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دومین جلسه شورای مهارت با حضور دکتر سپهری دبیرشورای عالی آموزش وتربیت فنی وحرفه ای و مهارتی کشور ،معاونین استاندار ومدیران
دستگاههای اجرایی برگزارشد سید مسعودعظیمی معاون هماهنگی اموراقتصادی استاندارو نائب رئیس شورای مهارت  ،در این نشست گفت :شكل
گیری اخالق حرفه ای وآموزش وتخصص نیروی کارآمد در استان ،کمك به تولید ثروت وکاهش فقر،مهارتهای آموزشی رشته های نوین ،اقتصاد دانش
بنیان و استراتزی خوشه های مختلف بر اساس آموزشهای مهارتی شكل گیرد.
-

تبیین طرحهای سه گانه جهت اعالم نظرشورای
ترویج فرهنگ کارمهارت آموزی
ایجاد پارک مهارت توانمندسازی منابع انسانی بنگاههای اقتصادی و شتابدهندهای مهارتی برحسب ظرفیت و پتانسیل موجود در هر
شهرستان
تخصیص اعتبار صد میلیارد ریال برای فعالیت شتابدهنده های مهارتی با رویكرد ایجاد پانصد شغل پایدار در استان یزد
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پروژه تجهیز کارگاه شرکت ملی گاز استان یزد برای اجرای دوره آموزشی مرتبط با گاز رسانی از مبدا تا مقصد ،باحضور محمد علی طالبی استاندار یزد
 ،ولی اهلل دینی مدیر توسعه منابع انسانی شرکت گاز ملی ایران افتتاح شد
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نشست امیر سعید مصباح مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با آیت اهلل اعرافی عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای نگهبان قانون
اساسی
موضوع آموزشهای فنی وحرفه ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و خصوصا در حوزه نوجوانان و جوانان دارای اولویت باالیی است به نحوی که
این موضوع در سند تحول آموزش و پرورش هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است .ما از پایین بودن سرانه آموزش های فنی و حرفه ای در سطح
جامعه رنج می بریم.
وی با تاکید براهمیت بعدهای آموزش مهارتی خاطرنشان کرد :ضرورت دارد در کنار آموزش های مهارتی شغلی ،به بعد دوم یعنی مهارت های نرم هم
توجه ویژه داشته باشیم .همه آحاد جامعه باید مجهز به پشتوانه مهارتی الزم برای گذراندن زندگی باشند که ما در این رمینه با کمبود جدی مواجه
هستیم .مهارتهای فنی و حرفه ای فرد را برای اشتغال ،در آمدزایی و اداره زندگی آماده می کند که از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت فوق العاده ای
دارد .ما اگر واقعاً به آموزشهای مهارتی در هر دو بعد و هر دو سطح توجه کنیم بخش زیادی از مشكالت جامعه مرتفع خواهد شد .توسعه آموزشهای
فنی و حرفه ای باید از اولویت های همه ما باشد تا به وسیله آن ،مشكالت جامعه را حل کنیم.
اگر چه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای در دانشگاه و مراکز دیگر اهمیت دارد اما اقدام بنیادی باید در تعامل با آموزش و پرورش صورت پذیرد و
تدوین سند همكاری فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و آموزش و پرورش استان یزد بسیار پسندیده و مورد تایید است و امیدوارم آموزش و
پرورش استان با این تعامل یك سبقه مهارتی و فنی و حرفه ای پیدا کند و همه دانش آموزان به نوعی در آموزش مهارتی ورود پیدا کنند و این
توافقات بطور کامل عملیاتی شود .اینجانب تالش خواهم کرد این همكاری عمق پیدا کند.
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در این دیدار مصباح ضمن نقد ،نگرش شكل گرفته در جامعه برای الزام به طی مدارج دانشگاهی بدون توجه به میزان نیاز واقعی کشور به نیروی دانش
محور ،انتظار شكل گرفته مبنی بر تسلط دانش آموختگان دانش محور بر مهارت های یدی و فنی را غیر اصولی دانست که موجب هجمه بر فرهیختگان
دانشگاهی گردیده است .امروز نیاز به کار فرهنگی و ریشه ای در تغییر نگرش والدین به مهارت آموزی فرزندان بیش از هر زمانی مشهود است.
وی افزود بطور جدی مصمم هستیم از ارائ ه آموزش های بی هدف یا کم هدف در استان پرهیز کنیم .این در حالی است که سهم بودجه اختصاص داده
شده به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در مقایسه با کل اعتبارات حوزه آموزش به شدت ناچیز است و  %96این بودجه اندک نیز صرف هزینه
های پرسنلی سازمان می گردد.
مصباح ت اکید کرد در شرایط کنونی کشور جای خالی کرسی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی انقالب فرهنگی به شدت مشهود است.
جایگاهی که در صورت بازنگری و فراهم شدن شرایط ایفاء نقش این وزارت کلیدی و به تبع آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،شاهد تحوالت
مثبت و چشمگیر در ارتقاء فرهنگ کار شایسته و مهارت آموزی خواهیم بود.
گفتنی است در پایان آیت اله اعرافی با بیان استفاده از تمام ظرفیت اجتماعی و فرهنگی برای توسعه جایگاه آموزش فنی و حرفه ای اعالم آمادگی کرد
.

مدیر کل عصر روز یكشنبه  0398/00/21از چهار خانواده محترم شهدا ی شهر یزد تجلیل کرد
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نشست مدیر کل و اصحاب رسانه با موضوع مهارت
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جشن انقالب به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با حضور مدیر کل وکارمندان اداره کل ومراکز آموزشی عصر روز یكشنبه  0398/00/21واقع در
سالن غدیر مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره یك یزد برگزار شد
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ه مزمان با میالد صدیقه کبری فاطمه الزهرا (س) مراسم بزرگداشت روز زن و مقام واالی مادر در محل هتل سنتی داد یزد با حضور آقای امیر سعید
مصباح مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار گردید.
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شتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه ای مرحله منطقه ای (استانهای یزد ،اصفهان،چهارمحال بختیاری
،مرکزی)روز یكشنبه 27بهمن ماه به میزبانی استان مرکزی برگزار شد شرکت کنندگان استان یزد در رشته های حفظ ،ترتیل ،قرائت ومفاهیم بودند
در این مسابقات آقای مجید جعفری رشته ترتیل قرآن کریم و خانم فائزه السادات قریشی نصب رشته حفظ قرآن کریم موفق به کسب مقام اول شدند
گفتنی است این دوره مسابقات یك روزه برگزارشد و در پایان از نفرات اول ودبیران قرآنی تجلیل به عمل آمد
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برگزاری مراسم چهلمین روز سردار دلها
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برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم توسط حضرت آیت ا ...ناصری نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه معزز یزد و به میزبانی این اداره کل در محل
اداره کل تبلیغات اسالمی استان
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فنی وحرفه ای یزد در رسانه ها
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