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اشاره
توانمندسازي نیروي انساني از طریق آموزش مهارت هاي شغلي و تخصصي، در راستاي ترغیب و توسعه کارآفریني، یکي از راهکارهاي اساسي محسوب مي شود که مي تواند به تربیت 

نیروي انساني توانمند و کارآفرین و در نهایت کاهش مشکالت اقتصادي و اشتغال و همچنین افزایش بهره وري و کارایي شاغلین بخش هاي مختلف منجر شود. 

از این رو مهارت آموزي ابزاري براي ارتقای توانمندی ها و مهارت های دانش آموختگان برای توسعه و پیشرفت کشور در زمینه اجتماعي و اقتصادي به شمار می رود و این مساله 

با فرهنگ سازي، حمایت بخش های دولتی و به ویژه بخش خصوصی و در نظر گرفتن بسته هاي تشویقي به منظور ایجاد انگیزه محقق خواهد شد.

به اعتقاد کارشناسان، مهارت آموزي و مهار تفكر مدرك گرایي حلقه گمشده و مقدمه ایجاد کسب و کار در کشور است و تحقق این مهم نیازمند هم افزایي دستگاه هاي اجرایي با یکدیگر 

و همچنین مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.

در همین راستا، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در دوره پنجم فعالیت خود، راه اندازی و توسعه مراکز مهارت آموزی و توان افزایی را به عنوان الگوی جدیدی از 

همکاری و تعامل، با نگاه دینفع محوری و استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی و بخش خصوصی، در دستور کار خود قرار داده است.

چرا که سازمان نــظام مهندسی کــشاورزی به عنوان انتقال دهنده دانش در محیــط های تــولیدی بر این اعتقاد است که تــوسعه مهارت آموزی یكی از 

بهترین روش های انتقال دانش و مهارت به دانش آموختگان کشاورزی متقاضی ورود به بازار کار است که این موضوع می تواند در نـــزدیک کــردن مـیانگین های 
عـملكرد واحدهای تولیدی به میزان رکوردها و عمـلکرد های تولیدی نمـونه استانی و ملی و در نهایت افزایش بهره وری واحدهای تولیدی کمک شایانی را داشته باشد.

متقاضی محور بودن، متكی به ظرفیت بخش خصوصی و منتج به اشتغال شدن، سه اصل مهم برنامه مهارت آموزی مورد نظر سازمان نظام مهندسی کشاورزی می باشد که بر 
اساس دستورالعمل مهارت آموزی )مصوب شورای مرکزی( در حال اجرا می باشد. 

مجموعه حاضر تحت عنوان »خیرین اجتماعی-آموزشی«، مشتمل بر گفتگوی های اختصاصی سنم با مدیران مراکز توان افزایی و مهارت آموزی و مهارت آموزان موفق در بخش های مختلف 

تولیدی و خدماتی است که توسط دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان مرکزی با مشارکت سازمان نظام مهندسی استان ها با هدف معرفی این مراکز به جامعه کشاورزی کشور تهیه و تدوین 

شده است.
روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان مرکزی
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ر پیشگفتا
از چالش های اصلی پیش روی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انجام رسالت های مرتبط با اعضاء؛ نداشتن مهارت های الزم و کافی در مهندسان کشاورزی برای به 
کار بستن دانش کشاورزی در محیط های واقعی کار و عملیات کشاورزی است. بر این اساس، سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویكردی جدید و مردمی کردن 
امور و تجدید نظر در سیاست های آموزشی قبلی، سیاست آموزشی جدید را از آموزش های »ادبیات محور« به آموزش های »مهارت محور« تغییر داده و در اجرای 

این سیاست دستورالعمل مهارت آموزی و توان افزایی اعضای را در شورای مرکزی به تصویب رسانده است.
در اجرای این سیاست آموزشی که هدف اصلی آن یادگیری مهارت و به کار بستن علوم و دانش کشاورزی در مزارع است؛ سیاست مردمی کردن امور برای استفاده از ظرفیت 
واحدهای تولیدی جهت یادگیری عملی فعالیت های مختلف کشاورزی اتخاذ گردید. در این برنامه با رویكرد توسعه ای و استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام 

شده، واحدهای تولیدی به عنوان همكار سازمان برای مهارت آموزی مدنظر قرار می گیرد. 
پس از گذشت یک سال از اجرای این برنامه، بیش از 600 واحد تولیدی به عنوان مرکز توان افزایی و مهارت آموزی فعالیت دارند و بیش از 1000 مهارت آموز 
در این واحدها مهارت فرا گرفته و در واحدهای تولیدی مختلف مشغول به کار شده اند. از آنجایی که مهمترین عامل همکاری واحدهای تولیدی با سازمان در این امر، نگاه خیرخواهانه 
در کمک به امر اشتغال می باشد، شایسته است از صاحبان آن واحدها به عنوان افراد َخّیر یاد شده و به جامعه معرفی شودند تا همانند سایر زمینه های امور ِخیر، 

افراد به همکاری در این زمینه تشویق و ترغیب شوند. 
 بر این اساس، اقدام خیرخواهانه صاحبان واحدهای تولیدی در همكاری برای مهارت آموزی در تحقق امر ِخیر ایجاد اشتغال، توسط این سازمان به عنوان

»َخّیرین اجتماعی-آموزشی« لقب داده شده است.
انتظار می رود همزمان با تهیه و اجرای برنامه مهارت آموزی و در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب مبنی بر مردمی کردن امور، شاهد مردمی 

کردن امر مهارت آموزی با مشارکت واحدهای خصوصی به عنوان مراکز مهارت آموزی باشیم.
شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
جمهوری اسالمی ایران

    مرداد ماه 1400
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سازمان نظام مهندسی کشاورزی پرچم دار مردمی کردن
مهارت آموزی در بخش کشاورزی است

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت مجتمع رز آرین:

مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی شـــرکت 
ــی  ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــت: سـ ــن گفـ ــع رز آریـ مجتمـ
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی پرچـــم دار مردمـــی کـــردن 

مهـــارت آمـــوزی در بخـــش کشـــاورزی اســـت.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم آذربایجـــان 
شـــرقی، مهنـــدس رســـول مهنـــدس نـــژاد، مدیـــر مرکـــز 
ـــن  ـــی شـــرکت مجتمـــع رز آری ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم مه
ـــع  ـــت: مجتم ـــتان گف ـــنم اس ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب در مصاحب
 رز آریـــن 16 ســـال اســـت در زمینـــه تولیـــد بوتـــه هـــای

ـــه  ـــه نتیج ـــد و ب ـــی کن ـــت م ـــتیتیگ فعالی ـــدی روش اس پیون
ــاال و  ــای بـ ــه هـ ــتلزم هزینـ ــروژه مسـ ــن پـ ــاندن ایـ رسـ
ـــال  ـــش س ـــدت ش ـــول م ـــه در ط ـــوده ک ـــداوم ب ـــات م تحقیق

ـــت ـــده اس ـــت آم ـــه دس ب
ــورت  ــه صـ ــز بـ ــن مرکـ ــد ایـ ــت تولیـ ــزود: ظرفیـ وی افـ
ــه  ــد البتـ ــی باشـ ــه مـ ــزار بوتـ ــی 20 هـ ــه 10 الـ ماهانـ
ـــه  ـــواد اولی ـــم و م ـــود و س ـــه ک ـــده ای از جمل ـــکالت عدی مش
ـــایه ـــور س ـــک مذک ـــتفاده از تکنی ـــا اس ـــد ب ـــر تولی ـــره ب  غی

انداخته است.

ـــرورت و  ـــوص ض ـــژاد در خص ـــدس ن ـــول مهن ـــدس رس مهن
ـــدی  ـــای توانمن ـــوزی در ارتق ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه نق
ــی ــارب عملـ ــه تجـ ــه بـ ــا توجـ ــزود: بـ ــان افـ  کارشناسـ
ــای  ــازه هـ ــی از سـ ــناخت کلـ ــته، شـ ــای گذشـ ــال هـ سـ
 گلخانـــه، انـــواع بســـتر کشـــت، آشـــنایی بـــا لـــوازم
و سمپاشـــی  صحیـــح  هـــای  روش  گیـــری،   انـــدازه 
 محلـــول پاشـــی و ... از ســـرفصل هـــای آموزشـــی مهـــم بـــرای

مهارت آموزان می باشد. 
ـــازمان  ـــا س ـــز ب ـــن مرک ـــکاری ای ـــوه هم ـــوص نح وی در خص
ـــن مجتمـــع  نظـــام مهندســـی گفـــت: دوره هـــای آموزشـــی ای
ـــود و  ـــی ش ـــزار م ـــوری برگ ـــی و اپرات ـــش کارشناس در دو بخ
ـــه  ـــج دوره ب ـــی نتای ـــون عمل ـــزاری آزم ـــا برگ ـــان دوره ب در پای

ـــردد. ـــی گ ـــالم م ـــی اع ـــام مهندس ـــازمان نظ س
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی شـــرکت 
ـــع  ـــن مجتم ـــدف ای ـــت: ه ـــان گف ـــن در پای ـــع رز آری مجتم
ـــه  ـــد و کـــم تجرب ـــگان جدی ـــش آموخت ـــه دان ـــاری رســـانی ب ی
ـــتی از  ـــم داش ـــچ چش ـــذا هی ـــوده و ل ـــاورزی ب ـــه کش در زمین
ـــم دار  ـــود پرچ ـــه خ ـــاورزی ک ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ س

ـــم. ـــت، نداری ـــر اس ـــن تفک ای

 هدف این مجتمع یاری رسانی به دانش آموختگان
 جدید و کم تجربه در زمینه کشاورزی بوده و لذا هیچ

چشم داشتی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی که 
خود پرچم دار این تفکر است، نداریم
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ـــت:  ـــه ای گف ـــای حرف ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق در اش
ـــرای  ـــوزی یکـــی از راهکارهـــای اساســـی ب مراکـــز مهـــارت آم
ـــی  ـــه م ـــود ک ـــی ش ـــوب م ـــارت محس ـــش و مه ـــب دان کس
ـــد  ـــت کن ـــد تربی ـــص و کارآم ـــانی متخص ـــروی انس ـــد نی توان

ـــد.  ـــازار کار کن و وارد ب

ـــد و  ـــی باش ـــر م ـــص و ماه ـــروی متخص ـــتن نی ـــازمان داش س
ـــاد تخصـــص  ـــه ایج ـــارت محـــور، منجـــر ب ـــای مه ـــوزش ه آم
ــارت و  ــعه مهـ ــه کاری و توسـ ــراه تجربـ ــه همـ ــرد بـ در فـ

ـــود. ـــی ش ـــرد م ـــدی ف توانمن

 مهنـــدس شـــهین کریمـــی بـــا اشـــاره بـــه کیفیـــت
ـــزود:  ـــز اف ـــزار شـــده در مرک ـــوزی برگ ـــارت آم ـــای مه دوره ه
ـــوردار  ـــبی برخ ـــت مناس ـــوزی از کیفی ـــارت آم ـــای مه دوره ه
ـــی   ـــش فن ـــات تخصصـــی و دان ـــش اطالع ـــث افزای ـــوده و باع ب

ـــود. ـــی ش م
 کریمـــی افـــزود: برگـــزاری مســـتمر دوره هـــای تخصصـــی تـــر
ـــوآور و  ـــز ن ـــا مراک ـــکاری ب ـــق، هم ـــز موف ـــایی مراک و شناس
ـــز،  ـــن مراک ـــه ای ـــوز ب ـــارت آم ـــی مه ـــان و معرف ـــش بنی دان
اســـتفاده از ظرفیـــت مراکـــز بـــرای آمـــوزش تخصصـــی و 
ـــازمان  ـــوزان از س ـــارت آم ـــارات مه ـــتغال از انتظ ـــی و اش فن

ـــد. ـــی باش ـــاورزی م ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــوزی  ـــارت آم ـــی دوره مه ـــزان اثربخش ـــه می ـــاره ب ـــا اش وی ب

تنها راه ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان کشاورزی اجرای برنامه های
مهارت آموزی در واحدهای تولیدی است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی مجتمع رز آرین:

مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز تـــوان افزایـــی مجتمـــع رز 
آریـــن گفـــت: تنهـــا راه ارتقـــای توانمنـــدی هـــای حرفـــه 
ای دانـــش آموختـــگان کشـــاورزی اجـــرای برنامـــه هـــای 

مهـــارت آمـــوزی در واحدهـــای تولیـــدی اســـت.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم آذربایجـــان 
ــی  ــوان افزایـ ــز تـ ــق مرکـ ــوز موفـ ــارت آمـ ــرقی، مهـ شـ
ـــتان  ـــنم اس ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب ـــن در مصاحب ـــع رز آری مجتم
ـــوزی  ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ـــوص ض در خص
ـــا وجـــود رشـــد  ـــت: ب ـــدی کارشناســـان گف ـــای توانمن در ارتق
ـــر،  ـــر حاض ـــدن در عص ـــینی ش ـــوژی و ماش ـــش و تکنول دان
ـــب  ـــرد کس ـــر ف ـــای ه ـــی ه ـــن ویژگ ـــروری تری ـــی از ض یک
دانـــش و مهـــارت انجـــام کار اســـت کـــه در ســـایه ایـــن 
ـــردارد و  ـــکالت را ب ـــع و مش ـــه موان ـــد ک ـــی کوش ـــرد م دو، ف
ـــت کاری را  ـــد و موقعی ـــش ده ـــود را افزای ـــی خ ـــش فن دان

ـــد. ـــت کن ـــه فرص ـــل ب ـــد و تبدی ـــود ببخش بهب
وی افـــزود: از بدیهـــی تریـــن نیازهـــای هـــر شـــرکت یـــا 

یکی از ضروری ترین ویژگی های هر فرد
کسب دانش و مهارت انجام کار است

که در سایه این دو عامل
فرد می کوشد که موانع و مشکالت را بردارد 
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دوره های مهارت آموزی با ارتقای توانمندی های کارشناسان موجب
کاهش مشکالت در بخش کشاورزی می شود

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی گیاهپزشکی خوشه طال  ملکان گفت:

ـــی گیاهپزشـــکی  ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه ـــر مرک مدی
ـــوزی  ـــارت ام ـــای مه ـــت: دوره ه ـــکان گف ـــال مل ـــه ط خوش
ـــب  ـــدودی موج ـــا ح ـــان ت ـــدی کارشناس ـــای توانمن ـــا ارتق ب

ـــود. ـــی ش ـــاورزی م ـــش کش ـــکالت در بخ ـــش مش کاه
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم آذربایجـــان شـــرقی، 
ـــنم  ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب ـــی در مصاحب ـــا میرزائ ـــدس مین مهن
ـــص در  ـــناس متخص ـــا دو کارش ـــز ب ـــن مرک ـــت: ای ـــتان گف اس

ـــت   ـــرده اس ـــاز ک ـــود را آغ ـــت خ ـــکی فعالی ـــته گیاهپزش رش
ــت  ــی در جهـ ــای اموزشـ ــزاری دوره هـ ــه برگـ و در زمینـ
ـــوزش  ـــق آم ـــان از طری ـــازی کارشناس ـــد س ـــاء و توانمن ارتق
ــای ــت هـ ــی، فعالیـ ــاورزی و تخصصـ ــای کشـ ــارت هـ  مهـ
ـــا آفـــات و بیمـــاری هـــا ـــه گیاهپزشـــکی، آشـــنایی ب  مربـــوط ب
بـــا  آشـــنایی  و  هـــا  ان  تشـــخیص  چگونگـــی  و 
ــی ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــا سـ ــی بـ ــای مدیریتـ  راهکارهـ

همکاری می نماید.

ــرای پذیـــرش  ــوزی بـ ــارت آمـ ــز مهـ ــه داد: مرکـ وی ادامـ
ـــا  ـــی ت ـــای کرونای ـــت ه ـــود محدودی ـــا وج ـــوزان ب ـــارت آم مه
ـــقف  ـــا س ـــی ت ـــرایط غیرکرونای ـــر و در ش ـــت نف ـــقف هش س

ـــد. ـــی باش ـــت م ـــوز دارای ظرفی ـــارت آم 15 مه
مهنـــدس میرزایـــی در خصـــوص نحـــوه همـــکاری ایـــن 
مرکـــز بـــا ســـازمان نظـــام مهندســـی گفـــت: هماهنگـــی 
ــان،  ــرای کارشناسـ ــی بـ ــی آموزشـ ــزاری دوره توجیهـ برگـ
ـــس  ـــرای تدری ـــی ب ـــی مرب ـــانی، معرف ـــالع رس ـــر اط ـــه بن تهی

ـــط  ـــان دوره توس ـــی پای ـــه گواه ـــز و تهی ـــوی مرک دوره از س
ــای ــکاری هـ ــه همـ ــی از جملـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ  سـ

فی مابین می باشد.
ـــان شـــرکت  ـــز از کارشناس ـــه مرک ـــی ک ـــته های ـــه خواس وی ب
ـــانی  ـــت: از کارشناس ـــرد و گف ـــاره ک ـــده در دوره دارد اش کنن
کـــه عالقـــه بـــه شـــرکت در دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی 
ــات الزم  ــه اطالعـ ــت ارائـ ــه جهـ ــد، بـ ــز دارنـ ــن مرکـ ایـ
ـــتی  ـــوزی، بایس ـــارت آم ـــای مه ـــر دوره ه ـــرای بهت ـــرای اج ب
ــز ــده توســـط مرکـ ــه آموزشـــی تعییـــن شـ  طبـــق برنامـ

مهارت آموزی در محل واحد تولیدی حاضر شوند.
ـــی  ـــای توجیه ـــزاری دوره ه ـــت: برگ ـــان گف ـــی در پای میرزائ
بـــرای مهـــارت آمـــوزان قبـــل از شـــروع آمـــوزش، ارائـــه 
اســـتاندارد آمـــوزش مـــورد نیـــاز مهـــارت آمـــوز، معرفـــی 
مهـــارت آمـــوز بـــه مرکـــز و فراخـــوان جهـــت برگـــزاری 
دوره مهـــارت امـــوزی از جملـــه انتظـــارات ایـــن مرکـــز از 

ســـازمان نظـــام مهندســـی مـــی باشـــد.

برگزاری دوره های توجیهی برای مهارت آموزان

قبل از شروع آموزش، ارائه استاندارد آموزش مورد نیاز 

مهارت آموز، معرفی مهارت آموز به مرکز و فراخوان جهت 

برگزاری دوره مهارت اموزی از جمله

انتظارات این مرکز  از سازمان نظام مهندسی می باشد
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ـــا  ـــه روش ه ـــزود: ارائ ـــد، اف ـــوزی دارن ـــارت آم ـــز مه از مراک
و عوامـــل کلیـــدی در تشـــخیص آفـــات و بیمـــاری هـــا و 
ـــردی از نیازهـــای مبـــرم  آمـــوزش راهکارهـــای مدیریتـــی کارب
ـــد. ـــی باش ـــا م ـــرکت در دوره ه ـــان ش ـــروری کارشناس  و ض

وی در پایـــان میـــزان اثربخشـــی دوره مهـــارت آمـــوزی در 
ـــا  ـــت: ت ـــه ای گف ـــای حرف ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق اش
ـــی  ـــای گیاه ـــه ه ـــده، نمون ـــه ش ـــب ارائ ـــادی مطال ـــدود زی ح
ــای  ــث ارتقـ ــی باعـ ــای گروهـ ــث هـ ــده و بحـ ــه شـ ارائـ

توانمنـــدی حرفـــه ای مهـــارت آمـــوزان شـــده اســـت.

 ســـامانی بـــا اشـــاره بـــه کیفیـــت دوره مهـــارت آمـــوزی
 گذرانـــده  شـــده در ایـــن مرکـــز مهارت آمـــوزی گفـــت: آموزش
مهـــارت هـــای کلیـــدی و کاربـــردی در تشـــخیص آفـــات 
ــای ــه هـ ــه روز در زمینـ ــات بـ ــا و اطالعـ ــاری هـ  و بیمـ
تخصصـــی گیاهپزشـــکی بـــه نحـــو احســـن بـــا اســـتفاده 
از نمونـــه هـــای گیاهـــی و فایـــل هـــای پـــاور پوینـــت و 

اســـتفاده از ســـمعی بصـــری ارائـــه گردیـــد.

ـــا مهـــارت آمـــوزان  وی در خصـــوص نحـــوه همـــکاری مرکـــز ب
ـــی و  ـــای آموزش ـــوان ه ـــا و فراخ ـــه ه ـــدور اطالعی ـــت: ص گف
ـــق  ـــی دقی ـــت هماهنگ ـــوزان در جه ـــارت آم ـــا مه ـــاس ب تم
ـــوع ـــورد ن ـــی در م ـــی هماهنگ ـــوزش و حت ـــان و محـــل آم  زم
ــار  ــرای ارائـــه در کالس و در اختیـ آمـــوزش هـــای الزم بـ
 گذاشـــتن فایـــل هـــای آمـــاده شـــده بـــرای آمـــوزش از
شـــاخصه هـــای ایـــن مرکـــز اســـت کـــه ســـبب رضایـــت 

اکثـــر کارشناســـان نیـــز شـــده اســـت.
ـــوزان  ـــارت آم ـــه مه ـــی ک ـــه انتظارات ـــاره ب ـــا اش ـــامانی ب س

مهارت آموزی موتور محرک کارآفرینی در بخش کشاورزی می باشد

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی گیاهپزشکی خوشه طال ملکان:

ـــت:  ـــکی گف ـــی گیاهپزش ـــوان افزای ـــز ت ـــوز مرک ـــارت آم مه
مهـــارت آمـــوزی موتـــور محـــرک کارآفرینـــی در بخـــش 

کشـــاورزی مـــی باشـــد.
ســـنم، رســـانی  اطـــالع  پایـــگاه  گـــزارش   بـــه 
مرکـــز در  کـــه  آمـــوزی  مهـــارت  ســـامانی   رامیـــن 

تـــوان افزایـــی گیاهپزشـــکی خوشـــه طـــال ملـــکان اقـــدام 
بـــه گذرانـــدن دوره کـــرده اســـت، در مصاحبـــه بـــا 
خبرنـــگار ســـنم اســـتان در خصـــوص ضـــرورت و نقـــش 
دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی در ارتقـــای توانمنـــدی 
ـــه  ـــا ارائ ـــوزی ب ـــارت آم ـــای مه ـــت: دوره ه ـــان گف کارشناس
ـــدی  ـــا توانمن ـــث ارتق ـــه روز باع ـــات ب ـــا و اطالع ـــوزش ه آم
ـــان ـــات کارشناس ـــدن اطالع ـــه روز ش ـــث ب ـــان و باع  کارشناس

می شود.

ارائه روش ها و عوامل کلیدی در تشخیص آفات و بیماری ها 

و آموزش راهکارهای مدیریتی کاربردی

ز نیازهای مبرم  و ضروری کارشناسان شرکت در دوره 

مهارت آموزی در حوزه گیاهپزشکی می باشد
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غربی دوره های مهارت آموزی موجب آماده سازی دانش آموختگانآذربایجان 
برای ورود به بازار کار و تولید می باشد

مدیر مرکز توان افزایی  و مهارت آموزی کشت هیدروپونیک توت فرنگی رویال چیلک:

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشت هیدروپونیک توت فرنگی 
رویال چیلک گفت: دوره های مهارت آموزی و توان افزایی موجب آماده 

سازی دانش آموختگان برای ورود به بازار کار و تولید می باشد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، ناصر صدیق نیا، در گفتگو با خبرنگار 
سنم اظهار داشت:  مرکز مهارت آموزی کشت هیدروپونیک توت فرنگی 
رویال چیلک در اواخر سال 1398 فعالیت خود را آغاز نمود و تاکنون 
چندین دوره کوتاه مدت و کارآموزی دراز مدت را در کارنامه خود دارد 
این مرکز با تألیف کتاب روش های گام به گام کشت توت فرنگی به 
روش هیدروپونیک با عنوان هایدروکشت مشتمل بر 173 صفحه بصورت 
رنگی و مصور و در خصوص ساخت گلخانه؛ تجهیزات گلخانه؛ روش کار با 
تجهیزات گلخانه؛ ریخت شناسی بوته توت فرنگی؛ ارقام توت فرنگی؛ روش 
های کاشت صحیح؛ آفات و بیماری ها؛ مدیریت آبیاری صحیح و منطبق 
با نیاز گیاه؛ جداول دوره های زیستی بوته توت فرنگی؛ داشت و برداشت و 
سورت و بسته بندی و بازار؛ روش های محاسبات چگونگی تعیین محلول 
های غذایی همراه با تصاویر رنگی و نگارشی ساده و روان و تدریس آن در 
دوره های آموزشی توسط ویدئو پرژکتور سعی دارد تا با بهترین شیوه در 

امر آموزش و مهارت آموزان را تربیت نماید که در آینده وارد بازار تولید و 
کار در گلخانه ها شوند.

وی افزود: این مرکز توسط مدرسین ماهر و با تجربه و صاحب نظر در امر 
کشاورزی در قالب یک نفر استاد و یک نفر گیاهپزشک در حال فعالیت 
می باشد که در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز در تمامی 
زمینه های مرتبط با کشت گلخانه ای از قبیل توت فرنگی، خیار، گوجه 
فرنگی؛ فلفل دلمه ای، زعفران و قارچ  زیر نظر اساتید دانشگاهی در مقطع 

دکترا، مهارت آموزان بیشتری را جذب و تحت آموزش قرار خواهد داد.

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی رویال چیلک در مورد ضرورت 
کارشناسان  توانمندی  ارتقای  در  آموزی  مهارت  های  دوره  نقش  و 
اظهارداشت: متقاضیانی که جهت تاسیس گلخانه و اخذ مجوز به سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مراجعه و پروانه تاسیس دریافت 
می کنند، بایستی از سوی سازمان ملزم شوند تا پس از اتمام پروژه ساخت 
و تکمیل گلخانه ی خود؛ در صورتی پروانه بهره برداری به ایشان اعطا 
خواهد شد که در یکی از مراکز معتبر نسبت به نوع کشت محصولی که 
در گلخانه ی خود خواهند داشت دوره آموزشی و مهارت آموزی را طی 
کرده و گواهی پایان دوره خویش را ارائه نمایند و در غیر این صورت پروانه 
بهره برداری آنها صادر نخواهد شد.ناصر صدیق نیا در مورد انتظارات مرکز 

از سازمان نظام مهندسی اظهارداشت: یکی از مشکالت پیش روی مراکز 
آموزش در برگزاری کالس ها و جذب مهارت آموز است لذا در صورت 
امکان ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق رسانه ها خصوصا صدا و سیما در هر 
ماه برگزاری و ثبت نام دوره های آموزشی مراکز در چند نوبت در میان 
برنامه ها از طریق آگهی تلویزیونی اعالم شود تا دوستداران و عالقمندانی 
که از وجود این مراکز بی اطالع هستند در جریان قرار گرفته و نسبت به 
ثبت نام و شرکت در این دوره ها اقدام نمایند در این صورت آمار مشارکت 

در کالس ها نیز باال خواهد رفت. 
وی خاطر نشان کرد: مردم جهان بیش از پیش در تامین غذای خود با 
مشکالت عدیده ای روبرو هستند از آنجایی که بیشترین میزان تامین 
غذا در بخش کشاورزی اتفاق می افتد شایسته است تا مسئولین در این 
حوزه همت بلندی نمایند؛ با توجه به گرم شدن زمین و کاهش منابع آب 
های زیر زمینی ما در آینده ای نه چندان دور با کمبود منابع غذایی روبرو 
خواهیم شد لذا انتطار می رود از هم اکنون که بسیار هم دیر است برنامه 
های دقیق و کاربردی از سوی سازمان های مربوطه ارائه شده و کشاورزی 
سنتی به سمت کشاورزی مدرن و خصوصا صنعت گلخانه داری هدایت 
شود زیرا در یک گلخانه با هر ابعاد قادریم تا پانزده برابر فضای باز تولید 
محصوالت کشاورزی را انجام دهیم در حالیکه تا صدها برابر آب کمتر 

مصرف می شود.

انتطار می رود از هم اکنون که بسیار هم دیر است برنامه های 

دقیق و کاربردی از سوی سازمان های مربوطه ارائه شده و 

کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن و خصوصا صنعت 

گلخانه داری هدایت شود 
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ـــان  ـــن اطمین ـــا ای ـــد ت ـــرار دهن ـــوزان ق ـــارت آم ـــار مه اختی
ـــت  ـــادر اس ـــا ق ـــه واقع ـــود ک ـــل ش ـــوز حاص ـــارت آم در مه
ـــن  ـــر م ـــز از نظ ـــن مرک ـــه ای ـــد ک ـــه ورود کن ـــن عرص در ای

ـــت. ـــاده اس ـــوق الع ف
ـــازمان  ـــات س ـــر از اقدام ـــدس عبدالرحیمـــی ضمـــن تقدی مهن
نظـــام مهندســـی در راه انـــدازی مراکـــز مهـــارت آمـــوزی 
ـــدور  ـــی ص ـــی متول ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت: س ـــار داش اظه
ـــه  ـــور گلخان ـــرداری در ام ـــره ب ـــه به ـــیس و پروان ـــوز تاس مج
هـــا اســـت امـــا ایـــن کافـــی نیســـت و انتظـــار مـــی رود 
ــای دوره ای از  ــی بازدیدهـ ــی طـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ
گلخانـــه هـــای تـــازه تاســـیس در رفـــع مشـــکالت آنـــان 

ـــد. ـــل کن ـــر عم ـــز موث نی

ـــرد:  ـــح ک ـــان تصری ـــدی کارشناس ـــای توانمن در ارتق
ـــه  ـــک ب ـــال چیل ـــی روی ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه مرک
ـــوزان  ـــارت آم ـــواره مه ـــا هم ـــق نی ـــدس صدی ـــت مهن مدیری
ـــول  ـــورد محل ـــدی در م ـــکات کلی ـــد و ن ـــی کنن ـــد م را رص
غذایـــی و سمپاشـــی هـــا و محلـــول پاشـــی هـــا را ارائـــه 
ـــن  ـــه ای ـــه؛ ک ـــل از حادث ـــه قب ـــالج واقع ـــی ع ـــد یعن ـــی کنن م
ـــا  ـــه ب ـــل از آنک ـــوز قب ـــارت آم ـــد مه ـــی کن ـــک م ـــئله کم مس

ـــد. ـــرل نمای ـــود آن را کنت ـــرو ش ـــی روب ـــا بیماری ـــت ی آف

ـــا  ـــد ت ـــد دارن ـــه قص ـــانی ک ـــوال کس ـــرد: معم ـــح ک وی تصری
ـــه داری شـــوند بدلیـــل نداشـــتن اطالعـــات  وارد عرصـــه گلخان
کافـــی در ایـــن زمینـــه بـــا اســـترس و نگرانـــی روبـــرو هســـتند 
ـــی  ـــن نگران ـــد ای ـــی گیرن ـــرار م ـــوزش ق ـــی تحـــت آم ـــا وقت ام
و اســـترس کمتـــر و کمتـــر مـــی شـــود و کمتـــر شـــدن 
ـــز  ـــاتید مراک ـــان و اس ـــس مدرس ـــوع تدری ـــه ن ـــتگی ب آن بس
ـــز  ـــن مرک ـــه در ای ـــوزی دارد ک ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ت
مربیـــان توانایـــی آنـــرا داشـــتند تـــا اطالعـــات کافـــی در 

دوره های مهارت آموزی ضمن ارتقای توانمندی اعتماد به نفس
مهارت آموزان را نیز تقویت می کند

مهارت آموز موفق مرکز  توان افزایی و مهارت آموزی رویال چیلک: 

مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی 
ـــن  ـــوزی ضم ـــارت آم ـــای مه ـــت: دوره ه ـــک گف ـــال چیل روی
ـــوزان را  ـــارت آم ـــس مه ـــه نف ـــاد ب ـــدی، اعتم ـــای توانمن ارتق

ـــد. ـــی کن ـــت م ـــز تقوی نی
ــدس  ــنم، مهنـ ــانی سـ ــالع رسـ ــگاه اطـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ
ســـعید عبدالرحیمـــی در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم 
ــال در زمینـــه  اظهارداشـــت: اینجانـــب بـــه مـــدت دو سـ
ـــر  ـــا ه ـــردم ام ـــت ک ـــه ای فعالی ـــی گلخان ـــوت فرنگ ـــت ت کاش
ـــا شکســـت  دو دوره بدلیـــل عـــدم مهـــارت کافـــی متاســـفانه ب
مواجـــه شـــدم تـــا اینکـــه یـــک دوره مهـــارت آمـــوزی در ایـــن 
ـــب  ـــه کس ـــی ک ـــا دانش ـــون ب ـــرده و اکن ـــرکت ک ـــز ش مرک
ـــد  ـــردم، تولی ـــدا ک ـــه پی ـــی ک ـــه نفس ـــاد ب ـــوده ام و اعتم نم

ـــت.  ـــه اس ـــاال رفت ـــمگیری ب ـــورت چش ـــه ص ـــب ب اینجان
ســـیعد عبدالرحیمـــی یکـــی از مهـــارت آمـــوزان موفـــق 
ـــا  ـــک ب ـــال چیل ـــی روی ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه مرک
ـــوزی  ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ـــه ض ـــاره ب اش

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی انتظار می رود طی بازدیدهای دوره ای 
از گلخانه های تازه تاسیس در رفع مشکالت و 

مسائل آنان نیز موثر عمل کند
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ن  افزایش توانمندی کارشناسان در زمینه های مختلف کشاورزیاصفها
در سایه دوره های مهارت آموزی 

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت متحدکاران امین:

شـرکت  آمـوزی  مهـارت  و  افزایـی  تـوان  مرکـز  مدیـر 
توانمنـدی  افزایـش  گفـت:  اصفهـان  امیـن  متحـدکاران 
در  کشـاورزی  مختلـف  هـای  زمینـه  در  کارشناسـان 
اتفـاق آمـوزی  مهـارت  و  افزایـی  تـوان  هـای  دوره   سـایه 

خواهد افتاد.
بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی سـنم اصفهـان، مهنـدس 
اظهـار  سـنم،  اختصاصـی  گفتگـوی  در  شـیربخت  مرتضـی 
داشـت: فعالیـت مرکـز تـوان افزایـی و مهارت آموزی شـرکت 
متحـدکاران امیـن در زمینه مشـاوره، طراحی، اجـرا و آموزش 
در زمینـه فعالیت هـای مربوط به بخش کشـاورزی و دامداری 
مـی باشـد و تعـداد 15 مهارت آموز و کارشـناس در این مرکز 

مشـغول فعالیت هسـتند.
مدیـر مرکـز توان افزایـی و مهارت آموزی شـرکت متحدکاران 
امیـن اصفهـان با تاکید بر ضـرورت و نقـش دوره های مهارت 
آمـوزی در ارتقای توانمندی کارشناسـان تصریح کرد: افزایش 

توانایی علمی و عملی کارشناسـان در زمینه های مختلف امور 
 کشـاورزی و دامپـروری مهمتریـن کارکرد و نقـش دوره های
مهـارت آمـوزی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع 

طبیعـی می باشـد.

ایـن مدیـر موفـق افـزود: ظرفیـت بـه کارگیـری کارشناسـان 
در  بخـش هـای مختلـف ایـن مرکـز از جملـه مسـئول فنـی 
گیـاه  کلینیـک  و  خـاک  و  آب  هـای  آزمایشـگاه  و  گلخانـه 
پزشـکی،  طراحـی فضای سـبز و باغ وپارک و کلیـه فعالیت ها 
و خدمـات مربـوط به بخـش کشـاورزی و اسـتفاده کارآموزان 
در بخـش تولیـد شـیر و گوشـت و آمـوزش به منظـور کاهش 
بـار میکروبـی شـیرو کاهش هزینه هـای تولیـد د دامداری ها 

را شـامل می شـود.
مهنـدس مرتضـی شـیربخت بـا اشـاره بـه نحـوه همـکاری 
ایـن مرکـز مهـارت آمـوزی با سـازمان نظـام مهندسـی گفت: 
همـکاری ایـن مرکـز بـا سـازمان نظـام مهندسـی از طریـق 
برگـزاری دوره هـای آموزشـی و مهارتـی مشـترک بـه منظور 

ارتقـای سـطح علمـی و عملـی مهـارت آمـوزان مـی باشـد.
مدیـر ایمـن مرکـزی بـا اشـاره بـه انتظـارات مرکـز از مهارت 
آمـوزان تصریـح کـرد: اسـتفاده از مهـارت ها و تـوان علمی و 
 عملـی و فعالیـت خالصانه در راسـتای به کارگیـری توانایی ها

در جهـت کمـک بـه کشـاورز و بهبـود وضعیت کشـاورزی در 
منطقـه و پیـاده سـازی روش هـای علمـی نویـن از انتظـارت 

مهـم ایـن مرکـز از مهـارت آمـوزان می باشـد.
وی در خصـوص انتظـارات مرکـز از سـازمان نظـام مهندسـی 
گفـت: پیگیـری موضوع تخصیص تسـهیالت و اعتبـارات الزم 
از جملـه خدمـات بیمـه تامین اجتماعـی برای کارشناسـان و 
کارآمـوزان، اعطـای وام و تسـهیالت بـرای گسـترش خدمات 
رسـانی و افزایـش بهـره وری مهارت آمـوزان در زمینـه ارائـه 
خدمـات و محصـوالت کشـاورزی، انتظـارات مرکز از سـازمان 

نظـام مهندسـی می باشـد.

استفاده از مهارت ها و توان علمی و عملی و فعالیت 

خالصانه در راستای به کارگیری توانایی ها در جهت کمک 

به کشاورز و بهبود وضعیت کشاورزی در منطقه و پیاده سازی 

روش های علمی نوین از انتظارت مهم این مرکز از مهارت 

آموزان می باشد
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ـــوزی  ـــارت آم ـــی دوره مه ـــزان اثربخش ـــه می ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــار  ـــه ای  اظه ـــای حرف ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق در اش
ـــا در  ـــارت ه ـــات و مه ـــب اطالع ـــه کس ـــه ب ـــا توج ـــت: ب داش
ـــتری  ـــانس بیش ـــا ش ـــازار کار ب ـــت در ب ـــه فعالی ـــز زمین مرک

ـــود. ـــی ش ـــم م فراه
مهنـــدس ســـعادت در پایـــان گفـــت: حمایـــت از مهـــارت 
ـــه  ـــر چ ـــره وری ه ـــت  به ـــتمر  و در جه ـــور مس ـــوزان بط آم
 بیشـــتر و پایدارتـــر در  بـــازار کار و اشـــتغال از خواســـته هـــای

مهارت آموزان می باشد.

ـــه ـــت: ارائ ـــوزان گف ـــارت آم ـــا مه ـــوزی ب ـــارت آم ـــز مه  مرک
ــش  ــت افزایـ ــی در جهـ ــوری و عملـ ــای تئـ ــوزش هـ آمـ
 توانمنـــدی مهـــارت آمـــوزان در راســـتای فعالیـــت در
ــاوره،  ــه مشـ ــاورزی از جملـ ــف کشـ ــای مختلـ ــش هـ بخـ
ـــت  ـــل کاش ـــه مراح ـــاورزان در هم ـــت کش ـــی و حمای طراح
ــا  ــز بـ ــکاری مراکـ ــج همـ ــی از نتایـ ــت؛ بخشـ ــا برداشـ تـ

ســـازمان نظـــام مهندســـی مـــی باشـــد.

