اولين نشست مدﯾران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای منطقه ﯾــک کشــور در مورخــه  ٩٣/٣/٢٩جلســه
شورای نظارت ،ارزﯾابی و گسترش آموزشی در مرکز شماره  ٣تبرﯾز با حضور معاونين و مدﯾران کــل ســتادی و
مدﯾران کل و معاونين آموزشی استان ھای آذرباﯾجان شــرقی و غربــی ،اردبيــل و گــيالن بــه اتفــاق تعــدادی از
کارشناسان حوزه آموزش در استان آذرباﯾجان شــرقی شــھر تبرﯾــز برگــزار گردﯾــد .درابتــدای جلســه محمدرضــا
سيابانی مدﯾرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذرباﯾجان شرقی با خير مقدم به حاضرﯾن جلسه و مــدعوﯾن
محترم ،گزارشی از فعاليت ھای اداره کل ارائه نمــود .پــس از آن اعضــا حاضــر در جلســه بــه ارائــه گزارشــاتی
پيرامون آموزش ھای فنی و حرفه ای و چالش ھا و مشکالت پيش روی آن پرداختند.
پس از آن آقای رھام کياﯾی معاون اداری و پشتيبانی سازمان به اﯾراد سخن پرداخته و فرمودند کــه طــی
تحليل ھای بعمل آمده در حوزه اداری و پشتيبانی ،اســتان ھــای منطقــه ﯾــک کشــور عملکــرد و تحليــل منــابع
مناسب داشته اند .و از کارشناسان منطقه ﯾک انتظــار ميــرود کــه بــا وجــود توانمنــدی ھــای موجــود ،جلســات
کارشناسی خود را در موضوعات مختلف افزاﯾش دھند .در ادامه اﯾشان ضمن اشاره به ھزﯾنه ھــای آموزشــی
چنين بيان داشتند که طبق ﯾرآوردھای بعمل آمــده ســرانه تمــام شــده نفــر ـ ســاعت آموزشــی در اســتان ھــا
حاکی از ھزﯾنه ای بين  ٦٠٠تا  ٢٦٠٠تومــان اســت کــه متوســط آن  ١٦٨٠تومــان اســت کــه اســتان آذرباﯾجــان
شرقی با  ١٧٠٠تومان متوسط کشوری را داشته که اﯾن ھزﯾنه بسيار مناسب است .ھمچنين اﯾشــان متــذکر
شدند که معاونت اداری پشتيبانی سعی دارد در صورت امکان موضوعات را به خود استان ھــا تفــوﯾض نماﯾــد.
وی پيشنھاد داد که بودجه رﯾزی آموزشی بطور کامل توسط کارشناسان آموزش صورت گيرد ھمچنــين نظــارت
مــی باﯾســت خــود نظــارتی باشــدو بھتــرﯾن نظــارت ھــا توســط روســای مراکــز و مــدﯾران اجراﯾــی اســتان ھــا
صورت می گيرد .وی بازخوردگيری از آموزش ھا را بسيار مھم ارزشيابی کرده و گفــت :جھــت بــاال بــردن بھــره
وری باﯾد بازخورد را داشت .اﯾشان افزودند که تجھيزاتــی را کــه در اداره کــل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان
آذرباﯾجانشرقی در حوزه مھارت ھای پيشرفته طراحی و ساخته شده است را بســيار عــالی دانســت و گفــت
اﯾن معاونت آماده تامين منابع مالی جھت خرﯾد و تجھيز استان ھــا از اﯾــن تجھيــزات اعــالم مــی دارد .در پاﯾــان
اﯾشان متذکر شدند که با ھمــاھنگی معاونــت پــژوھش امکــان اجــرای طــرح ھــای پژوھشــی ســازمان توســط
نيروھای سازمانی فراھم شده است که بزودی فراخوان آن اعالم خواھد شد.
در پاﯾان جلسه نيز سرکار خانم دکتر نيرومند معاون محترم آموزش ضمن قدردانی از زحمات و تالش ھــای
مدﯾران کل محترم استان ھای منطقه ﯾک کشور و معاونين و کليه روسای مراکز و مربيان و کارکنان ادارات اﯾن
استان ھا ،اظھار کردند که اﯾن نشست اولين نشست استانی و دوازدھمين جلسه شورای نظــارت ،ارزﯾــابی
و گسترش در سال  ٩٣می باشد .وی گفت :جناب آقــای دکتــر پرنــد رﯾاســت محتــرم ســازمان ھمــواره پيگيــر
مصوبات نشست شوراﯾنظارت ،ارزشيابی و گسترش آموزشی سازمان بوده و ھمواره از تصميماتی که در اﯾن
شورا به جھت حل مشکالت حوزه ھای مختلف سازمان اتخاذ می شود ،استقبال کــرده انــد .وی در خواسـت
کرد با عناﯾت به اﯾنکه اکثر موارد مطروحه بصورت کار کارشناسی و علمی می باشد اﯾن نشســت ھــا بعنــوان
کارگاه ھای آموزشی محسوب شده و گواھينامه آموزشی برای حاضرﯾن صادر گردد .وی بر کيفيت بخشی بر
آموزش ھا تاکيد کرده و گفت  :استان ھا از آمارسازی و ارائــه آمارھــای فاقــد پشــتوانه جــدا خــودداری نماﯾنــد.
نيرومند در ادامه گفت  :اگر اﯾن احساس وجود دارد که استانداردھای آموزشی بلند مدت اســت و الزم اســت
کوتاھتر شود ،کارشناسان ادارات کل و دفتر طرح و برنامه ھای درســی ســازمان ھمکــاری نماﯾنـد تــا اﯾــن امــر

