در راستای تحقق سندمھارت و فناوری و اجرای منوﯾات مقام عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و
تاکيد بر تعامل نيروھای صف و ستاد ،جمعی از مدﯾران و کارشناسان حوزه معاونت آموزش سازمان
آموزش فنی و حر فه ای کشور از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شھرستان اشتھارد بازدﯾد نمودند .
در اﯾن بازدﯾد بخشھای مختلف مرکز آموزش فنی و حرفه ای شھرستان اشتھارد شامل کارگاھھای
آموزشی بخش دولتی ،کارگاھھای آموزشی طرح آموزش و اشتغال ،کارگاھھای آموزشی کودکان،
رستوران و خوابگاھھا از سوی معاونين دفاتر مھارتھای پيشرفته  ،بھسازی و نظارت آموزشی  ،آموزش
در صناﯾع  ،طرح وبرنامه درسی و آموزش روستاﯾی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مورد بازدﯾد
قرار گرفت .
عليزاده معاون دفتر مھارتھای پيشرفته سازمان در اﯾن بازدﯾد ضمن بيان نقطه نظرات و پيشنھاھای خود
در خصوص تقوﯾت و توسعه آموزشھا در مرکز به بيان راھکارھای اجراﯾی در خصوص نحوه تامين مربی و
خرﯾد خدمات آموزشی پرداخت.
ﯾلمه معاون دفتر بھسازی و نظارت سازمان نيز در اﯾن بازدﯾد ضمن بيان حجم فعاليتھا و برنامه ھای
مرکز بر ھمکاری آن دفتر جھت فعاليت ھرچه بھتر مرکز در خصوص برنامه ھای آموزشی اشاره کرد.
آلی معاون دفتر آموزش در صناﯾع سازمان  ،نيز بر تعامل مرکز با صناﯾع و شھرک صنعتی شھرستان
اشتھارد تاکيد و آمادگی آن دفتر را جھت برگزاری دوره ھای آموزشی کارآفرﯾن سازی با ھمکاری ﯾونيدو
در مرکز اشتھارد اعالم کرد.
بھادری معاون و منتظری کارشناس دفتر طرح و برنامه درسی سازمان نيز اعالم خرسندی از اشتغال
اﯾجاد شده از طرﯾق طرح آموزش و اشتغال ،گزارشی در خصوص وضعيت استانداردھای آموزشی تدوﯾن
شده در صنعت پوشاک ارائه نمودند.
پارساﯾيان و عصارپور کارشناسان دفتر آموزش روستاﯾی نيز ضمن تشکر از پيشرفتھای عمرانی صورت
گرفته و بيان نقطه نظرات و پيشنھادھای اجراﯾی ،بر تقوﯾت فعاليتھای دفتر مشاوره و ھداﯾت آموزشی
برای متقاضيان تاکيد نمودند.
در اﯾن بازدﯾد که غياثی تبار معاون آموزش استان البرز بازدﯾد کنندگان را ھمراھی می کرد ،ضمن
استقبال از اﯾن بازدﯾدھا به تبيين طرح آموزش و اشتغال در صنعت پوشاک و ھمچنين بيان برنامه ھای
عملياتی مرکز در حوزه آموزش و برخی مشکالت و موانع آموزشی مرکز پرداخت و از بازدﯾدکنندگان
خواست تا ھمکاری الزم را در خصوص بھبود شراﯾط در مرکز اشتھارد داشته باشند.
محمودی سرپرست مرکز اشتھارد نيز به بيان برنامه ھای درحال اجرا و آتی مرکز در خصوص فعاليت
کارگاھھا و تعامل با صناﯾع و دستگاھھای شھرستان پرداخت.
الزم به ذکر است در پاﯾان بازدﯾد نشست مشترکی برگزار و پس از تبادل نظر پيشنھادھای اجراﯾی
مصوب شد.