ایـــن کارشـــناس دریافـــت تســـهیالت و خدمـــات رفاهـــی 
و آموزشـــی و  زمینـــه ســـازی بـــرای  حضـــور و فعالیـــت 
ـــارات  ـــازار کار از انتظ ـــد و ب ـــف تولی ـــای مختل ـــه ه در عرص
ــر  ــوزی بـ ــارت آمـ ــز مهـ ــوزان از مرکـ ــارت آمـ ــم مهـ مهـ
ـــت   ـــا کیفی ـــی ب ـــای آموزش ـــزاری دوره ه ـــت: برگ ـــمرد گف ش
و بهـــره گیـــری از اســـاتید مجـــرب و بـــه نـــام در بخـــش 
ـــت  ـــه فعالی ـــه عرص ـــوزان ب ـــارت آم ـــی مه ـــاورزی و معرف کش
ـــازمان  ـــوزان از س ـــارت آم ـــارات مه ـــز از انتظ ـــازار کار نی و ب

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــام مهندس نظ

دوره های مهارت آموزی موجب ارتقای توانمندی کارشناسان
در ارائه خدمات به کشاورزان شده است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت متحدکاران امین اصفهان:

مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
شـــرکت متحـــدکاران امیـــن اصفهـــان گفـــت: دوره هـــای 
ـــان و  ـــدی کارشناس ـــای توانمن ـــب ارتق ـــوزی موج ـــارت آم مه
ـــاورزان  ـــه کش ـــات ب ـــه خدم ـــا در ارائ ـــی آنه ـــش بازده افزای

ـــت. ـــده اس ش
ــان،  ــنم اصفهـ ــانی سـ ــالع رسـ ــگاه اطـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ
ــی  ــوی اختصاصـ ــعادت در گفتگـ ــدس سـ ــدس مهنـ مهنـ
ـــز  ـــه در مراک ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــار داش ـــنم، اظه س
ــارت  ــای مهـ ــوزی، دوره هـ ــارت آمـ ــی و مهـ ــوان افزایـ تـ
آمـــوزی توســـط کارشناســـان مجـــرب و کارآزمـــوده ارائـــه 
ـــات  ـــوده و موجب ـــاال ب ـــا ب ـــوزش ه ـــت آم ـــردد، کیفی ـــی گ م

توانمنـــدی کارشناســـان را را فراهـــم مـــی کنـــد.
ایـــن کارآمـــوز موفـــق بـــا اشـــاره بـــه نحـــوه همـــکاری 

با توجه به این که در مراکز توان افزایی و مهارت آموزی، 

دوره های مهارت آموزی توسط کارشناسان مجرب و 

کارآزموده ارائه می گردد، کیفیت آموزش ها باال بوده و 

موجبات توانمندی کارشناسان را را فراهم می کند
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توسعه برنامه های مهارت آموزی موجب جذب سرمایه های مردمی
در بخش تولید کشاورزی می شود

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی گاوداری نامفر در اصفهان: 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی گاوداری 
ـــارت  ـــای مه ـــه ه ـــعه برنام ـــت: توس ـــان گف ـــر در اصفه نامف
ـــش  ـــی در بخ ـــای مردم ـــرمایه ه ـــذب س ـــب ج ـــوزی موج آم

ـــود. ـــی ش ـــاورزی م ـــد کش تولی
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان اصفهـــان،  ـــه گـــزارش پای ب
مهنـــدس عبـــاس زال بیـــک در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا 
ســـنم، اظهـــار داشـــت: مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت 
آمـــوزی نامفـــر از ســـال 1349 در زمینـــه ی پـــرورش گاو 
ـــع تاســـیس  ـــر 60 هـــزار مترمرب ـــغ ب شـــیری در مســـاحتی بال
ـــی  ـــد 2500 راس م ـــن واح ـــود در ای ـــداد دام موج ـــد و تع ش

ـــد.  باش
وی افـــزود: تعـــداد افـــراد شـــاغل در ایـــن مجموعـــه 
 70 نفـــر بـــوده کـــه از ایـــن تعـــداد 13 نفـــر کارشـــناس

دامپروری می باشند.
بـــه  اشـــاره  بـــا  بیـــک  زال  عبـــاس  مهنـــدس 

آمـــوزی مهـــارت  هـــای  دوره  نقـــش  و   ضـــرورت 
ــه  ــا توجـ ــت: بـ ــان گفـ ــدی کارشناسـ ــای توانمنـ در ارتقـ
ـــت گاو  ـــه در صنع ـــی ک ـــیار باالی ـــذاری بس ـــرمایه گ ـــه س ب
شـــیری صـــورت مـــی پذیـــرد؛ نیـــاز اســـت کـــه افـــراد 
صاحـــب نظـــر و کارشـــناس بـــا تخصـــص خـــود نســـبت 
ـــد،  ـــره وری واح ـــار آن به ـــرمایه و در کن ـــن س ـــظ ای ـــه حف ب
ــن  ــوزی ایـ ــارت آمـ ــوزش و مهـ ــذا آمـ ــد. لـ ــدام نماینـ اقـ
ـــا  ـــراد ب ـــن اف ـــد و ای ـــک کن ـــد کم ـــی توان ـــیار م ـــراد بس اف
 بـــه کارگیـــری نـــکات علمـــی در کنـــار نـــکات عملـــی،
ــا  ــره وری واحدهـ ــد و بهـ ــاد رشـ ــزایی در ایجـ ــهم بسـ سـ

خواهنـــد داشـــت.

وی در خصـــوص ظرفیـــت مرکـــز مهـــرات آمـــوزی بـــرای 
پذیـــرش مهـــارت آمـــوزان اظهـــار داشـــت: ایـــن مرکـــز 
ـــارت  ـــر مه ـــه 12 نف ـــر مرحل ـــه و ه ـــی دو مرحل ـــالیانه ط س

ـــرد. ـــی پذی ـــوز م آم
ـــوه  ـــه نح ـــاره ب ـــا اش ـــوزی ب ـــارت آم ـــز مه ـــن مرک ـــر ای مدی

ــام  ــازمان نظـ ــا سـ ــوزی بـ ــارت آمـ ــز مهـ ــکاری مرکـ همـ
ــان کـــرد: کارشناســـان جویـــای کار بـــا  ــی بیـ مهندسـ
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــام مهندســـی کش ـــازمان نظ ـــه س ـــه ب مراجع
ـــز  ـــن مرک ـــه ای ـــه ب ـــی نام ـــا معرف ـــان ب ـــی اســـتان اصفه طبیع

ـــوند. ـــی ش ـــی م معرف
کســـب در  تـــالش  آمـــد،  و  رفـــت  در  نظـــم   وی 

ـــش  ـــران بخ ـــا مدی ـــر ب ـــاط موث ـــی و ارتب ـــای فن ـــاخصه ه ش
ـــمرد  ـــوزان برش ـــارت آم ـــز از مه ـــارات مرک ـــه را از انتظ مربوط
 و گفـــت: از ســـازمان نظـــام مهندســـی انتظـــار مـــی رود

ـــری  ـــوزان پیگی ـــارت آم ـــه ای مه ـــش بیم ـــه پوش ـــبت ب نس
الزم را معمـــول داشـــته و همچنیـــن پیگیـــری و نظـــارت 
مهـــارت  و  افزایـــی  تـــوان  واحدهـــای  بـــر  مســـتمر 
 آمـــوزی و دریافـــت گزارشـــات عملکـــرد مهـــارت آمـــوزان

را داشته باشد.

 نیاز است که افراد صاحب نظر و کارشناس با 
تخصص خود نسبت به حفظ این سرمایه

و در کنار آن بهره وری
واحدهای تولیدی اقدام نمایند
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همـــراه بـــا معرفـــی واحدهـــای مختلـــف پـــرورش دام را 
داشـــته باشـــند.

ـــوزی  ـــارت آم ـــی دوره مه ـــزان اثربخش ـــه می ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــت:  ـــه ای گف ـــای حرف ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق در اش
گذرانـــدن دوره ی مهـــارت آمـــوزی بســـیار مفیـــد واقـــع شـــد 
و بـــا مهـــارت هـــای بـــه دســـت آمـــده در ایـــن دوره در 

ـــتم. ـــبی هس ـــغل مناس ـــر دارای ش ـــال حاض ح

ـــد. ـــالش کردن ـــغ ت ـــی دری ـــناس، ب ـــک کارش ـــت ی تربی
ـــن  ـــه بهتری ـــز ب ـــن مرک ـــت: در ای ـــار داش ـــوز اظه ـــن کارآم ای
ـــن  ـــود م ـــی ش ـــام م ـــوز انج ـــا کارآم ـــکاری الزم ب ـــو هم نح
جملـــه؛ در اختیـــار قـــراردادن دام بـــرای ویزیـــت هایـــی 
ــور و در  ــایر امـ ــتنی و سـ ــی، آبسـ ــح مصنوعـ ــر تلقیـ نظیـ
ـــا و  ـــاب ه ـــه کت ـــی از جمل ـــوزش علم ـــای آم ـــه ه ـــار زمین کن

ـــز و ... ـــل مرک ـــالت داخ مج

ـــا وجـــود مدیـــران  مهنـــدس مینـــا محمـــدی اظهـــار داشـــت: ب
ـــی  ـــارت بســـیار باالی ـــش و مه ـــه دارای دان ـــرده ک ـــل ک تحصی
ـــام انتظـــارات  ـــت تم ـــوان گف ـــی ت ـــز هســـتند؛ م ـــن مرک در ای

ـــرآورده مـــی شـــود. ـــل ب ـــارغ التحصی ـــک ف ی
ـــام  ـــازمان نظ ـــی رود س ـــار م ـــرد: انتظ ـــح ک ـــدی تصری محم
مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی در ســـال هـــای 
ــه  ــگاه بـ ــکاری دانشـ ــا همـ ــی بـ ــر دوره ی کارشناسـ آخـ
ـــت  ـــد از فراغ ـــجویان بع ـــا دانش ـــردازد ت ـــازمان بپ ـــی س معرف
ـــازار کار  ـــه ب ـــی ب ـــرای راهیاب ـــی ب ـــیری علم ـــل مس از تحصی

گذراندن دوره های مهارت آموزی یکی از ضروری ترین موارد برای به دست آوردن
مهارت برای ورود به بازار کار می باشد

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی گاوداری نامفر در اصفهان:

مهـــارت آمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
گاوداری نامفـــر در اصفهـــان گفـــت: گذرانـــدن دوره هـــای 
ـــه  ـــرای ب ـــوارد ب ـــن م ـــروری تری ـــی از ض ـــوزی یک ـــارت آم مه
ـــازار  ـــه ب ـــرای ورود ب ـــارت ب ـــی و مه ـــم فن ـــت آوردن عل دس

ـــد. ـــی باش کار م
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان اصفهـــان،  ـــه گـــزارش پای ب
مهنـــدس مینـــا محمـــدی در گفتگـــوی اختصاصـــی 
بـــا ســـنم، بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت و نقـــش دوره هـــای 
ـــار  ـــان اظه ـــدی کارشناس ـــای توانمن ـــوزی در ارتق ـــارت آم مه
ـــارغ  ـــن ف ـــوزی ذه ـــارت آم ـــای مه ـــدن دوره ه داشـــت: گذران
ـــک  ـــفاف و کم ـــوری ش ـــه دروس تئ ـــبت ب ـــل را نس التحصی

ـــود. ـــد نم ـــر خواه ـــری بهت ـــه یادگی ـــایانی ب ش
ـــوزی طـــی شـــده  ـــارت آم ـــت دوره مه وی در خصـــوص کیفی
ـــت دوره ی  ـــرد: کیفی ـــح ک ـــوزی تصری ـــرات آم ـــز مه در مرک
مهـــارت آمـــوزی بســـیار مطلـــوب و عالـــی و بـــا حضـــور 
پرســـنل تحصیـــل کـــرده کـــه بـــا تمـــام وجـــود دانـــش 
و مهـــارت خـــود را در اختیـــار بنـــده قـــرار داده و بـــرای 

گذراندن دوره ی مهارت آموزی در این واحد بسیار 
مفید بوده و با مهارت های به دست آمده در این 
دوره در حال حاضر دارای شغل مناسبی هستم
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مراکز توان افزایی و مهارت آموزی کانون های اشاعه مهارت های حرفه ای 
در بخش کشاورزی می باشند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی خانه گل ناردین در اصفهان: 

مدیــر مرکــز تــوان افزایی و مهــارت آمــوزی خانــه گل ناردین 
ــای ــون ه ــوزی کان ــارت آم ــز مه ــت: مراک ــان گف  در اصفه
 اشــاعه مهارت های حرفه ای در بخش کشــاورزی می باشــند.
ــگاه اطــالع رســانی ســنم اســتان اصفهــان،  ــه گــزارش پای ب
مهنــدس شــیوا بحرینیــان در گفتگــوی اختصاصــی بــا 
ــود  ــت خ ــت مدیری ــز تح ــی مرک ــوص معرف ــنم، در خص س
ــارت  ــز مه ــن مرک ــن اولی ــه ناردی ــت: مجموع ــار داش اظه
آمــوزی در زمینــه ی گل و گیــاه زینتــی زیرمجموعــه 
ــن هایپرمارکــت  ســازمان نظــام مهندســی در اســتان و اولی
تخصصــی باغبانــی و اولیــن مجموعــه گردشــگری ســبز 
زیرمجموعــه ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان 
ــال 1381 ــود را از س ــت خ ــه فعالی ــد ک ــی باش ــان م  اصفه

آغاز نموده است.
ــای  ــتان ه ــعبه در اس ــه در دو ش ــن مجموع ــزود: ای وی اف
ــواع گل  ــه ان ــد و عرض ــه تولی ــدران در زمین ــان و مازن اصفه

ــه  ــوس، عرض ــی و کاکت ــان آپارتمان ــی، گیاه ــاه زینت و گی
انــواع کــود، ســم، بــذر و دارا بــودن کلینیــک گیــاه پزشــکی 
ــد. ــی ده ــه م ــت خــود را ادام ــوم( فعالی ــرای عم ــگان ب )رای
ــه گل  ــوزی خان ــارت آم ــی و مه ــوان افزای ــز ت ــر مرک مدی
ــی  ــار تاریخ ــن دو آث ــه در بی ــن مجموع ــت: ای ــن گف ناردی
اصفهــان منارجنبــان و کــوه آتشــگاه بــه مکانــی بــرای تفریــح 
و تفــرج مــردم شــهر و گردشــگران تبدیــل شــده اســت و بــا 
همــکاری ســازمان نظــام مهندســی و دانشــگاه هــای کشــور 
در جهــت آمــوزش کاربــردی گل و گیــاه و باغبانــی بــه 

ــد. ــی کن ــت م ــان فعالی کارجوی

ایــن مدیــر موفــق بــا اشــاره بــه ضــرورت و نقــش دوره هــای 
مهــارت آمــوزی در ارتقــای توانمنــدی کارشناســان تصریــح 
ــروع کار  ــذب و ش ــوزی در ج ــارت آم ــای مه ــرد: دوره ه ک
کارشناســان بســیار مهــم و تاثیرگــذار بــوده بــه طــوری کــه 
کلیــه کارشناســان ایــن مجموعــه از بیــن کارشناســان معرفی 
شــده ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی 

ــد. آمــوزش داده شــده و جــذب شــده ان

وی گفــت: در حــال حاضــر در حــدود 20 نفــر کارشــناس و 
کارگــر بــه طــور تمام وقــت در ایــن مجموعــه فعالیت داشــته 
و بــه صــورت فصلــی ایــن تعــداد افزایــش مــی یابــد و تعــداد 
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم دارد.  130 نفــر شــاغل ب

مهنــدس بحرینیــان تــالش در جهــت رشــد خــود در مرحلــه 
اول و همراهــی بــا تیــم کارشناســی ناردیــن و رعایــت قوانیــن 
ــوزان  ــارت آم ــز از مه ــارات مرک ــه را از انتظ ــل مجموع داخ
ــاورزی و  ــام مهندســی کش ــازمان نظ ــت: از س دانســت و گف
 منابــع طبیعــی هــم انتظــار دارد کــه هــم چــون ســال هــای

گذشــته، در جهــت حضــور و معرفــی بهتــر و بیشــتر 
 کارشناســان کشــاورزی در مجموعــه ناردین مســاعدت نماید.

ــم  ــداف فراه ــا اه ــن ب ــه ناردی ــت: مجموع ــان گف وی در پای
ــوان  ــرای بان ــه اول ب ــن در درج ــالم و ام ــای س آوردن فض
و کارشناســان کشــاورزی شــروع بــه کار کــرده اســت و 
ــوزان  ــارت آم ــوزش مه ــا آم ــیم ب ــته باش ــم توانس امیدواری
ــن  ــی از دی ــای کار بخش ــه بازاره ــا ب ــی آن ه ــز و معرف عزی

ــیم. ــرده باش ــور را ادا ک ــته و کش ــه رش ــود ب خ

دوره های مهارت آموزی در جذب و شروع کار 

کارشناسان بسیار مهم و تاثیرگذار بوده به طوری که کلیه 

کارشناسان این مجموعه از بین کارشناسان معرفی شده 

سازمان آموزش داده شده و جذب شده اند
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ـــارت  ـــز مه ـــکاری مرک ـــوه هم ـــه نح ـــاره ب ـــا اش ـــیربخت ب ش
ـــتفاده از  ـــت: اس ـــی گف ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــا س ـــوزی ب آم
ظرفیـــت هـــای ســـازمان  نظـــام مهندســـی جهـــت ارتقـــا 
ـــوط  ـــور مرب ـــوزان در ام ـــارت آم ـــی مه ـــی و عمل ـــطح علم س
ـــا کیفیـــت محصـــوالت  ـــه تولیـــد شـــیر و گوشـــت و تولیـــد ب ب
ـــا  ـــز ب ـــن مرک ـــترک ای ـــکاری مش ـــای هم ـــه ه ـــی از زمنی دام

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــام مهندس ـــازمان نظ س
ـــی  ـــی و علم ـــای کارشناس ـــه ه ـــه توصی ـــردن ب ـــل ک وی عم
ـــن در اجـــرای  ـــای نوی ـــه و اســـتفاده از روش ه ـــی بهین و عمل
ـــروری  ـــداری و دامپ ـــش دام ـــه بخ ـــوط ب ـــای مرب ـــت ه فعالی
ـــت:  ـــت و گف ـــوزان دانس ـــارت آم ـــز از مه ـــارات مرک را از انتظ
تخصیـــص تســـهیالت و اعتبـــارات الزم ازجملـــه خدمـــات 
ـــوزان،  ـــان و کارآم ـــرای کارشناس ـــی ب ـــن اجتماع ـــه تامی بیم
ـــات رســـانی  اعطـــای وام و تســـهیالت جهـــت گســـترش خدم
و افزایـــش بهـــره وری مهـــارت آمـــوزان در زمینـــه ارائـــه 
خدمـــات و محصـــوالت کشـــاورزی از انتظـــارات مرکـــز از 

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــام مهندس ـــازمان نظ س

در زمینـــه فعالیـــت هـــای مربـــوط بـــه بخـــش دامـــداری 
ــوز و  ــارت آمـ ــداد 4 مهـ ــد و تعـ ــی باشـ ــروری مـ و دامپـ

کارشـــناس در ایـــن مرکـــز مشـــغول فعالیـــت هســـتند.
ـــارت  ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ـــه ض ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــش  ـــت: افزای ـــدی کارشناســـان گف ـــای توانمن ـــوزی در ارتق آم
اطالعـــات و مهـــارت هـــای کســـب شـــده در دوره هـــای 
ـــان  ـــی کارشناس ـــی و عمل ـــی علم ـــگاهی وتوانای ـــع دانش جام
ـــروری از  ـــه دامپ ـــوط ب ـــور مرب ـــف ام ـــای مختل ـــه ه در زمین

ـــد. ـــی باش ـــز م ـــن مراک ـــای ای ـــن کارکرده مهمتری

ـــوزان در  ـــتفاده کارآم ـــرد: اس ـــح ک ـــق تصری ـــر موف ـــن مدی ای
ـــش  ـــت کاه ـــوزش جه ـــت و آم ـــیر و گوش ـــد ش ـــش تولی بخ
بـــار میکروبـــی شـــیرو کاهـــش هزینـــه هـــای تولیـــد در 
دامـــداری هـــا، تولیـــد شـــیر و گشـــت و کـــود دامـــی و 
ـــکان  ـــز ام ـــروی کار در مرک ـــر نی ـــا 10 نف ـــش ت ـــت افزای ظرفی

ـــد. ـــی باش ـــر م پذی

مراکز مهارت آموزی پیشران و پیشگام در ارتقای توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان 
بخش کشاورز می باشند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مجتمع شیر و گوشت دهکده در اصفهان: 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی مجتمـــع 
شـــیر و گوشـــت دهکـــده در اصفهـــان گفـــت: مراکـــز مهـــارت 
ـــای ـــدی ه ـــای توانمن ـــگام در ارتق ـــران و پیش ـــوزی پیش  آم

حرفه ای دانش آموختگان بخش کشاورز می باشند.
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان اصفهـــان،  ـــه گـــزارش پای ب
ـــا  ـــی ب ـــوی اختصاص ـــیربخت در گفتگ ـــداهلل ش ـــدس عب مهن
ـــت  ـــیر و گوش ـــع ش ـــت مجتم ـــت: فعالی ـــار داش ـــنم اظه س
دهکـــده در زمینـــه مشـــاوره، طراحـــی، اجـــرا  و آمـــوزش 

استفاده از ظرفیت های سازمان  نظام مهندسی 
جهت ارتقا سطح علمی و عملی مهارت آموزان در 
امور مربوط به تولید شیر و گوشت و تولید با کیفیت 
محصوالت دامی از زمنیه های همکاری مشترک 

این مرکز با سازمان نظام مهندسی می باشد
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لبرز افزایش راندمان تولید در گرو توسعه برنامه های مهارت آموزی استا

مدیر مرکز مهارت آموزی راهبر پیشگامان آموت:

مدیـر مرکـز مهـارت آمـوزی راهبـر پیشـگامان آموت گفـت: هدف 
 از برگـزاری دوره هـای مهـارت آمـوزی، بهـره گیـری از ظرفیت ها
و پتانسـیل های داخلی و  بین المللی و همچنین آشنایی مخاطبان 
هـای بخـش  در  پیشـرو  ویـژه کشـاورزان  بـه   بخـش کشـاورزی 
مختلـف بـا حوزه های کاشـت، داشـت و برداشـت، مبـارزه با آفات 
و بیمـاری هـای باغـات، ماشـین آالت و تجهیزات و نحـوه بازاریابی 
محصـول و نیـز انتقـال یافتـه هـای علمـی و ترویجـی بـه بخـش 

کشـاورزی کشـور می باشـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی سـنم اسـتان البـرز، رکسـانا اصالنی در 
مصاحبـه با خبرنگار سـنم گفت: ضرورت و نقـش دوره های مهارت 
آمـوزی بـرای گلخانـه سـازان و گلخانـه داران در راسـتای افزایـش 
 دانـش و علم کشـاورزی، کسـب مهـارت هـای افزایش بهـره وری،
افزایش راندمان عملکرد )براسـاس استاندارد های روز دنیا(، افزایش 
 سـوددهی، مدیریـت صحیـح نیـروی انسـانی، کنتـرل هزینـه هـا،
 تولید و فروش حرفه ای محصوالت گلخانه ای، آشنایی با سازه های
گلخانـه، آشـنایی بـا تجهیـزات و تاسیسـات گلخانـه و همچنیـن 

روش هـای بهینـه آبیـاری مـی باشـد.
اصالنـی در ادامـه بـه معرفـی شـرکت راهبـر پیشـگامان آمـوت 
پرداخـت و اظهـار داشـت: این شـرکت  در سـال 1391 بـا موضوع 
فعالیـت مشـاوره، واردات و صـادرات و انجـام کلیـه امور پژوهشـی 
بـا حضـور مدیرانـی بـا بیـش از یـک دهـه تجربـه و سـابقه مرتبط 
 در خصـوص تهیـه و تدویـن، مطالعـات، امکان سـنجی حـوزه های
 مختلف کشـاورزی و مشـاوره بانکی، تشکیل شده که در زمینه های

انجـام پروژه هـای گلخانه به صـورت EPCS، برگـزاری دوره های 
آموزشـی تخصصـی گلخانـه، برگـزار کننـده وبینارهـای تخصصـی 
 BP گلخانـه، تهیـه و تدویـن طرحهـای توجیهـی فنی- اقتصـادی
PFS، وFS بـه منظـور ارائـه بـه سـازمان هـا و بانـک هـا جهـت 
اخـذ تسـهیالت و همچنیـن جـذب سـرمایه گـذار، تهیـه و تنظیم 
مطالعـات بازاریابـی ، مشـاوره بانکـی و اعـزام هیـات هـای تجـاری 
فعالیـت مـی نمایـد و در حـال حاضر تعـداد 20 نفر کارشـناس در 

ایـن مجموعـه مشـغول بـه فعالیت می باشـند.

کلیـدی  و  مهـم  نقـش  بـر  تأکیـد  بـا  اصالنـی  مهنـدس رکسـانا 
سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی در معرفـی 
مهـارت آمـوزان بـه مراکـز مهـارت آمـوزی دارای صالحیـت اظهار 
داشـت: سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی با  در 
اختیـار گذاشـتن امکانـات و اطالعـات الزم، فراهـم کردن شـرایط 
الزم جهـت برگـزاری دوره های بـا کیفیت و با بازخـورد باال، اطالع 

رسـانی بـه کارشناسـان، گلخانـه داران، گلخانـه سـازان و سـرمایه 
گـذاران و کلیـه افراد فعـال در حـوزه باغبانی، کشـاورزی و گلخانه 
بـا صـدور  از مراکـز مهـارت آمـوزی  از طـرق مختلـف، حمایـت 
مجـوز و نامـه نـگاری هـای الزم بـه سـازمان هـا و مراجـع قانونـی 
الزم جهـت صـدور ویـزا و خـروج از کشـور جهـت برگـزاری دوره 
در مراکـز بیـن المللـی و صـدور گواهینامـه حضـور در دوره بـرای 
شـرکت کننـدگان مـی تواند موجـب تقویـت و بهبود رونـد اجرای 
دورهـای مهـارت آموزی و در نتیجـه افزایش راندمـان تولید بخش 
کشـاورزی گـردد که خوشـبختانه در اسـتان البرز شـاهد همکاری 
همـه جانبـه سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی 

اسـتان البـرز بـا مراکـز مهـارت آموزی اسـتان هسـتیم.
 وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار سـنم البرز در ارتباط با انتظارات 
ایـن مراکـز از مهـارت آموزان گفـت: مهارت آموزان بـه عنوان رکن 
اصلـی  و انتقـال دهنـده دانـش و تکنولـوژی هـای روز بـه بخـش 
کشـاورزی کشـور مـی باشـند و ایـن موضـوع رسـالت سـنگینی 
اسـت کـه مهارت آمـوزان می توانند با احسـاس مسـئولیت و درک 
هرچـه بهتـر مفاهیـم بـه رشـد و اعتالی بخـش کشـاورزی به طور 

مسـتقیم کمک درخـور توجهـی نمایند.

مهارت آموزان به عنوان رکن اصلی  و انتقال دهنده دانش و 

تکنولوژی های روز به بخش کشاورزی کشور می باشند 
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ـــود.  ـــده ب ـــخص بن ـــرای ش ـــگاه ب ـــن دانش بزرگتری
 وی افـــزود: وجـــود چالـــش هـــا، ســـعی و خطاهـــا،
ــردن  ــاد کـ ــت اعتمـ ــی و در نهایـ ــای تجربـ ــوزش هـ آمـ
ـــس  ـــه نف ـــاد ب ـــث اعتم ـــب باع ـــه اینجان ـــد ب ـــت واح مدیری
ـــدی  ـــای توانمن ـــه ارتق ـــر ب ـــت منج ـــه و در نهای ـــن حرف در ای
ـــه  ـــر ادام ـــالوه ب ـــه ع ـــه ای ک ـــه گون ـــد، ب ـــده ش ـــه ای بن حرف
ـــرکت  ـــا ش ـــود را ب ـــکاری خ ـــور هم ـــد مذک ـــا واح ـــکاری ب هم
ـــت  ـــن موفقی ـــوده ام، ای ـــاز نم ـــرز را آغ ـــان الب ـــپهر طراح س
بـــه صـــورت مســـتقیم بـــا دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی 
 ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی

در ارتباط است.

ــنم  ــگار سـ ــش خبرنـ ــه پرسـ ــخ بـ ــان در پاسـ وی در پایـ
ـــز  ـــوزان از مراک ـــارت آم ـــارات مه ـــا انتظ ـــاط ب ـــرز در ارتب الب
مهـــارت آمـــوزی خاطرنشـــان کـــرد: مهمتریـــن خواســـته 
ـــردن  ـــاد ک ـــوزی اعتم ـــارت آم ـــز مه ـــوزان از مراک ـــارت آم مه

و میـــدان دادن بـــه مهـــارت آمـــوزان اســـت. 
ــوزان  ــارت آمـ ــاز فعالیـــت مهـ ــلما در آغـ ــزود: مسـ وی افـ
ــا  ــئله بـ ــه ایـــن مسـ ــای باالیـــی دارنـــد کـ درصـــد خطـ

آمـــوزش صحیـــح، صبـــر و اعتمـــاد بـــه ســـرعت جبـــران 
شـــده و مهـــارت آمـــوز بـــه جـــای ایـــن کـــه بـــاری بـــر 
ـــود  ـــان و بهب ـــش راندم ـــث افزای ـــد، باع ـــه باش دوش مجموع

عملکـــرد مجموعـــه خواهـــد شـــد.

دوره های مهارت آموزی الزمه ورود دانش آموختگان به بازار کار بخش کشاورزی است

مهارت آموز موفق کرجی در مصاحبه با خبرنگار سنم البرز بیان کرد:

ـــدان  ـــه فق ـــا توجـــه ب ـــت: ب ـــق کرجـــی گف ـــوز موف ـــارت آم مه
 آمـــوزه هـــای تجربـــی در مراکـــز دانشـــگاهی، وجـــود دوره هـــای

مهارت آموزی بسیار الزم، مفید و کاربردی است.
ـــری  ـــی کار و درگی ـــط واقع ـــا محی ـــه، آشـــنایی ب کســـب تجرب
ـــه  ـــت ک ـــواردی اس ـــه م ـــف از جمل ـــای مختل ـــش ه ـــا چال ب
ـــم  ـــن مه ـــردد و ای ـــی گ ـــس نم ـــگاهی تدری ـــچ دانش در هی
ـــارت  ـــت نظ ـــوزی تح ـــارت آم ـــز مه ـــود مراک ـــت وج ـــه برک ب
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
 محقـــق مـــی گـــردد و بـــه جـــرات مـــی تـــوان گفـــت:
 دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی الزمـــه ورود بـــه بـــازار

کار می باشند.
ـــادات  ـــه س ـــدس اله ـــرز، مهن ـــتان الب ـــنم اس ـــزارش س ـــه گ ب
ـــا ســـنم اظهـــار داشـــت:  ـــی در گفتگـــوی اختصاصـــی ب نیاکیان
بنـــده فعالیـــت خـــود را در واحـــد مرغـــداری )طلوعـــی( 
ـــد  ـــن واح ـــم ای ـــم بگوی ـــی توان ـــرات م ـــه ج ـــردم و ب ـــاز ک آغ

مهمترین خواسته مهارت آموزان از مراکز مهارت آموزی 

اعتماد کردن و میدان دادن به مهارت آموزان است
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وی تصریح کرد: مرکز توان افزایی و مهارت آموزی باماژن در زمینه 
اصالح نژاد، انتقال ژن، تولید و پرورش و تکثیر دام سبک پربازده با 
ظرفیت 1500 راس فعال می باشد که با لطف خداوند تا سال آتی 

ظرفیت خود را تا سقف 2500 راس افزایش خواهد داد.
لطفی گفت: نقطه قوت مرکز باماژن تعامل، تخصص گرایی و شایسته 
ساالری و مدیریت سرمایه انسانی می باشد که در بین تمامی اعضاء 

صورت می پذیرد.
 این مدیر موفق اذعان داشت: افزایش دانش آکادمیک و اجرای تکنیک های

در  مؤثر  راهی  تواند  پربازده می  دام های  پرورش  و  دامداری  نوین 
برون رفت از بحران دامپروری حال حاضر کشور باشد و با آموزش 
و  گستردگی  شاهد  توانیم  می  کارشناسان  به  کاربردی  و  صحیح 
 پراکنش دانش باشیم که این مهم می تواند راهگشایی برای دامپروران

محترم باشد.

وی گفت: با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور توانستیم 
دوره های آموزشی مطلوبی را با کیفیت قابل قبول برگزار نماییم که با 

استقبال و رضایت بسیار چشمگیر مهارت آموزان روبرو بود.
مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی باماژن گفت: این مرکز مهارت 
آموزی این امکان را دارد در زمینه مشاوره، برگزای دوره های آموزشی 

انتقال ژن و تولید دام های پربازده هرگونه  و تربیت مدیران فنی  
همکاری را با آن سازمان محترم داشته باشد.

لطفی اظهار داشت: از مهارت آموزان انتظار می رود در جهت رشد و 
تحصیل دانش فردی کوشا بوده و آموخته های خود را در اختیار سایر 
دامپروران قرار دهند تا با گسترش دانش و استفاده از تکنیک های 
به روز دنیا شاهد رشد و تکثیر دام هایی با رکوردهای مطلوب باشیم.

وی افزود: از سازمان نظام مهندسی انتظار داریم ضمن حمایت در زمینه 
توسعه و رشد و تعالی کمی و کیفی مراکز، همکاری الزم را مبذول 
 داشته و مراحل صدور مجوزها را مستمرا تسهیل و تسریع نمایند.

الزم بذکر است در این مدت کوتاه، 3 تن از مهارت آموزان با معرفی 
مرکز مهارت آموزی در دو مزرعه مشغول بکار شده اند.

مراکز مهارت آموزی توانسته اند علوم و فنون را در بخش کشاورزی تلفیق نمایند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی باماژن در استان البرز:

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی باماژن در استان البرز گفت: 
از آنجا که در صنعت دامپروری، دانش و تجربه تار و پود در هم تنیده 
ای می باشند، مراکز مهارت آموزی توانسته اند علوم و فنون را در 

بخش کشاورزی تلفیق نمایند.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم، مهندس بابک لطفی در گفتگوی 
اختصاصی با سنم اظهار داشت: با توجه به نواقص نظام آموزشی مبنی 
بر عدم توجه به توسعه آموزش های مهارتی، برآن شدیم تا در مرکز 
باماژن، نکات کاربردی و عملی که طی سالها تجربه که منطبق با آخرین 
 تکنیک های روز دنیا می باشد را به مهارت آموزان آموزش دهیم.

با حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور 

توانستیم دوره های آموزشی مطلوبی را 

با کیفیت قابل قبول برگزار نماییم که با استقبال و رضایت 

بسیار چشمگیر مهارت آموزان روبرو بود
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ـــل  ـــود تعام ـــی خ ـــعه کار تخصص ـــرای توس ـــم ب ـــدوارم بتوان و امی
ـــم. ـــته باش ـــز داش ـــن مرک ـــا ای ـــتری ب بیش

ـــارت  ـــز مه ـــوزان از مرک ـــارت آم ـــارات مه ـــی از انتظ ـــزود: یک وی اف
ـــوان  ـــز ت ـــش مرک ـــت پوش ـــزارع تح ـــه م ـــا ب ـــی آنه ـــوزی معرف آم
ـــد. ـــی باش ـــه کار م ـــتغال ب ـــرای اش ـــی دوره، ب ـــس از ط ـــی، پ افزای

ـــزان اثربخشـــی دوره  ـــه می ـــا اشـــاره ب ـــی ب ـــدس علیرضـــا بیگدل مهن
 مهـــارت آمـــوزی در اشـــتغال و ارتقـــای توانمنـــدی هـــای حرفـــه ای

ــوزی در  ــارت آمـ ــرکت در دوره مهـ ــت: شـ ــان داشـ ــود اذعـ خـ
ـــای  ـــب ارتق ـــاژن موج ـــوزی بام ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت مرک
ـــه  ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــده اس ـــن ش ـــه ای م ـــای حرف ـــدی ه توانمن
ـــه  ـــاد ب ـــا اعتم ـــدی را ب ـــز تولی ـــک مرک ـــم ی ـــی توان ـــون م ـــم اکن ه

ـــم. ـــت کن ـــتری مدیری ـــس بیش نف
ایـــن مهـــارت آمـــوز موفـــق ضمـــن قدردانـــی از اقدامـــات 
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی بـــرای توســـعه مراکـــز 
ــوان  ــز تـ ــر مرکـ ــات مدیـ ــن زحمـ ــوزی و همچنیـ ــارت آمـ مهـ
ــت: پـــس از  ــار داشـ ــاژن، اظهـ ــوزی بامـ ــارت آمـ ــی و مهـ افزایـ
ـــوزی از ســـازمان  گذرانـــدن دوره و دریافـــت مـــدرک مهـــارت آم
ـــتم  ـــتان، توانس ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس نظ
ــت 400 راس ــا ظرفیـ ــازده بـ ــبک پربـ ــه دام سـ ــک مزرعـ  در یـ

مشغول بکار شوم. 

مهارت آموزی در مراکز معرفی شده توسط سازمان نظام مهندسی موجب افزایش 
اعتماد به نفس دانش آموختگان برای ورود به بازار کار شده است

کارآموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی باماژن در استان البرز:

کارآمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی بامـــاژن در 
ــی  ــز معرفـ ــوزی در مراکـ ــارت آمـ ــت: مهـ ــرز گفـ ــتان البـ اسـ
ــش  ــب افزایـ ــی موجـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــط سـ ــده توسـ شـ
 اعتمـــاد بـــه نفـــس دانـــش آموختـــگان بـــرای ورود بـــه بـــازار

کار شده است.
ـــا  ـــدس علیرض ـــنم، مهن ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
بیگدلـــی در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت 
ـــار داشـــت:  ـــوزی در بخـــش کشـــاورزی اظه ـــارت آم ـــای مه دوره ه
در صـــورت بهینـــه اجـــرا شـــده دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی در 
 مراکـــز تـــوان افزایـــی یقینـــا کارشناســـان بـــه موفقیـــت هـــای

بزرگی دست پیدا خواهند کرد.
ـــوزی  ـــارت آم ـــت دوره مه ـــوص کیفی ـــوز در خص ـــارت آم ـــن مه ای
ـــت  ـــرد: کیفی ـــح ک ـــوزی تصری ـــرات آم ـــز مه ـــده در مرک ـــی ش ط
ــکار  ــوزی همـ ــارت آمـ ــز مهـ ــده در مراکـ ــرا شـ ــای اجـ دوره هـ
ـــوده  ـــول ب ـــل قب ـــیار قاب ـــاورزی بس ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ س

یکی از انتظارات مهارت آموزان از مرکز مهارت آموزی

 معرفی آنها به مزارع تحت پوشش مرکز توان افزایی

پس از طی دوره، برای اشتغال به کار می باشد



20

افزایی و مهارت آموزی شرکت شیرمو در استان  توان  مدیر مرکز 
و  نوین  های  فناوری  و  دانش  از  ثروت  تولید  ما  هنر  گفت:  البرز 

تجربیات در حوزه مربوطه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم استان البرز، رضا هاشمی اصل 
جدیدترین  ارائه  کرد:  بیان  البرز  سنم  با  اختصاصی  گفتگوی  در 

های  فارم  مدیریت  زمینه  در  دنیا  روز  عملی  و  علمی  تجربیات 
آوردن  پایین  و  تولید  راندمان  باالبردن  دام سبک شیری،  پرورش 
تلفات، برند سازی محصوالت و ارائه الگوهای پیشرفته بازاریابی  و 
افزایی و مهارت آموزی  توان  نوینی است که مرکز  فروش خدمت 

شرکت شیرمو به سایر تولیدکنندگان ارائه می دهد.
تولید کننده برتر شیر بز سانن در استان البرز گفت: کوتاهتر شدن 
زمان خدمات دهی، ارتقای کیفیت و سهولت دسترسی به خدمات و 
همچنین افزایش بهره وری بزرگترین دستاوردهای مرکز توان افزایی 
 و مهارت آموزی شرکت شیرمو در عرصه های تولید کشور است.

