
  برگزاري دوره مديريت مراكز آموزشي ويژه روساي مراكز آموزشي

 5اولين دوره آموزشي روساي مراكز در راستاي تحقق بند  ،به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي
 "با عنوان" ،سند راهبردي مهارت و فناوري 7راهبرد  24بند الف و سياست  54ماده  ،1404سند چشم انداز 

مديريت مراكز آموزش فني و حرفه اي از تاريخ دوم شهريور لغايت چهارم شهريور در سالن شهيد چمران  مركز 
  تربيت مربي و نيز پژوهش و برنامه ريزي برگزار شد.

مراكز آموزش سازمان از پتانسيل و ظرفيت بااليي در دستيابي جويندگان  :دكتر كورش پرند در اين خصوص افزود
در اين ميان  ،باشند فرصت هاي شغلي دارا ميحفظ جهت كسب و  بخش هاي توليدي و خدماتي نو شاغلي كار

برخوردارند. بر همين اساس سازمان، استقرار رويكرد  جايگاه ويژه ايروساي مراكز آموزشي از  نيروي انساني و به ويژه
  . عاليت هاي خود قرار داده استء در اولويت فشايسته ساالري را در فرآيند جذب، انتخاب، انتصاب و ارتقا

در سازمان آموزش  :تحول اداري، در اين خصوص افزودنظام معاون اداري پشتيباني سازمان و دبير كميته  ،كيايي
عوامل فني و حرفه اي افزايش بهره وري مراكز آموزش فني و حرفه اي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است. 

تاثير بااليي  ،يان وجود نيروي انساني واجد شايستگي هاي حرفه ايوري  موثرند و در اين م متعددي در افزايش بهره
   بر افزايش بهره گيري مراكز دارد.

نيز ضمن تاكيد بر اهميت موضوع افزود: در اين خصوص آسيب  :دكتر پوراندخت نيرومند معاون آموزش سازمان
شده و با توجه به دستاورد مطالعه مذكور و همچنين نتايج  امانجشناسي جامعي از وضعيت عملكرد مراكز آموزشي 

شكاف نگرش بين نيروهاي  سازمان در نظر دارد كه به تقويت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعيف بپردازد. ،اعتبار سنجي
مهارت  ،انتقال دانش، موجب شده كه برخي از اهداف محقق شود. هدف از اين دوره آموزي ،ستادي و نيروهاي صف

  و نگرش هاي مرتبط با فرايند آموزش است.

نياز  ،فلسفه آموزش هاي فني و جايگاه آن در اسناد باال دستي هايي چون سر فصل ،الزم به ذكر است در اين دوره
فناوري هاي ،هنرفرهنگ و  ،خدمات ،كشاورزي ،تعامل با متوليان بخش هاي صنعت ،سنجي

مديريت  ،اعتبار سنجي ،پورتال،مديريت مالي و منابع انساني،هگيري اشتغالمشاوره آموزش و ر،ارزشيابي،راهبردي
در اجراي اين دوره آموزشي از ظرفيت معاونين و   و... به روساي آموزش كانديدا براي انتصاب ارائه شد. عملكرد
  استفاده شده است.به عنوان مدرس  ستاديمديران 

برنامه ريزي جامعي براي برگزاري دوره هاي آموزشي براي كليه روساي مراكز آموزشي  ،الزم به ذكر است كه سازمان
در مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي را برنامه ريزي  ،سازمان از مهر ماه لغايت بهمن ماه سال جاري

ه اي اين دوره ها را كرده است تا با مشاركت مديران كل ستادي و استاني و همچنين صاحب نظران فني و حرف
 برگذار كنند. 


