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بـا تبعيـت كامـل از     اي خوزستان اداره كل آموزش فني و حرفه

بـر مبنـاي   (هاي عمليـاتي  هاي سازمان با تنظيم  برنامه اهداف و سياست

گيـري   هاي مختلف، با بهـره  اقدامات موثري را در فرايند)اسناد باال دستي

هاي آزاد، مربيان،  هاي موجود اعم از مراكز آموزشي، آموزشگاه از ظرفيت

جامـه عمـل پوشـانده    ...هاي اجرايي سطح اسـتان و  ناسان، دستگاهكارش

  :شود ها اشاره مي است، كه به اهم آن

 آموزش در زندانها و ندامتگاهها •

 .اقتصادي بنگاههاي در آموزش •

 .نظامي يگانهاي و پادگانها در آموزش •

 .شعب و ثابت مراكز در آموزش •

 معلوليت، داراي افراد( بهزيستي پوشش تحت درماني مراكز در آموزش •

 .)پذير آسيب اقشار ساير و يافته بهبود معتادين

 شهرها حاشيه رسمي، غير سكونتگاههاي( شهري مناطق در سيار آموزش •

 ....) و مدارس و هنرستانها مانند عمومي يا دولتي نهادهاي وساير

 .بنيان مهارت كارآفريني •

 .دولتي آموختگان مهارت اشتغال وضعيت رهگيري •

 .تكاپو طرح دار اولويت هاي رسته با اي حرفه و فني هاي زشآمو تطبيق •

 .دوگانه آموزش •

 .آموزشي عمومي رساني اطالع و مشاوره •

 .ايجاد مراكز مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي در دانشگاهها •

 .كارآفريني و استارت آپي) كارگاه هاي(شناسايي و توسعه مراكز  •

 .ته، راهبردي و نوينتوسعه آموزش مهارتي فناوريهاي پيشرف •

 .هاي مهارت آموزي ويژه اجراي دوره •

 .عشايري- شناسايي و بكارگيري مربيان افتخاري روستايي •

همكاري با ( توسعه آموزش مهارتي به دانش آموزان روستايي و محروم •

 .)بنياد علوي

 شناسايي كارآموزان مستعد كارآفريني روستايي و عشايري •

 حرفه اي دولتي اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و •

 ارتقاء بهره وري مربيان •

 بهره وري كارگاه هاي آموزشي •

 .گزارش تجربيات و طرح هاي موفق مرتبط با آموزش •

 .امور پژوهشي و طرح هاي تحقيقاتي •

 .برگزاري مسابقات ملي مهارت •

 

  

  

  

  1398ماهه سال  9عملكرد آموزشي 

  مراكز آموزش فني و حرفه اي استان

  عملكرد  روش آموزش  رديف

  2463512  دولتي  1

  258086  مشاركتي نوع يك  2

  1113435  مشاركتي نوع دو  3

  519345  مشاركتي نوع سه  4

 4354378 جمع كل

  

 بـراي  سـازمان  مشـاركت  سـهم  بـر  مبتنـي  آمـوزش هاي  روشانواع 

  :هدف گروههاي

  .)سپاريبرون (شعب شهري، خريد خدمات ، آموزش در مراكز ثابت: دولتي-

شيوه خريد خدمات ، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد: لمشاركتي نوع او-

/ دولتـي / نهادهاي عمـومي / بنگاه هاي اقتصادي، از محل درآمدهاي سازمان

مراكـز جـوار   ،  )آموزش در محيط كار واقعـي (بنگاه هاي اقتصادي ، غير دولتي

  )طرح كارورزي(بنگاه هاي اقتصادي ،كارگاهي و بين كارگاهي و ضمن كار

 ، كارگاههـاي شـعب شـهري  ، آموزش در مراكـز ثابـت  : مشاركتي نوع دوم-

 مـي  انجام سازمان مشاركت با ذينفعان به متعلق فضاهاي در آموزش( اقماري

 وابسته مراكز -اقتصادي بنگاههاي -دانشگاهها -پادگانها - زندانها مانند. شود

 اقتصادي هايبنگاه در ، آموزش ...) و غيردولتي -دولتي -عمومي نهادهاي به

  .مربي اعزام طريق از صنوف و

  استاني بدون تبادل مالي/درقالب تفاهم نامه ملي** 

 ، كارگاههـاي شـعب شـهري  ، آموزش در مراكـز ثابـت  : مشاركتي نوع سوم-

 مـي  انجام سازمان مشاركت با ذينفعان به متعلق فضاهاي در آموزش( اقماري

 وابسته مراكز -اقتصادي نگاههايب -دانشگاهها -پادگانها - زندانها مانند. شود

   ...) و غيردولتي -دولتي -عمومي نهادهاي به

  منطبق بر قرارداد مالياستاني /درقالب تفاهم نامه ملي** 

  

  

  

  

  

  

  

  خوشهبه تفكيك جنسيت و ماهه 9عملكرد آموزشي 

  بر حسب نفر ساعت

 جمع كل مرد زن خوشه

 2950629 2736600 214029 صنعت

 1256866 425184 831682 خدمات

 734851 55817 679034 فرهنگ و هنر

 265693 171840 93853 كشاورزي

 5208039 3389441 1818598 جمع كل

  

في مابين اداره كل آمـوزش   تفاهم نامه هاي همكاريبرخي از فهرست 

سـازمان  /دستگاههاي همكـار /فني و حرفه اي و ساير شركاي اجتماعي

  ها و نهادها

 اشتغال و رينيكارآف توسعه معاونت .1

 .تعاون اتاق .2

 .خوزستان استانداري خانواده و بانوان امور كل اداره .3

 .ايران كشاورزي و معادن صنايع، بازرگاني، اتاق .4

 .خوزستان استانداري شوراهاي و روستايي امور كل اداره .5

 .خوزستان بهزيستي كل اداره .6

  .تربيتي و تاميني اقدامات و زندانها سازمان .7

 .مخدر مواد با مبارزه ستاد .8

 .سازندگي بسيج سازمان .9

 .مسلح نيروهاي كل ستاد وظيفه كاركنان آموزي مهارت مركزي قرارگاه .10

 .خوزستان پرورش و آموزش .11

 .)ره( خميني امام امداد كميته .12

 .پناهندگان امور در ملل سازمان عالي كميسارياي .13

 .اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت تعاون امور معاونت .14

 .متبوع وزارت اشتغال و كارآفريني توسعه معاونت .15

 .ايران گاز ملي شركت .16

 .ها دانشگاه با نامه تفاهم .17

  

 