وی در ادامه اظهار داشت: ارائه مشاوره کاربردی، ارائه طرح و نقشه 
 احداث فارم پرورش، معرفی تاسیسات به روز و کارآمد، و ارائه ایده های

بهبود  و  بهره وری  افزایش  به  آفرین که منجر  ثروت  و  زا  اشتغال 
راندمان عملکرد می گردد نقشه راهی است که مراکز توان افزایی و 
مهارت آموزی در اختیار تولیدکنندگان و متقاضیان قرار می دهند 
روبرو  تولیدکنندگان  نظیر  بی  استقبال  با  امر خوشبختانه  این  که 

شده است و این این روند در حال گسترش می باشد.
هاشمی اصل در خصوص آینده کاری مراکز توان افزایی و مهارت 
آموزی تصریح کرد: با مدیریت و پشتیبانی سازمان نظام مهندسی 
این  خالق  و  کارآمد  مدیران  خصوصا  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 

هنر ما تولید ثروت از دانش نوین و تجربیات است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت شیرمو در استان البرز:

در  وری  بهره  افزایش  جهت  در  توان  تمام  با  همواره  که  سازمان 
بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان گام های موثر بر می 

دارند آینده بسیار درخشانی برای این مراکز پیش بینی می نمایم.
وی در انتها بیان داشت: مرکز شیرمو به دانشي دست پیدا کرده که 
تلفات صنعت پرورش بز شیري را به زیر سه درصد کاهش داده و 
 اولین زنجیره تولید یکپارچه روستایي در زمینه شیر بز و فرآورده هاي

در  ضایعاتي  هیچ  که  دامپروري هستیم  مجموعه  تنها  و  است  آن 
تولید نداریم به طوري که کود تولید شده مجموعه شیرمو به صورت 
بسته بندي با برند شیرمو در کنار شیر و پنیر پاستوریزه بُز به بازار 

عرضه مي شود.

باالبردن راندمان تولید و پایین آوردن تلفات، برند سازی 

محصوالت و ارائه الگوهای پیشرفته بازاریابی  و فروش 

خدمت نوینی است که مرکز توان افزایی و مهارت آموزی 

شرکت شیرمو به سایر تولیدکنندگان ارائه می دهد
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شهر بو

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی همـــکار 
ـــب  ـــوزی موج ـــارت آم ـــدن دوره مه ـــت: گذران ـــازمان گف س
ایجـــاد ظرفیت هـــای خوداشـــتغالی در بخـــش  شـــیالت و 

ـــت.  ـــده اس ـــروری ش ـــزی پ آب
ـــه  ـــهر، نجم ـــنم بوش ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ــوص  ــنم در خصـ ــگار سـ ــا خبرنـ ــو بـ ــی، در گفتگـ کازرونـ
ـــای  ـــوزی در ارتق ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ض
توانمنـــدی کارشناســـان اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 

اینکـــه ایـــن شـــرکت در زمینـــه پـــرورش ریزجلبـــک هـــا 
فعالیـــت دارد و از آنجایـــی کـــه ایـــن صنعـــت در کشـــور  
ـــراد  ـــوزش دانشـــجویان و اف ـــا آم ـــن ب ـــی باشـــد بنابرای ـــا م نوپ
ـــا صنعـــت  ـــن حـــوزه ســـبب توســـعه و ارتق ـــد در ای ـــه من عالق
ـــه هـــای ـــرد هـــای آن در زمین ـــک و کارب ـــرورش ریزجلب  پ

مختلف می شود. 

ـــز  ـــوز در مرک ـــرش کارآم ـــوص  پذی ـــی در خص ـــه کازرون نجم
ـــدت 20  ـــه م ـــر دوره کارورزی ب ـــول ه ـــور معم ـــه ط ـــت: ب گف
ـــام  ـــای انج ـــزی ه ـــه ری ـــا برنام ـــه ب ـــرد ک ـــی گی ـــام م روز انج
ـــم  ـــز فراه ـــوزان در مرک ـــارت آم ـــور مه ـــکان حض ـــده ام ش

ـــت. ـــده اس ش
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی پـــرورش 
ریـــز جلبـــک گفـــت: بـــا توجـــه بـــه غیرکاربـــردی بـــودن 
اکثـــر آمـــوزش هـــای تئـــوری و عـــدم آشـــنایی دانـــش 
ـــا  ـــار م ـــای کاری، انتظ ـــط ه ـــا محی ـــاورزی ب ـــگان کش آموخت
ـــه  ـــس از کســـب تجرب ـــه پ ـــن اســـت ک ـــوزان ای ـــارت آم از مه
ــال  ــه  دنبـ ــوزی بـ ــارت آمـ ــی مهـ ــان دوره تخصصـ و پایـ
توانمنـــد ســـازی خـــود بـــرای ورود بـــه بـــازار و و ایجـــاد 

گذراندن دوره مهارت آموزی موجب ایجاد ظرفیت های خوداشتغالی
در بخش  شیالت و آبزی پروری شده است 

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در بوشهر:

ظرفیت هـــای خوداشـــتغالی بخـــش  شـــیالت و آبـــزی 
پـــروری خواهنـــد شـــد.

ـــا  ـــز ب ـــن مرک ـــا در ای ـــت دوره ه ـــرد: کیفی ـــان ک ـــی بی کازرون
ـــای پیشـــرفته و تخصصـــی  ـــزات و دســـتگاه ه داشـــتن  تجهی
ـــل در  ـــور کام ـــه ط ـــوز ب ـــارت آم ـــد، مه ـــر تولی ـــی مدی کاف

ـــد. ـــی نمای ـــش م ـــب دان ـــه کس ـــن زمین ای
ـــه  ـــز ب ـــل مرک ـــوزش کام ـــه و آم ـــزود: ارائ ـــی اف ـــه کازرون نجم
ـــس از  ـــوز پ ـــارت آم ـــه مه ـــوری ک ـــه ط ـــوزان ، ب ـــارت آم مه
ـــه  ـــی  در آن زمین ـــش خصوص ـــد در بخ ـــدرک بتوان ـــذ م اخ
ـــود  ـــد  ش ـــب در آم ـــت و کس ـــه فعالی ـــغول ب ـــی مش تخصص
ـــد. ـــی باش ـــز م ـــوزان از مرک ـــارت آم ـــارات مه ـــه انتظ از جمل

ــای  ــت هـ ــه فعالیـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ـــذا از  ـــت، ل ـــر اس ـــان ب ـــر و  زم ـــه ب ـــیار هزین ـــی بس تحقیقات
 ســـایر ارگان هـــای مربوطـــه انتظـــار مـــی رود پشـــتیبانی هـــای
 علمـــی و مالـــی را از ایـــن گونـــه مراکـــز داشـــته باشـــند.

انتظار ما از مهارت آموزان این است که پس از کسب تجربه و پایان 

دوره تخصصی مهارت آموزی به  دنبال توانمند سازی خود برای 

ورود به بازار و و ایجاد ظرفیت های خوداشتغالی بخش  شیالت و 

آبزی پروری خواهند شد
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دوره های مهارت آموزی بستر افزایش تولید و ارتقای بهره برداری
واحد های تولیدی را فراهم می کند

مدیر مرکز  توان افزایی  و مهارت آموزی  مرغداری دشتستان:

مدیــر مرکــز تــوان افزایــی  و مهــارت آمــوزی پــرورش نیمچه 
ــوزی  ــارت آم ــای مه ــت: دوره ه ــتان گف ــتی در دشتس گوش
 بســتر افزایــش تولیــد و ارتقــای بهــره بــرداری واحــد هــای

تولیدی را فراهم می کند.
ــگاه اطــالع رســانی ســنم بوشــهر، حســین  ــزارش پای ــه گ ب
ارشــدی، در گفتگــو بــا خبرنــگار ســنم اظهــار داشــت: 
ــال  ــتی در س ــرورش نیمچــه گوش ــوزی پ ــارت آم ــز مه مرک
1391 فعالیــت خــود را آغــاز نمــود و تاکنــون چندیــن 
ــور  ــان دام و طی ــی کارشناس ــت آمادگ ــوزی جه دوره کارآم
را در ایــن مرکــز جهــت پــرورش نیمچــه گوشــتی  بــه 
ــنایی  ــالن، آش ــازی س ــاده س ــوان آم ــا عن ــی ب روش تجرب
بــا دوره هــای پــرورش، آشــنایی بــا جوجــه در بســتر 
 ســالن، روش هــای محاســبه جیــره غذایــی، بیمــاری هــای
ــالن؛  ــازی س ــری و پاکس ــر  بارگی ــه آخ ــور و در مرحل طی

ــت. ــده اس ــزار ش برگ

وی گفــت: در دوره هــای آموزشــی کــه بــه صــورت حضــور 
ــر ایــن  مهــارت آمــوز در مرکــز انجــام مــی گــردد؛ ســعی ب
ــارت هــای   ــن روش هــای آموزشــی ، مه ــا بهتری ــا ب شــد  ت
ــات ایجــاد  ــه کارآمــوز  انتقــال دهیــم کــه موجب الزمــه را ب
ــا را  ــرداری ه ــره ب ــای به ــد و ارتق ــش تولی ــتغال و  افزای اش

داشــته باشــیم. 

مدیــر مرکــز مهــارت آمــوزی و تــوان افزایــی پــرورش نیمچــه 
ــارت  ــای مه ــش دوره ه ــرورت و نق ــورد ض ــتی در م گوش
آمــوزی در ارتقــای توانمنــدی کارشناســان اظهــار داشــت: بــا 
ــه ایــن کــه پــرورش طیــور امــری اســت کــه نیــاز  توجــه ب
ــه  ــرای بازدهــی بصرف ــی ب ــه کاف ــاال و تجرب ــه توانمنــدی ب ب
و موفــق دارد، آمــوزش هــای تئــوری بــرای راه انــدازی یــک 
واحــد تولیــدی کافــی نمــی باشــد و مــی بایســت از ســوی 
ســازمان دوره هــای آموزشــی و مهــارت آمــوزی مربوطــه را 
طــی گــردد و گواهــی نامــه دوره آموزشــی را کســب کننــد. 
ایــن خیــر اجتماعــی- آموزشــی گفــت: حضــور عملــی 
ــائل و  ــا مس ــک ب ــنایی نزدی ــدی و آش ــای تولی ــد ه در واح
مشــکالت تولیــد و اســتفاده از تجــارب تولیدکننــده، توانایــی، 

مهــارت و جســارت الزم بــرای شــروع کســب و کار در کارآموز 
ــده  ــوان تولیدکنن ــارت بعن ــن مه ــا ای ــود و ب ــی ش ــاد م ایج

ــد.  مفیــدی نقــش آفرینــی کن
ــی  ــی دارد در تمام ــا آمادگ ــز م ــرد: مرک ــح ک ارشــدی تصری
 دوره هــای پــرورش بــا جــذب مهــارت آمــوز بــا ظرفیــت های

هماهنــگ شــده بصــورت حضــوری، مهــارت و آمــوزش هــای 
الزمــه را انتقــال دهــد.

حســین ارشــدی در مــورد انتظــارات مرکــز از ســازمان 
ــای ــانی دوره ه ــالع رس ــت: اط ــی اظهارداش ــام مهندس  نظ

آموزشــی مراکــز در گرایــش هــا ی مختلــف بخش کشــاورزی 
 موجبــات ثبــت نــام و حضــور عالقه منــدان را در ایــن دوره ها

فراهم می آورد.
وی در ادامــه افــزود:  الزم اســت بــا پیگیــری هــای ســازمان، 
هــر کارشناســی کــه بــا گذرانــدن دوره مهــارت آمــوزی و اخذ 
گواهــی نامــه آموزشــی، موجبات اعطای تســهیالت و اشــتغال 
ــود. ــم ش ــدی فراه ــک تولی ــای کوچ ــان را در واحده  جوان

مرکز ما آمادگی دارد در تمامی دوره های پرورش با جذب 

مهارت آموز با ظرفیت های هماهنگ شده بصورت 

حضوری، مهارت و آموزش های الزمه را انتقال دهد
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ـــز  ـــعه مراک ـــاد و توس ـــا ایج ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
ـــش  ـــدار دان ـــد و پای ـــتغال مول ـــات اش ـــوزی موجب ـــارت آم مه
اموختـــگان را در کنـــار ارتقـــای مهـــارت و دانـــش عملـــی 

فراهـــم نمـــوده اســـت.
ـــی  ـــا ط ـــان ب ـــمی، همزم ـــوان هاش ـــت، رض ـــر اس ـــایان ذک ش
ـــد دام و  ـــناس واح ـــوان کارش ـــه عن ـــوزی، ب ـــارت آم دوره مه

ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــه فعالی ـــغول ب ـــور مش طی

ــرورش و  ــای پـ ــارت هـ ــری مهـ ــبب یادگیـ ــدی سـ تولیـ
ــال  ــه دنبـ ــگان را بـ ــش آموختـ ــتغال دانـ ــال آن اشـ بدنبـ

ــد داشـــت.   خواهـ
ـــت دوره  ـــه کیفی ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــمی ب ـــدس هاش مهن
مهـــارت آمـــوزی طـــی شـــده در مرکـــز مهـــارت آمـــوزی 
عالـــی بـــود، اظهـــار داشـــت: زیـــر ســـاخت هـــای مراکـــز 
مـــی بایســـت بـــه گونـــه ای باشـــد کـــه امـــکان کســـب 

تجربـــه زیرنظـــر متخصصیـــن را در دوره فراهـــم آورد.
وی تصریـــح کـــرد: خواســـته ی اصلـــی مهـــارت آمـــوزان 
ـــه  ـــه ب ـــش و تجرب ـــال دان ـــوزی ، انتق ـــارت آم ـــز مه از مراک
ـــرورش را  ـــدی پ ـــکات کلی ـــه ن ـــت بطوریک ـــوز اس ـــارت ام مه

ـــد . ـــوزش ده ـــوز آم ـــارت آم ـــه مه ب

ــای  ــز دوره هـ ــی رود مراکـ ــار مـ ــزود: انتظـ ــمی افـ هاشـ
مهـــارت آمـــوزی را بصـــورت مســـتمر در کنـــار جلســـات 
ــا در  ــه روز دنیـ ــای بـ ــال دانـــش هـ ــت انتقـ ــی جهـ علمـ

ــد.. ــش بگذارنـ ــان بخـ ــار کارشناسـ اختیـ
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ســـازمان نظـــام مهندســـی 

دوره های مهارت آموزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی سبب تقویت
توانمندی های حرفه ای کارشناسان شده است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی  و مهارت آموزی پرورش نیمچه گوشتی دشتستان:

 مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی
 و پـــرورش نیمچـــه گوشـــتی در دشتســـتان گفـــت: دوره هـــای

ــاورزی  ــام مهندســـی کشـ ــازمان نظـ ــارت آمـــوزی سـ مهـ
 و منابـــع طبیعـــی ســـبب تقویـــت توانمنـــدی هـــای
حرفـــه ای کارشناســـان بـــرای راه انـــدازی واحدهـــای 

ــد. ــد شـ ــدی خواهـ تولیـ
ـــهر،  ـــتان بوش ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــا ســـنم، گفـــت:  رضـــوان هاشـــمی در گفتگـــوی اختصاصـــی ب
ـــار  ـــی در کن ـــای تجرب ـــارت ه ـــمندی مه ـــه ارزش ـــه ب باتوج
ـــوزی  ـــارت آم ـــای مه ـــزاری دوره ه ـــگاهی برگ ـــوزش دانش آم
ســـبب تقویـــت توانمنـــدی هـــای حرفـــه ای کارشناســـان 
تولیـــدی واحدهـــای  انـــدازی  راه  و  فعالیـــت   بـــرای 

خواهد شد.
وی گفـــت: حضـــور فیزیکـــی کارشناســـان در واحدهـــای 

 زیر ساخت های مراکز می بایست به گونه ای باشد
که امکان کسب تجربه زیرنظر متخصصین

را در دوره فراهم آورد
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مهارت آموزی مهندسان کشاورزی عامل اصلی رشد و شکوفایی
آموخته های آکادمیک آنها می باشد 

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در شهرستان دشتستان:

مهندسی  نظام  سازمان  آموزی  مهارت  و  افزایی  توان  مرکز  مدیر 
مهارت  گفت:  دشتستان  شهرستان  در  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
 آموزی مهندسان کشاورزی، عامل اصلی رشد و شکوفایی آموخته های

آکادمیک آنها می باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم بوشهر، مهندس امین آرچین، در 
گفتگو با خبرنگار سنم در خصوص ضرورت و نقش دوره های مهارت 
آموزی در ارتقای توانمندی کارشناسان اظهار کرد: کارشناسان ما و 
فارغ التحصیالن رشته های مختلف خصوصاً مهندسی کشاورزی که 
یک فعالیت کاماًل عملیاتی و عملی می باشد، بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه و یادگیری مطالب و موارد آکادمیک و تئوری به طور قطع 
و صد در صد نیازمند گذراندن دوره های مهارت آموزی هستند که 
به صورت کاماًل عملیاتی در مزارع صورت بگیرد و در واقع آموزش و 
ارتقاء سطح توانمندی عملی این کارشناسان میتواند به بهره وری آنها 
و در آینده به درآمد آنها و ثبات شغلی و برای جامعه کشاورزان به 

طور عام کاماًل مفید واقع شود.
امین آرچین گفت: با توجه به تعداد دانش آموختگان رشته مهندسی 

کشاورزی گرایش علوم دامی و در مقطع کارشناسی ارشد در سایر 
گرایش های مربوط به این رشته با توجه به تعداد واحدهای پرورشی 
تحت نظارت، مدیریت و پرورش این مرکز مهارت آموزی؛ هیچ گونه 
محدودیتی برای جذب مهارت آموز وجود ندارد و هر تعدادی از دانش 
آموختگان این رشته که عالقه مند به فعالیت و کسب علم و عمل 
باشند، می توانند در این مرکز ثبت نام کنند و به رشته های مختلف این 
 بخش معرفی خواهند شد و سایر آموزش های الزم را دریافت نمایند.

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در شهرستان دشتستان گفت: 
نحوه همکاری ما با سازمان نظام مهندسی استان بوشهر یک همکاری 
کاماًل متقابل و از نوع همکاری و همیاری و هم راهی می باشد چراکه 
در این زمینه دانش آموختگان عضو سازمان نظام مهندسی می توانند 
با معرفی نامه سازمان به مرکز مهارت آموزی به طور مستقیم در دوره 
فارم  تئوری، عملی و عملیاتی و در  به صورت  های آموزشی مرکز 

مشغول با آموزش شوند.
وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی استان بوشهر هم در این خصوص 
تاکنون همکاری ها و هماهنگی های الزم و فراوان را داشته و دوره های 

ارزشمندی را برگزار نموده است. 

مهارت  از  مرکز  انتظار  خصوص  در  آموزشی   - اجتماعی  خیر  این 
آموزان گفت: انتظاری که از مهارت آموزان داریم در ابتدا و مهمتر از 

همه این است که با عالقه وارد شوند و نه از سر تکلیف یا اخذ مدرک؛ 
تا ما هم با تمام امکانات با آنها همکاری الزم را داشته باشیم و در 
آینده به درآمد قابل قبولی برسند؛ نکته دوم: نظم و ترتیب حضور در 
دوره ها و مراکز برای مرکز ما فوق العاده حائز اهمیت می باشد و مورد 
سوم هم اینکه به مرکز و به جایگاه مرکز ما اعتماد  کنند و آموزش 
و یادگیری را کامل کنند و به کارهایی که سپرده می شود به نحو 

احسن و با دلگرمی انجام دهند.  
امین آرچین گفت: از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
با توجه به پتانسیل قوی نیروهای دانش آموخته مهندسی کشاورزی 
انتظار می رود که مهارت آموزان را به طور مستمر به مرکز معرفی 
نماید و عملکرد آنها را با اخذ گزارش های مدون و مرتب از مرکز مورد 
سنجش قرار دهد و سپس از طریق کانال خود مرکز به دوره هایی که 
به صورت عملیاتی برگزار می گردد حضور یابند تا زمینه اشتغال آنان 

در کانال مرکز فراهم شود. 
امین آرچین در خصوص جذب کارشناسان اعالم آمادگی کرد و گفت: 
مرکز ما با توجه به ارتباط های بسیار موثری که طی سالیان گذشته 
و  علمی  مراکز  با  چه  و  کشور  داخل  در  عملی  و  علمی  محافل  با 
دانشگاهی و همچنین واحدهای پرورشی در خارج از کشور داشته،  
اندوخته هایی دارد که بسیار خوشحال می شویم بتوانیم در طبق 
موجبات  و  بگذاریم  رشته  این  آموختگان  دانش  اختیار  در  اخالص 

بهبود معیشت خود، خانواده و جامعه را فراهم آوریم. 

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 

انتظار می رود که مهارت آموزان را به طور مستمر به مرکز معرفی 

نماید و عملکرد آنها را با اخذ گزارش های مدون و مرتب از مرکز 

مورد سنجش قرار دهد 
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شـکل تئـوری و عملـی مـی باشـد.
در  کاربـردی  فنـون  و  علـوم  توسـعه  مرکـز  آمـوز  مهـارت 
شهرسـتان دشتسـتان در خصـوص انتظـارات مهـارت آموزان 
از مرکـز مهـارت آمـوزی گفـت: بی شـک مهـارت آموز نسـل 
امروز،آینده سـاز نسـل فردا می باشـد همکاری هرچه بیشـتر 
مرکـز مهـارت آمـوزی بـا مهـارت آمـوز باعـث مـی شـود که 
فـرد بـه درک عمیـق تـری از دانش خود دسـت یابـد و باعث 
توانمنـد  او مـی شـود و همچنیـن  اسـتعدادهای  شـکوفایی 

سـازی او را در زمینـه کسـب و کار ارتقـاء مـی بخشـد.
 نرگـس افراشـته میـزان اثربخشـی دوره مهـارت آمـوزی در 
اشـتغال و ارتقـای توانمندی های حرفه ای را  عالقه شـخصی 
بـه مهـارت آمـوزی و مطالعـه در زمینـه رشـته تحصیلـی دام 
و طیـور را عنـوان نمـود  و گذرانـدن دوره هـای آموزشـی و 
عملیاتـی را سـرآغاز ورود بـه دنیـای حرفـه ای ایـن تخصـص 

نست.   دا

مختلـف بخـش کشـاورزی، مدیریت نحـوه برخورد با مسـائل 
در  نظـم  ایجـاد  و  وقـت شناسـی  وکار،  و مشـکالت کسـب 
 کارهـا را یادبگیرنـد جهـت توانمند سـازی فرد امـری واجب و

ضروری می باشد.

افراشـته ادامـه داد: کیفیت دوره آموزشـی بسـتگی به مهارت 
و تجربـه مربـی دوره آموزشـی، عالقه و دانش شـخص مهارت 
آمـوز دارد کـه این مرکز با چندین سـال تجربـه در زمینه دام 
 وطیور به بهترین شـکل این دوره آموزشـی را برگزار می کند.
نرگـس افراشـته در خصـوص نحـوه همـکاری ایـن مرکـز بـا 
مهـارت آمـوزان تصریـح کـرد: نحـوه همـکاری مرکز توسـعه 
علـوم و فنـون کاربـردی سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی 
و منابـع طبیعـی در شهرسـتان دشتسـتان بصـورت گذراندن 
دوره آموزشـی بـه شـکل برگـزاری کالس هـای آموزشـی در 
زمینـه دام و طیـور و بازدیـد عملـی از واحـد هـای تولیـدی 
باالخـص دامـداری هـا و مرغـداری هـا و همچنیـن آشـنایی 
مهـارت آمـوزان بـا نحـوه سـاخت واحدهـای دام و طیـور بـه 

گذراندن دوره های مهارت آموزی سبب توانمندی فرد
جهت ورود به دنیای کسب و کار می شود

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در شهرستان دشتستان: 

آمـوزی  مهـارت  و  افزایـی  تـوان  مرکـز  آمـوز  مهـارت 
در  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  مهندسـی  نظـام  سـازمان 
شهرسـتان دشتسـتان، گفـت: گذرانـدن دوره هـای مهـارت 
دنیـای بـه  ورود  جهـت  فـرد  توانمنـدی  سـبب   آمـوزی 

کسب و کار می شود.
نرگـس  بوشـهر،  سـنم  رسـانی  اطـالع  پایـگاه  گـزارش  بـه 
افراشـته، در گفتگـو بـا خبرنـگار سـنم در خصـوص ضـرورت 
و نقـش دوره هـای مهـارت آمـوزی گفـت: امروزه بـرای ورود 
بـه دنیـای کسـب و کار بـدون داشـتن دانـش الزم کاری بس 

است.  دشـوار 
وی گفـت: چنانچـه یـک کارشـناس بـه عنـوان یـک فراگیـر 
مهـارت آمـوز بتوانـد مهـارت هـای خـود را در قالـب مهـارت 
فـن بیـان، آشـنایی بـا فنـاوری هـای روز در گرایـش هـای 

همکاری هرچه بیشتر مرکز مهارت آموزی با مهارت آموز باعث 

می شود که فرد به درک عمیق تری از دانش خود دست یابد و 

باعث شکوفایی استعدادهای او می شود و همچنین توانمند 

سازی او را در زمینه کسب و کار ارتقاء می بخشد
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دوره های مهارت آموزی بستر تولید علمی  در واحد های تولیدی را فراهم می کند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی پرورش میگو تنگستان:

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی پـــرورش 
ـــی  ـــای مهارت ـــق پودمان ه ـــت: تلفی ـــتان گف ـــو در تنگس میگ
ـــدی  ـــول ج ـــد تح ـــی می توان ـــتانداردهای علم ـــا اس ـــق ب مطاب

در زمینـــه ارتقـــای مهـــارت را فراهـــم آورد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم بوشهر، خالق مانعی، در 
گفتگو اختصاصی با خبرنگار سنم گفت:  در این برهه زمانی، 
که  دارد؛  نیاز  کارآمد  و  ماهر  نیروی  به  ما  کشاورزی  جامعه 
استانداردهای  با  مطابق  مهارتی  پودمان های  تلفیق  میتوان 
علمی  و  مشارکت در دوره های مهارت آموزی و توان افزایی 
تحول جدی در زمینه ارتقای مهارت و توسعه بخش کشاورزی 

را فراهم نمود. 
وی در خصوص ضرورت و نقش دوره های مهارت آموزی در 
ارتقای توانمندی کارشناسان شیالت و آبزی پروری اظهار کرد: 
آن  آموزش  از  پرورش  جهت  الزم  مهارت  شعار  بر  تاکید  با 
یک پله باالتر است ادامه داد : برای هدایت فارغ التحصیالن 

با  دارد  آمادگی  ما  مرکز  آموزی،  مهارت  سوی  به  دانشگاهی 
گنجاندن واحدهای عملی در کنار دروس تئوری و در اختیار 
قرار دادن مراکز آموزشی خود برای آموزش دانشجویان و فارغ 
التحصیالن زمینه مهارت آموزی را برای این قشر فراهم کنیم. 
خالق مانعی ابراز امیدواری کرد: با اجرای برنامه توان افزایی، 
مربوطه،  حرفه  به  ورود  از  پیش  کارشناسان  مهارت  سنجش 
با این توجیه که  موجب استقبال سرمایه گذاران خواهد شد 
مهارت الزم را اموزش دیده باشد و در کنار علم تجربه کافی 

را در اختیار دارند. 

این  کرد:  تصریح  آموزی  مهارت  و  افزایی  توان  مرکز  مدیر 
مرکز آمادگی ساماندهی جذب مهارت آموز بصورت مستمر و 
مستقیم  را در تمامی دوره های پرورش به تعداد  5 نفر را دارد 
 تا بتواند با برنامه ریزی های از قبل انجام شده،  مهارت های

الزم را انتقال دهد. 
وی در مورد نحوه همکاری مراکز با سازمان گفت: بنده بعنوان 
یک عضو از سازمان و یک تولید کننده در زمینه پرورش میگو  از 
سازمان نظام مهندسی انتظار داریم که با معرفی نیروهای متعد 
جهت معرفی کار و تسهیل خط تولید؛ ارتقای وجهه مروجین 

علم را داشته باشیم؛ بطوری که  ساختار ارتباطی  و  علمی 
 بین سازمان  و تولید کننده را مستحکم تر کنیم  و خالء های

علمی در تولید محصوالت پوشش داده شود.
این خیر اجتماعی-آموزشی در خصوص انتظار مرکز از مهارت 
آموزان هم بیان کرد:  انتظار ما این است که کارشناسان نظم 
و انگیزه الزم را  جهت شرکت در دوره ها داشته باشند و در 
ادامه با تلفیق عمل در جهت کمک به تولید نهایی و  ارتقای 

کیفیت تالش کند و تاثیر گذار باشد
نظام  سازمان  از  مرکز  انتظارات  مورد  در  مانعی  مهندس 
سرمایه  با  کارشناسان  رابطه  چه  هر  کرد:  تصریح  مهندسی 
بستر  یابد  تقویت  را  ارتباطات  و  گردد  تلقی  تر  مهم  گذاران 
اشتغال و تاثیر گذاری در تولید شفاف تر می شود که این تنها 
از طریق برنامه ریزی ها و جلسات و دوره های  مدون توسط 

سازمان  امکان پذیر خواهد بود. 

با اجرای برنامه توان افزایی، سنجش مهارت کارشناسان پیش 

از ورود به حرفه مربوطه، موجب استقبال سرمایه گذاران خواهد 

شد با این توجیه که مهارت الزم را اموزش دیده باشد و در کنار علم 

تجربه کافی را در اختیار دارند
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نظام  سازمان  از  آموزان  مهارت  انتظارات  خصوص  در  وی 
مهندسی گفت: با توجه به نقش سازمان به عنوان یک ناظر بر 
کلیه فعالیت های مرکز مهارت آموزی و جذب فارغ التحصیالن 
رشته های تخصصی مربوط به سازمان و هدایت و مدیریت آنها 
ای  حرفه  سطح  ارتقای  و  سازمان  اهداف  پیشبرد  جهت  در 
مهارت آموزان و کارشناسان، سازمان می تواند به عنوان یک 
حامی قوی از کارشناسان در کلیه مسیرهای یاد شده، ثبات 
الزم در جهت اشتغال و توسعه در بخش های مختلف را برای 

کارشناسان فراهم نماید.
شده  طی  دوره  بخشی  اثر  میزان  نمود:  اظهار  احمدی  علی 
اینجانب بسیار باال بوده و با توجه به افزایش توانمندی اینجانب 
توانایی  از  سطح  آن  به  ام  توانسته  خود،  تخصصی  زمینه  در 
حرفه ای برسم که مدیریت یک واحد تولیدی با توجه به میزان 
مهارت فراگرفته شده همراه با تحصیالت مربوطه را داشته باشم 
و در این زمینه تا حدود بسیار زیادی موفقیت خود را مدیون 
باشم. مانعی می  آقای  آموزی،  مهارت  مرکز   مدیریت محترم 

شده اینجانب در مرکز مهارت آموزی و توان افزایی مهندس 
خالق مانعی که از امکانات الزم و کامل به همراه مدیریت قوی 
برخوردار بود  و با توجه به اینکه وی با خلوص و تعهد کامل 
تمامی نکات و آموزش های الزم را به مهارت آموزان ارائه می 
دهد از سطح باالیی برخوردار بوده و خود به مثابه یک دانشگاه 
علمی و عملی کلیه مهارت های الزم را در اختیار مهارت آموز 

قرار می دهد. 

مهارت  با  آموزی  مهارت  وی تصریح کرد: همکاری که مرکز 
آموزان صورت می دهد یک همکاری کامل و همه جانبه در 
تمامی زمینه های مربوطه است به گونه ای که مهارت آموز 
هیچ زمان این احساس را ندارد که فقط جهت طی یک دوره 
خاص به آنجا می آید و می رود. هم کار و هم آموزش و هم 
زندگی را در این مرکز می آموزد و در این بین از حمایتهای 

بی دریغ مدیریت مرکز نیز بهره مند می شود. 
مهندس احمدی افزود: انتظارات مهارت آموزان از مرکز مهارت 
آموزی یادگیری کلیه اصول علمی و فنی در زمینه تخصصی 
و باالتر  سطوح  در  کار  انجام  توانایی  تا  باشد  می   مربوطه 

حرفه ای را بدست آورند. 

چالش های موجود در  واحدهای تولیدی با حضور کارشناسان
در دوره های مهارت آموزی مهار می گردد

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی پرورش پرورش میگو تنگستان:

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی پرورش 
میگو در تنگستان گفت: دوره های مهارت آموزی سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سبب رهایی از چالش های 

موجود در  واحدهای تولیدی خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم استان بوشهر، علی احمدی 
در گفتگوی اختصاصی با سنم، گفت: نقش دوره های مهارت 
و  علمی  صورت  به  اولیه  اصول  از  آگاهی  به  توجه  با  آموزی 
و  اهداف  پیشبرد  در  سزایی  به  نقش  تواند  می  تخصصی 
ارتقای تجربی همراه با به کارگیری اصول علمی در توانمندی 
یک  که  دارد  باالیی  بسیار  لذا ضرورت  کند.  ایفا  کارشناسان 
کارشناس بتواند از لحاظ عملی و مهارتی خود را به آن سطح از 
 توانایی برساند که در مواقع بحران با آسودگی خاطر چالش ها

را پشت سر گذاشته و به موفقیت برسد. 
آموزی طی  بیان کرد: کیفیت دوره مهارت  مهندس احمدی 

انتظارات مهارت آموزان از مرکز مهارت آموزی یادگیری کلیه 

اصول علمی و فنی در زمینه تخصصی مربوطه می باشد تا 

توانایی انجام کار در سطوح باالتر و حرفه ای را بدست آورند
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جنوبی خراسان 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
تعاونـــی مـــودت قایـــن گفـــت: پـــس از گذرانـــدن دانـــش 
ـــی و  ـــوان افزای ـــز ت ـــی، مراک ـــوزش عال ـــز آم ـــوری در مراک تئ
ـــش  ـــال دان ـــای و انتف ـــم در ارتق ـــش مه ـــوزی نق ـــارت آم مه

ـــد. ـــان دارن ـــه کارشناس ـــد ب ـــای جدی ـــوزش ه و آم

ســـنم، رســـانی  اطـــالع  پایـــگاه  گـــزارش   بـــه 
ـــگار  ـــا خبرن ـــی ب ـــوی اختصاص ـــاری در گفتگ ـــدس انص مهن
ســـنم اظهـــار داشـــت: انتقـــال مهـــارت بـــه کارشناســـان 
معرفـــی شـــده از ســـوی ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی و کار عملـــی در واحدهـــای 
 تولیـــدی، باعـــث ارتقـــای ســـطح مهـــارت فنـــی و

حرفه ای می گردد.

وی گفـــت: جـــذب مهـــارت آمـــوز توســـط فـــارم هـــای 
تولیـــدی بـــا عنایـــت بـــه فواصـــل، متغیـــر بـــوده و بـــر 
اســـاس نیـــاز منطقـــه و واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی 

انجـــام مـــی شـــود. 
مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
ــام  ــازمان نظـ ــرد: سـ ــان کـ ــن اذعـ ــودت قایـ ــی مـ تعاونـ
ـــدی  ـــای تولی ـــد ه ـــایی واح ـــا شناس ـــاورزی ب ـــی کش مهندس
و اعضـــای مســـتقر در دهســـتان مـــی توانـــد بـــر اســـاس 
ـــات الزم  ـــوز، اقدام ـــارت آم ـــه مه ـــز ب ـــت مرک ـــاز و ظرفی نی

را انجـــام دهـــد.

مراکز مهارت آموزی نقش مهمی در ارتقای و انتقال
آموزش های عملی جدید به کارشناسان دارند 

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین: 

ـــش  ـــاعه دان ـــال و اش ـــه انتق ـــاره ب ـــا اش ـــاری ب ـــدس انص مهن
ـــارت  ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــاورزی در مرک ـــات کش و اطالع
ــا  ــده بـ ــی شـ ــوزان معرفـ ــارت آمـ ــت: مهـ ــوزی گفـ آمـ
ــر  ــه یکدیگـ ــی را بـ ــات فنـ ــی، اطالعـ ــه عملـ کار و تجربـ
 انتقـــال مـــی دهنـــد کـــه ایـــن باعـــث افزایـــش راندمـــان

و بهره وری در واحد تولیدی می شود.
اقدامـــات  از  تقدیـــر  ضمـــن  موفـــق  مدیـــر  ایـــن 
اجـــرای  از  کشـــاورزی  مهندســـی  نظـــام  ســـازمان 
ــش  ــارکت بخـ ــا مشـ ــوزی بـ ــارت آمـ ــای مهـ ــه هـ برنامـ
ــی، ــای مردمـ ــت هـ ــری از ظرفیـ ــره گیـ ــی و بهـ  خصوصـ

ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی رود س ـــار م ـــرد: انتظ ـــح ک تصری
ــای الزم را  ــی هـ ــی هماهنگـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ـــرای  ـــی ب ـــای اجرای ـــتگاه ه ـــات دس ـــتفاده از امکان ـــت اس جه
برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و مهارتـــی بـــرای مراکـــز 

ـــد. ـــام ده انج

مهارت آموزان معرفی شده با کار و تجربه عملی

اطالعات فنی را به یکدیگر انتقال می دهند 

که این باعث افزایش راندمان

و بهره وری در واحد تولیدی می شود
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ـــوزی  ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــوزان مرک ـــارت آم مه
مـــودت قایـــن، بـــه عنـــوان مســـؤول فنـــی در واحدهـــای 
ــه  ــغول بـ ــرکت مشـ ــن شـ ــش ایـ ــت پوشـ ــدی تحـ تولیـ

فعالیـــت مـــی شـــوند.

ـــود:  ـــان نم ـــن اذع ـــودت قای ـــز م ـــق مرک ـــوز موف ـــارت آم مه
 عـــدم دریافـــت هزینـــه یکـــی از مهم تریـــن مزیـــت هـــای
نظـــام  ســـازمان  توســـط  آمـــوز  مهـــارت  معرفـــی 
ــاورزی بـــه واحـــد هـــای تولیـــدی دارای  مهندســـی کشـ

مجوز می باشد.

