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  در شيوه اجرا به صورت كل هزينه:
)  درصد دوره ها 9معادل (نفر دوره    6402نفرساعت  معادل  376982

در شيوه اجرا به صورت بخشي از هزينه  :
نفرساعت معادل 1592023

27560   درصد دوره ها 39(نفردوره(
بدون هيچگونه هزينه اي( در شيوه اجرا به صورت آزاد:  (

)درصد دوره ها 52(نفردوره  30885نفرساعت معادل  2130056



 :ثبت مراكز جوار كارگاهي و بين كارگاهي  -2
  كارگاهي جوار مركز 8 و تشكيل نوبت يك در صنايع در آموزش كميته 93 سال در

  جوار مركز 150  مجموع در حاضر حال در رسيد ثبت به كارگاهي بين و
  ثبت به كشور سراسر در شاغلين آموزش منظور به كارگاهي بين و كارگاهي
.است رسيده

شاخص هاي ارزيابي عملكرد استان ها -3
.تكميل و در حال ارزيابي بيروني در ستاد مي باشيم  



:تفاهم نامه هاي ملي منعقد شده شامل  93ماهه اول  9در  -4

  كليه در كارگاه يك حداقل دوم فاز در پسند گيتي -1
 و تجهيز شركت جديد محصوالت با كشور هاي استان
.گردد مي تكميل

 سراسر در تاسيسات كارگاه 20 در بوتان صنعتي گروه -2
 همراه به آبگرمكن و پكيج ست سه حداقل كشور

  اصفهان استان( شد خواهد تجهيز تجهيزات و ملزومات
)است اقدام دست در هرمزگان جاري ماه در-انجام



 حفاري حوزه مشاغل آموزشي استانداردهاي تدوين)رضي ايران( حفاري -3
  دوره شركت مشاركت با گرفته صورت بار اولين براي )نظارت بخش(

 با موفقيت صورت در كه گردد مي انجام ساز شبيه با آموزشي هاي
 نيز را المللي بين آموزشي هاي دوره توان مي كار بازار نياز به توجه
.داد انجام

  ايران جوانان تجارت و معدن صنعت، خانه -4

 و مسكن سازان انبوه كارفرمايي صنفي هاي انجمن  سراسري كانون -5
 و برگزار كانون آموزشي اعضاي با مشترك جلسه چند ايران ساختمان

  استان در سازان انبوه ساختماني كارگران به مربوط آموزشي هاي دوره
.است شده شروع خوزستان و گيالن هاي



جلسات مختلف براي تعيين مشاغل و تدوين استاندارد انجام و رسا محله  -6
استان اعالم گرديد تا سازمان مهارت   5نهايتا نياز هاي شغلي در 

آموختگان علي الخصوص فارغ التحصيالن دانشگاهي را اعالم تا شرايط 
جذب توسط شركت فراهم شود متاسفانه دفتر هدايت شغلي و همچنين 

. ادارات كل هيچ گونه پاسخي نداشتند

با اداره كل فني و  سامسونگهماهنگي و برنامه ريزي جهت عقد قرارداد  -7
حرفه اي تهران براي تجهيز كارگاه برق مركز شهيد سهي



تفاهم نامه هاي ملي در حال اجرا -5 تفاهم نامه هاي ملي در حال اجرا -5
به منظور ارتقاء كيفيت نان و كاهش ضايعات تفاهم  ) نان(شركت مادر تخصصي دولتي  -1

