
   

دكتر كورش پرند ھدف از بركزاري نشست مذكور را بررسي راھكارھاي مشاركت متقابل ايـن سـه نھـاد در 

 ،دانسـت ؛ايشـان در ادامـه ضـمن معرفـي ظرفيـت ھـاي الگـوي آمـوزشراستاي تحقـق اقتصـاد مقـاومتي 

بازاريابي و فروش خواستار حمايت جدی دسـتگاھھا و بـه ویـژه معاونـت علـم و فنـاوری و سـازمان شـھرک 

  ھای صنعتی و صنایع کوچک در این حوزه شد. 

ر از معاونت علـم و دكتر پوراندخت نيرومند معاون آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ضمن تشك

سنجي آموزش ھاي مھارتي مورد -١آمادگي سازمان را براي  مشارکت ،فناوري در برگزاري نشست مذكور

طراحـي دوره ھـاي آموزشـي مـورد نيـاز و تـدوين  -٢نياز واحد ھاي صـنعتي مسـتقر در شـركتھاي صـنعتي

رد نياز متناسب با شـرايط اجراي دوره ھاي مو -٣استانداردھاي آموزشي شغل و شايستگي در اسرع وقت

  نظارت نظام مند با رويكرد ھدايت و مشاوره اعالم نمودند. -٤واحد ھاي صنعتي

ايشان در ادامه آمادگي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور را براي ھمكـاري بـا خوشـه ھـاي صـنعتي  

  استفاده بھينه از ظرفيت ھاي شركتھاي فناوري اعالم كردند.

ون سياستگذاري معاونت علم و فناوري ضمن اعـالم آمـادگي كامـل آن معاونـت بـراي دكتر قاضي نوري معا

 ،ايجاد شبكه سازي مورد نياز تربيت نيروي انساني ماھر توسـط سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور

مـاھر در مراکـز «از تربيت نيروی انسانی  ، آمادگي معاونت علم و فناوري براي حمايت ھاي مالي و معنوي

  عالم كرد ء مھارت را اقارت

حمايت خود را از اتخاذ استراتژي  ،دكتر سليماني نيز در ادامه ارائه گزارش از تعامالت طرفين در سال جاري

اعـالم کـرد  ھا را  ارتقاء مھارت در استان مراکز  ھاي آموزش ھاي فني و حرفه اي متناسب با ظرفيت ھای

ارائه الگوھای آموزش ھـای قبـل و حـين کـار متناسـب بـا  «از سازمان آموزش فني و حرفه اي درخواست و

  را نمود. «ساختار واحد ھای مستقر از شھرک ھای صنعتی

ایشان در ادامه با توجه به ظرفيت ھای ویژه سازمان آموزش فنـی و حرفـه ای خواسـتار مشـارکت مـوثر آن 

رفيـت ھـای شـھرک ھـای و ھمچنـين اسـتفاده بھينـه از ظسازمان در توسعه و ارتقاءخوشه ھای صـنعتی 

  .  صنعتی شد

دكتر مھرعليزاده معاون پژوھش و برنامه ريزي سازمان نيز آمادگي آن معاونت را در آسيب شناسي آموزش 

و ھمچنين استفاده موثر از ناسبھارت و طراحی الگوھای ارزشيابی مھاي فني و حرفه اي در مراكز ارتقاء م

  را اعالم كرد.  د ھای مھارتیظرفيت شھرک ھای صنعتی در برگزاری المپيا

 