ــوب ــرای مطلـ ــه اجـ ــاره بـ ــا اشـ ــرادزاده بـ ــدس مـ  مهنـ
دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی در اســـتان افـــزود: معرفـــی 
ـــه صـــورت مســـتمر  ـــد ب ـــوز از ســـوی ســـازمان بای ـــارت آم مه
و بـــرای یـــک دوره کامـــل پـــرورش انجـــام تـــا اطالعـــات 

ـــرد. ـــورت گی ـــل ص ـــور کام ـــی  بط ـــی و عمل فن
ـــچ  ـــا هی ـــوزی را ب ـــارت آم ـــای مه ـــد: دوره ه ـــادآور ش وی ی
نـــوع آموزشـــی نمـــی تـــوان جایگزیـــن کـــرد چـــرا کـــه 
ـــای ـــروه ه ـــورت گ ـــه ص ـــوزی ب ـــارت آم ـــای مه ـــن دوره ه  ای
ـــام  ـــم انج ـــی ه ـــم اندیش ـــری و ه ـــا همفک ـــره و ب ـــد نف چن
 مـــی گیـــرد و موجـــب هـــم افزایـــی در اجـــرای دوره

مهارت آموزی می شود.
ـــوزی،  ـــارت آم ـــام دوره مه ـــس از اتم ـــت، پ ـــر اس ـــایان ذک ش

کسب مهارت عملی اولین گام مهم در ایجاد خود اشتغالی
و درآمد پایدار در بخش کشاورزی می باشد

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مودت قاین: 

ـــن  ـــودت قای ـــداری م ـــی مرغ ـــرکت تعاون ـــوز ش ـــارت آم مه
ـــاد  ـــم در ایج ـــن گام مه ـــی اولی ـــارت عمل ـــب مه ـــت: کس گف
ـــی  ـــدار در بخـــش کشـــاورزی م ـــد پای خـــود اشـــتغالی و درآم
باشـــد کـــه در مراکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 

ـــود. ـــی ش ـــام م انج
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم، مهنـــدس ســـعید  ـــه گـــزارش پای ب
ـــی  ـــوی اختصاص ـــق در گفتگ ـــوز موف ـــارت آم ـــرادزاده، مه م
ـــز  ـــه در مراک ـــه ای ک ـــم و تجرب ـــار داشـــت: عل ـــا ســـنم، اظه ب
تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی مـــورد یادگیـــری قـــرار 
ـــی  ـــوزش عال ـــات آم ـــا و موسس ـــگاه ه ـــرد، در دانش ـــی گی م
ـــازمان  ـــای س ـــی اعض ـــا معرف ـــن کار ب ـــه ای ـــدارد ک ـــود ن وج
ـــن  ـــه خیری ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس نظ

ـــود. ـــی ش ـــق م ـــی محق ـــی و آموزش اجتماع

معرفی مهارت آموز از سوی سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی باید به صورت مستمر و برای

یک دوره کامل پرورش انجام تا اطالعات فنی و عملی 

به طور کامل صورت گیرد
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رضوی خراسان 

پاژپر  تخمگذار  مرغ  پرورش  واحد  آموزی  مهارت  مرکز  مدیر 
همیار  و  همراه  آموزی  مهارت  مراکز  رضوی:  خراسان  در 
 سازمان نظام مهندسی برای اجرای برنامه های مهارت آموزی

می باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سنم خراسان رضوی، مهندس 
وحید جلیلی فر در گفتگوی اختصاصی با سنم، با بیان اهمیت 
خود  مرغداری  واحد  در  آموزی  مهارت  های  دوره  برگزاری 
قابل  و  عالی  بسیار  مهندسی  نظام  سازمان  اقدام  این  گفت: 
تولیدی بخش  باید در سایر واحدهای  به نظر  بوده و  تمجید 

کشاورزی نیز صورت پذیرد.
 مدیر مرکز مهارت آموزی در معرفی واحد خود اظهار داشت: 
این واحد با ظرفیت 42500 قطعه مرغ تخمگذار در حال فعالیت 
است که یک کارشناس فنی بر اساس توصیه و دستورالعمل 
باشد. می  شاغل  آن  در  کشاورزی  مهندسی  نظام   سازمان 
و  رشد  در  آموزی  مهارت  های  دوره  نقش  به  پاسخ  در  وی 

ارتقای توانمندی و کسب تجربیات کارشناسان گفت: در اینکه 
سیاست های  و  اهداف  پیشبرد  در  آموزی  مهارت  های  دوره 
صنعت دامپروری کشور تاثیر بسزایی دارد، هیچ شکی نیست 
چرا که کارشناسان و فارغ التحصیالن با ورود به عرصه عملیاتی 
تولید، اطالعات علمی و آکادمیک دانشگاهی خود را با کسب 
تجربیات عملی، درآمیخته و بالطبع در افزایش نرخ بهره وری 

تولیدات کشاورزی بسیار موثر و کارگشا خواهند شد.

جلیلی فر تصریح کرد: مهارت آموزان باید در انجام دوره های 
کارگر  یک  همپای  کار،  نیروی  یک  همانند  آموزی  مهارت 

مزرعه در واحد تولیدی خویش کار نمایند.
نظام  سازمان  با  همکاری  نحوه  درخصوص  مرکز  مدیر  این 
انعقاد  و  همکاری  کرد:  عنوان  استان  کشاورزی  مهندسی 
تفاهم نامه بین اتحادیه شرکت های تعاونی مرغداران استان با 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان سبب گردیده که در 
مراکز مهارت آموزی رغبت بیشتری برای جذب مهارت آموز 
با  کارآمد  و  فعال  کارشناسان  فرآیند،  این  در  و  شود  حاصل 

مراکز مهارت آموزی همراه و همیار سازمان نظام مهندسی برای اجرای
برنامه های مهارت آموزی می باشند

مدیر مرکز مهارت آموزی واحد پرورش مرغ تخمگذار پاژپر در خراسان رضوی:

گذراندن دوره مزبور و اجرای دستورالعمل ها از سوی اتحادیه و 
سازمان نظام مهندسی، شناسایی شده و در واحد مربوطه جذب 
خواهند شد و از این بابت معرفی این مراکز از طریق اتحادیه 

استان به نظام مهندسی، کاری بسیار پسندیده است.
اعالم  مهندسی  نظام  سازمان  از  مرکز  انتظارات  بیان  در  او 
نمود: الزم است در واحدهایی که پذیرش مهارت آموز دارند، 
تا میل و  ایجاد شود  تسهیالت تشویقی برای صاحبان پروانه 
رغبت بیشتری برای جذب مهارت آموز پیدا کنند. به عنوان 
مثال، مدت اعتبار پروانه افزایش پیدا کرده و یا بتوانند افزایش 
تامین پروانه به حداقل  اینکه هزینه های  یا  ظرفیت دهند و 

برسد.
شایان ذکر است این مرکز مهارت آموزی در روستای پاژ منطقه 

فردوسی واقع در 15 کیلومتری شهرستان مشهد قرار دارد.

الزم است در واحدهایی که پذیرش مهارت آموز دارند، تسهیالت 
تشویقی برای صاحبان پروانه ایجاد شود تا میل و رغبت 

بیشتری برای جذب مهارت آموز پیدا کنند. به عنوان مثال، 
مدت اعتبار پروانه افزایش پیدا کرده و یا بتوانند افزایش ظرفیت 

دهند و یا اینکه هزینه های تامین پروانه به حداقل برسد



31

مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان اینگونـــه بیـــان 
ـــه رورز  ـــرورت ب ـــم و ض ـــرفت عل ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــود: ب نم
ـــا، ـــارم ه ـــورد اســـتفاده در ف ـــات م ـــات و تحقیق  شـــدن اطالع

انتظـــار مـــی رود جهـــت افزایـــش یافتـــه هـــای علمـــی 
ـــزار  ـــتری برگ ـــای بیش ـــا و کالس ه ـــوزان، دوره ه ـــارت آم مه
ـــر  ـــا موث ـــه ه ـــش هزین ـــد و کاه ـــش تولی ـــا در افزای ـــوده ت نم

ـــویم. ـــع ش واق
ـــف  ـــای مختل ـــه دوره ه ـــا ک ـــرد: از آنج ـــح ک ـــی تصری ایمان
ـــگاهی  ـــالن دانش ـــارغ التحصی ـــوزی ف ـــارت آم ـــی و مه تحصیل
بـــه صـــورت زنجیـــروار بـــه یکدیگـــر متصـــل و وابســـته 
ـــی  ـــره یعن ـــن زنجی ـــر ای ـــه آخ ـــه حلق ـــی ک ـــا زمان ـــتند، ت هس
ـــع  ـــود بالطب ـــل نش ـــت، کام ـــی اس ـــدف اصل ـــه ه ـــتغال ک اش

ـــود. ـــی ش ـــل نم ـــره تکمی زنجی

ــرای  ــی بـ ــوزش زمانـ ــت آمـ ــن کیفیـ ــزود: بهتریـ وی افـ
کارشـــناس اتفـــاق خواهـــد افتـــاد کـــه از صفـــر تـــا صـــد 
یـــک دوره مشـــغول بـــکار باشـــد و بالطبـــع بـــا کســـب 
ــد  ــرورش و تولیـ ــل پـ ــام مراحـ ــه انجـ ــق بـ ــه، موفـ تجربـ

ــد. متناســـب خواهـــد شـ

مهنـــدس ایمانـــی در پاســـخ بـــه نحـــوه همـــکاری مرکـــز 
ــکر از  ــن تشـ ــوز، ضمـ ــارت آمـ ــا مهـ ــوزی بـ ــارت آمـ مهـ
مدیریـــت ایـــن مرکـــز اذعـــان کـــرد: در طـــی ایـــن دوره 
ـــوزش داده  ـــی آم ـــط مرب ـــردی توس ـــات کارب ـــی اطالع تمام
شـــد و پـــس از اطمینـــان از صحـــت انجـــام کار، بصـــورت 
ـــون  ـــذار شـــده و اکن ـــده واگ ـــه بن ـــت ب ـــن فعالی ـــه ای ای مرحل
 بـــا تســـلط نســـبی در انجـــام فعالیـــت، همـــکاری دوطرفـــه ای
ـــی در  ـــادالت علمـــی و عمل ـــع مشـــکالت و مب در راســـتای رف

ـــرد. ـــی گی ـــه و م ـــارم صـــورت گرفت ـــط ف محی
وی گفـــت: بایـــد ایـــن مراکـــز مهـــارت آمـــوزی افزایـــش 
ـــل، از  ـــارغ التحصی ـــان ف ـــه جوان ـــاد ب ـــا اعتم ـــرده و ب ـــدا ک پی
ـــد  ـــش تولی ـــاء و جه ـــت ارتق ـــی در جه ـــیل علم ـــن پتانس ای

ـــرد. ـــتفاده ک اس
ــام  ــازمان نظـ ــود را از سـ ــارات خـ ــناس انتظـ ــن کارشـ ایـ

فراهم شدن اجرای دوره های مهارت آموزی در واحدهای تولیدی
زمینه ساز تلفیق علوم و فنون کشاورزی است

مهارت آموز واحد پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد:

ـــتان  ـــذار شهرس ـــرغ تخمگ ـــرورش م ـــد پ ـــوز واح ـــارت آم مه
ـــارت  ـــای مه ـــرای دوره ه ـــدن اج ـــم ش ـــت: فراه ـــهد گف مش
ـــاورزی در  ـــی کش ـــام مهندس ـــط ســـازمان نظ آمـــوزی توس
ـــون  ـــوم و فن ـــق عل ـــاز تلفی ـــه س ـــدی زمین ـــای تولی واحده

ـــت ـــاورزی اس کش
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم خراســـان رضـــوی، 
ـــا  ـــر ب ـــذار پاژپ ـــرغ تخمگ ـــرورش م ـــد پ ـــوز واح ـــارت آم مه
ـــازمان  ـــوزی س ـــارت آم ـــای مه ـــرورت دوره ه ـــه ض ـــاره ب اش
نظـــام مهندســـی در ارتقـــای توانمنـــدی کارشناســـان 
اظهـــار داشـــت: از آنجـــا کـــه در طـــول دوران تحصیلـــی، 
ـــی  ـــوم دام ـــاورزی و عل ـــات کش ـــی گرایش ـــجویان تمام دانش
ـــر  ـــد و کمت ـــی آموزن ـــب را م ـــوری مطال ـــورت تئ ـــتر بص بیش
ـــذا  ـــد ل ـــی گیرن ـــرار م ـــی ق ـــای اجرای ـــط کار و فض در محی
ـــتم  ـــه سیس ـــوزی در ادام ـــارت آم ـــای مه ـــزاری دوره ه برگ
آموزشـــی دانشـــگاه از اهمیـــت باالیـــی برخـــوردار بـــوده و 
حتـــی جـــزء جدانشـــدنی چرخـــه آمـــوزش بایـــد درنظـــر 
گرفتـــه شـــود کـــه قطعـــاً همـــراه شـــدن علـــم و عمـــل 
ـــد  ـــر تولی ـــت در ام ـــث موفقی ـــان، باع ـــن کارشناس ـــرای ای ب

ـــد. ـــد ش خواه

باید این مراکز مهارت آموزی افزایش پیدا کرده و با اعتماد به 

جوانان فارغ التحصیل، از این پتانسیل علمی در جهت 

ارتقاء و جهش تولید استفاده کرد
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شمالی خراسان 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی  و مهـــارت آمـــوزی  پایـــش 
ـــای  ـــوزی و ارتق ـــارت آم ـــعه مه ـــت: توس ـــد گف ـــبز معتم س
ـــه  ـــوختگان متقاضـــی ورود ب ـــش آمــ ـــای دان ـــوانمندی ه تــ
بـــازار کار از کارکردهـــای مهـــم  مراکـــز تـــوان افزایـــی و 

مهـــارت آمـــوزی مـــی باشـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـنم اســـتان، مهنـــدس 
ـــود:  ـــوان نم ـــنم، عن ـــا س ـــی ب ـــوی اختصاص ـــی در گفتگ الهام
مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی پایـــش ســـبز معتمـــد 

ـــوان  ـــه عن ـــوده و ب ـــت نم ـــه فعالی ـــروع ب ـــال 1390 ش از س
ـــت در  ـــط زیس ـــت محی ـــازمان حفاظ ـــد س ـــگاه معتم آزمایش
زمینـــه پایـــش زیســـت محیطـــی در بخـــش آب، پســـاب، 
خـــاک، هـــوا، صدا و ...، آزمایشـــگاه همـــکار اداره کل اســـتاندارد 
و آزمایشـــگاه همـــکار جهادکشـــاورزی و نظـــام مهندســـی 
ـــد.  ـــی باش ـــه کار م ـــغول ب ـــی مش ـــع طبیع ـــاورزی و مناب  کش

ـــوزی  ـــارت آم ـــای مه ـــذاری دوره ه ـــه  اثرگ ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــب  ـــرد: کس ـــح ک ـــان تصری ـــدی کارشناس ـــای توانمن در ارتق
ـــرای ورود  ـــی ب ـــه تنهای ـــوری در دانشـــگاه ب آمـــوزش هـــای تئ
بـــه بـــازار کار کافـــی نیســـت و حضـــور مهـــارت آمـــوزان 
در مراکـــز مهـــارت آمـــوزی ســـبب افزایـــش توانمنـــدی، 
اعتمـــاد بنفـــس و کســـب تجربـــه آنهـــا جهـــت ورود بـــه 

ـــردد. ـــی گ ـــازار کار م ب
الهامـــی بـــا اشـــاره بـــه اســـتقرار ایـــن واحـــد در محـــل دانشـــگاه 
ـــتاندارد، از  ـــگاهی اس ـــای آزمایش ـــودن فض ـــور و دارا ب ـــام ن پی
ـــرای جـــذب  ـــزرگ ب ـــاز ب ـــک امتی ـــوان ی ـــه عن ـــن مســـئله ب ای
 نیـــروی مهـــارت آمـــوز بـــرای ایـــن شـــرکت نـــام بـــرد.

توسعه مهارت آموزی و ارتقای توانمندی های دانش آمــوختگان متقاضی ورود
به بازار کار از کارکردهای مهم  مراکز توان افزایی و مهارت آموزی می باشد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت پایش سبز معتمد:

وی افـــزود: شـــرکت پایـــش ســـبز معتمـــد بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــا س ـــز ب ـــی نی ـــگاه خاکشناس آزمایش
ــی  ــکاری مـ ــتان همـ ــی اسـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ کشـ
ـــط در  ـــای مرتب ـــته ه ـــگان رش ـــش آموخت ـــه از دان ـــد ک نمای
ـــن  ـــع ای ـــد. توق ـــی نمای ـــتقبال م ـــوزی اس ـــارت آم ـــه مه زمین
ـــی  ـــول اخالق ـــه اص ـــت کلی ـــوز رعای ـــارت آم ـــرکت از مه ش
ــه ــش و تجربـ ــب دانـ ــرای کسـ ــتیاق بـ ــی، اشـ  و انضباطـ

جدید است.
ـــی  ـــن قدردان ـــا ضم ـــوزی در انته ـــارت آم ـــز مه ـــر مرک مدی
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــات س از اقدام
ـــوزی  ـــارت آم ـــز مه ـــعه مراک ـــه توس ـــتان در زمین ـــی اس طبیع
و بهـــره گیـــری از ظرفیـــت هـــای آنهـــا بـــرای ارتقـــای 
ـــالع  ـــان اط ـــان، خواه ـــه ای کارشناس ـــای حرف ـــدی ه توانمن
ـــذب  ـــگان و ج ـــش آموخت ـــه دان ـــوع ب ـــتر موض ـــانی بیش رس

ـــد. ـــتر ش ـــوز بیش ـــارت آم مه

کسب آموزش های تئوری در دانشگاه به تنهایی برای ورود 

به بازار کار کافی نیست و حضور مهارت آموزان در مراکز 

مهارت آموزی سبب افزایش توانمندی، اعتماد بنفس و 

کسب تجربه آنها جهت ورود به بازار کار می گردد
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ــس از  ــری پـ ــا دلبـ ــدس رویـ ــت، مهنـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
طـــی دوره مهـــارت آمـــوزی، بـــه عنـــوان کارشـــناس 
 آزمایشـــگاه، توســـط شـــرکت پایـــش ســـبز معتمـــد

جذب شده است.

ـــزود:  ـــد اف ـــش ســـبز معتم ـــق شـــرکت پای ـــوز موف ـــارت آم مه
ـــا  ـــه ب ـــز در رابط ـــن مرک ـــان ای ـــابقه درخش ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــا ادارات و ســـازمان هـــای  ـــور آزمایشـــگاهی و تعامـــل آن ب ام
ـــن واحـــدی بســـیار  ـــه در چنی ـــکان کســـب تجرب ـــف، ام مختل

ـــوردار اســـت. ـــی برخ ـــت باالی ـــوده و از کیفی ـــم ب مغتن
ــی  ــته ی اصلـ ــد خواسـ ــدون تردیـ ــرد: بـ ــح کـ وی تصریـ
ـــش  ـــال دان ـــوزی، انتق ـــارت آم ـــز مه ـــوزان از مراک ـــارت آم مه
ـــه طوریکـــه  ـــی باشـــد ب ـــا م ـــوزش آنه ـــت آم ـــه و کیفی و تجرب

ـــد. ـــع نمای ـــوز را مرتف ـــارت آم ـــاز مه نی

ـــوزی  ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــدازی مراک ـــری راه ان دلب
توســـط ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع 
ــوان  ــت و عنـ ــه دانسـ ــایان توجـ ــی شـ ــی را اقدامـ طبیعـ
کـــرد: بـــا حضـــور دانـــش آموختـــگان در مراکـــز تـــوان 
ـــاد  ـــاور و اعتم ـــت ب ـــن تقوی ـــوزی، ضم ـــارت آم ـــی و مه افزای
بـــه نفـــس، توانمنـــدی هـــای حرفـــه ای آنهـــا بـــرای راه 
ـــر، ـــورد نظ ـــعه کار م ـــا توس ـــدی و ی ـــای تولی ـــدازی واحده  ان

تقویت می شود.

کسب تجربه کار مرتبط با رشته تحصیلی فرصت ارزشمندی است که از طریق مراکز مهارت آموزی
به راحتی دراختیار دانش آموختگان قرار گرفته است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت پایش سبز معتمد: 

ــت:  ــد گفـ ــبز معتمـ ــش سـ ــرکت پایـ ــوز شـ ــارت آمـ مهـ
ـــت  ـــی فرص ـــته تحصیل ـــا رش ـــط ب ـــه کار مرتب ـــب تجرب کس
ـــی و  ـــوان افزای ـــز ت ـــق مراک ـــه از طری ـــت ک ـــمندی اس ارزش
مهـــارت آمـــوزی ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــگان  ـــش آموخت ـــار دان ـــی در اختی ـــه راحت ـــی ب ـــع طبیع مناب

ـــرد. ـــی گی ـــرار م ق
ــدس ــنم، مهنـ ــانی سـ ــالع رسـ ــگاه اطـ ــزارش پایـ ــه گـ  بـ
ـــار  ـــنم، اظه ـــا س ـــی ب ـــوی اختصاص ـــری در گفتگ ـــا دلب روی
ــتن  ــک، نداشـ ــش آکادمیـ ــب دانـ ــم کسـ ــت: علیرغـ داشـ
ـــش  ـــه ورود دان ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــابقه کار باع ـــه و س تجرب
ـــد  ـــوار باش ـــب و کار دش ـــای کس ـــط ه ـــه محی ـــگان  ب آموخت
ـــه  ـــب تجرب ـــوزی و کس ـــارت آم ـــای مه ـــی دوره ه ـــن ط ولیک
زیرنظـــر متخصصیـــن مـــی توانـــد تـــا حـــد زیـــادی ایـــن 

ـــد. ـــهیل نمای ـــوع را تس موض

بدون تردید خواسته ی اصلی مهارت آموزان

از مراکز مهارت آموزی،

انتقال دانش و تجربه و کیفیت آموزش آنها می باشد 

بطوریکه نیاز مهارت آموز را مرتفع نماید
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بلوچستان و  سیستان 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
تعاونـــی 1119 مـــرغ مـــادر مـــاکادام در زاهـــدان گفـــت: 
مشـــارکت مراکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
ــوزی  ــارت آمـ ــای مهـ ــه هـ ــرای برنامـ ــی در اجـ غیردولتـ
ـــردن  ـــی ک ـــی مردم ـــه عین ـــی نمون ـــام مهندس ـــازمان نظ س
ـــه گام دوم  ـــرای بیانی ـــتای اج ـــوزی در راس ـــارت آم ـــر مه ام

انقـــالب مبنـــی بـــر مردمـــی کـــردن امـــور اســـت.

ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان سیســـتان  ـــه گـــزارش پای ب
و بلوچســـتان، مهنـــدس معیـــن قزوینـــی پـــور اکبـــری در 
گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم اظهـــار داشـــت: توســـعه 
ـــی و  ـــش عمل ـــای دان ـــب ارتق ـــوزی موج ـــارت آم ـــز مه مراک
ـــان  ـــدن آن ـــاده ش ـــش و آم ـــگان بخ ـــش آموخت ـــی دان مهارت

ـــردد.  ـــی گ ـــد م ـــه تولی ـــال در عرص ـــور فع ـــرای حض ب

وی بـــا اشـــاره بـــه ایـــن کـــه یکـــی از عوامـــل مؤثـــر در 
افزایـــش تولیـــد و بهـــره وری، افزایـــش دانـــش عملـــی و 
ــورت  ــه صـ ــد بـ ــرورش و تولیـ ــان پـ ــی کارشناسـ مهارتـ
ـــادر  ـــرغ م ـــرورش م ـــد پ ـــرد: واح ـــح ک ـــت، تصری ـــتمر اس مس
ــت  ــوده اسـ ــت نمـ ــه فعالیـ ــروع بـ ــال 84 شـ 1119 از سـ
ـــر  ـــط و 5 نف ـــر مرتب ـــناس، دو نف ـــر کارش ـــداد 7 نف ـــه تع ک
ـــند.  ـــی باش ـــه کار م ـــغول ب ـــد مش ـــن واح ـــط در ای غیرمرتب
ـــرورش و  ـــودن دوره پ ـــی ب ـــه طوالن ـــاره ب ـــا اش ـــزود: ب وی اف
ـــن  ـــت ای ـــفانه ظرفی ـــدی متاس ـــد تولی ـــودن واح ـــه ب قرنطین
ـــعه  ـــر توس ـــدود، ب ـــوز مح ـــارت آم ـــرش مه ـــرای پذی ـــد ب واح

ـــرد. ـــد ک ـــوزی تأکی ـــارت آم ـــز مه مراک

مشارکت مراکز مهارت آموزی غیردولتی در اجرای برنامه های مهارت آموزی
سازمان نظام مهندسی نمونه عینی مردمی کردن امور است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت تعاونی 1119 مرغ مادر ماکادام در زاهدان:

قزوینـــی تصریـــح کـــرد: ایـــن مرکـــز بـــا تمـــام تـــوان و 
امکانـــات خـــود آمادگـــی همـــکاری بـــا ســـازمان نظـــام 
ـــال  ـــتان در انتق ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش مهندس
ـــوزان و  ـــارت آم ـــه مه ـــردی ب ـــی و کارب ـــش فن ـــارب و دان تج

افزایـــش دانـــش تجربـــی آنهـــا دارد.
ـــاورزی و  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت س ـــار داش وی اظه
ـــه  ـــدی نمون ـــای تولی ـــایی واحده ـــا شناس ـــی ب ـــع طبیع مناب
ـــوزی،  ـــارت آم ـــز مه ـــعه مراک ـــاد و توس ـــت ایج ـــق جه و موف
ـــوزش  ـــت آم ـــب جه ـــی مناس ـــتانداردهای آموزش ـــه اس تهی
ـــه  ـــه آن ب ـــی و ارائ ـــای مهارت ـــوزش ه ـــت آم ـــی و تقوی اصول
ـــا  مرکـــز و همچنیـــن شناســـایی و معرفـــی مهـــارت آمـــوزان ب
ـــای  ـــری در ارتق ـــش مؤث ـــط نق ـــد و منضب ـــه من ـــزه، عالق انگی
ـــاء  ـــش ایف ـــگان بخ ـــش آموخت ـــی دان ـــی و مهارت ـــش عمل دان
مـــی کنـــد کـــه خـــود موجـــب رونـــق اشـــتغال مولـــد و 

ـــردد. ـــی گ ـــد م ـــش تولی ـــدار و افزای پای

 این مرکز با تمام توان و امکانات خود آمادگی همکاری با 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 

در انتقال تجارب و دانش فنی و کاربردی به مهارت آموزان 

و افزایش دانش تجربی آنها دارد
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ـــز  ـــعه مراک ـــاد و توس ـــا ایج ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
ـــی  ـــش عمل ـــات ارتقـــای مهـــارت و دان مهـــارت آمـــوزی موجب
ـــور  ـــرای حض ـــان ب ـــودن آن ـــاده نم ـــگان و آم ـــش آموخت دان
ـــت  ـــاورزی و صنع ـــوالت کش ـــد محص ـــه تولی ـــال در عرص فع
دام و طیـــور را فراهـــم کـــرده اســـت و برنامـــه ریـــزی الزم بـــه 
ـــخگویی  ـــی و پاس ـــی عمل ـــای آموزش ـــن نیازه ـــور تعیی منظ
ـــرار داده  ـــود ق ـــتور کار خ ـــا را در دس ـــاز ه ـــن نی ـــع ای ـــه رف ب

ـــت. اس
ـــی  ـــا ط ـــان ب ـــی، همزم ـــد زنگوئ ـــت، حام ـــر اس ـــایان ذک ش
دوره مهـــارت آمـــوزی، در شـــرکت تعاونـــی 1119 مـــرغ 

مـــادر مـــاکادام  جـــذب شـــده اســـت.

ـــارت  ـــز مه ـــه مراک ـــن ک ـــه ای ـــاره ب ـــا اش ـــی ب ـــدس زنگوئ مهن
آمـــوزی نقـــش موثـــری در توانمنـــد نمـــودن مهـــارت آمـــوزان 
ـــا اعتمـــاد  دارنـــد، اظهـــار داشـــت: ایـــن مراکـــز مـــی بایســـت ب
بـــه مهـــارت آمـــوزان، برگـــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی 
ــب  ــای مناسـ ــاد فضـ ــخ و ایجـ ــش و پاسـ ــات پرسـ وجلسـ
ـــش  ـــودن دان ـــد نم ـــت و توانمن ـــه تربی ـــری ب ـــت یادگی جه

ـــد.  ـــز بپردازن ـــگان نی آموخت

وی تصریـــح کـــرد: روش اجـــرای دوره هـــای مهارتـــی در ایـــن 
ـــه در  ـــا مدرس ـــاگردی ی ـــتاد و ش ـــیوه اس ـــه ش ـــد ب ـــز بای مراک
ـــا  ـــر ت ـــا مهـــارت آمـــوز از صف مزرعـــه باشـــد و تـــالش شـــود ت

ـــد. ـــرا گیرن ـــا را ف ـــارت ه ـــد مه ص
زنگوئـــی افـــزود: انتظـــار مـــی رود ایـــن مراکـــز نســـبت 
ـــاز  ـــورد نی ـــی م ـــتانداردهای آموزش ـــه اس ـــن و ارائ ـــه تدوی ب
مهـــارت آمـــوز، برگـــزاری دوره هـــای توجیهـــی و انتقـــال 
ــوزان  ــارت آمـ ــی مهـ ــش عملـ ــش دانـ ــات و افزایـ تجربیـ

اهتمـــام ورزنـــد. 
وی خاطـــر نشـــان کـــرد: ســـازمان نظـــام مهندســـی 

دوره های مهارت آموزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی موجب تلفیق
علوم وفنون کشاورزی در واحدهای تولیدی شده است

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی و توان افزایی 1119 مرغ مادر ماکادام زاهدان:

مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی 
 1119 مـــرغ مـــادر مـــاکادام زاهـــدان گفـــت: دوره هـــای

مهـــارت آمـــوزی ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ـــاورزی  ـــون کش ـــوم وفن ـــق عل ـــب تلفی ـــی موج ـــع طبیع مناب

ـــت ـــده اس ـــدی ش ـــای تولی در واحده
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان سیســـتان  ـــه گـــزارش پای ب
ــوی  ــی در گفتگـ ــد زنگوئـ ــدس حامـ ــتان، مهنـ و بلوچسـ
ـــارت  ـــای مه ـــزاری دوره ه ـــت: برگ ـــنم، گف ـــا س اختصاصـــی ب
ـــای  ـــگان در واحده ـــش آموخت ـــی شـــود دان ـــوزی باعـــث م آم
ـــای  ـــا روش ه ـــک ب ـــد و از نزدی ـــدا کنن ـــور پی ـــدی حض تولی
ـــت  ـــب تربی ـــود موج ـــه خ ـــد ک ـــنا گردن ـــی آش ـــی و تجرب عمل
ــش  ــتغال دانـ ــص و اشـ ــر و متخصـ ــانی ماهـ ــروی انسـ نیـ
ــش  ــت کاهـ ــی و در نهایـ ــش خصوصـ ــگان در بخـ آموختـ
ــای  ــره وری واحدهـ ــش بهـ ــادی و افزایـ ــکالت اقتصـ مشـ

ـــردد.  ـــی گ ـــدی م تولی

انتظار می رود این مراکز نسبت به تدوین و ارائه 

استانداردهای آموزشی مورد نیاز مهارت آموز، برگزاری دوره 

های توجیهی و انتقال تجربیات و افزایش دانش عملی 

مهارت آموزان اهتمام ورزند
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فارس

ـــاه  ـــوزی دکترگی ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی 
ـــکوفایی  ـــب ش ـــوزی موج ـــارت آم ـــت: مه ـــارس گف ـــتان ف اس
ـــه  ـــا ب ـــان و ورود آنه ـــه ای کارشناس ـــای حرف ـــدی ه توانمن

ـــد. ـــی باش ـــد م ـــه تولی عرص
ـــر  ـــارس، دکت ـــنم ف ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ســـید علـــی قـــرا، در گفتگـــو بـــا خبرنـــگار ســـنم در خصـــوص 
ـــای  ـــوزی در ارتق ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ض
ـــارغ  ـــان و ف ـــرد: کارشناس ـــار ک ـــان اظه ـــدی کارشناس توانمن
ـــی از  ـــارغ التحصیل ـــد از ف ـــاورزی بع ـــته کش ـــالن رش التحصی
ـــد  ـــا نیازمن ـــک حتم ـــب آکادمی ـــری مطال ـــگاه و یادگی دانش
گذرانـــدن دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی هســـتند کـــه بـــه 
ـــد  ـــدی باش ـــای تولی ـــارم ه ـــی در ف ـــاًل عملیات ـــورت کام ص
ـــش  ـــی و افزای ـــا علم ـــب ارتق ـــد موج ـــر میتوان ـــن ام ـــه ای ک

ـــد. ـــرداران باش ـــره ب ـــود و به ـــرای خ ـــغلی ب ـــره وری ش به

مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی دکتـــر گیـــاه گفـــت: بـــا 
توجـــه بـــه آمـــاده بـــودن زیـــر ســـاخت هـــای آموزشـــی 
ـــی  ـــه محدودیت ـــچ گون ـــوزی هی ـــارت آم ـــز مه ـــن مرک در ای
ـــدادی  ـــر تع ـــدارد و ه ـــود ن ـــوز وج ـــارت آم ـــذب مه ـــرای ج ب
از دانـــش آموختـــگان و بهـــره بـــرداران کـــه عالقـــه منـــد 
بـــه فعالیـــت و کســـب علـــم و دانـــش مهارتـــی باشـــند، 
ــایر  ــد و سـ ــام کننـ ــت نـ ــز ثبـ ــن مرکـ ــد در ایـ می تواننـ

آمـــوزش هـــای الزم را دریافـــت نماینـــد.
ـــارت  ـــوزش مه ـــث آم ـــزود: در بح ـــرا اف ـــی ق ـــید عل ـــر س دکت
محـــور تعامـــل مرکـــز و ســـازمان در دوره جدیـــد حضـــور 
مهنـــدس احمـــدی بـــه عنـــوان رئیـــس ســـازمان بســـیار 
ـــور  ـــه بط ـــکلی ک ـــه ش ـــت ب ـــوده اس ـــی ب ـــمگیر و افزایش چش
ـــردی در  ـــای آموزشـــی کارب ـــه دوره ه ـــا روزان ـــن تقریب میانگی

ـــت. ـــزاری اس ـــال برگ ح

وی ادامـــه داد: ســـازمان نظـــام مهندســـی اســـتان فـــارس 
ــته و  ــای الزم را داشـ ــا و هماهنگی هـ ــون همکاری هـ تاکنـ
ـــی  ـــاء علمـــی و عمل ـــه منظـــور ارتق ـــای ارزشـــمندی ب دوره ه

مهارت آموزی موجب شکوفایی توانمندی های حرفه ای کارشناسان و
ورود آنها به عرصه تولید می باشد 

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی دکتر گیاه در فارس:

ـــت.  ـــوده اس ـــزار نم ـــرداران برگ ـــره ب ـــا و به اعض
ایـــن خیـــر اجتماعـــی - آموزشـــی در خصـــوص انتظـــار 
مرکـــز از مهـــارت آمـــوزان گفـــت: مهـــارت آمـــوزان بـــا 
ـــگاه  ـــا ن ـــا ب ـــوند و صرف ـــو وارد ش ـــه جل ـــگاه رو ب ـــه و ن عالق
اخـــذ مـــدرک نباشـــد چـــرا کـــه مـــا بـــا تمـــام امکانـــات 
ـــن  ـــود و مطمئ ـــم ب ـــا خواهی ـــار آنه ـــی در کن ـــی و علم عمل
ـــت. ـــد داش ـــی خواهن ـــل قبول ـــد قاب ـــده درآم ـــتیم در آین هس

دکتـــر ســـید علـــی قـــرا اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 
ظرفیـــت هـــای ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 
ــر دولتـــی  ــه بزرگتریـــن تشـــکل غیـ منابـــع طبیعـــی کـ
در اســـتان فـــارس اســـت انتظـــار مـــی رود کـــه مهـــارت 
ـــره  ـــه به ـــگاهی و چ ـــالن دانش ـــارغ التحصی ـــه ف ـــوزان چ آم
ـــدی هســـتند را  ـــای تولی ـــی ایجـــاد واحده ـــه در پ ـــرداران ک ب
ـــد  ـــی نمای ـــاه معرف ـــر گی ـــز دکت ـــه مرک ـــتمر ب ـــور مس ـــه ط ب
تـــا پـــس از گذرانـــدن دوره هـــای مهارتـــی تردیـــدی در 

زمینـــه ایجـــاد اشـــتغال نداشـــته باشـــند.

انتظار می رود که مهارت آموزان چه فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و چه بهره برداران که در پی ایجاد واحدهای تولیدی هستند را به 

طور مستمر به مرکز دکتر گیاه معرفی نماید تا پس از گذراندن دوره 
های مهارتی تردیدی در زمینه ایجاد اشتغال نداشته باشند
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ـــکای  ـــا ات ـــی ب ـــژاد خصوص ـــح ن ـــی و اصال ـــاورزی غیردولت کش
ـــت.  ـــرده اس ـــم ک ـــی فراه ـــای مردم ـــت ه ـــه ظرفی ب

بـــا  داشـــت:   بیـــان  دیندارلـــو  صالحـــی  مهنـــدس 
ــه ــش بـ ــان ورود دانـ ــریع جریـ ــازی و تسـ ــدف نهادسـ  هـ

ــی  ــوزی مـ ــارت آمـ ــز مهـ ــدی مراکـ ــای تولیـ ــط هـ محیـ
ــارت محـــوری خدمـــات  ــا آمـــوزش هـــای مهـ تواننـــد بـ
ــق  ــرداران را از طریـ ــره بـ ــاورزان و بهـ ــاز کشـ ــورد نیـ مـ
ـــا شکســـت ـــردار ب ـــره ب ـــا به ـــد ت ـــه دهن ـــوزان ارائ ـــارت آم  مه

مواجه نشود.
ــاط قابـــل توجـــه روابـــط  ــه ارتبـ ــان ایـــن کـ ــا بیـ وی بـ
عمومـــی ســـازمان در ایـــن دوره بـــا بهـــره بـــرداران 
و اعضـــا موجـــب شـــده اســـت کـــه اطـــالع رســـانی 
جـــذب و  هـــا  دوره  برگـــزاری  زمینـــه  در   خوبـــی 

مهارت آموزان انجام شود.

