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دارد

مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان ها
جناب آقای سید اشرفی 

رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد کشور
جناب آقای اکبری

رئیس محترم هیات مدیره کانون هماهنگی کانونهای استانی انجمنهای صنفی آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد
با سالم و احترام 

با عنایت به اهمیت مهارت آموزی در ایجاد و توسعه اشتغال پایدار برای جویندگان شغل و حرفه و بهرهمندی 
حداکثری بنگاههای اقتصادی از اثربخشی آن در ارائه خدمات و تولید محصوالت با کیفیت، کاهش هزینه های ناشی از عدم 
توانایی نیروی کار در فرایند خط تولید، این دفتر در نظر دارد نسبت به شناسایی موسسین و مربیان آموزشگاههای فنی و 

حرفه ای آزادی که آموزش آنها منجر به ایجاد اشتغال برای کارآموزان شده است اقدام نماید. 
بدیهی نتایج حاصل از این موضوع در برنامههای سال آتی این دفتر نظیر رتبه بندی آموزشگاههای فنی و حرفه ای 
آزاد، شناسایی موسسان و مربیان برتر، تشکیل دپارتمانهای مهارتی توسط اندیشه ورزان برتر مهارتی، همکاری در تدوین 
استانداردهای آموزشی، همکاری در اجرای سنجش و ارزشیابی دوره های آموزشی و همکاری در بازدید ها و نظارتهای 

میدانی از تجربیات آنان بهره مند خواهد شد.
بدین وسیله ضمن فراخوان شناسایی موسسین و مربیان فعال و موثر در عرصه آموزش و اشتغال، خواهشمند است 
دستور فرمایید اطالع رسانی به عموم موسسین و مربیان آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد، کانونها و انجمنهای صنفی 
آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد انجام پذیرفته و از موسسین محترم آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دعوت شود ، تا با 
حضور موثر در این طرح ملی نسبت به ایجاد انسجام در اجرای مهارت آموزی و برقراری حلقه اتصال آموزش به اشتغال 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای را یاری نمایند. مزید امتنان است اطالعات واصله در قالب فایل پیوست تا تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ 

به این دفتر ارسال شود. 
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جدول معرفی کارآموزان دوره دیده در آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد منجر به اشتغال

 با فرمت باال ایجاد و پس از درج اطالعات ارسال فرماییدExcelلطفا فایل 
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