منعقد و پيرو آن آموزش  89نامه ملي با شركت مادر تخصصي بازرگاني ايران در سال 

نانوايان در سراسر كشور در حال اجرا مي باشد در اين راستا عملكرد آموزشي نانوايان  

  -نفر) 317262(و معادل  دوره -نفر) 5566) ( 93ماهه اول سال  6( 93در سال 

آموزشي در ) دوره -نفر( 77591از ابتدا تاكنون . تا كنون تحقق يافته استساعت 

.تفاهم نامه تحقق يافته است% 55آموزش و ) ساعت -نفر( 4422687استان ها معادل 

به ثبت  )قزوين-يزد-آ شرقي-آغربي-تهران(مركز جواركارگاهي  5تاكنون  توانير -2

.رسيده و در كليه استان ها كار آموزش در حال اجرا مي باشد



اتحاديه سراسري تعاوني هاي فرش دستباف و تفاهم نامه چهارجانبه فرش  -3

در  . نفر دوره آموزش اعضاي اتحاديه برگزارگرديده است 4200قريب به 

.صورت تسويه حساب تفاهم نامه چهارجانبه اجرايي مي گردد

كارگاه با پكيج و ست آموزشي شركت تجهيز  22بيش از ايران رادياتور  -4

نفر از مربيان اين كارگاهها در محل شركت آموزش ديده   40و بيش از 

.اند



-PLC(كينكو شركت محصوالت با PLC كارگاه 11 تجهيز جهت رايزني حال در ولتاژ قشم -5

HMI-SERVOMOTOR,…) باشيم مي.

  با CNG جايگاههاي اپراتور اموزشي استاندارد ايران نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت -6
 عملي و نظري هاي دوره در سازمان استان 10 مربيان و تدوين برنامه و طرح دفتر همكاري
 آزمون در قبولي به موفق مربي سه تاكنون كه اند شده ارزيابي و آموزش شركت توسط

 مي ها دوره اجراي جهت آموزشي قرارداد تدوين حال در حاضر حال در و اند شده مريگري
   .باشيم

 اولويت و مشاغل عناوين مهندسي نظام با مختلف جلسات در معدن مهندسي نظام نامه تفاهم -7
  شده بارگذاري و تدوين ايمني عمومي استاندارد دو و گرديده تعيين استاندارد تدوين هاي
 .باشيم مي ها دوره شروع جهت مالي منابع تامين چگونگي براي رايزني حال در است
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ايجاد و راه اندازي سامانه الكترونيكي دريافت نيازهاي   -6
)سادناب(آموزشي بنگاه هاي اقتصادي 

 آموزشي سنجي نياز اهميت به نظر و توليد چرخه در ضايعات كاهش و وري بهره ميزان بردن باال در  آموزش اساسي نقش به عنايت با
  استان سطح در خدماتي و توليدي صنعتي واحدهاي گستردگي همچنين و باشد مي آموزش فرآيند ريزي برنامه اصلي اركان از كه
 نيازهاي دريافت الكترونيكي سامانه سازد مي دشوار را صنعتي واحدهاي  آموزشي نيازهاي دقيق تعيين امكان كه كشور هاي

  2و1 مورخ صنايع در آموزش مسئولين گردهمايي در پرند دكتر آقاي حضور با و ايجاد)سادناب( اقتصادي هاي بنگاه آموزشي
  .گرديد اندازي راه و رونمايي سالجاري ماه ارديبهشت

  با( مذكور سامانه به ورود با تا بود خواهند قادر سامانه اين كمك با خدماتي و توليدي صنعتي واحدهاي پس اين از ترتيب بدين
  واحدهاي آموزشي نيازهاي لذا نمايند اقدام زمان هر در خود آموزشي نيازهاي اعالم به نسبت )سازمان پورتال اينترنتي آدرس
 آموزش كل ادارات توسط بهتري و تر منسجم آموزشي ريزي برنامه آن اساس بر و  بوده دسترسي قابل كشور سطح در مذكور
 آموزش بيشتر چه هر توسعه منظور به صنعتي واحدهاي آموزشي ظرفيتهاي از استفاده امكان همچنين .پذيرد انجام اي حرفه و فني
  سامانه، اين از برداري بهره  با رود مي انتظار ترتيب بدين .گردد مي فراهم شاغلين مهارت سطح افزايش و اي حرفه و فني هاي

  نيز و گردد افزوده صنعتي واحدهاي در آموزش كميت و كيفيت بر و گردد فراهم كشور صنايع  شاغلين نياز مورد هاي آموزش
.يابد افزايش آموزش هاي دوره متقاضي صنعتي واحدهاي تعداد