ـــات  ـــالت موجب ـــداف و رس ـــتای اه ـــرداران و در راس ـــره ب و به
ـــم  ـــدار را فراه ـــد و پای ـــتغال مول ـــعه اش ـــی در توس ـــم افزای ه

ـــد.  ـــی آورن م
ـــارس، مهنـــدس  ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم ف ـــه گـــزارش پای ب
ـــنم  ـــگار س ـــا خبرن ـــو ب ـــو در گفتگ ـــی دیندارل ـــد صالح محم
ـــوان افزایـــی و مهـــارت  گفـــت: هـــدف اصلـــی ایجـــاد مراکـــز ت
ـــش  ـــوم و دان ـــه کار گیـــری عل ـــاد دادن مهـــارت و ب آمـــوزی ی
ـــا  ـــه ب ـــت، ک ـــدي اس ـــاي تولی ـــزارع و واحده ـــاورزی در م کش
ـــم  ـــور ه ـــه منظ ـــرفته، ب ـــای پیش ـــان واحده ـــل صاحب تعام
ـــورت  ـــه ص ـــز ب ـــن مراک ـــور در ای ـــا حض ـــی ب ـــدی متقاض پیون

ـــد.  ـــی کن ـــه م ـــوزی را تجرب ـــارت آم ـــی مه عمل

ـــری  ـــهم ب ـــای س ـــرای قرارداده ـــال اج ـــه دنب ـــزود: ب وی اف
ـــرای تحقـــق  دانـــش از تولیـــد زیرســـاخت هـــای مـــورد نیـــاز ب
ـــارس  ـــاورزی ف ـــام مهندســـی کش ـــازمان نظ ـــم در س ـــن مه ای
ـــم  ـــوزی، فراه ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــاد مراک ـــا ایج ب
کـــه موجـــب انتقـــال دانـــش و تکنولـــوژی هـــای نویـــن 

مراکز مهارت آموزی موجبات هم افزایی در توسعه اشتغال
مولد و پایدار را فراهم می آورند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی صالحی دیندارلو در فارس: 

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی کشـــت و 
دام صالحـــی دیندارلـــو در فـــارس اظهـــار داشـــت: مراکـــز 
ـــی  ـــی مبن ـــای کل ـــت سیاســـت ه ـــا محوری ـــوزی ب ـــارت آم مه
ـــالن، کارشناســـان، اعضـــا  ـــارغ التحصی ـــوزی ف ـــارت آم ـــر مه ب

با هدف نهادسازی و تسریع جریان ورود دانش به محیط 

های تولیدی مراکز مهارت آموزی می توانند با آموزش 

های مهارت محوری خدمات مورد نیاز کشاورزان و بهره 

برداران را از طریق مهارت آموزان ارائه دهند تا بهره بردار با 

شکست مواجه نشود
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قزوین

ـــن  ـــر زری ـــی مه ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه ـــر مرک مدی
ـــای  ـــای ه ـــاورزی در واحده ـــش روز کش ـــج دان ـــت: تروی گف
ـــوزی  ـــارت آم ـــای مه ـــه ه ـــرای برنام ـــق  اج ـــدی، از طری تولی
ــه  ــزار دانش بـ ــا ابـ ــای انساني بـ و توانمندسازي سرمایه هـ

ـــد. ـــی انجام ـــد م ـــره وری تولی ـــش به افزای
ـــر  ـــن، دکت ـــنم قزوی ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــکده  ـــتادیار دانش ـــی و اس ـــأت علم ـــای هی ـــوذری، از اعض اب
ـــته  ـــاز رش ـــه ممت ـــز رتب ـــر و حائ ـــاورزی دانشـــگاه آزاد ابه کش
ـــم  ـــا فراه ـــوده و ب ـــی ب ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی س ـــوم دام عل
ــه  ــد در ارائـ ــه روز و کارآمـ ــی بـ ــات آموزشـ آوردن امکانـ
ـــکاری  ـــا و هم ـــه اعض ـــردی ب ـــی کارب ـــش فن ـــارب و دان تج
ـــدگان در  ـــرش تولیدکنن ـــر نگ ـــازی و تغیی ـــت آگاه س در جه

ـــت. ـــوده اس ـــش ب ـــر بخ ـــش روز اث ـــوص دان خص
ــر  ــی مهـ ــوان افزایـ ــوزی و تـ ــارت آمـ ــز مهـ ــر مرکـ مدیـ
ـــارت  ـــای مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ـــوص ض ـــن در خص زری

ـــت:  ـــار داش ـــان اظه ـــدی کارشناس ـــای توانمن ـــوزی در ارتق آم
ـــت  ـــرد از سیاس ـــر رویک ـــا تغیی ـــی ب ـــام مهندس ـــازمان نظ س
ــور« و  ــارت محـ ــه »مهـ ــور« بـ ــات محـ ــی »ادبیـ آموزشـ
اجـــرای سیاســـت اشـــتغال دانـــش مزدمحـــور، افزایـــش 
ـــاورزی را ـــش کش ـــش در بخ ـــوذ دان ـــب نف ـــره وری و ضری  به
ــش  ــارت پیـ ــب مهـ ــن کسـ ــد. بنابرایـ ــی کنـ ــال مـ دنبـ
نیـــاز اشـــتغال مهندســـین اســـت و توســـعه مراکـــز 
 مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی امـــری ضـــروری و

اجتناب ناپذیر می باشد.
وی افـــزود: ایـــن مرکـــز جهـــت رعایـــت پروتـــکل هـــای 
بهداشـــتی شـــیوع کرونـــا در هـــر جلســـه دوره آموزشـــی 

پذیـــرای تعـــداد بیســـت مهـــارت آمـــوز اســـت.

ابـــوذری در خصـــوص نحـــوه همـــکاری ایـــن مرکـــز بـــا 
ســـازمان نظـــام مهندســـی گفـــت: دوره هـــای آموزشـــی 
ایـــن مرکـــز بـــا نیازســـنجی و برنامـــه ریـــزی در کمیتـــه 
ـــر دوره هـــای  آمـــوزش ســـازمان تعییـــن مـــی شـــود. عـــالوه ب
مقدماتـــی و پایـــه در هـــر رشـــته، برگـــزاری دوره هـــای 

ترویج دانش روز کشاورزی در واحدهای های تولیدی از طریق  مهارت آموزی
و توانمندسازي سرمایه های انساني به افزایش بهره وری می انجامد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مهر زرین:

بازآمـــوزی از اولویـــت هـــای ایـــن مرکـــز اســـت.
ـــن  ـــر زری ـــی مه ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه ـــر مرک مدی
در پایـــان اظهـــار داشـــت: ارائـــه انتقـــاد و پیشـــنهاد در جهـــت 
ـــا  ـــال ب ـــارکت فع ـــات و مش ـــه خدم ـــود ارائ ـــرفت و بهب پیش
بخـــش مشـــاوره ای مرکـــز از ســـوی مهـــارت آمـــوزان و 
ـــرای  ـــه ب ـــا تجرب ـــده و ب ـــراد زب ـــی اف ـــت معرف ـــک در جه کم
ـــه  ـــازمان ب ـــور آموزشـــی و مشـــاوره تخصصـــی از ســـوی س ام
ارتقـــاء عملکـــرد مرکـــز کمـــک خواهـــد کـــرد. همچنیـــن 
انتظـــار مـــی رود ســـازمان نظـــام مهندســـی نســـبت بـــه 
ـــز  ـــزار شـــده در مرک ـــای برگ ـــی دوره ه ـــار بخشـــی گواه اعتب
ـــای  ـــی واحده ـــوولین فن ـــدگان و مس ـــای تولیدکنن ـــه تقاض ب

ـــد.  ـــدام نمای ـــی اق دام

انتظار می رود سازمان نظام مهندسی نسبت به
اعتبار بخشی گواهی دوره های برگزار شده

در مرکز به تقاضای تولیدکنندگان و مسوولین فنی
واحدهای دامی اقدام نماید
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در بخش های دولتی و غیردولتی باشد.
شـــایان ذکـــر اســـت مهنـــدس الهـــام شـــهبازخانیا کارشـــناس 
ارشـــد علـــوم و  مهندســـی آب و رتبـــه دو مشـــاوران حقیقـــی 
ـــوزی  ـــارت آم ـــی دوره مه ـــس از ط ـــوم و  مهندســـی آب پ عل
ـــار  ـــت فش ـــاری تح ـــای آبی ـــتم ه ـــی سیس ـــه طراح در زمین
ــای  ــع آوری آب هـ ــتم جمـ ــی سیسـ ــال آب و طراحـ انتقـ
ـــار  ـــت فش ـــاری تح ـــی آبی ـــای طراح ـــرکت ه ـــا ش ـــطحی ب س

ـــکاری دارد. هم

پـــروژه هـــای آبیـــاری تحـــت فشـــار در ســـطح اســـتان، 
ـــه دوره هـــای ـــارغ التحصیـــالن رشـــته هـــای آب و خـــاک ب  ف
ـــا  ـــد ت ـــاز دارن ـــوری نی ـــتمر و حض ـــردی مس ـــی و کارب تخصص

ـــوند. ـــلط ش ـــش روز مس ـــه دان ب

ایـــن دانـــش آموختـــه رشـــته مهندســـی آب ســـطح 
ـــر  ـــوزی مه ـــارت آم ـــز مه ـــده در مرک ـــه ش ـــهای ارائ آموزش
زریـــن را مطلـــوب و کاربـــردی ارزیابـــی کـــرد و افـــزود: مراکـــز 
ــاورزی  ــی کشـ ــام مهدسـ ــازمان نظـ ــوزی سـ ــارت آمـ مهـ
از نظـــر امکانـــات آموزشـــی و محتـــوای آموزشـــی رو بـــه 

پیشـــرفت بـــوده اســـت.
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــت: ب ـــان گف ـــق در پای ـــوز موف ـــن کارآم ای
ـــام  ـــازمان نظ ـــت، از س ـــه فعالی ـــد ب ـــه عالقمن ـــش آموخت دان
ــای  ــت هـ ــه فرصـ ــه بـ ــا توجـ ــار دارد بـ ــی انتظـ مهندسـ
ـــژه  ـــه وی ـــگاهی ب ـــگان دانش ـــش آموخت ـــدود دان ـــغلی مح ش
ــای  ــزاری دوره هـ ــا برگـ ــاورزی بـ ــای کشـ ــته هـ در رشـ
ــاز اشـــتغال کارشناســـان  عملـــی و کاربـــردی زمینـــه سـ

برگزاری دوره های مهارت آموزی برای توانمندسازی دانش آموختگان و آماده سازی
آن ها برای بازار کار ضروری است

کارآموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان نظام مهندسی کشاورزی در قزوین:

ــت:  ــن گفـ ــر زریـ ــوزی مهـ ــارت آمـ ــز مهـ ــوز مرکـ کارآمـ
ـــازی  ـــرای توانمندس ـــوزی ب ـــارت آم ـــای مه ـــزاری دوره ه برگ
ـــازار کار  ـــرای ب ـــا ب ـــازی آنه ـــاده س ـــگان و آم ـــش آموخت دان

ـــت. ـــروری اس ض
ـــن،  ـــتان قزوی ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــا  ـــی ب ـــوی اختصاص ـــهبازخانیا در گفتگ ـــام ش ـــدس اله مهن
ســـنم اظهـــار داشـــت: فـــارغ التحصیـــالن رشـــته هـــای 
کشـــاورزی تنهـــا بـــا اتـــکا بـــه آمـــوزه هـــای دانشـــگاهی 
ــود و  ــد بـ ــد نخواهنـ ــتغال و کســـب درآمـ ــه اشـ ــادر بـ قـ
ـــا  ـــی آنه ـــش آفرین ـــرای نق ـــوزی ب ـــارت آم ـــدن دوره مه گذارن

در تولیـــد ضـــروری اســـت. 
ـــش  ـــن در بخ ـــتان قزوی ـــژه اس ـــش وی ـــه نق ـــزود: نظرب وی اف
کشـــاورزی کشـــور، محدودیـــت منابـــع آبـــی و گســـترش 

از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد با توجه به فرصت 

های شغلی محدود دانش آموختگان دانشگاهی به 

ویژه در رشته های کشاورزی با برگزاری دوره های عملی 

و کاربردی زمینه ساز اشتغال کارشناسان در بخش های 

دولتی و غیردولتی باشد
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مهـــارت آمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
ــارت  ــدن دوره مهـ ــس از گذرانـ ــت: پـ ــن گفـ ــر زریـ مهـ
ــه  ــازار عرضـ ــاالن بـ ــارب فعـ ــتفاده از تجـ ــوزی و اسـ آمـ
نظـــام  ســـازمان  همـــکار  کشـــاورزی  هـــای  نهـــاده 
مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان قزویـــن، 
ــش  ــت کـ ــگاه آفـ ــکی )فروشـ ــه گیاهپزشـ ــک داروخانـ یـ
 نباتـــی( راه انـــدازی نمـــوده و در حـــال تکمیـــل فرآینـــد

اداری آن می باشم.
ـــن،  ـــتان قزوی ـــانی ســـنم اس ـــگاه اطـــالع رس ـــزارش پای ـــه گ  ب
ـــی  ـــه اختصاص ـــا در مصاحب ـــوی نی ـــی غزن ـــدس مصطف مهن
ـــر  ـــلط ب ـــش تس ـــت افزای ـــان جه ـــت: کارشناس ـــنم گف ـــا س ب
دانـــش آکادمیـــک و آمـــوزه هـــای دانشـــگاهی خـــود و کســـب 
ـــی  ـــای تخصص ـــه دوره ه ـــاز ب ـــی نی ـــارب عمل ـــارت و تج مه
رشـــته تحصیلـــی خـــود دارنـــد و بـــدون گذرانـــدن دوره هـــای 
ـــه  ـــکل مواج ـــا مش ـــد ب ـــب درآم ـــتغال و کس ـــی در اش تکمیل

ـــد. ـــد ش خواهن
ـــت  ـــا فعالی ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــبختانه در س ـــزود: خوش وی اف
ـــازمان  ـــکار س ـــی هم ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه مرک
ـــا ارائـــه نـــکات و آمـــوزه هـــای ارزشـــمند  نظـــام مهندســـی و ب
ـــی  ـــه راحت ـــن کار ب ـــده در حی ـــش آم ـــائل پی ـــیاری از مس بس
ـــای  ـــرفصل ه ـــف س ـــان از تعری ـــن نش ـــوده و ای ـــل ب ـــل ح قاب

ـــا دارد. ـــاتید دوره ه ـــلط اس ـــردی و تس ـــی کارب آموزش
ـــد  ـــی ارش ـــه کارشناس ـــش آموخت ـــا دان ـــوی نی ـــدس غزن مهن
ــی و  ــی گیاهـ ــاری شناسـ ــش بیمـ ــکی در گرایـ گیاهپزشـ
ـــه شـــده  رتبـــه 2 مشـــاوران گیاهپزشـــکی، آمـــوزش هـــای ارائ

ـــوب و  ـــن را بســـیار مطل ـــر زری ـــوزی مه ـــارت آم ـــز مه در مرک
ـــزار شـــده  ـــای برگ ـــزود: دوره ه ـــرد و اف ـــی ک ـــردی ارزیاب کارب
از نظـــر ســـطح علمـــی و توانمنـــدی اســـاتید در انتقـــال 
ـــیار  ـــطح بس ـــزاری در س ـــط برگ ـــن محی ـــب و همچنی مطال

ـــرار دارد. ـــی ق خوب
نحـــوه همـــکاری مرکـــز  نیـــا درخصـــوص  غزنـــوی 
و  مرکـــز  مدیریـــت  داشـــت:  اظهـــار  کارآمـــوز  بـــا 
ــان  ــأن کارشناسـ ــظ شـ ــر حفـ ــازمان از نظـ ــان سـ کارکنـ
و فراهـــم کـــردن امکانـــات کمـــک آموزشـــی بســـیار 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــت بـ ــد. ضروریسـ ــرده انـ ــل کـ ــی عمـ عالـ
ــش روز، ــارت و دانـ ــب مهـ ــه کسـ ــان بـ ــاز کارشناسـ  نیـ
 دوره هـــای بازآمـــوزی در فاصلـــه زمانـــی کوتـــاه تـــر و ســـاعات

بیشتری برگزار شود. 

ـــاره  ـــود اش ـــد خ ـــورد واح ـــق در م ـــوز موف ـــارت آم ـــن مه ای
ــاورزی در  ــیع کشـ ــی وسـ ــه اراضـ ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ
شهرســـتان تاکســـتان و نیـــاز کشـــاورزان بـــه مشـــاوره و 
ـــد  ـــب، واح ـــان مناس ـــتاندارد در زم ـــای اس ـــاده ه ـــه نه تهی

با گذراندن دوره مهارت آموزی در مرکز مهارت آموزی و توان افزایی موفق به
راه اندازی داروخانه گیاهپزشکی شدم

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان در قزوین:

ـــتان  ـــتان تاکس ـــک شهرس ـــتای که ـــود را در روس ـــی خ صنف
تأســـیس کـــرده ام.

ـــه و صـــرف  ـــد روزان ـــت و آم ـــه رف ـــا توجـــه ب ـــه داد: ب وی ادام
ـــه  ـــه داروخان ـــک ب ـــتایی نزدی ـــق روس ـــاد در مناط ـــان زی زم
ـــان  ـــرای کارشناس ـــکان ب ـــن ام ـــر ای ـــود اگ ـــکی خ گیاهپزش
گیاهپزشـــکی دارای پروانـــه اشـــتغال خدمـــات کشـــاورزی 
ـــژه  ـــه وی ـــود ب ـــای خ ـــارت ه ـــایر مه ـــه از س ـــود ک ـــم ش فراه
ـــای  ـــرح ه ـــه ط ـــای UTM و تهی ـــه ه ـــه نقش ـــه تهی در زمین
توجیهـــی فنـــی نیـــز ارجـــاع کار داشـــته باشـــند، عـــالوه 
ـــای  ـــت از دوره ه ـــب منفع ـــی، کس ـــد جانب ـــب درآم ـــر کس ب
ـــد  ـــت و آم ـــن حـــذف رف ـــده و همچنی ـــده ش آموزشـــی گذران
ـــا  ـــی ب ـــرای هماهنگ ـــه ب ـــرداران منطق ـــره ب ـــروری به غیرض

ـــد. ـــد آم ـــم خواه ـــان فراه ـــایر کارشناس س
ــا  ــایان ذکـــر اســـت، مهنـــدس مصطفـــی غزنـــوی نیـ شـ
ـــارت  ـــز مه ـــوزی در مرک ـــارت آم ـــدن دوره مه ـــس از گذران پ
ـــه  ـــدازی داروخان ـــه راه ان ـــق ب ـــی، موف ـــوان افزای ـــوزی و ت آم

ـــت. ـــده اس ـــکی ش گیاهپزش

دوره های برگزار شده 
از نظر سطح علمی و توانمندی اساتید

در انتقال مطالب و همچنین محیط برگزاری
در سطح بسیار خوبی قرار دارد
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مهنـــدس خدابنـــده درخصـــوص نحـــوه همـــکاری مرکـــز 
بـــا کارآمـــوز بیـــان داشـــت: برگـــزاری ایـــن دوره هـــا بـــا 
ــاط  ــع نقـ ــایی و رفـ ــام مهندســـی در شناسـ حمایـــت نظـ
ـــش  ـــا اثربخ ـــدی آنه ـــش توانمن ـــان و افزای ـــف کارشناس ضع
ــاتید ارزشـــمند  بـــوده اســـت. بـــه ویـــژه دوره هـــای اسـ
ـــان  ـــمند ایش ـــای ارزش ـــوزه ه ـــدی از آم ـــد تولی ـــه در واح ک
ـــم  ـــت نمودی ـــود را تقوی ـــای خ ـــارت ه ـــوده و مه ـــتفاده نم اس
ـــان  ـــاء کارشناس ـــر ارتق ـــالوه ب ـــد ع ـــن فرآین ـــت ای و در نهای
ـــازمان  ـــدار س ـــه اقت ـــدی ب ـــای تولی ـــد ه ـــی در واح و اثربخش

ـــد. ـــی کن ـــک م ـــز کم نی
ایـــن مهـــارت آمـــوز موفـــق در پایـــان گفـــت: در دوســـال 
ـــده  ـــاد ش ـــازمان ایج ـــی در س ـــیار مثبت ـــرات بس ـــر تغیی اخی
ـــائل  ـــی در مس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــطح س ـــم س و امیدواری
ــه  ــد و بـ ــا یابـ ــش ارتقـ ــش از پیـ ــی بیـ ــی و تخصصـ فنـ

پیشـــرفت کشـــاورزی و دامپـــروری اســـتان بیانجامـــد.

ـــر  ـــه روز بهت ـــا روز ب ـــزاری دوره ه ـــت برگ ـــزود: کیفی وی اف
ـــی دام  ـــره نویس ـــل جی ـــی از قبی ـــت و در دوره های ـــده اس ش
کـــه مباحـــث تئـــوری و عملـــی مطـــرح شـــد بـــا حضـــور 
اســـاتید مجـــرب در ســـطح باالیـــی برگـــزار شـــد. توجـــه 
ــر  ــه حداکثـ ــت بـ ــز جهـ ــت مرکـ ــت مدیریـ ــرف وقـ و صـ
رســـاندن بـــازده دوره هـــای بـــرای کارشناســـان شـــایان 

توجـــه و قدردانـــی اســـت.

مهنـــدس خدابنـــده کـــه دانـــش آموختـــه علـــوم دامـــی 
و رتبـــه  دو مشـــاوران حقیقـــی پـــرورش گاو و گاومیـــش 
ـــع هـــای  ـــی مجتم ـــوول فن ـــوان مس ـــه عن ـــد و ب ـــی باش م
ــرز  ــن و البـ ــتان قزویـ ــام در اسـ ــب نـ ــروری صاحـ دامپـ
مشـــغول بـــه کار اســـت، اظهـــار داشـــت: آنچـــه مســـلم 
ـــای  ـــتای ارتق ـــازمان در راس ـــان و س ـــدف کارشناس ـــت ه اس
ـــا  ـــز ب ـــازمان ج ـــدار س ـــت. اقت ـــتان اس ـــازمان اس ـــطح س س
ـــاع  ـــد شـــد. ارج ـــازمان میســـر نخواه ـــل کارشـــناس و س تعام
ـــه  ـــاس تجرب ـــر اس ـــت ب ـــر اس ـــی بهت ـــی و تخصص ـــور فن ام
ـــر  ـــازمان و مثم ـــا س ـــکاری ب ـــنوات هم ـــدی و س ـــه بن و رتب

ثمـــر بـــودن کارشـــناس صـــورت گیـــرد. 

گذراندن دوره مهارت آموزی کارشناسان را به افراد فنی توانمند
و قابل اطمینان تبدیل می کند

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی در استان قزوین:

مهـــارت آمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
مهـــر زریـــن گفـــت: پویـــا نمـــودن دوره هـــای مهـــارت 
ـــم روز،  ـــر عل ـــه تغیی ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــوان افزای ـــوزی و ت آم
ـــان  ـــل اطمین ـــد و قاب ـــی توانمن ـــراد فن ـــه اف ـــان را ب کارشناس
ـــازمان  ـــو س ـــوان عض ـــه عن ـــده ب ـــرد. بن ـــد  ک ـــل خواه تبدی
ـــم  ـــی کن ـــتقبال م ـــا اس ـــن دوره ه ـــتمر ای ـــزاری مس از برگ
چـــرا کـــه نیـــاز اســـت دانـــش مـــا کارشناســـان بـــه روز 

رســـانی شـــود.
ـــن،  ـــتان قزوی ـــانی ســـنم اس ـــگاه اطـــالع رس ـــزارش پای ـــه گ  ب
مهنـــدس حســـین خدابنـــده در مصاحبـــه اختصاصـــی بـــا 
ســـنم گفـــت: حفـــظ کیفیـــت دوره هـــا بـــا اســـتفاده از 
ــهای  ــه آموزشـ ــته، ارائـ ــر رشـ ــر هـ ــب نظـ ــاتید صاحـ اسـ
تخصصـــی بـــه روز و ســـرفصل هـــای آموزشـــی کاربـــردی 
از مهـــم تریـــن انتظـــارات مهـــارت آمـــوزان اســـت، چـــرا 
ــن  ــی عناویـ ــی و اجرایـ ــت عملـ ــش قابلیـ ــه در افزایـ کـ
ـــدی در  ـــه من ـــاد عالق ـــن ایج ـــت و ضم ـــر اس ـــی موث آموزش
ـــی در  ـــوان مســـوول فن ـــه عن ـــا را ب ـــی آنه ـــان، توانای کارشناس

واحـــد تولیـــدی افزایـــش مـــی دهـــد.

 اقتدار سازمان جز با تعامل کارشناس و سازمان میسر 

نخواهد شد. ارجاع امور فنی و تخصصی بهتر است بر 

اساس تجربه و رتبه بندی و سنوات همکاری با سازمان و 

مثمر ثمر بودن کارشناس صورت گیرد
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قم

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی غیردولتی همکار سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم گفت: بایستی 
نگریست  جامعه  هر  بزرگترین سرمایه  عنوان  به  انساني  نیروي  به 
چراکه موفقیت یک سازمان، یک شهر و یک کشور در گرو داشتن 
نیروي انساني توانمند است. لذا استفادة بهینه از ظرفیتهای موجود 
در توانمندسازی و تقویت نیروی انسانی به عنوان یک کار ارزشمند 

ستودنی است.
در  فکوری  فرهود  دکتر  قم  استان  عمومی سنم  روابط  گزارش  به 
اخیر  هاي  درسال  خوشبختانه  گفت:  سنم  خبرنگار  با  مصاحبه 
رویکرد مثبت و ظرفیت مطلوبی از لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري 
در سازمان نظام مهندسی به وجود آمده است و نمی توان منکرآثار 
مفید و مؤثر آموزشهای مهارتی در محیط حرفه ای شد چراکه به 
دلیل آموزش به صورت عملي و در محیط کار، افراد توانمندي در 
این مراکز تربیت مي شوند. با این حال، کاستي ها و مشکالتي نیز 
در مسیر اثربخشي این آموزش ها وجود دارند که بایستی به رفع 

آنها پرداخته شود.

فکوری در معرفی مرکز مهارت آموزی مهندسین مشاور پارس آبشار 
قم گفت: این شرکت از فروردین ماه سال 1386 با کسب گواهینامه 
خدمات مشاوره در تخصص کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری و 
آبیاری - زهکشی  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس 
کسب مجوز مطالعات و نظارت بر روشهای نوین آبیاری از معاونت 
آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی و اخذ گواهی صالحیت و رتبه 
از سازمان نظام مهندسی  اشتغال  پروانه  بندی مطالعات گلخانه و 
کشاورزی، فعالیت خود را با محوریت ارائه خدمات در بخش آب و 
فاضالب- پروژه های عمرانی-کشاورزی- منابع طبیعی و دامپروری 
آغاز نموده است. این مجموعه با اتکا به توانمندی، تعهد و تخصص 
همکاران خود و همچنین به پشتوانه تجارب کسب شده، پروژه های 
نهایِت رضایت  با موفقیت و در  را در زمینه های مذکور  متعددی 

کارفرمایان انجام داده است. 

این دانش آموخته رشته مهندسی آب، ظرفیت پذیرش کارآموز در 
مرکز خود را 25 نفر اعالم کرد و افزود: از مهارت آموزان انتظار می 
رود از ظرفیت ایجاد شده در این مراکز استفاده بهینه کرده و بطور 
مستمر و دقیق پیگیر شرکت در دوره های آموزشی مراکز باشند و 
با برقراری ارتباط با اساتید مجرب مرکز و افراد با تجربه در زمینه 

تقویت نیروی انسانی به عنوان اساسی ترین سرمایه هر جامعه کار ارزشمند
نظام مهندسی در راه اندازی مراکز مهارت آموزی است

مدیر مرکز مهارت آموزی خدمات مشاوره ای پروژه های آب و فاضالب قم:

رشته تحصیلی خود، از تجربیات آنها استفاده کرده و مهارت های 
شخصی خود را باال ببرند.

مهندسی  نظام  سازمان  از  انتظارات خود  ادامه درخصوص  در  وی 
کمک  با  داریم  انتظار  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان  از  گفت: 
توسعه  و  تجهیز  تقویت،  به  تسهیالت  اعطای  و  اعتبار  جذب  به 
زیرساخت های مراکز به منظور بهبود روند آموزش کمک نمایند، 
همچنین فراهم آوردن امکان عقد قراردادهای آموزشی با ارگان های 
 مرتبط مانند شهرداری، مراکز خدمات کشاورزی، منابع طبیعی، آب

منطقه ای و ... عالوه بر باال بردن دانش کارشناسان و ایجاد اشتغال، 
در درآمدزایی این مراکز موثر خواهد بود. 

از طرفی معرفی کارآموزان و فارغ التحصیالن دانشگاه ها و منوط 
های  دوره  گذراندن  به  بندی  رتبه  و  اشتغال  پروانه  صدور  شدن 
تواند  می  مهندسی  نظام  سازمان  تائید  مورد  مراکز  در  آموزشی 
دوره های  در  آموزان جهت شرکت  مهارت  انگیزه  افزایش  موجب 

آموزشی باشد.

از سازمان نظام مهندسی کشاورزی انتظار داریم با کمک 
به جذب اعتبار و اعطای تسهیالت به تقویت، تجهیز 
و توسعه زیرساخت های مراکز به منظور بهبود روند 

آموزش کمک نمایند
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ـــار  ـــوزش در اختی ـــت آم ـــز جه ـــای مرک ـــات و ظرفیته امکان
بنـــده قـــرار گرفتـــه بـــود لـــذا میـــزان تاثیـــر دوره هـــای 
ــعی  ــه سـ ــته بـ ــه اول وابسـ ــوزی را در وهلـ ــارت آمـ مهـ
ــته  ــه رشـ ــه او بـ ــوز و عالقـ ــارت آمـ ــود مهـ ــالش خـ وتـ

تخصصـــی خـــود میدانـــم.
ـــام  ــان انتظـــار مهـــارت آمـــوزان از ســـازمان نظ آرندیـ
مهندســـی را سیاســـت گـــذاری بـــرای ایجـــاد اشـــتغال و 
توســـعه کارآفرینـــی بعـــد از آمـــوزش در مراکـــز مهـــارت 
ـــه  ـــردن فاصل ـــم ک ـــدام را ک ـــن اق ـــرد و ای ـــالم ک ـــوزی اع آم
ــارت  ــرای مهـ ــزه ای بـ ــازارکار و انگیـ ــوزش و بـ ــن آمـ بیـ

ــت. ــا دانسـ ــن دوره هـ ــرکت در ایـ ــت شـ ــوزان جهـ آمـ

ـــم. ـــی باش ـــرارداد م ـــن ق ـــی دارای چندی ـــع طبیع اداره مناب
ـــدس  ـــم، مهن ـــتان ق ـــنم اس ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــت:  ـــنم گف ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب ـــان در مصاحب ـــه آرندی ریحان
ــه  ــا توجـ ــوزی بـ ــارت آمـ ــی و مهـ ــوزش عملـ ــهم آمـ سـ
بـــه تاثیـــر آن در بهبودکارایـــی نیـــروی کار و اســـتفاده از 
توانمنـــدی ایجادشـــده در توســـعه جامعـــه امـــری انکارناپذیـــر 
ـــت  ـــوزی، موقعی ـــارت آم ـــای مه ـــرکت در دوره ه ـــت و ش اس
ــی  ــای عملـ ــت هـ ــوزش در موقعیـ ــه و آمـ ــب تجربـ کسـ
مختلـــف، یادگیـــری را بـــرای کارورز بـــه آســـانی فراهـــم 
ـــالن در  ـــارغ التحصی ـــدی ف ـــای توانمن ـــب ارتق ـــوده و موج نم

ـــردد. ـــی گ ـــود م ـــی خ ـــوزه تخصص ح

طبیعـــی، منابـــع  رشـــته  ارشـــد  کارشـــناس   ایـــن 
آمـــوزش هـــای ارائـــه شـــده در مرکـــز مهـــارت آمـــوزی 
 همـــکار ســـازمان نظـــام مهندســـی را بســـیار ارزشـــمند و
اثـــر گـــذار خوانـــد و افـــزود بـــا توجـــه بـــه اینکـــه کلیـــه 

کارآموزی در مرکز مهارت آموزی و توان افزایی نقطه آغاز فعالیت
در رشته تحصیلی و استقالل کاری من بود 

کارآموز مرکز مهارت آموزی همکار سازمان:

ـــارس  ـــوزی مهندســـین مشـــاور پ ـــارت آم ـــز مه ـــوز مرک کارآم
ـــدن دوره آموزشـــی شـــش  ـــس از گذران ـــت: پ ـــم گف ـــار ق آبش
ـــارت  ـــز مه ـــه و اســـتفاده از تجـــارب کارشناســـان در مرک ماه
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــکار س ـــی هم ـــوان افزای ـــوزی و ت آم
ـــدا  ـــم توانســـتم درابت ـــتان ق ـــی اس ـــع طبیع ـــاورزی و مناب کش
ـــی  ـــع طبیع ـــای اداره مناب ـــروژه ه ـــناس پ ـــوان کارش ـــه عن ب
ـــازارکار  ـــروژه وارد ب ـــر پ ـــوان مدی ـــه عن ـــال ب ـــد از دوس و بع
ـــون  ـــم اکن ـــده و ه ـــود ش ـــی خ ـــته تحصیل ـــه رش ـــوط ب مرب
بـــه صـــورت مســـتقیم بـــه عنـــوان مهنـــدس مشـــاور بـــا 

از سازمان نظام مهندسی انتظار دارد با توجه به فرصت 

های شغلی محدود دانش آموختگان دانشگاهی به 

ویژه در رشته های کشاورزی با برگزاری دوره های عملی 

و کاربردی زمینه ساز اشتغال کارشناسان در بخش های 

دولتی و غیردولتی باشد
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ـــی  ـــوزی غیردولت ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
همـــکار ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعی 
گفـــت: مراکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی همـــکار 
ـــارت  ـــال مه ـــوده در انتق ـــای مفق ـــه ه ـــی، حلق ـــام مهندس نظ
ـــیار  ـــی بس ـــاورزی و عامل ـــش کش ـــگان بخ ـــش آموخت ـــه دان ب
ـــند. ـــی باش ـــان م ـــتغال جوان ـــکل اش ـــع مش ـــذار در رف  اثرگ

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـنم اســـتان قـــم، 
دکترســـید ابوالفضـــل طاهـــری در مصاحبـــه بـــا خبرنـــگار 
ســـنم گفـــت: مراکـــز مهـــارت آمـــوزی بســـتر مناســـبی 
ـــالن  ـــارغ التحصی ـــه ف ـــارت ب ـــات و مه ـــال تجربی ـــرای انتق ب
و آمـــاده ســـازی آنـــان بـــرای ورود بـــه بـــازار کار را 
فراهـــم آورده اســـت و بـــا توســـعه، ســـاماندهی و برنامـــه 
 ریـــزی جـــدی میتـــوان ظرفیـــت فـــوق العـــاده ای

پیش روی جوانان عالقمند و جویای کار قرارداد.

ـــس  ـــد وتدری ـــود در تولی ـــاله خ ـــه 18 س ـــه تجرب ـــری ب طاه
ـــت:  ـــار داش ـــرد و اظه ـــاره ک ـــی اش ـــان داروی ـــه گیاه در زمین
در زمینـــه کشـــت و پـــرورش گیاهـــان دارویـــی، اســـانس 
ـــوق  ـــای ف ـــا ظرفیته ـــرآوری آنه ـــری و ف ـــاره گی ـــری، عص گی
ـــه  ـــود دارد ک ـــور وج ـــم و کش ـــتان ق ـــاده ی کاری در اس الع
ـــی  ـــن م ـــد پائی ـــای تولی ـــه ه ـــی و هزین ـــاز آب ـــه نی ـــه ب باتوج
ـــش  ـــه و اثربخ ـــه صرف ـــرون ب ـــتغالی مق ـــوان اش ـــه عن ـــوان ب ت

ـــرد. ـــاد ک ازآن ی
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی عطـــر ســـبز میهـــن بـــا 
ــا  ــود بـ ــز خـ ــک مرکـ ــیار نزدیـ ــل بسـ ــه تعامـ ــاره بـ اشـ

مراکز مهارت آموزی نظام مهندسی حلقه های مفقوده در انتقال مهارت به 
دانش آموختگان بخش کشاورزی می  باشند

مدیر مرکز مهارت آموزی گیاهان دارویی قم:

ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی اســـتان گفـــت: تـــا 
ـــده  ـــوزش دی ـــز آم ـــن مرک ـــر در ای ـــش از 300 نف ـــون بی کن
و در بخشـــهای مختلـــف مربـــوط بـــه گیاهـــان دارویـــی و 

طـــب ســـنتی مشـــغول بـــه فعالیـــت شـــد انـــد.
ایـــن مـــدرس دانشـــگاه کـــه دارای مـــدرک دکتـــری 
ــان دارویـــی مـــی باشـــد، در بخشـــی از  تخصصـــی گیاهـ
ـــن  ـــه ای ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــود گف ـــای خ ـــت ه صحب
مراکـــز بـــرای توانمندســـازی فارغ التحصیـــالن، بـــار مالـــی 
ســـنگینی را از دوش دولـــت برداشـــته انـــد، دولـــت نیـــز 
بایســـتی در راســـتای تقویـــت ایـــن مراکـــز حمایت هـــای 
الزم مالـــی را بـــه عمـــل آورد و بـــه تجهیـــز ایـــن مراکـــز 
از لحـــاظ امکانـــات و تجهیـــزات آموزشـــی و تولیـــدی 
کمـــک نمایـــد. همچنیـــن از ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ــز  ــری مراکـ ــکل گیـ ــر شـ ــی و مبتکـ ــوان متولـ ــه عنـ بـ
ــک  ــی و کمـ ــت تبلیغاتـ ــار حمایـ ــوزی انتظـ ــارت آمـ مهـ
ـــاماندهی ـــن س ـــز و همچنی ـــن مراک ـــتر ای ـــی بیش ـــه معرف  ب

مهارت آموزان را داریم.

باتوجه به نیاز آبی و هزینه های تولید پائین
می توان کشت و پرورش گیاهان دارویی را  به عنوان 

اشتغالی مقرون به صرفه و اثربخش ازآن یاد کرد
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ـــکار  ـــوان هم ـــه عن ـــز  ب ـــر مرک ـــاوره مدی ـــی و مش از راهنمای
ـــدم. ـــت ش ـــه فعالی ـــغول ب ـــز مش ـــن مرک در ای

وی در پاســـخ بـــه ســـوال خبرنـــگار ســـنم در خصـــوص 
انتظـــارات مهـــارت آمـــوزان از ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــاورزی  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــت: از س ـــاورزی گف کش
ـــی آمـــوزش و ســـاماندهی  ـــوان متول ـــه عن ـــع طبیعـــی ب و مناب
ـــار دارم  ـــاورزی انتظ ـــش کش ـــگان بخ ـــش آموخت ـــتغال دان اش
بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت مراکـــز مهـــارت آمـــوزی جهـــت 
ـــس  ـــغلی را پ ـــای ش ـــت ه ـــان، فرص ـــی کارشناس ـــوان افزای ت
ـــی  ـــرای معرف ـــرایط را ب ـــوده و ش ـــایی نم ـــوزش شناس از آم
مهـــارت آمـــوزان بـــه واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی و 
ــی را  ــت مالـ ــغلی و حمایـ ــاوره شـ ــه مشـ ــن ارائـ همچنیـ

فراهـــم آورد.

بـــه شـــرایط حرفـــه ای و فضـــای کســـب و کار و در 
شـــرایط بیـــکاری امـــروز جوانـــان، بهتریـــن شـــیوه بـــرای 
ـــازار  ـــه ب ـــت ورود ب ـــگان جه ـــش آموخت ـــازی دان ـــاده س آم
کار، مهـــارت آمـــوزی و گذرانـــدن دور هـــای عملـــی و 
کاربـــردی در محیـــط هـــای کاری واقعـــی اســـت کـــه بـــا 
همـــکاری واحدهـــای تولیـــدی و خدماتـــی بـــا ســـازمان 
ـــارت  ـــز مه ـــوان مراک ـــت عن ـــاورزی تح ـــی کش ـــام مهندس نظ

آمـــوزی ایـــن شـــرایط فراهـــم آمـــده اســـت.

