های از انعقاد این تفاهم نا

آموزشی ، پژوهشی ، تحقیقاتی کارگاهی و آزمایشگاهی 

عنوان و اظهار داشت : این همکاریها به منظور توانمند 

سازی و رشد و ارتقای شایستگی های دانشجویان این 

دانشگاه صورت خواهد پذیرفت و از نتایج آن راه اندازی 

فه ای و افتتاح اولین مرکز ارتقای شایستگی حر

 ( در استان سمنان خواهد بود .  SCDدانشجویان )

فنی و حرفه ای  های  منصوری با بیان اینکه آموزش

،خاطر نشان   عامل پیوند بین دانشگاه و صنعت است

ساخت : هر چه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و فنی و 

حرفه ای با یکدیگر بیشتر باشد خروجی آن به نفع 

  جامعه و جوانان خواهد بود. 

دکتر عباس علائی نوین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

های صورت گرفته  با اشاره به برنامه ریزی دامغان نیز 

در استان سمنان با  SCDجهت راه اندازی اولین مرکز 

همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، اظهار داشت 

دانشجویان همزمان با  مهارت آموزیاینکه توجه به با : 

 ، می باشدتحصیل آکادمیک از سیاستهای مورد توجه 

به منظور اثربخشی و کیفی سازی کارورزی های 

در  SCDدانشجویی ، آموزشهای مهارتی از طریق مراکز 

  خواهد گرفت.اولویت قرار 

برگزاری دوره های مهارت آموزی ویژه دانشجویان با 

زاری دوره های توانمند ، برگ ارائه گواهینامه معتبر 

سازی مربیان آموزش فنی و حرفه ای ، تامین نیروهای 

برگزاری  متخصص جهت تدریس دوره های آموزشی ، 

همایشهای مشترک ، پیگیری مجوز و تاسیس مرکز 

SCD  ، پشتیبانی از پایان نامه  در دانشگاه آزاد دامغان

های دانشجویی و همکاری در بازنگری و تدوین 

رهای آموزشی از جمله تعهدات ذکر شده برای استاندا

 طرفین در این تفاهم نامه به شمار می آید . 

شایان ذکر است این تفاهم نامه به مدت سه سال منعقد 

 و بر اساس توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. 
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بررسی راهکارهای ارتباطی صنعت و دانشگاه از 

 طریق آموزشهای مهارتی 

 

مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری سعید متقی 

فرماندار  ، محمد مؤیدی زاده سمنان به همراه علی

با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای   سرخه ،

استان ، با فاطمه منصوری ، مدیرکل ، دیدار و گفتگو 

  .کردند

سعید متقی مدیرکل امور سیاسی و انتخابات استانداری 

به ضرورت توجه به حقوق دانشجویان سمنان ، با اشاره 

در زمینه های مختلف ، مهارت آموزی و ارائه آموزشهای 

مهارتی همزمان با آموزشهای تئوری را به عنوان 

مؤثرترین راهکار جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 

عنوان و اظهار داشت : دانشجویان با تکیه بر دانش 

به بهترین تئوری و مهارت های عملی و تخصصی خود 

ه شکل جذب بازار کار خواهند شد و این موضوع تاثیر ب

سزایی در کاهش معضل اشتغال از یکسو و تامین نیروی 

متخصص مورد نیاز بخشهای مختلف صنعت ، خدمات و 

  .، از سوی دیگر خواهد داشت  کشاورزی

فاطمه منصوری مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

، با اشاره به برنامه ها و سمنان نیز در این نشست 

های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در  سیاست

خصوص ایجاد مراکز ارتقای شایستگی حرفه ای 

، خاطرنشان ساخت : در استان  ( SCD ) دانشجویان

سمنان نیز اقدامات مشترکی را جهت راه اندازی این 

با دانشگاهها آغاز کرده ایم و بزودی در   مراکز تخصصی

تان شاهد برنامه های ارزشمندی در این زمینه اس

  .خواهیم بود

علی محمد مؤیدی زاده فرماندار سرخه ، با اشاره به 

استقبال مردم شهرستان سرخه از آموزشهای فنی و 

های تنها مرکز آموزش فنی و  حرفه ای ، تجهیز کارگاه

  .حرفه ای این شهرستان را بسیار ضروری دانست

فاطمه منصوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 

تجهیز  نیز ، موضوع در اولویت قرار گرفتنسمنان ، 

 را بیان نمود.های آموزشی این مرکز دو منظوره کارگاه

وی همچنین با اشاره به رایگان بودن کلیه خدمات 

 جانبه همه  آموزشی ، خواستار حمایت و همکاری

 آموزش گسترش و توسعه منظور به ذیربط های دستگاه

  د.یددر شهرستان سرخه گر مهارتی های
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