رﯾاست سازمان  ،ھمراه معاونين آموزشی،اداری و پشتيبانی و جمعی از مدﯾران حوزه ستادی و
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تھران از مرکز اقدسيه بازدﯾد نمودند.
ابتدا حميد رضا خانپور ،مدﯾر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تھران به ارائه گزارشی از فعاليت
ھای آموزشی مرکز اقدسيه پرداخت و از نقاط قوت وھمچنين از چالش ھای مرکز در حوزه
تجھيزات ،اموال مصرفی ونيروی انسانی پرداخته اند.
دکتر پرند معاون وزﯾر و رئيس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراعالم کردند  :با اشاره به
اھميت آموزش ھای فنی و حرفه ای در اﯾجاد و توسعه فرصت ھای شغلی  ،الگوی آموزش بازار
محور را بعنوان ﯾکی از روﯾکرد ھای اصلی سازمان اعالم کرد .اﯾشان در ادامه با اشاره به آنکه
تربيت نيروی انسانی ماھر و نقش مھمی در تامين کاالھا و خدمات با کيفيت در جامعه دارد ،ارائه
آموزش ھای فنی و حرفه ای مطابق با اعالم نياز جامعه ارائه برنامه ھای اصلی سازمان بيان
کردند.
رھام کياﯾی،معاون مالی و اداری سازمان با تحليل و بررسی وضعيت مرکز در ابعاد اداری و
پشتيبانی ،برمنطبق کردن جنبه ھای آموزشی  ،اداری،پشتيبانی ،نيرو ھای انسانی مرکز با
مولفه ھا و شاخص ھای طرح اعتبار سنجی تاکيد و رھنمون ھاﯾی ارائه نمودند .اﯾشان در ادامه
افزود در سازمان از ظرفيت ھای وﯾژه مربيان سازمان در آموزش کارکنان سازمان را مورد توجه قرار
داد.
دکتر پورانداخت نيرومند  ،معاون آموزش سازمان نيز با تاکيد بر ضرورت اجراﯾی شدن سند
راھبردی مھارت و فناوری  ،تدوﯾن برنامه ھای آموزشی،پژوھشی و فناورانه مرکز منطبق با برنامه
ھای سند از جمله الزامات مدﯾرﯾت مراکز آموزشی سازمان بيان کرد.
اﯾشان در ادامه افزود تربيت نيروی انسانی مطابق با شاخص ھای شاﯾستگی حرفه ای لحاظ
شده در استاندارد ھای بين المللی ازجمله مامورﯾت ھای اصلی سازمان و در اﯾن راستا سازمان
نياز دارد تا خود نيز مربيان و مدﯾران حرفه ای و منطبق با استاندارد ھای بين المللی و ھمچنين
سياست ھا و اولوﯾت ھای ملی دانسته باشد .بر ھمين اساس سازمان در تالش است در فراﯾند
انتخاب و ارتقائ نيروی انسانی مراکز آموزشی خود  ،روﯾکرد شاﯾسته محوری را مورد توجه قرار
بدھد.