ـــای  ـــوزش ه ـــاورزی، آم ـــته اقتصـــاد کش ـــناس رش ـــن کارش ای
ـــن  ـــبز میه ـــر س ـــوزی عط ـــارت آم ـــز مه ـــده در مرک ـــه ش ارائ
ـــلط  ـــه تس ـــاره ب ـــا اش ـــرد و ب ـــی ک ـــذار ارزیاب ـــر گ ـــیار اث را بس
ـــان  ـــوزه گیاه ـــوم روز در ح ـــر عل ـــز ب ـــن مرک ـــر ای ـــاالی مدی ب
ـــدن دوره آموزشـــی  ـــا گذران دارویـــی و طـــب ســـنتی افـــزود: ب
ـــارت  ـــه مه ـــردی ب ـــی و کارب ـــه صـــورت عمل ـــز ب ـــن مرک در ای
آمـــوزی پرداختـــم و پـــس از آن بـــا توجـــه بـــه اســـتمرار 
ـــتفاده  ـــوزی و اس ـــارت آم ـــز مه ـــا مرک ـــاط ب ـــکاری و ارتب هم

توانمندسازی و مهارت افزایی دانش آموختگان در مراکز مهارت آموزی موجب
رفع مشکل اشتغال در بخش کشاورزی است

کارآموز مرکز مهارت آموزی همکار سازمان:

ـــم  ـــن ق ـــبز میه ـــر س ـــوزی عط ـــارت آم ـــز مه ـــوز مرک کارآم
گفـــت: توانمندســـازی و مهارت افزایـــی دانـــش آموختـــگان 
در مراکـــز مهـــارت آمـــوزی همـــکار ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــع مشـــکل اشـــتغال در بخـــش کشـــاورزی اســـت. موجـــب رف
ـــدس  ـــم، مهن ـــتان ق ـــنم اس ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــا  ـــت: ب ـــنم گف ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب ـــدن در مصاحب ـــرا تم زه
ـــگاهی  ـــالن دانش ـــارغ التحصی ـــنایی ف ـــدم آش ـــه ع ـــه ب توج

بهترین شیوه برای آماده سازی

دانش آموختگان جهت ورود به بازار کار

مهارت آموزی و گذراندن دور های عملی و کاربردی

در محیط های کاری واقعی است 
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مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی غیردولتی همکار سازمان 
منطقه  در  مستقر  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی  نظام 
 قنوات قم گفت: با توجه به غیرکاربردی بودن اکثر آموزش های
آموختگان  دانش  عموم  نبودن  آشنا  و  کشور  در  دانشگاهی 
دانشگاهی با فضای کار و تولید، ابتکار سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی در راه اندازی مراکز مهارت آموزی و به عبارتی دوگانه 

کارکردسازی واحدهای تولیدی و خدماتی کمک شایانی به توان 
افزایی و خود اشتغالی دانش آموختگان کرده است.

به گزارش روابط عمومی سنم استان قم، مهندس علی مومنی 
نژاد در مصاحبه اختصاصی با سنم، گفت: موثرترین نقش مراکز 
خدمات مهارت آموزی، زمینه سازی اشتغال دانش آموختگان 

کشاورزی وآشنایی آنان با محیط های کاری می باشد.

مهندس مومنی نژاد در معرفی مرکز خود گفت: مرکز آموزشی و 
پژوهشی ماهیان زینتی شهید کریم مومنی نژاد واقع در روستای 
بخش  دو  شامل  و  شده  اندازی  راه  قنوات  بخش  آباد  مبارک 
آکواریوم و گلخانه آکواپونیک می باشد که تعداد 4 نفرکارشناس 
درآن  باغبانی  علوم  رشته  کارشناس  نفر  یک  و  رشته شیالت 

مشغول به کار هستند. 
این کارشناس ارشد رشته شیالت هدف اصلی احداث مرکز خود 
را عالوه بر آموزش پرورش ماهیان زینتی به عالقمندان، فعالیت 
بومی سازی  و  وارداتی  زینتی  ماهیان  بر روی  های تحقیقاتی 
بیوتکنیک خواند و افزود: تکثیر و پرورش انواعی از ماهیان زینتی 
که تاکنون در ایران تکثیر نشده و جز گونه های وارداتی به کشور 

محسوب می شوند از فعالیتهای این مرکز است.

دوگانه کارکردسازی واحدهای تولیدی و خدماتی
ابتکار سازمان نظام مهندسی  است که کمک شایانی به توان افزایی دانش آموختگان کرده است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی پرورش ماهی قم:

مدیر مرکز مهارت آموزی ماهیان زینتی با اشاره به این که از 
ابتدای راه اندازی مرکز تاکنون بیش از صد نفر از سراسر کشور 
در این واحد آموزش دیده اند افزود:  در این مرکز آموزش های 
الزم درخصوص اصول اصلی و پایه ای در زمینه ماهیان زینتی و 
همچنین دوره های آموزشی هورمون تراپی و تکثیر مصنوعی و 
بیماریهای ماهیان آموزش داده می شود که بدون این آموزش ها 
راه اندازی کارگاه ماهیان زینتی برای افراد عالقمند بسیار دشوار 

و هزینه بر است.
این خیر اجتماعی و آموزشی با ابراز ناخرسندی از دستگاه های 
دولتی گفت: با وجود تکثیر بیش از 10 گونه ماهی زینتی برای 
ایران و معرفی به عنوان تولیدکننده برتر کشور،  اولین بار در 
های  ارگان  طرف  از  حمایتی   یا  کمک  گونه  هیچ  کنون  تا 
دولتی صورت نگرفته است این در حالی است که فعالیت های 
تحقیقاتی بسیار هزینه بر و  زمان بر است، لذا از مرکز تحقیقات 
جهادکشاورزی و سایر ارگان های مربوطه انتظار پشتیبانی علمی 

و مالی از این گونه از مراکز می رود.

موثرترین نقش مراکز خدمات مهارت آموزی، زمینه 
سازی اشتغال دانش آموختگان کشاورزی وآشنایی آنان 

با محیط های کاری می باشد
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ایـــن مهـــارت آمـــوز موفـــق در مـــورد راه انـــدازی واحـــد 
ــوزی،  ــارت آمـ ــدن دوره مهـ ــد از گذرانـ ــت: بعـ ــود گفـ خـ
اقـــدام بـــه راه انـــدازی یـــک ســـالن کوچـــک نمـــوده و در 
ـــت  ـــا گذش ـــر ب ـــال حاض ـــتم و در ح ـــعه آن هس ـــال توس ح
یکســـال از شـــروع کار موفـــق شـــدیم بـــا تکثیـــر برخـــی 
ـــدات  ـــده و تولی ـــاز ش ـــی نی ـــی ب ـــه ماه ـــد بچ ـــان از خری ماهی

خـــود را پـــرورش دهیـــم.
ـــه  ـــد ب ـــه عالقمن ـــش آموخت ـــوان دان ـــه عن ـــه داد: ب وی ادام
ـــا اعطـــای تســـهیالت  ـــد، از مســـئولین انتظـــار دارد ب کار تولی
و کوتـــاه کـــردن دســـت واســـطه هـــا بـــه امـــر اشـــتغال 
مولـــد جوانـــان کمـــک کـــرده و بســـتر مناســـب جهـــت 
ـــت  ـــاز جه ـــورد نی ـــای م ـــد و داروه ـــای تولی ـــاده ه ـــن نه تامی

ـــد. ـــم آورن ـــده را فراه ـــت از تولیدکنن حمای

ـــر  ـــال پ ـــن خ ـــی ای ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی س ـــوان افزای و ت
ـــوز  ـــرای کارآم ـــده ب ـــت ایجادش ـــتفاده از فرص ـــا اس ـــده و ب ش
ــائل و  ــا مسـ ــک بـ ــنایی نزدیـ ــدی و آشـ ــد تولیـ در واحـ
ــده،  ــارب تولیدکننـ ــتفاده از تجـ ــد و اسـ ــکالت تولیـ مشـ
ـــب و  ـــروع کس ـــرای ش ـــارت الزم ب ـــارت و جس ـــی، مه توانای

کار در کارآمـــوز ایجـــاد مـــی شـــود.

ـــوزی  ـــارت آم ـــز مه ـــده در مرک ـــه ش ـــای ارائ ـــوزش ه وی آم
ــردی  ــوب و کاربـ ــیار مطلـ ــژاد را بسـ ــی نـ ــهید مومنـ شـ
ـــه  ـــدی ک ـــکات کلی ـــتفاده از ن ـــا اس ـــزود: ب ـــرد و اف ـــی ک ارزیاب
ـــای  ـــوی ضرره ـــتم جل ـــدم توانس ـــوزش دی ـــز آم ـــن مرک در ای
کالن در تولیـــد را بگیـــرم و بـــا دیـــد بـــاز و بـــا کمتریـــن 

ـــردازم. ـــد بپ ـــر تولی ـــه ام ـــه ب هزین
ـــوز  ـــا کارآم ـــز ب ـــکاری مرک ـــوه هم ـــوص نح ـــان درخص باقری
ــوزش،   ــر آمـ ــالوه بـ ــز عـ ــن مرکـ ــت: در ایـ ــار داشـ اظهـ
فـــروش بچـــه ماهیـــان زینتـــی بـــه کارآمـــوزان جهـــت 
ـــاده و دارو  ـــن نه ـــن تامی ـــد و همچنی ـــن خری ـــرورش، تضمی پ

نیـــز انجـــام مـــی شـــود.

با گذراندن دوره مهارت آموزی در مرکز مهارت آموزی و توان افزایی
موفق به راه اندازی واحد تولیدی پرورش ماهی شدم

مهارت آموز مرکز توان افزایی و مهارت آموزی همکار سازمان:

مهـــارت آمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
پـــرورش ماهیـــان زینتـــی گفـــت: پـــس از گذرانـــدن دوره 
ــارب  ــتفاده از تجـ ــه و اسـ ــار ماهـ ــوزی چهـ ــارت آمـ مهـ
تولیدکننـــده در مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
همـــکار ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع 
ـــی  ـــرورش ماه ـــک واحـــد کوچـــک پ ـــم، ی ـــتان ق ـــی اس طبیع

راه انـــدازی نمـــوده و در حـــال توســـعه آن مـــی باشـــم.
ـــدس  ـــم، مهن ـــتان ق ـــنم اس ـــی س ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــنم  ـــا س ـــی ب ـــه اختصاص ـــان در مصاحب ـــان باقری محمدعرف
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه پـــرورش ماهـــی امـــری 
اســـت کـــه نیـــاز بـــه توانمنـــدی بـــاال و تجربـــه کافـــی 
ــای  ــوزش هـ ــق دارد، آمـ ــه و موفـ ــی بصرفـ ــرای بازدهـ بـ
ـــدازی  ـــرای راه ان ـــوان ب ـــچ عن ـــه هی ـــگاهی ب ـــوری و دانش تئ

یـــک واحـــد تولیـــدی کافـــی نمـــی باشـــد.
ـــوزی  ـــارت آم ـــز مه ـــود مراک ـــا وج ـــبختانه ب ـــزود: خوش وی اف

با استفاده از نکات کلیدی

که در این مرکز آموزش دیدم توانستم جلوی

ضررهای کالن در تولید را بگیرم و با دید باز و با کمترین 

هزینه به امر تولید بپردازم
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ماهیــان  پــرورش  آمــوزی  مهــارت  مرکــز  کارآمــوز 
ــدن ــت: گذران ــم گف ــژاد ق ــی ن ــم مومن ــهید کری ــی ش  زینت
دوره هــای عملــی و تجربــی در مراکــز مهــارت آمــوزی 
ای فعالیــت حرفــه  یــک  بــرای شــروع   نیــاز ضــروری 
ــوزی در  ــش آم ــر دان ــالوه ب ــی ع ــرای کار آفرین ــت و ب اس
ــه ای ــط حرف ــوزی در محی ــارت آم ــه مه ــاز ب ــگاه، نی  دانش

نیز می باشد. 
بــه گــزارش ســنم اســتان قــم، مهنــدس فاطمــه صالــح پــور 
در مصاحبــه بــا خبرنــگار ســنم گفــت: بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــاال و  ــه توانمنــدی ب پــرورش ماهــی امــری اســت کــه نیــاز ب
تجربــه کافــی بــرای بازدهی بصرفــه و موفــق دارد، آموزشــهای 
تئــوری و دانشــگاهی بــه هیــچ عنــوان بــرای راه انــدازی یــک 
واحــد تولیــدی کافــی نیســت، خوشــبختانه بــا وجــود مراکــز 
مهــارت آمــوزی و تــوان افزایــی ســازمان نظــام مهندســی ایــن 
ــرای  ــده ب ــت ایجادش ــتفاده از فرص ــا اس ــده و ب ــر ش ــال پ خ

ــا مســائل و  کارآمــوز در واحــد تولیــدی و آشــنایی نزدیــک ب
مشــکالت تولیــد و اســتفاده از تجــارب تولیدکننــده، توانایــی و 
مهــارت و همچنیــن جســارت الزم بــرای شــروع کســب و کار 

در کارآمــوز ایجــاد مــی شــود.

ایــن دانــش آموختــه رشــته شــیالت آموزشــهای ارائه شــده در 
مرکــز مهــارت آمــوزی شــهید مومنــی نــژاد را بســیار مطلــوب، 
ــا اســتفاده از  ــزود: ب ــی کــرد و اف ــردی ارزیاب تخصصــی و کارب
نــکات کلیــدی کــه در ایــن مرکــز آمــوزش دیــدم بــا مســائل 
خــرد و کالن عرصــه تولیــد آشــنا شــده و بــا دیــد بــاز آمــاده 

ورود بــه بــازارکار شــدم.
ــوز  ــا کارآم ــز ب ــور درخصــوص نحــوه همــکاری مرک ــح پ صال
ــه  ــروش بچ ــوزش،  ف ــر آم ــالوه ب ــز ع ــن مرک ــت: در ای گف
ــن  ــرورش، تضمی ــت پ ــوزان جه ــه کارآم ــی ب ــان زینت ماهی
 خریــد و همچنیــن تامیــن نهــاده و دارو نیــز انجــام مــی شــود.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی 
ــده در  ــد کنن ــی چهــار ماهــه و اســتفاده از تجــارب تولی عمل
مرکــز مهــارت آمــوزی و تــوان افزایــی همــکار ســازمان 

برای کارآفرینی و شروع یک فعالیت حرفه ای عالوه بر دانش آموزی 
نیاز به مهارت آموزی هم است

کارآموز مرکز مهارت آموزی همکار سازمان:

ــم  ــتان ق ــی اس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس نظ
ــغول  ــز مش ــناس مرک ــوان کارش ــه عن ــال ب ــدت دو س ــه م ب
ــدازی  ــال راه ان ــر در ح ــال حاض ــدم و در ح ــت ش ــه فعالی ب
 یــک واحــد جدیــد پــرورش و تکثیــر ماهیــان زینتــی هســتم.

ایــن کارآمــوز موفــق در پایــان گفــت: بــه عنــوان یــک دانــش 
آموختــه عالقمنــد بــه کار تولیــد، از ســازمان نظــام مهندســی 
انتظــار دارد بــا توجه به شــرایط نامطلــوب اقتصــادی و بیکاری 
دانــش آموختــگان دانشــگاهی، پــس از آموزش هــای عملی در 
مراکــز مهــارت آمــوزی، شــرایط را بــرای ورود کارآموز بــه بازار 
کار فراهــم آورده و بــا ارائــه خدمــات مشــاوره ای و همچنیــن 
ــا جــذب اعتبــارات دولتــی و کمــک بــه اعطــای تســهیالت  ب

بانکــی از مهــارت آمــوزان ایــن مراکــز حمایــت نمایــد.

دوره های مهارت آموزی سازمان نظام مهندسی 
در مراکز مهارت آموزی، شرایط را برای ورود کارآموز به 

بازار کار فراهم کرده است
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ـــی  ـــوزی غیردولت ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
ــع  ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــکار سـ همـ
طبیعـــی مســـتقر در منطقـــه جـــاده گرمســـار قـــم گفـــت: 
ـــن نقـــش مراکـــز خدمـــات مهـــارت آمـــوزی، اســـتفاده  موثرتری
از تجربیـــات تولیدکننـــدگان جهـــت توانمندســـازی دانـــش 
ـــازار کار مـــی باشـــد. ـــه ب ـــرای ورود ب ـــگان دانشـــگاهی ب آموخت
 بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان قـــم، 

ـــگار  ـــا خبرن ـــه ب ـــدم در مصاحب ـــنی مق ـــد محس ـــید حمی س
ســـنم گفـــت: بـــا شـــکل گیـــری مراکـــز مهـــارت آمـــوزی 
و تـــوان افزایـــی تجربیـــات چنـــدده ســـاله تولیدکننـــده در 
ـــع  ـــه  رف ـــرد و ب ـــی گی ـــرار م ـــای کار ق ـــان جوی ـــار جوان اختی
مشـــکل اشـــتغال، بهبـــود فضـــای کســـب و کار و توســـعه 

ـــد. ـــی نمای ـــی م ـــل توجه ـــک قاب ـــی کم کارآفرین

ـــود در  ـــاله خ ـــه 50 س ـــه تجرب ـــاره ب ـــا اش ـــدم ب ـــنی مق محس
پـــرورش شـــتر گفت:بـــا توجـــه بـــه درآمدزایـــی و ارزآوری 
بســـیار بـــاالی ایـــن صنعـــت و پتانســـیل مطلـــوب اســـتان 
ـــیری  ـــتر ش ـــرورش ش ـــمت پ ـــه س ـــز را ب ـــن مرک ـــم، مراجعی ق
ـــی دارد  ـــی در پ ـــد مطلوب ـــدک درآم ـــه ان ـــه اولی ـــا هزین ـــه ب ک

ـــم. ـــی دهی ـــوق م س
ـــاره  ـــا اش ـــم  ب ـــن ق ـــر گچی ـــوزی دی ـــارت آم ـــز مه ـــر مرک مدی
ــازمان نظـــام  ــا سـ بـــه ارتبـــاط مطلـــوب مرکـــز خـــود بـ
ـــز  ـــای موجـــود در مرک ـــت ه ـــه ظرفی ـــت: از کلی مهندســـی گف
ـــن  ـــازی مراجعی ـــاوره و توانمندس ـــه مش ـــوزش و ارائ ـــت آم جه

ادغام تجربیات تولیدکنندگان سنتی با آموزش های تئوری دانش آموختگان بزرگترین
خدمت نظام مهندسی در توسعه مراکز مهارت آموزی است

مدیر مرکز مهارت آموزی پرورش شتر قم:

ـــرد. ـــم ک ـــتفاده خواهی اس
ـــر ظرفیـــت هـــای ـــد ب ـــا تأکی ـــر اجتماعی-آموزشـــی ب ـــن خی  ای

مغفـــول کشـــور در حـــوزه پـــرورش شـــتر و فـــرآوری 
ــالء  ــروز خـ ــه داد: امـ ــه ادامـ ــدی مربوطـ ــوالت تولیـ محصـ
بزرگـــی کـــه در موضـــوع پـــرورش شـــتر در کشـــور وجـــود دارد 
ـــه  ـــته ب ـــی وابس ـــی و تکمیل ـــع تبدیل ـــای صنای ـــدان واحده فق
ـــتر  ـــک ش ـــد شیرخش ـــه تولی ـــه کارخان ـــت از جمل ـــن صنع ای
و صـــادارت محصـــوالت جانبـــی مـــی باشـــد کـــه ارزآوری 
ـــم  ـــار داری ـــذا انتظ ـــور دارد، ل ـــرای کش ـــی ب ـــاده باالی ـــوق الع ف
توســـعه مجتمـــع هـــای پـــرورش و فـــرآوری محصـــوالت و 
ـــت و  ـــن صنع ـــذاری در ای ـــرمایه گ ـــت س ـــزی جه ـــه ری برنام
ـــئولین  ـــتور کار مس ـــادرات آن در دس ـــعه ص ـــه توس ـــک ب کم

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق مربوط

 انتظار داریم توسعه مجتمع های پرورش و فرآوری 
محصوالت و برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری در 

این صنعت و کمک به توسعه صادرات آن در دستور کار 
مسئولین مربوطه قرار گیرد
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کرمانشاه

مدیـــر مرکـــز  تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی مکانیزاســـیون 
ـــی  ـــوان افزای ـــز ت و ماشـــین آالت کشـــاورزی کرمانشـــاه: مراک
ـــاز  ـــه س ـــل  زمین ـــم و عم ـــق  عل ـــا تلفی ـــوزی ب ـــارت آم و  مه

ـــی شـــوند. ـــای علمـــی و شـــغلی کارشناســـان م ارتق
ـــر  ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم کرمانشـــاه، مدی ـــه گـــزارش پای ب
ـــن  ـــا ای ـــت: یقین ـــوزی گف ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت مرک

ـــه  ـــا ب ـــالن  ب ـــارغ التحصی ـــارت ف ـــش مه ـــز  ضمـــن افزای مراک
ـــد  ـــاز رش ـــه س ـــد زمین ـــی توان ـــل م ـــم در عم ـــری عل کارگی
ــاورزی  ــوزه کشـ ــالن حـ ــارغ التحصیـ ــغلی فـ ــی و شـ علمـ
باشـــند مشـــروط بـــر آنکـــه آمـــوزش هـــا متناســـب بـــا 
نیـــاز  و بـــه صـــورت تخصصـــی و بـــه روز ارائـــه گـــردد و 
ـــارکت  ـــها مش ـــن آموزش ـــم در ای ـــور منظ ـــم بط ـــران ه فرآگی

ـــند. ـــته باش ـــال داش فع

ـــز   ـــن مرک ـــق ای ـــات موف ـــی از اقدام ـــزود: یک ـــه اف وی  در ادام
ـــوزش  ـــد 19 آم ـــاری کویی ـــری بیم ـــه گی ـــی دوران هم در ط
ـــه  ـــود ک ـــازی  ب ـــگ مج ـــیوه مانیتورین ـــه ش ـــان ب کارشناس
ـــران  ـــای فراگی ـــی ه ـــش آگاه ـــر افزای ـــالوه ب ـــه ع ـــن قضی ای
ــان در  ــادی از کارشناسـ ــداد زیـ ــتغال تعـ ــه اشـ ــر بـ منجـ
ـــالت و  ـــت غ ـــر برداش ـــمند ب ـــرل هوش ـــارت و کنت ـــوزه  نظ ح

ـــد. ـــاه ش ـــتان کرمانش ـــات اس حبوب
ـــور  ـــطح کش ـــار در س ـــن ب ـــرای اولی ـــت: ب ـــتان گف ـــر آس دکت
ـــای ـــر ماشـــین ه  شـــبکه مانیتورینـــگ و نظـــارت هوشـــمند ب
ـــوزی  ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــط مرک ـــاورزی توس کش
ـــتان  ـــه آس ـــاورزی نصرال ـــای کش ـــین ه ـــیون و ماش مکانیزاس

مراکز مهارت آموزی با تلفیق  علم و عمل  زمینه ساز ارتقای 
علمی و شغلی کارشناسان می شوند

مدیر مرکز  توان افزایی و مهارت آموزی مکانیزاسیون و ماشین آالت کشاورزی کرمانشاه:

ـــش  ـــتای کاه ـــروژه در راس ـــک پ ـــب ی ـــد و در قال ـــی ش طراح
ـــت  ـــرد اینترن ـــتفاده از کارب ـــا اس ـــد ب ـــش تولی ـــات و افزای تلف
ـــه اجـــرا درآمـــد و در ایـــن دوره  اشـــیا در اســـتان کرمانشـــاه ب
ـــهای  ـــان آموزش ـــر از کارشناس ـــاه نف ـــد و پنج ـــر یکص ـــغ ب بال

ـــد. ـــده ان ـــی گذران ـــوری و عمل ـــورت تئ ـــه ص الزم را ب
ـــوع  ـــن موض ـــان ای ـــا بی ـــی  ب ـــی- اجتماع ـــر آموزش ـــن خی ای
ـــازی  ـــتای هوشمندس ـــد در راس ـــی توانن ـــز م ـــن مراک ـــه  ای ک
کشـــاورزی قـــدم بردارنـــد،  خاطـــر نشـــان کـــرد: اجـــرای 
شـــبکه مانیتورینـــگ در بحـــث ماشـــین هـــای کشـــاورزی  
ـــن حـــوزه  ـــوژی در ای ـــش و تکنول ـــال ســـریع دان موجـــب انتق

ـــت.  ـــده اس ش
ـــام  ـــازمان نظ ـــی رود س ـــار م ـــت: انتظ ـــان گف ـــتان در پای آس
ـــه تهیـــه ســـرفصل هـــا و  اســـتانداردهای  مهندســـی نســـبت ب
آموزشـــی مـــورد نیـــاز اقـــدام نمایـــد و  مســـاعدتهای الزم 
را در تهیـــه امکانـــات آموزشـــی داشـــته باشـــد و پـــس از 
ـــای الزم را ـــی ه ـــوزی گواه ـــارت آم ـــای مه ـــام  دوره ه  اتم

صادر نماید.

اجرای شبکه مانیتورینگ در بحث 

ماشین های کشاورزی  موجب انتقال سریع دانش و 

تکنولوژی در این حوزه شده است 
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کرمانشاه قرار گرفت.
ــام  ــازمان نظـ ــود را از سـ ــارات خـ ــناس انتظـ ــن کارشـ ایـ
مهندســـی کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی اســـتان اینگونـــه بیـــان 
ـــه رورز  ـــرورت ب ـــم و ض ـــرفت عل ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ـــود: ب نم
ـــا، ـــارم ه ـــورد اســـتفاده در ف ـــات م ـــات و تحقیق  شـــدن اطالع

انتظـــار مـــی رود جهـــت افزایـــش یافتـــه هـــای علمـــی 
ـــزار  ـــتری برگ ـــای بیش ـــا و کالس ه ـــوزان، دوره ه ـــارت آم مه
ـــر  ـــا موث ـــه ه ـــش هزین ـــد و کاه ـــش تولی ـــا در افزای ـــوده ت نم

ـــویم. ـــع ش واق

ـــی  ـــای آموزش ـــدن دوره ه ـــا گذران ـــت: ب ـــار داش ـــنم اظه س
ـــر  ـــمند ب ـــارت هوش ـــژه نظ ـــه وی ـــیون ب ـــش مکانیزاس در بخ
ــزان  ــدند میـ ــق شـ ــتان، موفـ ــت اسـ ــین های برداشـ ماشـ
ریـــزش و تلفـــات محصـــول را در واحـــد هکتـــار بـــه 
ــطح ــد سـ ــد را در واحـ ــانده و تولیـ ــن رسـ ــل ممکـ  حداقـ

افزایش دهند.
مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی 
ــای ــار داشـــت؛ گذرانـــدن دوره هـ ــتان اظهـ ــراهلل آسـ  نصـ
مهـــارت آمـــوزی منجـــر بـــه افزایـــش دانـــش فنـــی 
ــد  ــش تولیـ ــه افزایـ ــر بـ ــع آن منجـ ــه تبـ ــود و بـ می شـ

محصـــوالت کشـــاورزی مـــی گـــردد.

ــازی  ــمند سـ ــروژه هوشـ ــت: پـ ــه گفـ ــلطانقلی در ادامـ سـ
نظـــارت بـــر ماشـــین های برداشـــت بـــرای نخســـتین 
ـــی  ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم ـــز مه ـــور در مرک ـــار در کش ب
ــاه  ــتان کرمانشـ ــه و اسـ ــورت گرفتـ ــتان صـ ــراهلل آسـ نصـ
بـــه عنـــوان پایلـــوت طـــرح هوشـــمند ســـازی کشـــاورزی 
 مـــورد تقدیـــر ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان

مراکز مهارت آموزی با ارتقا دانش فنی و اجرایی مسیر را برای افزایش
تولید محصوالت کشاورزی  هموار می نمایند

مهارت آموز مرکز  توان افزایی و مهارت آموزی مکانیزاسیون نصراهلل آستان: 

مهـــارت آمـــوز مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی 
ــارت  ــز مهـ ــت: مراکـ ــتان گفـ ــراهلل آسـ ــیون نصـ مکانیزاسـ
آمـــوزی بـــا ارتقـــا دانـــش فنـــی و اجرایـــی مســـیر 
کشـــاورزی محصـــوالت  تولیـــد  افزایـــش  بـــرای   را 

هموار می نمایند.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم کرمانشـــاه، 
ــگار  ــا خبرنـ ــو بـ ــلطانقلی در گفتگـ ــدی سـ ــدس مهـ مهنـ

گذراندن دوره های مهارت آموزی

منجر به افزایش دانش فنی می شود 

و به تبع آن منجر به افزایش تولید محصوالت

کشاورزی می گردد
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مدیـــر مرکـــز  تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی طراحـــی 
ــروی  ــه ای نیـ ــای گلخانـ ــازه هـ ــرای سـ ــاخت و اجـ و سـ
ـــتغال  ـــاد اش ـــرای ایج ـــاورزی ب ـــین کش ـــت: مهندس ـــرب گف غ

پایـــدار مـــی بایســـت مهـــارت کافـــی را کســـب نماینـــد.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم کرمانشـــاه، 
مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی  نیـــروی 

غـــرب بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن شـــرکت  از ســـال 1395 
ـــت  ـــا محوری ـــف و ب ـــای مختل ـــه ه ـــود را در زمین ـــت خ فعالی
ــری از  ــره گیـ ــا بهـ ــوده و بـ ــاز نمـ ــتغال  آغـ ــاد اشـ ایجـ
تـــوان تخصصـــی نیروهـــای بـــا تجربـــه، فـــن آوری هـــای 
روز دنیـــا و فضـــای اســـتاندارد آموزشـــی شـــرایط الزم را 
جهـــت ارتقـــا ســـطح دانـــش  مهـــارت آمـــوزان فراهـــم 
ــتغال  ــاد اشـ ــه ایجـ ــت: الزمـ ــان داشـ ــت؛ اذعـ آورده اسـ
پایـــدار کســـب مهارتهـــای تخصصـــی مـــی باشـــد و ایـــن 
ـــر 20000  ـــغ ب ـــی بال ـــی تخصص ـــتن  فضای ـــا داش ـــز ب مرک
ـــوری  ـــی تئ ـــای آموزش ـــرای دوره ه ـــت اج ـــع، قابلی ـــر مرب مت
 و عملـــی  مـــورد نیازکارشناســـان در اکثـــر حـــوزه هـــای

کشاورزی را دارد.

ــر در  ــال حاضـ ــز در حـ ــن مرکـ ــت:  ایـ ــه گفـ وی در ادامـ
ـــای  ـــه ه ـــه؛ گلخان ـــاورزی از جمل ـــف کش ـــای مختل ـــوزه ه ح
ــای  ــن درحوزهـ ــای نویـ ــاوری هـ ــرد فنـ ــمند وکاربـ هوشـ
ـــغول  ـــاک مش ـــع آب و خ ـــت مناب ـــی و مدیری ـــت، باغبان زراع
ـــای  ـــت ه ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــی باش ـــت م ـــه فعالی ب

مهندسین کشاورزی برای ایجاد اشتغال پایدار می بایست
مهارت کافی را کسب نمایند

مدیر مرکز  توان افزایی و مهارت آموزی طراحی و ساخت و اجرای سازه های گلخانه ای نیروی غرب:

ـــای   ـــاوری ه ـــی از فن ـــل کشـــاورزی در کشـــور، آگاه ـــی بدی ب
ـــاد  ـــر ایج ـــالوه ب ـــی  ع ـــای عمل ـــدن دوره ه ـــا و گذران روز دنی
ـــالن  ـــارغ التحصی ـــن و ف ـــزه، موجـــب  اشـــتغال متخصصی انگی

ـــردد. ـــی گ ـــا م ـــته ه ـــن رش ای
ـــان مرکـــز آمـــوزش هـــای تخصصـــی نیـــروی  حســـینی در پای
غـــرب را بـــه عنـــوان بـــازوی علمـــی و اجرایـــی ســـازمان 
ـــز   ـــن مرک ـــت: ای ـــت  و گف ـــاورزی دانس ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــذ  ـــای اخ ـــاس مجوزه ـــازمان و براس ـــط س ـــا  ضواب ـــق ب مطاب
ـــای  ـــی، کارگاه ه ـــای تخصص ـــزاری دوره ه ـــاده برگ ـــده آم ش
آموزشـــی ســـاخت گلخانـــه، برگـــزاری ســـمینار و ســـایر 

ـــد. ـــی باش ـــازمان م ـــاز س ـــورد نی ـــای م ـــه ه برنام

و با توجه به ظرفیت های بی بدیل کشاورزی در کشور، 

 آگاهی از فناوری های  روز دنیا و گذراندن دوره های

عملی  عالوه بر ایجاد انگیزه، موجب  اشتغال 

متخصصین و فارغ التحصیالن این رشته ها می گردد



53

ـــز  ـــن مراک ـــعه ای ـــاه در  توس ـــتان کرمانش ـــی اس ـــع طبیع مناب
در اســـتان گفـــت: مرکـــز نـــوآوری کشـــاورزی هوشـــمند 
ـــتاب دهنده ها  ـــذب ش ـــدف ج ـــا ه ـــرب ب ـــروی غ ـــرکت نی ش
ـــتان  ـــان در اس ـــش بنی ـــای دان ـــرکت ه ـــا و ش ـــتارتاپ ه اس

ـــد. ـــی نمای ـــت م فعالی

ــارت  ــی و مهـ ــوان افزایـ ــز تـ ــق مرکـ ــوز موفـ ــارت آمـ مهـ
ـــه ای  آمـــوزی طراحـــی ســـاخت و اجـــرای ســـازه هـــای گلخان
ــگار  ــا خبرنـ ــی بـ ــه اختصاصـ ــرب در مصاحبـ ــروی غـ نیـ
ـــای  ـــلط در فراینده ـــه تس ـــوع ک ـــن موض ـــان ای ـــا بی ـــنم ب س
و جـــزوه کتـــاب  بـــا  گلخانـــه   اجـــرای  و   ســـاخت 
محقـــق نمی گـــردد، تصریـــح کـــرد: بـــا حضـــور در 
مرکـــز مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی نیـــروی غـــرب و 
ـــرا  ـــاز در اج ـــورد نی ـــی م ـــتانداردهای جهان ـــا اس ـــنایی ب آش
و ســـاخت گلخانـــه مـــی شـــود بـــا کاهـــش هزینه هـــای 
محصـــوالت کیفیـــت  و  بهـــره وری  میـــزان   جـــاری 

را افزایش داد.

ـــوآوری هایـــی کـــه در مرکـــز  وی در ادامـــه افـــزود: از دیگـــر ن
ـــوزش  ـــرب آم ـــروی غ ـــی نی ـــوان افزای ـــوزی و ت ـــارت آم مه
داده میشـــود آشـــنایی بـــا اینترنـــت اشـــیا در کشـــاورزی 

ـــد. ـــی باش ـــمند م هوش
مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز نیـــروی غـــرب در پایـــان ضمـــن 
قدردانـــی از اقدامـــات ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی و 

کارکرد مهارت آموزی مراکز تولیدی در کنار کارکرد تولید محصول
موجب توسعه پایدار عرصه های تولید شده است

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی طراحی ساخت و اجرای سازه های گلخانه ای نیروی غرب:

 مهـــارت آمـــوز موفـــق مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی
ـــه ای نیـــروی  طراحـــی ســـاخت و اجـــرای ســـازه هـــای گلخان
ـــدی در  ـــز تولی ـــوزی مراک ـــارت آم ـــرد مه ـــت: کارک ـــرب گف غ
کنـــار کارکـــرد تولیـــد محصـــول موجـــب توســـعه پایـــدار 

ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــای تولی ـــه ه عرص
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم کرمانشـــاه، 

از دیگر نوآوری هایی که در مرکز 

مهارت آموزی و توان افزایی نیروی غرب

آموزش داده میشود آشنایی با اینترنت اشیا در 

کشاورزی هوشمند می باشد
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کرمان

طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهارت آموزی  و  توان افزایی  مرکز  مدیر 
غیردولتی گفت: پتانسیل مناسبی در زمینه مهارت آموزی و توان افزایی 
در اختیار کارشناسان شیالت و بهره برداران آبزی پرور قرار گرفته است.

در  کریمی  رسول  مهندس  سنم،  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
گفتگو با خبرنگار سنم با بیان این که این مرکز در زمینه آموزش 
به  مشغول  آبزی پروری  و  شیالت  بخش  بهره برداران  و  کارشناسان 
فعالیت می باشد، اظهار داشت: مرکز توان افزایی و مهارت آموزی آبزی 
مهر کریمان در زمینه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی با تمرکز در 
بخش آبزی پروری و شیالت و با اعطای پروانه فعالیت از سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و با بهره مندی از 
نیروی های متخصص در رشته های شیالت، در حال فعالیت می باشد.

نظام  سازمان  کریمان  مهر  آبزی  مهارت آموزی  مرکز  ظرفیت  وی 
پذیرش  برای  کرمان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
به  اظهارداشت:  و  کرد  عنوان  نفر  را 15  دوره  هر  در  مهارت آموزان 
منظور توسعه روزافزون علوم شیالتی در زمینه تکنیک و تکنولوژی، 
دانش  رسانی  بروز  در  موثرتری  نقش  مهارت آموزی  دوره های 

کارشناسان و ارتقای توانمندی آنها خواهد داشت.
مدیر مرکز توان افزایی همچنین به نحوه همکاری مرکز مهارت آموزی 
مهارت آموزی  مرکز  افزود:   و  کرد  اشاره  مهندسی  نظام  سازمان  با 
آبزی مهر کریمان با دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی و منابع طبیعی استان و نیز با بهره گیری از پتانسیل سایت 
آبزی پروری خود به صورت تعامل مستقیم با سازمان، اقدام به برگزاری 
دوره های توان افزایی و مهارت آموزی برای کارشناسان و بهره برداران 

در بخش شیالت نموده است.

وی تصریح کرد: از مهارت آموزان انتظار داریم با حضور به موقع در 
به  این مهارت ها  نیز کاربرد  و  آموزش  از  بهره برداری کامل  و  مرکز 
صورت میدانی در مراکز آبزی پروری، مهارت های مختلف آبزی پروری 

را کسب نمایند.  
سازمان  رسالت  به  توجه  با  کرد:  عنوان  توان افزایی  مرکز  مدیر 
توان افزایی و  فعالیت های آموزشی و  انجام  بر  نظام مهندسی مبنی 
انتظار می رود  مهارت آموزی به کارشناسان و بهره برداران این مرکز 
با انجام تعامالت بین بخشی بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی، مدیریت جهاد کشاورزی و مدیریت شیالت استان 
کرمان از پتانسیل های تخصصی مربوطه جهت بهبود عملکرد خود 

بهره مند گردند. 

اجرای برنامه های مهارت آموزی پتانسیل مناسبی را در اختیار 
کارشناسان شیالت آبزی پرور قرار داده است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی آبزی مهر کریمان:

مرکز  در  شده  طی  مهارت آموزی  دوره  کیفیت  خصوص  در  وی 
مهارت آموزی اظهارداشت: با توجه به برگزاری دوره های مهارت آموزی 
آبزی پروری به صورت تخصصی در سایت پرورش ماهی مرکز مهارت 
آموزی شماره 15 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان کرمان، بهره مندی از تلفیق دانش تخصصی و دانش تجربی این 

دوره بسیار سودمند و با کیفیت برگزار گردید. 
مدیر این مرکز افزود: در رابطه با همکاری این مرکز با سازمان نظام 
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، حداکثر همکاری 
و مساعدت در خصوص بهره مندی مهارت آموزان، همه پتانسیل مرکز 

را به کار خواهیم گرفت. 
وی از جمله انتظارات مهارت آموزان از مرکز مهارت آموزی را تداوم 
برگزاری این قبیل دوره های تخصصی به جهت به روز نگه داشتن 

آموزش تخصصی کارشناسان و بهره برداران دانست.
مهندسی  نظام  سازمان  حمایت  افزود:  مهارت آموزی  مرکز  مدیر 
کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان از فعالیت مرکز مهارت آموزی 
و  مهندسی  نظام  بین شیالت،  بخشی  بین  هماهنگی  و  مهر  آبزی 
از  آنها  آموزشی  و  تخصصی  عملکرد  بهبود  و  توسعه  جهت  مراکز 
انتظارات  جمله  از  برتر،  مراکز  به  آموزشی  بودجه  اختصاص  طریق 

مهارت آموزان از سازمان نظام مهندسی می باشد. 