صورت پذﯾرد .وی گفت اگر الزم است بين استان ھا ھماھنگی الزم برای تبادل کارگاه و تجھيزات صــورت گيــرد
در ستاد سازمان نيز اﯾن آمادگی وجود دارد .توسعه ھماھنگ آموزش ھا بين استان ھــا بصــورت مکمــل انجــام
شود .نيرومند گفت  :اﯾران به عنوان ھيئت رﯾيسه  ILOانتخاب شد که اﯾن موضوع فرصتی مناســب بــه جھــت
استفاده از اﯾن پتانســيل جھــانی بــرای کشــور اســت کــه در اﯾــن راســتا ھمکــاران اســتانی ضــمن مطالعــه در
خصوص اﯾن سازمان

بين المللــی دوره ھــای الزم را جھــت کارشناســان و مربيــان احصــاء نمــوده تــا بــا

اولوﯾت بتوان اعزام ھا صورت گيرد .دکتر نيرومند به معاون اداری و پشتيبانی پيشنھاد داد راھکاری پيش بينی
شود تا درآمد ھای مراکز مستقيما در مرکز ھزﯾنه کرد شود.
موضوع بعدی که توسط اﯾشان مطرح شد اﯾن بود که کارگاه ھای که اثر بخشی باالﯾی دارند برنامه کاری آنھا
در اولوﯾت قرارگيرد .استان ھا نيز طرح ھای خود را ارائه دھند تا دفتــر بھســازی و نظــارت بررســی نماﯾنــد .در
حوزه معدن نيز استان ھای آذرباﯾجان شرقی و غربی حماﯾــت شــوند .از تجھيــزات ســاخته شــده در اداره کــل
استان آذرباﯾجان شرقی حماﯾت شده و جھت تجھيز کارگاه ھای کشور از اﯾن تجھيزات استفاده شود .اﯾشان
افزودند که الزم است مربيان فعال در صنعت و آموزشــگاه ھــای آزاد فنــی و حرفــه ای از قــانون کارکنــان دولــت
مستثنی شوند .معاونين اداری و پشتيبانی و آموزش استان ھا ملزم ھستند کــه ھرســه مــاه ﯾکبــار از مراکــز
آموزشی استان ھا و کارگاه ھا بازدﯾد نماﯾند و مدﯾران کل نيــز ھــر ٦مــاه ﯾکبــار و گــزارش مشــکالت و اقــدامات
برای ستاد ارسال شود .در پاﯾان جلسه مقرر شد بعد از ماه مبارک رمضان در منطقه ﯾک کشــوری و ابتــدا در
استان آذرباﯾجان شرقی طرح تدرﯾس مدﯾران و معاونين ادارات کل ماھيانه به مدت  ١٠ســاعت اجراﯾــی گــردد.
مصوبات عمومی شورای گسترش نيز به کليه استانھا ارسال شود.
الزم ،ذکر است شورای ملی نظارت و ارزﯾابی و گسترش آموزشی ،برای اولــين بــار در کشــور بــود کــه در ﯾــک
استان برگزار گردﯾد.

