
 ، با حضور معاونين آموزش »آموزش،ارزیابی و گسترش مرکزینظارت  شورای«دومين جلسه 
و مدیر  ارزیابی عملکرد ، معاونت آموزشی مدیران کل ، پژوھش وبرنامه ریزی ، اداری پشتيبانی

  برگزار شد.کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران 

ھدف اصلی  « ؛ معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، دکتر پور انداخت نيرومند
دستاوردھای  انعکاس١-  » نظارت ،ارزیابی و گسترش آموزشیمرکزی  یشورا اخير جلسات

 ،ضعف  ، با رویکرد تحليل و بررسی نقاط قوت اعتبار سنجی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای ،
 اتدر سطح ستاد و ھم در سطح ادار ھم اتخاذ تدابير مناسب فرصت ھا و تھدید ھای پيش رو و

ارزشيابی و اعتبار  ، ھم راستا کردن الگوھای مختلف ارزیابی   ٢-کل آموزش فنی و حرفه ای 
  سنجی دانست.

برگزاری جلسات  سایر اھداف نيزدر ادامه معاونت اداری و پشتيبانی سازمان ، ، کياییآقای 
  -٢ تحقق بودجه ریزی عملياتی  -١»نظارت ،ارزیابی و گسترش آموزش مرکزی شورای«ھفتگی 

ارتقاءکيفيت  ، ارتقاءنيروی انسانی ، پژوھشی ، آموزشی ، تحليل جامع عملکرد استان ھا از ابعاد
  .نستسازمان دا انسجام بخشی فعاليت ھای - ٣ش ھاآموز

 ودکتر مھر عليزاده معاون پژوھش و برنامه ریزی سازمان نيز با ابراز خرسندی از ھماھنگی آقای 
برنامه  ابراز اميدواری کرد که با ھماھنگ شدن ارشد سازمان در سال جاری انسجام تيم مدیریت

بتوانيم شاھد بھبود قابل توجھی در بھره وری آموزش ھای  ، سازمان ھای راھبردی و عملياتی
  سازمان باشيم.

سازمان آموزش آمادگی مدیریت عملکرد  ، مدیر دفتر ارزیابی عملکرد سازمان نيز ، رحيمیآقای 
آموزش و پژوھش سازمان و بویژه طرح اعتبار سنجی  از برنامه ھای را فنی و حرفه ای کشور

  اعالم کرد.

و ھمچنين نتایج اعتبار  نيز ضمن ارائه گزارش عملکرد مازندران مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
آموزشگاه  ، جوار صنعت و کارگاه ، مراکز روستایی و عشایری ، در حوزه ھای مراکز ثابت سنجی
  عوامل تاثير گذار کاربردی پرداخت. به ارائه تحليل ، ، ھای آزاد

الزم به ذکر است که این جلسات در راستای عملياتی کردن سياست ھای ابالغ شده از سوی 
سند  اشتغال و ھمچنين تحقق برنامه ھای رھبری در حوزه ھای اقتصاد مقاومتی ، مقام معظم

 رھنمود ھای وزیر تعاون عملياتی کردن و تحقق بودجه ریزی عملياتی ، و فناوریراھبردی مھارت 
  گيرد. کارو رفاه اجتماعی و ریاست سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت می ،