در رابطه با همکاری این مرکز با سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، حداکثر همکاری 

و مساعدت در خصوص بهره مندی مهارت آموزان، همه 

پتانسیل مرکز را به کار خواهیم گرفت
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ن گلستا

ارائه  و  تدوین  گفت:  و  پرداخت  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
مهارتی،  دوره  برگزاری  جهت  فراخوان  آموزشی،  استاندارد 
از نظرات مراکز در  استفاده  به مراکز و  معرفی مهارت آموزان 
نحوه  برگزاری دوره های مهارت آموزی از جمله مواردی است 
که انتظار می رود سازمان نظام مهندسی مورد توجه قرار دهد.

وی در پایان تصریح کرد: برگزاری جلسات و نشست های مراکز 
مراکز  آموزشی  عملکرد  ارایه  ماهانه،  به صورت  مهارت آموزی 
نظام  سازمان  به  استانی  برتر  مراکز  معرفی  ماهانه،  به صورت 
مهندسی کشاورزی کشور، معرفی مربیان برتر آموزشی، تقویت 
و حمایت مراکز مهارت آموزی، واگذاری کلیه دور های آموزشی 
و  مهارت آموزی  مراکز  به  کشاورزی  مهندسی  نظام  سازمان 
تبیین و تدوین استانداردهای آموزشی نو پیشنهادات این مرکز 

به سازمان نظام مهندسی می باشد.

امر  ساماندهی  نیز  و  دانش آموختگان   مهارت  ارتقای  برای 
برای  آنان  نمودن  آماده  و  کشاورزی  مهندسین  اشتغال 
کشاورزی محصوالت  تولید  عرصه های  در  فعال   حضور 

مؤثر باشند.
این مدیر موفق افزود: این مرکز با دارا بودن دو نفر نیروی فنی 
و متخصص و ظرفیت پذیرش مهارت آموزان به تعداد 20 الی 
30 نفر در زمینه سوارکاری، در زمینه پرورش و اصالح نژاد 

اسب مشغول به فعالیت می باشد.
مهندس آریا ساعدی اظهار داشت: نحوه همکاری مرکز مهارت 
و  تفاهم نامه  عقد  بصورت  مهندسی  نظام  سازمان  با  آموزی 

قرارداد همکاری می باشد. 

مهندس آریا ساعدی به انتظارات مرکز از مهارت آموزان اشاره 
کرد و گفت: رعایت کلیه مقررات انظباطی، ایمنی و آموزشی، 
حضور به موقع در مرکز مهارت آموزی، استفاده از ابزار و لباس 
مناسب در مرکز و رعایت شئون اخالقی و اجتماعی از جمله 

انتظارات مهم مرکز از مهارت آموزان می باشد.
وی در ادامه به بیان انتظارات مرکز از سازمان نظام مهندسی 

ارتقای توانمندی های حرفه ای کارشناسان کشاورزی از رسالت های مهم سازمان
نظام مهندسی است که با مشارکت مراکز مهارت آموزی در حال انجام است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی پرورش و اصالح نژاد اسب در گرگان: 

اصالح  و  پرورش  آموزی  مهارت  و  افزایی  توان  مرکز  مدیر 
ای  حرفه  های  توانمندی  ارتقای  گفت:  گرگان  در  اسب  نژاد 
کارشناسان بخش کشاورزی از رسالت های مهم سازمان نظام 
با مشارکت مراکز مهارت آموزی در حال  مهندسی است که 

انجام است.
آریا  مهندس  گلستان،  سنم  رسان  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
مهارت  مراکز  نقش  سنم،  با  اختصاصی  گفتگوی  در  ساعدی 
آموزی و توان افزایی را ضروری دانست و گفت: رشد و توسعه 
پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه جوامع و به  ویژه 
با  ارتباط پیوسته و نزدیک  در کشورهای توسعه یافته دارای 
از  افراد متخصص  تربیت  است.  افراد  و مهارت آموزی  آموزش 
عوامل  کلیدی و انکار ناپذیر در توسعه پایدار محسوب می شود. 
اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  فناوری  و  مهارت  افزود:  وی 
آفرینی  ثروت  امکان  و  انسانی  سرمایه  توانمندسازی 
واشتغال زایی به شمار می رود و مراکز مهارت آموزی می توانند 

رعایت کلیه مقررات انظباطی، ایمنی و آموزشی، حضور 

به موقع در مرکز مهارت آموزی، استفاده از ابزار و لباس 

مناسب در مرکز و رعایت شئون اخالقی و اجتماعی از 

جمله انتظارات مهم مرکز از مهارت آموزان می باشد
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ن گیال

 مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی گفـــت: 
ـــتغال  ـــعه اش ـــی در توس ـــی مهم ـــی نقش ـــای مهارت ـــوزش ه آم
ـــی  ـــام آموزش ـــاورزی دارد و نظ ـــش کش ـــدار در بخ ـــد و پای مول
مهارتـــی یکـــی از عمده تریـــن منابـــع آمـــوزش و تامیـــن 
نیـــروی انســـانی کارآمـــد بـــرای فعالیت هـــای تولیـــدی و 

ـــت. ـــی اس خدمات
ـــالن  ـــتان گی ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــا ســـنم  ـــا در گفتگـــوی اختصاصـــی ب ـــب صفرنی ـــدس زین مهن
ـــل  ـــور عام ـــب و کار در کش ـــای کس ـــود فض ـــرد: بهب ـــار ک اظه

ـــت.  ـــادی اس ـــد اقتص ـــرخ رش ـــش ن ـــت افزای ـــی در جه مهم
وی افـــزود: از طرفـــی توســـعه جوامـــع در گـــرو ســـرمایه 

انســـانی صاحـــب مهـــارت اســـت.

ــکاف  ــردن شـ ــر کـ ــن رو پـ ــه داد: از ایـ ــر ادامـ ــن مدیـ ایـ
ـــد  ـــانی کارآم ـــروی انس ـــت نی ـــادی و تربی ـــد اقتص ـــن رش بی
ــوزی  ــای مهارت آمـ ــرای برنامه هـ ــق اجـ ــد از طریـ می توانـ

در فضـــای کســـب و کار انجـــام پذیـــرد.
ـــش  ـــت بخ ـــازی و تقوی ـــی س ـــه جهان ـــاره ب ـــا اش ـــا ب صفرنی
ــه ای  ــای حرفـ ــر آموزش هـ ــروز دیگـ ــت: امـ ــادرات گفـ صـ
معطـــوف بـــه یـــک بحـــث درون مـــرزی و ملـــی نیســـت 
ـــه آن نگریســـت همـــگام  ـــی ب ـــن الملل ـــگاه بی ـــا ن ـــد ب ـــه بای بلک
ـــرای  ـــوژی ب ـــزون تکنول ـــرفت روز اف ـــازی و پیش ـــا جهانی س ب
 حضـــور در بازارهـــای جهانـــی الزم اســـت مهـــارت هـــای

 آموزش های مهارت محور نقش مهمی در توسعه اشتغال مولد
و پایدار در بخش کشاورزی دارد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی تاب آوران ناب گیل:

 روز دنیـــا توســـط متخصصیـــن و فـــارغ التحصیـــالن
آموخته شود.

ــن  ــی از ایـ ــن قدردانـ ــان ضمـ ــا در پایـ ــدس صفرنیـ مهنـ
ـــع  ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــزی س برنامه ری
ـــار  ـــارت اظه ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــاد مراک ـــی در ایج طبیع
ـــی  ـــن الملل ـــه بی ـــب در عرص ـــگاه مناس ـــب جای ـــت: کس داش
مســـتلزم شـــناخت اصـــول دیپلماســـی مهـــارت و فنـــاوری 
اســـت کـــه امیـــد اســـت بـــا برنامـــه ریـــزی درســـت بـــه 

ـــت. ـــت یاف ـــم دس ـــن مه ـــه ای ـــوان ب ت

امروز دیگر آموزش های حرفه ای معطوف به یک 
بحث درون مرزی و ملی نیست بلکه باید با نگاه 

بین المللی به آن نگریست
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گفـــت: حداقـــل مجموعـــه ای از معلومـــات نظـــری و 
ـــبب  ـــی س ـــه نوع ـــا ب ـــت ت ـــی الزم اس ـــای ذهن ـــدی ه توانمن
ــارغ  ــور فـ ــود و حضـ ــتگی شـ ــی و شایسـ ــش توانایـ افزایـ
ـــش و  ـــعه دان ـــر توس ـــالوه ب ـــز ع ـــن مراک ـــالن در ای التحصی
ـــذب  ـــت ج ـــی را جه ـــا فرصت ـــت آنه ـــد خالقی ـــت و رش تقوی
ــاد  ــدی ایجـ ــی و تولیـ ــای خدماتـ ــراد در واحدهـ ــن افـ ایـ

خواهـــد کـــرد.

ـــه  ـــگاه ک ـــای دانش ـــار آموزش ه ـــرد: در کن ـــار ک ـــنم اظه س
ـــوزی  ـــارت آم ـــد مه ـــی باش ـــوری م ـــورت تئ ـــه ص ـــب ب اغل
ـــای  ـــرخ ه ـــمت چ ـــه س ـــروی کار ب ـــر نی ـــی هدایتگ ـــه نوع ب
ــم  ــه بخـــش اعظـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــت بـ ــدی اسـ تولیـ
ـــارت  ـــتن مه ـــل نداش ـــه دلی ـــگان دانشـــگاهی ب ـــش آموخت دان
ــی  ــد تلفیقـ ــتند بایـ ــای کار هسـ ــردی جویـ ــای کاربـ هـ
ــا از  ــود تـ ــه شـ ــی ارائـ ــک و مهارتـ ــالت آکادمیـ از تحصیـ
ـــکاری ـــل بی ـــد معض ـــراد توانمن ـــت اف ـــا تربی ـــق ب ـــن طری  ای

مدیریت شود.

\

ــه ای  ــی و حرفـ ــای فنـ ــوزش هـ ــود: آمـ ــان نمـ وی اذعـ
ــبب  ــد سـ ــی توانـ ــن مـ ــاغل نویـ ــعه مشـ در جهـــت توسـ
ــارغ التحصیـــالن شـــود و در واقـــع  ــاء توانمنـــدی فـ ارتقـ
یادگیـــری  نقشـــه  آموزشـــی  اســـتانداردهای  رعایـــت 
 بـــرای رســـیدن بـــه شایســـتگی هـــای موجـــود در

مهارت آموزی خواهد بود.
عبـــاس ناعمـــی در خصـــوص ضـــرورت کســـب مهـــارت 

 آموزش های کاربردی و مهارتی برای ارتقای توان علمی و فنی فارغ التحصیالن ضروری می باشد
مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی  عباس ناعمی در استان گیالن:

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی  عبـــاس 
ــردی  ــوزش کاربـ ــت: آمـ ــالن گفـ ــتان گیـ ــی در اسـ ناعمـ
ـــان  ـــی کارشناس ـــی و فن ـــوان علم ـــای ت ـــرای ارتق ـــی ب مهارت
ـــات اســـت. ـــالن بخـــش کشـــاورزی از ضروری ـــارغ التحصی و ف

ـــالن،  ـــتان گی ـــنم اس ـــانی س ـــگاه اطالع رس ـــزارش پای ـــه گ ب
ــا  ــی بـ ــوی اختصاصـ ــاس ناعمـــی در گفتگـ مهنـــدس عبـ

رعایت استانداردهای آموزشی و نقشه یادگیری
برای رسیدن به شایستگی های موجود در

مهارت آموزی ضروری می باشد
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مدیــر مرکــز تــوان افزایــی و مهــارت آمــوزی مرکــز خدمــات 
ــر  ــی غی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــن کش ــای نوی ــب و کاره کس
دولتــی امیــد ســماواتی: هــدف از تشــکیل مراکــز تــوان افزایی 
ــت  ــرای تربی ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــوزی ایج ــارت آم و مه

نیــروی انســانی کارآمــد اســت.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ســنم اســتان گیــالن، 
مهنــدس امیــد ســماواتی، مدیــر مرکــز تــوان افزایــی و مهارت 

ــن کشــاورزی  آمــوزی مرکــز خدمــات کســب و کارهــای نوی
ــا  ــی ب ــوی اختصاص ــی در گفتگ ــر دولت ــی غی ــع طبیع و مناب
ســنم اظهــار داشــت: مهندســی کــردن تولیــد نیازمنــد حضور 
کارشناســان فنــی و توانمنــد در واحدهــای تولیــدی و خدماتی 
اســت و ایــن مهــم در ســایه تربیــت نیــروی انســانی کارآمــد 

میســر خواهــد شــد.

ــوان  ــوزی و ت ــن توســعه مراکــز مهــارت آم ــزود: بنابرای وی اف
افزایــی در زمینــه هــای متفــاوت یکــی از فرصت هــای 
ــردی  ــای کارب ــی آموزش ه ــد ط ــه می توان ــت ک ــدی اس مفی
ــعه  ــز توس ــالن و نی ــارغ التحصی ــتغال ف ــم در اش ــهمی مه س

ــد. ــته باش ــور داش ــادی کش اقتص
ــوزی  ــارت آم ــز مه ــرد: مراک ــح ک ــق تصری ــر موف ــن مدی ای
ــرار  ــا ق ــای تحصیلکــرده ب ــا نیروه فرصــت مناســبی اســت ت
گرفتــن در فضــای اجرایــی آمــوزش هــای الزم را بــه صــورت 

ــد. ــردی ببینن کارب
وی گفــت: افزایــش بهــره وری در ســایه انتقــال و اشــاعه دانش 
ــن در عرصــه هــای تولیــد حاصــل مــی  ــاوری هــای نوی و فن

 هدف از تشکیل مراکز توان افزایی و مهارت آموزی ایجاد بستری مناسب
برای تربیت نیروی انسانی کارآمد است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مرکز خدمات کسب و کارهای نوین کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی امید سماواتی:

ــور  ــد حض ــور نیازمن ــادی کش ــه اقتص ــعه چرخ ــود و توس ش
ــا بهــره گیــری از دانــش و تجربــه  افــراد توانمنــد اســت تــا ب
افــراد کارآمــد راندمــان تولیــد در واحدهــای تولیــدی افزایــش 

یابــد.
ســماواتی اظهــار داشــت: مرکــز تــوان افزایــی و مهــارت آموزی 
خدمــات کســب و کارهــای نویــن کشــاورزی و منابــع طبیعــی 
غیردولتــی ایــن آمادگــی را دارد تــا فرصــت حضــور و آمــوزش 
دانــش آموختــگان کشــاورزی و منابــع طبیعــی را فراهــم نماید 
تــا ســهمی مهــم در ســاماندهی اشــتغال فــارغ التحصیــالن و 

افزایــش بهــره وری کشــاورزی داشــته باشــد.

 این مرکز آمادگی دارد تا فرصت حضور و آموزش

دانش آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم نماید 

تا سهمی مهم در ساماندهی اشتغال فارغ التحصیالن و 

افزایش بهره وری کشاورزی داشته باشد
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ـــت  ـــی گف ـــای عمل ـــت آموزش ه ـــوص اهمی ـــار در خص نکوی
آموزش هـــای مهارتـــی بـــا تـــوام نمـــودن آمـــوزش هـــای 
ـــارت  ـــد مه ـــم می کن ـــکان را فراه ـــن ام ـــی ای ـــری و عمل نظ
ـــدی  ـــتغال توانمن ـــن اش ـــی حی ـــتغال و حت ـــل از اش ـــوز قب آم
ـــه  ـــا توجـــه ب ـــی ب ـــد و از طرف ـــش ده ـــه ای خـــود را افزای حرف
اینکـــه آموزش هـــای حرفـــه ای نســـبت بـــه آموزش هـــای 
ـــا حضـــور در  ـــوزان ب ـــذا کارآم ـــر اســـت ل ـــه ت ـــی پرهزین عموم
ـــه  ـــه ای در هزین ـــه گون ـــد ب ـــی توانن ـــدی م ـــای تولی واحده

ـــد. ـــی نماین ـــه جوی ـــز صرف ـــوزش نی آم
 مهنـــدس نکویـــار در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه نقـــش آمـــوزش هـــای

مهارتـــی در توســـعه اشـــتغال پایـــدار خواســـتار توســـعه 
ایـــن دســـته از مراکـــز در ســـطح کشـــور شـــد.

ـــنم  ـــگار س ـــا خبرن ـــی ب ـــی اختصاص ـــار در گفتگوی ـــدا نکوی ن
ـــاف  ـــل انعط ـــه دلی ـــه ای ب ـــای حرف ـــوزش ه ـــرد: آم ـــار ک اظه
ـــاد  ـــازار در ایج ـــای ب ـــه ه ـــه از خصیص ـــات گرفت ـــری نش پذی
ــدی  ــرای کســـب توانمنـ ــراد بـ ــای الزم در افـ ــارت هـ مهـ

ـــت.  ـــت اس ـــز اهمی ـــه ای حائ حرف

 وی تصریـــح کـــرد: در واقـــع خصیصـــه ایـــن نـــوع آمـــوزش هـــا
ـــب  ـــس از کس ـــراد پ ـــت و اف ـــی اس ـــرورش کارآفرین ـــی پ نوع
ــت  ــود فرصـ ــد بـ ــادر خواهنـ ــی قـ ــای تخصصـ مهارت هـ
 شـــغلی مناســـب و متناســـب بـــرای خـــود ایجـــاد کننـــد.
وی اذعـــان کـــرد: ظهـــور اقتصـــاد دانـــش محـــور در 
ــش  ــودن نقـ ــوری بـ ــی از محـ ــی حاکـ ــورهای صنعتـ کشـ
ســـرمایه انســـانی بـــرای ورود بـــه اقتصـــاد جدیـــد اســـت.
ایـــن مدیـــر موفـــق افـــزود: بنابرایـــن هدایـــت واحدهـــای 
تولیـــدی جهـــت اخـــذ مجـــوز تـــوان افزایـــی و مهـــارت 
ـــالوه  ـــد ع ـــن واح ـــه ای ـــوز ب ـــارت آم ـــی مه ـــوزی و معرف آم
ـــد  ـــی توان ـــوزان م ـــارت آم ـــرای مه ـــری ب ـــت فراگی ـــر فرص ب

زمینـــه اشـــتغال ایـــن افـــراد را فراهـــم نماینـــد.

هدف اصلی آموزش های مهارتی تربیت نیروی کارآمد
و موثر و مدیریت بهینه معضل بیکاری است

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی مهندس ندا نکویار:

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی مهنـــدس 
ـــی  ـــای مهارت ـــوزش ه ـــی آم ـــدف اصل ـــت: ه ـــار گف ـــدا کوی ن
تربیـــت نیـــروی کارآمـــد و مدیریـــت بهینـــه معضـــل بیـــکاری 

ـــت. ـــدار اس ـــعه پای ـــتغال و توس ـــاد اش ـــت ایج در جه
ـــدس  ـــالن مهن ـــنم گی ـــانی س ـــگاه اطالع رس ـــزارش پای ـــه گ ب

ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی
حاکی از محوری بودن نقش سرمایه انسانی برای ورود 

به اقتصاد جدید است
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ن لرستا

ـــاورزی و  ـــوزی کش ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
ـــاد  ـــن خرم آب ـــرکت آزادی نوی ـــی ش ـــی غیردولت ـــع طبیع مناب
ـــی در  ـــش مهم ـــوزی نق ـــارت آم ـــز مه ـــعه مراک ـــت: توس گف
ـــش  ـــتغال دان ـــی و اش ـــترش کار آفرین ـــارت و گس ـــاد مه ایج

ـــاورزی دارد ـــگان کش آموخت
ـــتان،  ـــتان لرس ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــنم،  ـــگار س ـــا خبرن ـــو ب ـــپهوند در گفتگ ـــد س ـــدس وحی مهن
ـــت:  ـــود گف ـــت خ ـــت مدیری ـــز تح ـــی مرک ـــوص معرف در خص
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــا س ـــز ب ـــن مرک ـــکاری ای ـــوه هم نح
ــی  ــکاری فـ ــه همـ ــک تفاهم نامـ ــب یـ ــاورزی در قالـ کشـ
مابیـــن  مـــی باشـــد و باتوجـــه بـــه حـــوزه فعالیـــت خـــود 
ـــزاری و ســـخت  ـــرم اف ـــی ن ـــارت افزای ـــوزش و مه در بخـــش آم
افـــزاری از جملـــه مهـــارت هـــای هفتگانـــه کامپیوتـــر، آمـــوزش 
نـــرم افزارهـــای کشـــاورزی و منابـــع طبیعـــی و تحلیـــل و 
تفســـیر عکـــس هـــای هوایـــی، اتوکـــد،  و نقشـــه بـــرداری 

ـــت دارد. ـــز فعالی نی
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی شـــرکت آزادی نویـــن شهرســـتان 
ـــی  ـــوان افزای ـــه ت ـــوزی منجـــر ب ـــاد گفـــت: مهـــارت آم خـــرم آب
ـــتغال و  ـــق اش ـــای رون ـــر بن ـــوان زی ـــه عن ـــور، ب ـــص مح تخص
ـــران مـــی شـــود، کـــه  ـــش و مهـــارت فراگی ـــش ســـطح دان افزای
بایـــد سیاســـت ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی بـــه 
ســـمت توســـعه و معرفـــی مراکـــز مهـــارت آمـــوزی باشـــد، کـــه 
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــی ب ـــوزی غیردولت ـــارت آم ـــز مه ـــن مراک ای
ـــای ـــه ه ـــه  عرص ـــر در ورود ب ـــهیل گ ـــده و تس ـــتاب دهن  ش
مختلـــف  بـــازار کار و اشـــتغال بـــه عنـــوان یـــک بـــازوی 
توانمنـــد دراختیـــار نیـــروی انســـانی متخصـــص از جملـــه 

کارشناســـان کشـــاورزی مـــی باشـــد.

ـــای  ـــش دوره ه ـــرورت نق ـــت: ض ـــار داش ـــه اظه وی  در ادام
مهـــارت آمـــوزی در ارتقـــای توانمنـــدی کارشناســـان 
کشـــاورزی، باتوجـــه بـــه  ایـــن کـــه سیســـتم آمـــوزش در 
ــا تئـــوری  ــز آمـــوزش عالـــی عمومـ ــا و مراکـ دانشـــگاه هـ
محـــور بـــوده، بـــا وجـــود ایـــن مراکـــز  کارشناســـان بعـــد 

توسعه مراکز مهارت آموزی نقش مهمی در ایجاد مهارت و گسترش
کار آفرینی و اشتغال دانش آموختگان کشاورزی دارد

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی شرکت آزادی نوین خرم آباد:

از گذرانـــدن دوره هـــای مهارتـــی و کاربـــردی زیـــر نظـــر 
ـــی  ـــه راحت ـــد ب ـــی توانن ـــز، م ـــن مرک ـــه در ای ـــا تجرب ـــاتید ب اس
ــد و  ــدا کننـ ــی ورود پیـ ــه ای مهندسـ ــازار کار و حرفـ در بـ
ــذار  ــای واگـ ــرح هـ ــا و طـ ــرای پروژه هـ ــن در اجـ همچنیـ
ـــود  ـــود نم ـــی خ ـــوان مهارت ـــر ت ـــه ب ـــا تکی ـــا ب ـــه آنه ـــده ب ش
ـــده مهـــارت محـــور باشـــند.  کاملـــی از مهندســـین آمـــوزش دی

ــارت  ــز مهـ ــزود: ظرفیـــت ایـــن مرکـ ــپهوند افـ ــد سـ وحیـ
ـــر  ـــوزی بیـــش از 100 نف ـــرش مهـــارت آم ـــوزی جهـــت پذی آم
ـــوزش  ـــای آم ـــالن ه ـــای و س ـــه دارای کالس ه ـــد ک ـــی باش م
ـــت  ـــر موقعی ـــن از نظ ـــد همچنی ـــی باش ـــی م ـــات کاف ـــا امکان ب
ـــازمان  ـــه س ـــودن ب ـــک ب ـــب و نزدی ـــی مناس ـــی در مکان مکان
ـــاد آور  ـــد و ی ـــی باش ـــتان م ـــاورزی اس ـــی کش ـــام مهندس نظ
مـــی شـــود کـــه در جهـــت پیشـــگیری شـــیوع  بیمـــاری 
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــب م ـــات مناس ـــز دارای امکان ـــن مرک ـــا ای کرون
کالس هـــای و دوره هـــای آمـــوزش را در بســـتر مجـــازی 

ـــود. ـــزار ش برگ

مراکز مهارت آموزی غیردولتی به عنوان یک شتاب دهنده 

و تسهیل گر در ورود به  عرصه های مختلف  بازار کار و 

اشتغال به عنوان یک بازوی توانمند دراختیار نیروی انسانی 

متخصص از جمله کارشناسان کشاورزی می باشد
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ـــند  ـــته باش ـــتمری داش ـــکاری مس ـــل و هم ـــای کار تعام جوی
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــن دوره ه ـــان ای ـــن زم ـــاه تری ـــا در کوت ت
ظرفیـــت و پتانســـیل اســـتان انجـــام شـــود و در ادامـــه انتظـــار 
ـــه در  ـــاورزی ک ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی رود از س م
ـــن  ـــاورزی و هچمنی ـــگان کش ـــش آموخت ـــن دان ـــاه بی ـــر م ه
بـــا وجـــود ظرفیـــت و  پتانســـیل بـــازار کار موجـــود نیـــاز 
ـــه  ـــی ک ـــی مهارت ـــی علم ـــای آموزش ـــود و دوره ه ـــنجی ش س
نیـــاز کارشناســـان  مـــی باشـــد را جهـــت برگـــزاری بـــه 

ـــد. ـــه ده ـــوزی ارائ ـــارت آم ـــز مه مراک
ـــارت  ـــای مه ـــر بخشـــی  دوره ه ـــزان اث ـــه می ـــاره ب ـــا اش وی ب
ــیار  ــان بسـ ــدی کارشناسـ ــتغال و توانمنـ ــوزی در اشـ آمـ
ـــای  ـــدن دوره ه ـــا گذارن ـــت: ب ـــار داش ـــت و اظه ـــم دانس مه
ـــرداری ـــه ب ـــرای نقش ـــل در اج ـــلط کام ـــوزی تس ـــارت آم  مه

ـــن  ـــم و ای ـــدا کردی ـــار پی ـــت فش ـــاری تح ـــای آبی ـــروژه ه پ
ـــت. ـــده اس ـــا ش ـــه ای م ـــعه کار حرف ـــث توس ـــود باع خ

ـــت:  ـــار داش ـــو اظه ـــن گفتگ ـــری در ای ـــد امی ـــدس وحی مهن
بـــا توجـــه بـــه آمـــوزش هـــای  نویـــن ومهـــارت محـــور 
و اســـتفاده از مدرســـین بـــا تجربـــه در ایـــن مرکـــز، 
کـــه از جدیدتریـــن متـــد هـــای آموزشـــی اســـتفاده مـــی 
ـــه  ـــردی و ب ـــای کارب ـــال ه ـــر مث ـــا ذک ـــب را ب ـــد مطال نماین
ـــد،  ـــی نماین ـــل م ـــوزان منتق ـــارت آم ـــه مه ـــی ب ـــورت عمل ص
همچنیـــن شـــاهد همـــکاری هـــای بســـیار خـــوب ایـــن 
مرکـــز بودیـــم از جملـــه اجـــرای بعضـــی از کالس هـــای 
ـــیوع  ـــگیری از ش ـــت پیش ـــازی جه ـــتر مج ـــی در بس آموزش
ـــب  ـــا و نص ـــای کالس ه ـــه ه ـــیط هزین ـــا، تقس ـــاری کرون بیم
ـــارت  ـــرای مه ـــگان ب ـــورت رای ـــردی بص ـــای کارب ـــرم افزاره ن
ــا مهـــارت آمـــوزان و برگـــزاری  ــا  و هماهنگـــی بـ آموزهـ
ــتیبانی  ــا و پشـ ــان هـ ــن زمـ ــب تریـ ــا در مناسـ کالس هـ
 نامحـــدود از مهـــارت آمـــوزان بعـــداز اتمـــام دوره در

محل کار بوده است.

 وی افـــزود: مراکـــز مهـــارت آمـــوزی در جهـــت برگـــزاری
ــی و پرکاربـــرد بـــرای کارشناســـان  دوره هـــای تخصصـ

با گذارندن دوره های مهارت آموزی تسلط کامل در اجرای نقشه برداری پروژه های آبیاری
تحت فشار پیدا کردیم

مهارت آموز  موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت آزادی نوین خرم آباد:

مهـــارت آمـــوز  موفـــق مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت 
ــا  ــت: بـ ــاد گفـ ــرم آبـ ــن خـ ــرکت آزادی نویـ ــوزی شـ آمـ
گذارنـــدن دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی تســـلط کامـــل در 
ـــار  ـــت فش ـــاری تح ـــای آبی ـــروژه ه ـــرداری پ ـــه ب ـــرای نقش اج

پیـــدا کردیـــم.
ـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان لرســـتان،  ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــرکت آزادی  ـــی ش ـــوان افزای ـــز ت ـــق مرک ـــوز موف ـــارت آم مه
ـــوص  ـــتان در خص ـــنم اس ـــگار س ـــا خبرن ـــه ب ـــن درمصاحب نوی
ـــای  ـــوزی در ارتق ـــارت آم ـــای  مه ـــش دوره ه ـــرورت و نق ض
ـــت و  ـــکر از مدیری ـــر و تش ـــن تقدی ـــت: ضم ـــان  گف کارشناس
 اســـاتید ایـــن مرکـــز مهـــارت آمـــوزی بـــا برگـــزاری دوره هـــای

ــه  ــارت و تجربـ ــش و مهـ ــطح دانـ ــی سـ ــی و مهارتـ علمـ
ـــای ـــه ه ـــه در زمین ـــی رســـیده ک ـــه حـــد باالی  کارشناســـان ب

ـــازارکار و شـــغل حرفـــه ای  تخصصـــی خـــود مـــی توانیـــم در ب
ـــه و  ـــا تجرب ـــناس ب ـــک کارش ـــوان ی ـــه عن ـــود ب ـــی خ مهندس
ـــاهد تســـهیل  ـــیم و ش ـــق باش ـــه کار موف ـــارت در عرص ـــا مه ب

ـــد بیشـــتر باشـــیم.   ـــد کار و کســـب درآم در رون

از دیگر نوآوری هایی که در مرکز 

مهارت آموزی و توان افزایی نیروی غرب

آموزش داده میشود آشنایی با اینترنت اشیا در 

کشاورزی هوشمند می باشد
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مازندران

ـــات  ـــوزی تحقیق ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
و آمـــوزش شـــرکت توســـعه کشـــت دانـــه هـــای روغنـــی 
ـــردن  ـــد ک ـــن توانمن ـــوزی ضم ـــارت آم ـــای مه ـــت: دوره ه گف
ـــود. ـــی ش ـــژادی م ـــه ن ـــی و ب ـــه زارع ـــب ب ـــان  موج کارشناس

ــانی ســـنم مازنـــدران،  بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رسـ
ـــا  ـــی ب ـــوی اختصاص ـــادی در گفتگ ـــان میرآب ـــی زم ـــر عل دکت
ـــای  ـــروژه ه ـــام پ ـــه انج ـــت ب ـــا عنای ـــرد: ب ـــار ک ـــنم اظه س

ـــی و  ـــای روغن ـــه ه ـــعه  دان ـــت و توس ـــز کش ـــی مرک تحقیقات
ـــوزه  ـــن ح ـــی و در ای ـــه زراع ـــژادی و ب ـــه ن ـــورات ب ـــام ام انج
ـــش  ـــر بســـزایی در افزای ـــز تاثی ـــوز در مرک ـــارت آم حضـــور مه

ـــان دارد.  ـــدی کارشناس توانمن
ـــی  ـــنایی عمل ـــوز آش ـــارت آم ـــی مه ـــود: معرف ـــان نم وی اذع
ـــی در  ـــای روغن ـــه ه ـــی دان ـــای الگوی ـــرح ه ـــن ط ـــا آخری ب
زمینـــه هـــای محصـــوالت رایـــج منطقـــه و کشـــور را بـــه 
دنبـــال داشـــته کـــه پـــس از طـــی دوره مذکـــور قابلیـــت 

ـــد. ـــی نمای ـــم م ـــتغال را فراه اش

دکتـــر میـــر آبـــادی در خصـــوص ظرفیـــت و تعـــداد 
ـــات  ـــز دارای امکان ـــن مرک ـــت: ای ـــوز کف ـــارت آم ـــرش مه پذی
ــه  ــوده کـ ــی بـ ــوری و عملـ ــای تئـ ــرای دوره هـ ــی بـ کافـ
ـــرار  ـــاد ق ـــه انعق ـــوان ب ـــی ت ـــم م ـــای مه ـــی ه ـــی از ویژگ یک
ــردی  ــای راهبـ ــاوری هـ ــگاهی فنـ ــبکه آزمایشـ ــا شـ داد بـ
معاونـــت علمـــی ریاســـت جمهـــوری بـــرای پـــروژه هـــای 

آزمایشـــگاهی عنـــوان نمـــود.
مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی مهـــارت آمـــوزی تحقیقـــات 

دوره های مهارت آموزی ضمن توانمند کردن کارشناسان
موجب به زارعی و به نژادی می شود

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی تحقیقات و آموزش شرکت توسعه کشت دانه های روغنی:

و آمـــوزش شـــرکت توســـعه کشـــت دانـــه هـــای روغنـــی 
ـــش و  ـــطح دان ـــای س ـــز ارتق ـــن مرک ـــدف ای ـــد: ه ـــادآور ش ی
ـــن  ـــه ای ـــوده ک ـــی ب ـــور تخصص ـــوزان بط ـــارت ام ـــنایی مه آش
ـــت  ـــه ظرفی ـــکا ب ـــا ات ـــور ب ـــش مح ـــد دان ـــث تولی ـــر باع ام

ـــال دارد. ـــه دنب ـــی را ب داخل
دکتـــر میرآبـــادی در پایـــان در خصـــوص انتظـــارت از ســـازمان 
ـــات دو  ـــت: ارتباط ـــار داش ـــاورزی اظه ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــاس  ـــوز براس ـــارت آم ـــی مه ـــانی، معرف ـــالع رس ـــویه در اط س
ـــز از  ـــن مرک ـــارات ای ـــارت انتظ ـــی و نظ ـــای تخصص ـــته ه رش

ـــد. ـــی باش ـــاورزی م ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ س

هدف این مرکز ارتقای سطح دانش و آشنایی مهارت 
اموزان بطور تخصصی بوده که این امر باعث تولید 
دانش محور با اتکا به ظرفیت داخلی را به دنبال دارد
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مراکـــز مهـــارت آمـــوزی بـــر اســـاس رشـــته  تحصیلـــی 
بـــرای اشـــتغال مـــورد انتظـــار بـــوده کـــه ایـــن بایســـتی 

توســـط نظـــام مهندســـی انجـــام گیـــرد. 
شـــایان ذکـــر اســـت، میتـــرا رمضانـــی پـــس از گذرانـــدن 
ـــوزش شـــرکت  ـــات و آم ـــز تحقیق ـــز مرک ـــور در مرک دوره مذک
کشـــت و توســـعه دانـــه هـــای روغنـــی مشـــغول بـــه کار 

ـــت. ـــده اس ش

اطهـــار نمـــود: ارتقـــای ســـطح آموزشـــی، مهارتـــی و 
تـــوان اجرایـــی و بـــه کارگیـــری مهـــارت کســـب شـــده 
ــای ــارز دوره هـ ــای بـ ــی هـ ــتغال از ویژگـ ــه اشـ  در زمینـ

طی شده است.

ـــارت  ـــارت مه ـــرد: انتظ ـــان ک ـــان اذع ـــرا رمض ـــدس میت مهن
آمـــوزان پـــس از معرفـــی از ســـوی ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ــا  ارائـــه آمـــوزش هـــای بـــه روز توســـط متخصصیـــن بـ
اســـتفاده از تکنیـــک هـــای آموزشـــی بـــه روز ، آمـــوزش 
ـــر،  ـــدرک معتب ـــه م ـــر،، ارائ ـــردی و موث ـــای کارب ـــارت ه مه
ــارت  ــز، حمایـــت مهـ ــای آموزشـــی مناســـب و مجهـ فضـ
 آمـــوزان بعـــد از دوره مهـــارت آمـــوزی از لحـــاظ پرســـش هـــای
پیـــش آمـــده و ....، تفکیـــک دوره هـــای مهـــارت آمـــوزی 
ـــی  ـــته تحصیل ـــه رش ـــب ب ـــی و متناس ـــورت اختصاص ـــه ص ب

ـــود. ـــوان نم ـــوزان عن ـــارت آم مه
ـــرکت  ـــوزش ش ـــات و آم ـــز تحقیق ـــق مرک ـــوز موف ـــارت آم مه
کشـــت و توســـعه دانـــه هـــای روغنـــی افـــزود: تدویـــن 
اســـتاندارهای آموزشـــی مـــورد نیـــاز عملـــی و تئـــوری در 

ارائه آموزش های مهارتی جدید با حضور متخصصین
حوزه زمینه اشتغال پایدار را فراهم می نماید

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آمو زی کشت دانه های روغنی مازندران:

ـــرکت  ـــوزش ش ـــات و آم ـــز تحقیق ـــق مرک ـــوز موف ـــارت آم مه
ــه  ــت: ارائـ ــدران گفـ ــی مازنـ ــای روغنـ ــه هـ ــت دانـ کشـ
آمـــوزش هـــای مهارتـــی جدیـــد بـــا حضـــور متخصصیـــن 
ـــا  ـــه اعض ـــردی ب ـــای کارب ـــک ه ـــتفاده از تکنی ـــا اس ـــوزه ب ح

زمینـــه اشـــتغال پایـــدار را فراهـــم مـــی نمایـــد.
ــانی ســـنم مازنـــدران،  بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رسـ
ــا  ــرا رمضانـــی در مصاحبـــه اختصاصـــی بـ مهنـــدس میتـ
ــارت  ــای مهـ ــش دوره هـ ــرورت و نقـ ــت: ضـ ــنم، گفـ سـ
ـــر  ـــان موث ـــدی کارشناس ـــطح توانمن ـــای س ـــوزی در ارتق آم
ـــنایی  ـــو و آش ـــش ن ـــث کســـب دان ـــه باع ـــه طـــوری ک ـــوده ب ب
ـــکی  ـــای گیاهپزش ـــه ه ـــن در زمین ـــای نوی ـــوژی ه ـــا تکنول ب

و بیوتکنولـــوژی  مـــی گـــردد. 
ــوزی  ــارت آمـ ــای مهـ ــت دوره هـ ــوص کیفیـ وی در خصـ

ارتقای سطح آموزشی، مهارتی و توان اجرایی و 
به کارگیری مهارت کسب شده در زمینه

 اشتغال از ویژگی های بارز دوره های طی شده است
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مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی همـــکار 
ــش  ــت بخـ ــتفاده از ظرفیـ ــا اسـ ــاره بـ ــا اشـ ــازمان بـ سـ
خصوصـــی در مهـــارت محـــور نمـــودن اعضـــای ســـازمان 
گفـــت توســـعه آمـــوزش هـــای مهـــارت محـــور گام مهـــم 
ـــش  ـــد در بخ ـــای جدی ـــاوری ه ـــش و فن ـــاعه دان ـــرای اش ب

کشـــاورزی مـــی باشـــد.

