
 

  

  

كل آموزش فني و حرفه اي استان خوزستان، آمـوزش  اداره

هاي مهارتي را در دو بخش دولتي و غير دولتـي بـا بهـره    

مجرب و تجهيزات پيشرفته كارگاهي و در گيري از مربيان 

ارد هاي بين المللي ارائـه داده و زمينـه الزم را   قالب استاند

براي رسيدن بـه اهـداف سـازمان و ايجـاد فرصـت هـاي       

  . اشتغال پايدار فراهم كرده است

آموزشــگاه فنــي و حرفــه اي آزاد در  639 حاضــردرحــال 

ي استان مطابق ضوابط و شرايط مندرج در آيين نامه نحوه

تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني وحرفه اي و تحـت  

نظارت اداره كل آمـوزش فنـي وحرفـه اي خوزسـتان بـه      

ريـزي و اجـراي دوره هـاي آموزشـي در چـارچوب       برنامه

  . مي نمايند فعاليتاستانداردهاي مهارتي مصوب 

و  اين دوره ها در چهار خوشه خدمات، صـنعت، كشـاورزي  

 حرفـه بـا   275رشته و بالغ بـر   61فرهنگ و هنر در قالب 

نظارت مستمر اداره امور موسسات كارآموزي آزاد استان در 

حائز اعتبار و ارزشي ميگردد و بخش خصوصي اجرا و ارائه 

معادل دوره هاي آموزشي بخش دولتي بـوده و در صـورت   

 ،پايـان دوره آزمونهاي موفقيت كارآموزان آموزش ديده در 

  .گردد اعطا مي فردالمللـي به  گواهينامـه اي با كد بين

  

    

  

  

  

  تعداد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

  جمع كل  دومنظوره  برادران  خواهران

435  68  136  639  

  

  برادران/ رانعملكرد آموزشي بخش غيردولتي بر اساس خواه

  جمع كل  آموزش برادران  آموزش خواهران

  نفرساعت  نفردوره  نفرساعت  نفردوره  نفرساعت  نفردوره

22996  5551354  8402  1954492  31398  7505846  

  

  هيأت نظارت استان صورتجلسات

  تعداد مصوبات  تعهد ساالنه  تعداد جلسات

10  12  179  

  

عملكرد آموزشي طرح ايران مهارت برحسب 

  نفرساعت و نفردوره به تفكيك جنسيت
  جمع كل  برادران  خواهران  عملكردآموزشي

  1678  260  1418  نفر دوره

  28043  4537  23506  نفر ساعت

  

  آموزش كاركنان موسسات كارآموزي آزاد
ارگاه برگزار كتعداد 

  شده

  )نفر ساعت(عملكرد   تعداد شركت كنندگان

2  88  880  

  

  تاسيس آمار صدور و تمديد پروانه
  63  تعداد اولين پروانه تاسيس هاي صادر شده
  333  تعداد پروانه تاسيس هاي تمديد شده

  

  

  

  

  

  

  

ــزاري . 1  ــان   2برگ ــراي كارشناس ــي ب ــاه آموزش كارگ

آنــان واحـد موسسـات كـارآموزي مراكـز و ارزشـيابي      

 .در پايان دوره

تهيه فرمها و چـك ليسـت هـا بـه منظـور تسـريع       . 2 

  .در كار ارباب رجوع

بررسي دسـتورالعمل اجرايـي آيـين نامـه و ارسـال      . 3

 .پيشنهادات به سازمان

ــزاري . 4  ــاكن در خصــوص   2برگ ــا اداره ام ــه ب جلس

پيگيري موسسـات آموزشـي  غيـر مجـاز و برگـزاري      

 .همايش

ــ . 5  ــه ب ــري و مكاتب ــه  پيگي ــذا و دارو ب ــت غ ا معاون

منظور تجهيـزات حرفـه آرايشـگر دائـم و تاييـد آنهـا       

توســـط كارشـــناس بهداشـــت كـــه در تـــاريخ      

  .انجام شد  16/07/98

 

 اي استان خوزستانكل آموزش فني و حرفهاداره

 در موسسات كارآموزي آزاد استان اداره عملكرد

  1398سال ماهه 9

 تجارب موفق اداره موسسات كارآموزي آزاد استان



  

  

 تجارب موفق اداره موسسات كارآموزي آزاد استان 
 

  

راســتاي  برگــزاري جلســه بــا مســئولين صــنايع در. 6 

ر و جــوار كارگــاهي و ارســال ســاماندهي مركــز جــوا

ــاز  ــه س ــنهادات ب ــتورالعمل پيش ــوص دس مان در خص

 . وارمركزج

برگزاري جلسه با آمـوزش و پـرورش در خصـوص    . 7 

 .طرح ايران مهارت

 .صدور اولين مجوز آرايشگر دائم به آموزشگاه. 8 

و اهـواز و   ، كـارون بازرسي از مراكز اللـي ، آبـادان  . 9 

 .آموزشگاه هاي تحت پوشش 

و 7برگزاري باشگاه كارآفرينان نوجـوان در تـاريخ   . 10 

آذرماه كه در پايـان بـه شـركت كننـدگان گـواهي       8

 .حضور در دوره اعطا شد

برگزاري كارگاه ارتقـاء مهـارت مربيـان رشـته ي     . 11 

و صنايع پوشـاك بـا همـاهنگي مركـز تربيـت مربـي       

 .پژوهش هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 .زشگاه حسابداري و حسابرسيافتاحييه آمو. 12 

 :ماهه در دو بخش6ارزيابي عملكرد . 13 

 عملكرد آموزشي بر اساس نفر ساعت - 

عملكرد بر اسـاس شاخصـهاي ابالغـي از سـازمان      - 

 .آموزش فني و حرفه اي كشور

  

 

    

  :آدرس پستي

  بلوار فني و حرفه اي -سپيدار -اهواز -خوزستان

  15394- 61776صندوق پستي 

  :شماره تلفن تماس

9- 32272228- 32277350 )061(  

  :شماره فاكس

32277361 )061(  

    :پايگاه الكترونيكي

ir.khouztvto.www 

  :پست الكترونيكي

com.khztvto@info  

  

  ستاد صيانت از حقوق شهروندي 

 اداره كل آموزش فني وحرفه اي خوزستان

  

  اي استان خوزستاناداره كل آموزش فني و حرفه

موسسات كارآموزي آزاد و امور اداره 

   استان خوزستان مشاركت هاي مردمي

 1398دي ماه سال 

  

  

  ستاد صيانت از حقوق شهروندي

وزستانخاداره كل آموزش فني وحرفه اي    

 