ــید  ــر سـ ــدران، دکتـ ــتان مازنـ ــنم اسـ ــزارش سـ ــه گـ بـ
ـــار  ـــنم، اظه ـــا س ـــی ب ـــوی اختصاص ـــوی در گفتگ ـــد عل وحی
کـــرد: مراکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی، پایـــگاه 
ـــاورزی ـــه کش ـــی در عرص ـــی و مهندس ـــوزش فن ـــی آم  عمل
ـــاورزی در  ـــی کش ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــه س ـــد ک ـــی باش م
ـــوان  ـــه عن ـــایی و ب ـــز را شناس ـــن مراک ـــته ای ای ـــدام شایس اق
همـــکار ســـازمان بـــرای توســـعه و اجـــرای برنامـــه هـــای 

ـــرد.  ـــی گی ـــه کار م ـــوزی ب ـــارت آم مه

وی در خصـــوص معرفـــی مرکـــز تحـــت مدیریـــت خـــود 
گفـــت: ایـــن مرکـــز در زمینـــه هـــای مدیریـــت تلفیقـــی 
 آفـــات بخـــش زراعـــت، باغبانـــی و تولیـــدات گلخانـــه ای
بـــا دارا بـــودن ســـه کارشـــناس در رشـــته تخصصـــی 
 گیاهپزشـــکی در مرکـــز اســـتان در حـــال فعالیـــت مـــی باشـــد.
ـــرش  ـــت پذی ـــوص ظرفی ـــوی در خص ـــد عل ـــید وحی ـــر س دکت
ـــی  ـــل زراع ـــر فص ـــز در ه ـــن مرک ـــزود: ای ـــوز اف ـــارت آم مه
ـــوده  ـــرش نم ـــازمان را پذی ـــای س ـــر از اعض ـــر 10 نف حداکث
ـــکی  ـــه گیاهپزش ـــی الزم را در زمین ـــای مهارت ـــوزش ه و آم

توسعه آموزش های مهارت محور گام مهم برای اشاعه دانش و فناوری های جدید
در بخش کشاورزی می باشد

مدیر مرکز توان افرایی و مهارت آموزی گیاهپزشکی مازندران:

ـــد. ـــی نمای ـــه م ارائ
ـــا ســـازمان  ـــا اشـــاره بـــه همـــکاری دو ســـویه ب وی در ادامـــه ب
ــی  ــت؛ معرفـ ــان داشـ ــاورزی اذعـ ــی کشـ ــام مهندسـ نظـ
ـــته  ـــنجی، رش ـــاز س ـــاس نی ـــر اس ـــز ب ـــه مرک ـــان ب کارشناس
تحصیلـــی و داوطلبانـــه بـــودن مهـــارت آمـــوز بـــوده کـــه 
ـــر را  ـــع ت ـــی جام ـــی و میدان ـــی عمل ـــای تخصص ـــوزش ه آم

بـــه دنبـــال دارد.
ـــارت  ـــز مه ـــاد مراک ـــت؛ ایج ـــوی گف ـــد عل ـــید وحی ـــر س دکت
ـــرده  ـــم ک ـــدار را فراه ـــد و پای ـــتغال مول ـــه اش ـــوزی زمین آم
ـــد. ـــی ده ـــش م ـــگان را افزای ـــش اموخت ـــی دان ـــود اتکای و خ

ـــان تهیـــه  ـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی گیاهپزشـــکی در پای مدی
نشـــریه هـــای فنـــی و تخصصـــی رشـــته هـــای مختلـــف 
بـــرای اســـتفاده کارشناســـان در واحدهـــای تولیـــدی را از 

ـــد. ـــتار ش ـــی خواس ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــوی س س

معرفی کارشناسان به مرکز 

بر اساس نیاز سنجی، رشته تحصیلی و داوطلبانه بودن 

مهارت آموز بوده که آموزش های تخصصی

عملی و میدانی جامع تر را به دنبال دارد
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ـــوه  ـــوص نح ـــق در خص ـــوز موف ـــارت آم ـــن مه ـــه ای در ادام
ـــد  ـــت: بای ـــوزان گف ـــارت آم ـــا مه ـــز ب ـــن مراک ـــکاری ای هم
ـــوزان  ـــارت آم ـــا مه ـــام ت ـــخصی انج ـــتورالعمل مش ـــق دس طب
ـــازمان  ـــه س ـــات را ب ـــور گزارش ـــورت مص ـــده  بص ـــی ش معرف

ـــد. ـــه نماین ـــز ارائ و مرک
ـــای  ـــی دوره ـــزان  اثربخش ـــوص می ـــوری در خص ـــا تیم پرس
مهـــارت امـــوزی یـــادآور شـــد: در صورتـــی آمـــوزش 
ـــر  ـــوز  تاثی ـــارت آم ـــای مه ـــع نیازه ـــت رف ـــردی در جه کارب
ـــوده  ـــتمر  ب ـــورت مس ـــه ص ـــا ب ـــه دوره ه ـــزایی دارد ک ـــه س ب
تـــا زمانـــی کـــه مهـــارت آمـــوز بـــا تجـــارب و روشـــهای 
ـــاال  ـــود را ب ـــه ای خ ـــارت حرف ـــطح مه ـــا س ـــنا ت ـــد آش جدی
بـــرده کـــه ایـــن زمینـــه اشـــتغال دائمـــی کارشناســـان را 

ـــد. ـــی نمای ـــم م فراه
شـــایان ذکـــر اســـت، پرســـا تیمـــوری پـــس از گذرانـــدن 
ـــوان  ـــه عن ـــای الزم، ب ـــارت ه ـــب مه ـــوزی و کس دوره کارآم
ـــه  ـــغول ب ـــکی مش ـــز گیاهپزش ـــن مرک ـــی در ای ـــؤول فن مس

ـــت. ـــده اس کار ش

ـــد. ـــی را دارن ـــای فراوان ـــتی ه ـــارت کاس مه
 کارآمـــوز موفـــق مرکـــز مهـــار آمـــوزی اذعـــان کـــرد: دوره هـــای
ـــه و  ـــا تجرب ـــاتید ب ـــورداری از اس ـــا برخ ـــوزی ب ـــارت آم مه
ـــان  ـــنایی کارشناس ـــن آش ـــه، ضم ـــوزش مســـتقیم در عرص آم
بـــا مشـــکالت و راه حـــل هـــای موجـــود در آن منطقـــه، 
ایـــن دیـــدگاه را در آنهـــا تقویـــت مـــی کنـــد کـــه بـــرای 
ـــد  ـــرش چن ـــه نگ ـــاز ب ـــل نی ـــک معض ـــل ی ـــخیص و ح تش

ـــد. ـــی باش ـــه م جانب

ـــوزی در  ـــارت آم ـــت مه ـــوص کیفی ـــوری در خص ـــا تیم پرس
یـــک واحـــد تولیـــدی گفـــت: انتخـــاب کارآمـــوزان واجـــد 
ـــات آزمایشـــگاهی  ـــه و تخصـــص اســـاتید، امکان شـــرایط، تجرب

ـــت.  ـــروری اس ـــم و ض ـــیار مه ـــه ای بس و عرص
ـــب  ـــر مناس ـــورد نظ ـــرایط م ـــات و ش ـــر امکان ـــزود: اگ وی اف
ـــن  ـــر همی ـــده و ب ـــل نش ـــار حاص ـــورد انتظ ـــج م ـــد، نتای نباش
ـــوزش در  ـــر آم ـــر ام ـــارت ب ـــی و نظ ـــتی ارزیاب ـــاس بایس اس

ـــود. ـــام ش ـــد انج ـــتمر بای ـــور مس ـــه ط ـــز ب ـــن مراک ای

کسب مهارت های فنی در رشته تخصصی تحصیلی عامل مهم در اشتغال و نفوذ دانش
در بخش کشاورزی می باشد

کارآموز موفق در زمینه گیاهپزشکی در مازندران:

ـــوزی  ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــق مرک ـــوز موف کار آم
ـــا و  ـــگاه ه ـــوری در دانش ـــدن دوره تئ ـــس از گذران ـــت: پ گف
ـــته  ـــی در رش ـــارت فن ـــب مه ـــی کس ـــوزش عال ـــات آم موسس
تخصصـــی، عامـــل مهـــم در اشـــتغال و نفـــوذ دانـــش در 

ـــد. ـــی باش ـــاورزی م ـــش کش بخ
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـنم اســـتان، مهنـــدس 
ــگار  ــا خبرنـ ــی بـ ــه اختصاصـ ــوری در مصاحبـ ــا تیمـ پرسـ
ـــا ـــگاه ه ـــا در دانش ـــان عموم ـــت: کارشناس ـــار داش ـــنم اظه  س
ـــر حســـب  ـــه صـــورت تئوریـــک و ب ـــی ب و مراکـــز آمـــوزش عال
ـــی  ـــرا م ـــوری را ف ـــی و تئ ـــائل علم ـــود مس ـــص خ ـــوع تخص ن
ـــل و  ـــه عم ـــه در عرص ـــت ک ـــی اس ـــن در صورت ـــد و ای کارشناسان عموما در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به گیرن

صورت تئوریک و بر حسب نوع تخصص خود مسائل 

علمی و تئوری را فرا می گیرند و این در صورتی است که در 

عرصه عمل و مهارت کاستی های فراوانی را دارند
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هرمزگان

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
تعاونـــی الرو جاســـک ســـنتدرف گفـــت: مراکـــز تـــوان افزایـــی 
ـــع  ـــرورش مناب ـــت و پ ـــاز تربی ـــه س ـــوزی زمین ـــارت آم و مه
انســـانی کارآمـــد و فنـــی و همچنیـــن کاهـــش وابســـتگی 

ـــورهای بیگانـــه مـــی باشـــند. ـــانی از کش ـــه نیـــروی انس ب
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم هرمـــزگان، 
ــی و ــوان افزایـ ــز تـ ــر مرکـ ــج مدیـ ــد گرگیـ ــر محمـ  دکتـ

مهـــارت آمـــوزی ســـنتدرف در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم 
ـــور و  ـــارت مح ـــای مه ـــوزش ه ـــه آم ـــا ارائ ـــت: ب ـــار داش اظه
اجـــرای برنامـــه هـــای مهـــارت آمـــوزی بـــه کارشناســـان 
و اعضـــای ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی شـــاهد 
حضـــور افـــرادی فنـــی و توانمنـــد در واحدهـــای تولیـــدی 
و خدماتـــی خواهیـــم بـــود کـــه یکـــی از نتیجـــه مهـــم و 
ـــش و ـــاعه دان ـــال و اش ـــره وری، انتق ـــش به ـــر آن، افزای  مؤث

فناوی های جدید در واحدهای تولیدی می باشد.

ـــنتدرف  ـــوزی س ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
بـــا قدردانـــی از اقدامـــات ســـازمان نظـــام مهندســـی 
ـــای ـــه ه ـــرای برنام ـــرای اج ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب  کش
 مهـــارت آمـــوزی بـــا مشـــارکت و بهـــره گیـــری از ظرفیـــت های
ـــای  ـــازی واحده ـــه کارکردس ـــرد: دوگان ـــح ک ـــی تصری مردم
تولیـــدی و خدماتـــی، اقـــدام هوشـــمند و مؤثـــر ســـازمان 
ارتقـــای راســـتای  در  کشـــاورزی  مهندســـی   نظـــام 
ـــش گســـتری  ـــان و دان ـــه ای کارشناس ـــای حرف ـــدی ه توانمن

مراکز مهارت آموزی زمینه ساز تربیت منابع انسانی کارآمد و کاهش وابستگی
به نیروی انسانی از کشورهای بیگانه می باشند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت تعاونی الرو جاسک سنتدرف:

ـــدی اســـت. ـــای تولی در واحده
ــوزی،  ــارت آمـ ــی و مهـ ــوان افزایـ ــز تـ ــزود: مراکـ وی افـ
ـــری  ـــدم بکارگی ـــی و ع ـــود اتکای ـــرای خ ـــبی ب ـــت مناس فرص
ـــرمایه  ـــت س ـــن مدیری ـــه و همچنی ـــورهای بیگان ـــرو از کش نی
 در جهـــت افزایـــش و راندمـــان تولیـــد در واحدهـــای

تولیدی می باشد.
دکتـــر گرگیـــج اظهـــار داشـــت: مرکـــز تـــوان افزایـــی و 
ـــنتدرف  ـــک س ـــی الرو جاس ـــرکت تعاون ـــوزی ش ـــارت آم مه
توانایـــی آمـــوزش و توانمنـــد کـــردن متقاضیـــان و دانـــش 
آموختـــگان مرتبـــط را دارا بـــوده و افـــرادی کـــه در ایـــن 
ـــاظ  ـــه لح ـــند ب ـــرده باش ـــی ک ـــوزی را ط ـــز ددوره کارآم مرک
ــن  ــه ای در ایـ ــوده و دغدغـ ــده بـ ــن شـ ــتغال تضمیـ اشـ

خصـــوص نخواهنـــد داشـــت.

مراکز توان افزایی و مهارت آموزی، فرصت مناسبی برای 

خود اتکایی و عدم بکارگیری نیرو از کشورهای بیگانه و 

همچنین مدیریت سرمایه در جهت افزایش و راندمان تولید 

در واحدهای تولیدی می باشد
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مهندســـی کشـــاورزی بـــه صـــورت مســـتمر دوره هـــای 
ـــای  ـــط ه ـــدی و محی ـــای تولی ـــوزی را در واحده ـــارت آم مه
ـــه  ـــرده و دغدغ ـــزار گ ـــات برگ ـــه خدم ـــد و ارائ ـــی تولی واقع
اصلـــی دانـــش آموختـــگان کـــه همـــان کمبـــود فنـــون 

مرتبـــط رشـــته تحصیلـــی اســـت را مرتفـــع ســـازد.

ـــه هـــای ـــه عرص ـــاورزی ب ـــش و اطالعـــات کش ـــال دان  انتق
کشاورزی را دارند.

ـــی  ـــای تجرب ـــارت ه ـــمندی مه ـــه ارزش ـــه ب ـــزود: باتوج وی اف
در کنـــار آمـــوزش دانشـــگاهی، برگـــزاری دوره هـــای 
ـــه  ـــای حرف ـــدی ه ـــت توانمن ـــبب تقوی ـــوزی س ـــارت آم مه
ای کارشناســـان بـــرای فعالیـــت و راه انـــدازی واحدهـــای 

تولیـــدی خواهـــد شـــد.

مهـــارت آمـــوز مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی 
ـــازمان  ـــت: س ـــنتدرف گف ـــک س ـــی الرو جاس ـــرکت تعاون ش
ـــاد و  ـــا ایج ـــی ب ـــع طبیع ـــاورزی و مناب ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــد  ـــتغال مول ـــات اش ـــوزی موجب ـــارت آم ـــز مه ـــعه مراک توس
ـــارت و  ـــای مه ـــار ارتق ـــگان را در کن ـــش اموخت ـــدار دان و پای

ـــت. ـــوده اس ـــم نم ـــی فراه ـــش عمل دان
ـــی  ـــام مهندس ـــازمان نظ ـــی از س ـــا قدردان ـــی ب ـــا کریم علیرض
ــارت  ــی و مهـ ــوان افزایـ ــای تـ ــزاری دوره هـ ــرای برگـ بـ
آمـــوزی، عنـــوان کـــرد: انتظـــار مـــی رود ســـازمان نظـــام 

توان افزایی و مهارت آموزی اساسی ترین راه ورود افراد توانمند و کارآفرین
به عرصه های تولید می باشد

مهارت آموز موفق مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت تعاونی الرو جاسک سنتدرف:

ــارت  ــی و مهـ ــوان افزایـ ــز تـ ــق مرکـ ــوز موفـ ــارت آمـ مهـ
آمـــوزی شـــرکت تعاونـــی الرو جاســـک ســـنتدرف گفـــت: 
تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی اساســـی تریـــن راه ورود 
ـــد و در  ـــای تولی ـــه ه ـــه عرص ـــن ب ـــد و کارآفری ـــراد توانمن اف
ـــش  ـــتغال و افزای ـــادی، اش ـــکالت اقتص ـــش مش ـــت کاه نهای

بهـــره وری در عرصـــه هـــای کشـــاورزی مـــی باشـــد.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم هرمـــزگان، 
مهنـــدس علیرضـــا کریمـــی، کارآمـــوز مرکـــز تـــوان 
افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی ســـنتدرف در گفتگـــوی 
ــوان  ــز تـ ــت: مراکـ ــار داشـ ــنم اظهـ ــا سـ ــی بـ اختصاصـ
ــاء و  ــی در ارتقـ ــش مهمـ ــوزی نقـ ــارت آمـ ــی و مهـ افزایـ

باتوجه به ارزشمندی مهارت های تجربی در کنار آموزش 

دانشگاهی، برگزاری دوره های مهارت آموزی سبب تقویت 

توانمندی های حرفه ای کارشناسان برای فعالیت و راه 

اندازی واحدهای تولیدی خواهد شد
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مدیـــر مراکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
معرفـــی  گفـــت:  قشـــم   شـــکیل  مروایـــد  تعاونـــی 
اعضـــای ســـازمان بـــرای مهـــارت آمـــوزی ســـبب تولیـــد 
ــدی ــای تولیـ ــد هـ ــالم در واحـ ــول سـ ــوراک و محصـ  خـ

مرتبط می گردد.
ــتان،  ــنم اسـ ــانی سـ ــالع رسـ ــگاه اطـ ــزارش پایـ ــه گـ بـ

ــی و  ــوان افزایـ ــز تـ ــر مرکـ ــعیدو، مدیـ ــژاد باسـ ــد نـ خالـ
مهـــارت آمـــوزی در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا خبرنـــگار 
هـــای دوه  نقـــش  و  ضـــرورت  خصـــوص  در   ســـنم 
ـــت:  ـــان گف ـــدی کارشناس ـــای توانم ـــوزی در ارتق ـــارت آم مه
بـــا عنایـــت بـــه اینکـــه تولیـــد خـــوراک مرغـــوب بـــرای 
ـــی در  ـــر مـــی باشـــد مهـــارت کاف ـــد محصـــول ســـالم موث تولی
ـــه محصـــول ـــا منجـــرب ب ـــه و نهایت ـــث تجرب ـــه باع ـــن زمین  ای

با کیفیت می گردد.

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی مرواریـــد 
ـــرای  ـــز ب ـــن مرک ـــرش ای ـــت پذی ـــم افزود:ظرفی ـــکیل قش ش
مهـــارت آمـــوز محـــدود بـــوده و مهـــارت آمـــوز بایســـتی 

آمـــوزش هـــای مذکـــور را طـــی نمایـــد.
ــوال  ــه سـ ــخ بـ ــه در پاسـ ــعیدو در ادامـ ــژاد باسـ ــد نـ خالـ
ــده از  ــی شـ ــوزان معرفـ ــارت آمـ ــز از مهـ ــارات مرکـ انتظـ
ســـوی ســـازمان اذعـــان کـــرد: دقـــت کافـــی در مراحـــل 
ـــود  ـــود بهب ـــه موج ـــنهاداتی ک ـــه پیش ـــوراک و ارائ ـــاخت خ س

فراینـــد شـــده مـــورد انتظـــار ایـــن مرکـــز مـــی باشـــد.

مهارت آموزی سبب تولید خوراک و محصول سالم در واحد های تولیدی مرتبط می گردد

مدیر مجموعه مراکز مهارت آموزی و توان افزایی شرکت تعاونی مرواید شکیل قشم:

اقدامـــات  از  قدردانـــی  ضمـــن  کـــرد:  تصریـــح  وی 
ــا،  ــدور مجوزهـ ــهیل صـ ــوص تسـ ــده در خصـ ــام شـ انجـ
انتظـــار مـــی رود ســـازمان نظـــام مهندســـی بـــه عنـــوان 
بزرگتریـــن تشـــکل حرفـــه ای بخـــش کشـــاورزی کشـــور 
 همـــواره پیگـــری کننـــده تســـریع در اخـــذ مجـــوز
ـــه ـــی ب ـــای مردم ـــرمایه ه ـــدی و ورود س ـــای تولی ـــد ه  واح

تولید باشد.
شـــایان ذکـــر اســـت، شـــرکت تعاونـــی مروایـــد بـــه 
صـــورت زنجیـــره تولیـــد بـــوده و از واحدهـــای تکثیـــر و 
پـــرورش میگـــو، کارخانـــه خـــوراک آبزیـــان و همچنیـــن 
ســـردخانه و بســـته بنـــدی متشـــکل و هـــر واحـــد دارای 
ـــام  ـــازمان نظ ـــوزی از س ـــارت ام ـــی و مه ـــوان افزای ـــوز ت مج
ــر  ــوده و هـ ــی بـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــی کشـ مهندسـ
ـــوزی ـــارت آم ـــای مه ـــه ه ـــزا برنام ـــورت مج ـــه ص ـــد ب  واح

را اجرا می نماید.

انتظار می رود سازمان نظام مهندسی به عنوان بزرگترین 

تشکل حرفه ای بخش کشاورزی کشور همواره پیگری کننده 

تسریع در اخذ مجوز واحد های تولیدی و ورود سرمایه های 

مردمی به تولید باشد.
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ـــی  ـــل از معرف ـــوزان را قب گفـــت: انتظـــار مـــی رود مهـــارت آم
بـــه مراکـــز مهـــارت آمـــوزی توجیـــه نماینـــد تـــا ضمـــن 
ـــی در  ـــت کاف ـــه و دق ـــاط کاری، توج ـــم و انضب ـــت نظ رعای

ـــند. ـــته باش ـــط را داش ـــون مرتب ـــوم و فن ـــری عل یادگی

ـــز  ـــوده و مراک ـــاس ب ـــیار حس ـــه بس ـــن حرف ـــه ای ـــا ک از آنج
شـــاغل در ایـــن کســـب و کار کـــم مـــی باشـــند مهـــارت 

آمـــوزی فقـــط در کارگاه قابـــل انجـــام اســـت.
ــی  ــوان افزایـ ــز تـ ــن مرکـ ــت ایـ ــوص ظرفیـ وی در خصـ
و مهـــارت آمـــوزی بـــرای پذیـــرش مهـــارت آمـــوزان 
ایـــن  کار  حساســـیت  دلیـــل  بـــه  داشـــت:  اظهـــار 
یـــک پذیـــرش  بـــه  قـــادر  فقـــط  ماهیانـــه   مرکـــز 

مهارت آموز می باشد.

بـــا  آمـــوزی  مهـــارت  مرکـــز  همـــکاری  نحـــوه  وی 
 ســـازمان نظـــام مهندســـی مطلـــوب ارزیابـــی کـــرد
ـــه،  ـــن حرف ـــودن ای ـــاری ب ـــل تج ـــه دلی ـــرد: ب ـــح ک و تصری
ــه  ــارت آموختـ ــی رود مهـ ــار مـ ــوزان انتظـ ــارت آمـ از مهـ
ــور  ــی آب شـ ــان خوراکـ ــر ماهیـ ــط در تکثیـ ــده را فقـ شـ
ــی ــان زینتـ ــر ماهیـ ــت تکثیـ ــد و وارد صنعـ ــه کار ببرنـ  بـ

آب شور نشوند.
ـــازمان  ـــز از س ـــن مرک ـــارات ای ـــه انتظ ـــاره ب ـــا اش ـــد ب نیرومن
ــتان  ــی اسـ ــع طبیعـ ــاورزی و منابـ ــی کشـ ــام مهندسـ نظـ

مراکز مهارت آموزی همزمان با توسعه تولید و افزایش بهره وری
به تربیت نیروی انسانی ماهر نیز می پردازند

مدیر مرکز توان افزایی و مهارت آموزی شرکت تبسم ساحل قشم:

مدیـــر مرکـــز تـــوان افزایـــی و مهـــارت آمـــوزی شـــرکت 
ــارت آمـــوزی  ــز مهـ تبســـم ســـاحل قشـــم گفـــت: مراکـ
همزمـــان بـــا توســـعه تولیـــد و افزایـــش بهـــره وری بـــه 

تربیـــت نیـــروی انســـانی ماهـــر نیـــز مـــی پردازنـــد.
ســـنم  رســـانی  اطـــالع  پایـــگاه  گـــزارش  بـــه 
نیرومنـــد محمـــد  مهنـــدس  هرمـــزگان،   اســـتان 
در گفتگـــوی اختصاصـــی بـــا ســـنم ضمـــن اشـــاره 
بـــه معرفـــی مرکـــز تحـــت مدیریـــت خـــود اظهـــار 
داشـــت: شـــرکت تبســـم ســـاحل قشـــم از ســـال 1394 
فعالیـــت خـــود را در زمینـــه تکثیـــر و پـــرورش ماهیـــان 
زینتـــی آب شـــوردر جزیـــره قشـــم آغـــاز کـــرده اســـت 
 و در حـــال حاضـــر تعـــداد افـــراد شـــاغل در ایـــن مرکـــز

5 نفر می باشد.
ــا اشـــاره بـــه ضـــرورت و نقـــش دوره هـــای  نیرومنـــد بـ
ـــت:  ـــان گف ـــدی کارشناس ـــای توانمن ـــوزی در ارتق ـــارت آم مه

به دلیل تجاری بودن این حرفه

از مهارت آموزان انتظار می رود مهارت آموخته شده

را فقط در تکثیر ماهیان خوراکی آب شور به کار ببرند و وارد 

صنعت تکثیر ماهیان زینتی آب شور نشوند
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یزد

مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی خاتـــم رز در یـــزد گفـــت: 
مهـــارت آمـــوزی و تـــوان افزایـــی عامـــل انتقـــال دانـــش 
ـــره وری در  ـــش به ـــرای افزای ـــگان ب ـــش آموخت ـــه دان ـــی ب فن

واحدهـــای تولیـــدی اســـت.
ـــزد،  ـــتان ی ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ـــا  ـــی ب ـــوی اختصاص ـــودی در گفتگ ـــدس روح اهلل محم مهن
ســـنم، اظهـــار داشـــت: مهـــارت آمـــوزی و بـــه اصطـــالح 
ـــی  ـــری عمل ـــرای یادگی ـــن روش ب ـــردن بهتری ـــاگردی ک ش
ـــا  ـــب و کاره ـــرای کس ـــت و ب ـــوری اس ـــش تئ ـــار دان در کن

ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــه هم ـــه را ب ـــن نتیج ـــون بهتری تاکن
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی خاتـــم رز دربـــاره زمینـــه 
فعالیـــت ایـــن مرکـــز، گفـــت: تولیـــد گل هـــای شـــاخه 
ـــز  ـــن مرک ـــت ای ـــه فعالی ـــک زمین ـــه روش هیدروپونی ـــده ب بری
ـــار  ـــر کشـــت دو هکت ـــا ســـطح زی ـــال حاضـــر ب اســـت و در ح
ـــن روش در کشـــور هســـتیم  ـــا ای ـــده ب ـــد کنن ـــن تولی بزرگتری

ـــوری و  ـــد رز، رز مینیات ـــده مانن ـــاخه بری ـــای ش ـــه گل ه ک
ــک در  ــت هیدروپونیـ ــه روش کشـ ــدی را بـ ــروس هلنـ عـ

ـــم. ـــی دهی ـــرورش م ـــه ای پ ـــط گلخان محی
نفـــر  ایـــن گلخانـــه در هـــر دوره دو  افـــزود: در  وی 
ــه  ــتند کـ ــت هسـ ــغول فعالیـ ــوز مشـ ــناس کارآمـ کارشـ
ـــه آنهـــا ـــوزی را ب ـــن مرکـــز مهـــارت آم ـــت هـــای ای  فعالی

آموزش می دهیم.

ــارت  ــای مهـ ــرورت و نقـــش دوره هـ ــوص ضـ وی در خصـ
آمـــوزی در ارتقـــای توانمنـــدی کارشناســـان بیـــان کـــرد: 
مهـــارت آمـــوزی و بـــه اصطـــالح شـــاگردی کـــردن 
بهتریـــن روش بـــرای یادگیـــری عملـــی در کنـــار تئـــوری 
ـــه  ـــن نتیج ـــون بهتری ـــا تاکن ـــب و کاره ـــرای کس ـــت و ب اس
ـــه ـــه هم ـــه ب ـــوری ک ـــه ط ـــت ب ـــته اس ـــراه داش ـــه هم  را ب
عالقـــه منـــدان ایـــن کســـب و کار توصیـــه مـــی کنیـــم حتمـــا 
ـــدی  ـــک واحـــد تولی ـــک ســـال در ی ـــدازی آن ی ـــل از راه ان قب
ـــا اصـــول کار آشـــنا شـــوند  ـــرده و ب ـــت ک ـــک فعالی هیدروپونی
ـــوز  ـــارت آم ـــری مه ـــه کارگی ـــرای ب ـــه ب ـــه اینک ـــه ب ـــا توج و ب

مهارت آموزی عامل انتقال دانش فنی به دانش آموختگان
برای افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی است

مدیر مرکز مهارت آموزی خاتم رز در یزد:

محدودیتـــی نداریـــم اگـــر بیـــن 6 تـــا8 کارآمـــوز بـــه کار 
ـــت. ـــم داش ـــری خواهی ـــان بهت ـــوند راندم ـــه ش گرفت

ــام  ــازمان نظـ ــار از سـ ــاره انتظـ ــودی دربـ مهنـــدس محمـ
ـــازمان  ـــد س ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــت: ب مهندســـی کشـــاورزی گف
ـــوزی را در  ـــتر کار آم ـــد بیش ـــاورزی بای ـــی کش ـــام مهندس نظ
ـــا  ـــل کارفرم ـــم تمای ـــه علیرغ ـــد چراک ـــغ کن ـــه تبلی ـــن حرف ای
ـــده  ـــادی دی ـــتقبال زی ـــوزی اس ـــارت آم ـــودن مه ـــگان ب و رای
نمـــی شـــود همچنیـــن ســـازمان در زمینـــه همراهـــی بـــا 
کارآمـــوزان و ایجـــاد دلگرمـــی بـــرای آنهـــا مـــی توانـــد 
ـــت  ـــوه فعالی ـــد و نح ـــه ده ـــتری ارائ ـــی بیش ـــات حمایت اقدام
ـــت  ـــه اهمی ـــوز ب ـــا کار آم ـــد ت ـــری کنن ـــوزان را پیگی کارآم

ـــود. ـــف ش ـــری واق ـــت یادگی ـــز و اهمی ـــور در مرک حض

سازمان در زمینه همراهی با کارآموزان و ایجاد دلگرمی برای 

آنها می تواند اقدامات حمایتی بیشتری ارائه دهد و نحوه 

فعالیت کارآموزان را پیگیری کنند تا کار آموز به اهمیت حضور 

در مرکز و اهمیت یادگیری واقف شود
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 مرکز مهارت آموزی چیست، بیان کرد: آموزش ها و مهارت هایی
که برای کارآموز در نظر می گیرند به صورت طبقه بندی شده، 
زمان بندی شده، منسجم، منظم، پیوسته و بصورت مدون و 
با  متناسب  هایی  مسئولیت  سپردن  همچنین  باشد.  روزانه 
ارائه شود.عالوه  آموزشهای مرکز و سطح سواد علمی کارآموز 
بر آن بیشتر نکات و موضوعاتی که کاربردی تر هستند )با توجه 
به تجربه شخصی کارآفرین در این حرفه و مرکز( را سرفصل 
آموزشها قرار بدهند و در نهایت چون کارآموزان به دنبال نتایج و 
خروجی مفید از این مراکز هستند، لذا این مراکز از ابتدا امر این 

مورد را مد نظر قرار بدهد.
وی انتظارات مهارت آموزان از سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
با کارآموز، به نحوی که در طول دوره  ارتباط موثر  را داشتن 
کارآموزی کیفیت و چگونگی آموزشهای این مراکز را از طریق 
کارآموز به صورت دوره ای ارزیابی نمایند، اطالع رسانی بیشتر 
در مورد این مراکز به فارغ التحصیالن و افراد جویای ارتقا سطح 
دانش عملی و تهیه یک سرفصل آموزشی برای این مراکز )هر 
مرکز متناسب با فعالیتی که دارد( می تواند از جمله اقدامات 

موثر سازمان برای مهار ت آموزان باشد.
این مهارت آموز اثر بخشی دوره مهارت آموزی در این مرکز را 
مفید دانست و اظهار داشت: عالوه بر کسب مهارت تا حدودی 
این مرکز  را در  کار  بازار  به  وارد شدن  و  چگونگی کارآفرینی 
فراگرفته ام و از سوی دیگر انجام فعالیت های عملی هر روزه باعث 
 ارتقا اثر بخشی این مهارتها در  دانش عملی اینجانب بوده است.

شایان ذکر است: مهندس هستی بیدکی پس از گذراندن دوره مهارت 
 آموزی در مرکز مهارت آموزی خاتم رز مشغول به فعالیت شده است.

که  آنجایی  از  گفت:  کارشناسان،  توانمندی  ارتقای  در  آموزی 
روی  بر  بیشتر  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاهها  تمرکز 
باشد،  می  کمی  بصورت  علمی  دروس  و  تئوری  آموزش های 

ضرورت و وجود این دوره ها امری اجتناب ناپذیر است.

آموزی طی  به کیفیت دوره مهارت  ادامه  در  بیدکی  مهندس 
شده در مرکز مهارت آموزی اشاره کرد و افزود: چون این مرکز 
بیشتر به دنبال تقویت مهارت های پایه تا پیشرفته با رویکرد 
کارآفرینی و اشتغال زایی بوده است از این رو کیفیت این دوره 

مهارت آموزی در این مرکز را باال ارزیابی می کنم. 
وی نحوه همکاری مرکز مهارت آموزی با مهارت آموزان را بسیار 
عالی دانسته به نحوی که ابتدا به اعالم درخواست مهارت آموز 
به سازمان نظام مهندسی کشاورزی اقدام کرده و در طول دوره 
آموزشی از جمله توانمند سازی مهارت آموز در اصول و روشهای 
کار در حد متعارف همکاری های الزم را انجام داده اند لذا این 
مرکز را یکی از مراکز با کیفیت باالی آموزشی میدانم و از آنها 

به دلیل همراهی ها قدر دانی می کنم.
این مهارت آموز در پاسخ به اینکه انتظارات مهارت آموزان از 

مهارت آموزی موتور محرک ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می باشد

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی هیدروپونیک گل خاتم یزد:

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی هیدروپونیک گل خاتم یزد 
گفت: مهارت آموزی به عنوان موتور محرک ایجاد اشتغال و حل 
 معضل بیکاری و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می باشد.
آموز  مهارت  یزد،  استان  سنم  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
این مرکز نقش دوره های مهارت آموزی در موفقیت شغلی را  
ملموس دانست و اظهار داشت: عالوه بر آن نیاز روز بازار کار 
را بصورت  و کاردان که مستقیما حرفه ها  افراد متخصص  به 
 عملی و کیفی فرا می گیرند بسیار محسوس است چون در این
ها، چالش  عملیاتی،  کارهای  با  مستقیما  کارشناس  ها   دوره 
این  از  می شود  مواجه  عمال  کار  های  موفقیت  و  ها  شکست 
کسب را  کار  بازار  به  ورود  برای  الزم  تخصص  حدی  تا   رو 
می کند لذا وجود این دوره ها در ارتقای سطح دانش و توانمندی 

کارشناسان ضروری هستند.
هیدروپونیک مرکز  آموز  مهارت  بیدکی  هستی   مهندس 
خاتم رز در پاسخ به سوال ضرورت و نقش دوره های مهارت 

از آنجایی که تمرکز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 

بیشتر بر روی آموزش های تئوری و دروس علمی بصورت 

کمی می باشد، ضرورت و وجود این دوره ها

امری اجتناب ناپذیر است
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ـــی زاده  ـــوزی خالق ـــارت آم ـــی و مه ـــوان افزای ـــز ت ـــر مرک مدی
گفـــت: کارشناســـان بـــا گذرانـــدن دوره مهـــارت آمـــوزی 
ــه ــدی بـ ــد تولیـ ــدازی واحـ ــرای راه انـ ــی بـ ــه کافـ  تجربـ

دست می آورند.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ســـنم اســـتان 
یـــزد، محمدحســـین خالقـــی زاده دربـــاره نـــوع فعالیـــت 
ایـــن مرکـــز بـــه عنـــوان یکـــی از مراکـــز موفـــق مهـــارت 
ــی  ــر دولتـ ــز غیـ ــت: مرکـ ــزد، گفـ ــتان یـ ــوزی در اسـ آمـ

ـــی،  ـــخه نویس ـــه نس ـــی زاده در زمین ـــوزی خالق ـــارت آم مه
ــاورزی ــود کشـ ــذر و کـ ــم، بـ ــندگی سـ ــاوره و فروشـ  مشـ

فعالیت دارد.
مدیـــر مرکـــز مهـــارت آمـــوزی مهنـــدس خالقـــی زاده تســـهیل 
ـــد  ـــز و تمدی ـــاز مرک ـــورد نی ـــه هـــاي م ـــد پروان صـــدور و تمدی
ـــارات  ـــی از انتظ ـــز را یک ـــرداري مرک ـــره ب ـــه به ـــگان پروان رای
ــی  ــام مهندسـ ــازمان نظـ ــوزی از سـ ــارت آمـ ــز مهـ مراکـ

ـــرد. ـــوان ک ـــاورزی عن کش

مدیـــر ایـــن مرکـــز افـــزود:  ایـــن مجموعـــه بـــا هـــدف 
ارتقـــا ســـطح زیـــر کشـــت گلخانـــه ای و افزایـــش 
کیفیـــت محصـــوالت کشـــاورزی از طریـــق مشـــاوره بـــه 
 گلخانـــه داران و کشـــاورزان بـــا تعـــداد 3 کارشـــناس

خدمت رسانی می کند.
 وی ارتقـــای توانمنـــدی کارشناســـان بـــا شـــرکت در دوره هـــای
مهـــارت آمـــوزی را ضـــروری دانســـت و اظهـــار داشـــت: 
ــارت  ــش مهـ ــث افزایـ ــوزی باعـ ــارت آمـ ــای مهـ دوره هـ
ــت در  ــد فعالیـ ــه قصـ ــرادی کـ ــالن  و  افـ ــارغ التحصیـ فـ

کارشناسان با گذراندن دوره مهارت آموزی تجربه کافی برای راه اندازی
واحد تولیدی به دست می آورند

مدیر مرکز مهارت آموزی خالقی زاده:

ـــا  ـــان ب ـــود و کارشناس ـــی ش ـــد، م ـــاورزی را دارن مشـــاغل کش
ـــت  ـــه دس ـــی ب ـــه کاف ـــوزی تجرب ـــارت آم ـــدن دوره مه گذران

مـــی آورنـــد.
 مهنـــدس خالقـــی زاده ظرفیـــت ایـــن مرکـــز بـــرای

مهـــارت آمـــوزی را ســـه نفـــر عنـــوان کـــرد و بـــه نحـــوه 
ــازمان  ــا سـ ــوزی بـ ــارت آمـ ــز مهـ ــن مرکـ ــکاری ایـ همـ
ـــارت  ـــز از مه ـــارات مرک ـــاورزی و انتظ ـــی کش ـــام مهندس نظ
ــد  ــوزان بایـ ــارت آمـ ــزود: مهـ ــرد و افـ ــاره کـ ــوزان اشـ آمـ
ــز  ــده توســـط مرکـ ــه آموزشـــي تعییـــن شـ طبـــق برنامـ
ـــت  ـــی را بدس ـــه کاف ـــا تجرب ـــد ت ـــل کنن ـــوزي عم ـــارت آم مه
ـــازمان  ـــز از س ـــارات مرک ـــه انتظ ـــن در زمین ـــد همچنی آورن
نظـــام مهندســـی کشـــاورزی تســـهیل صـــدور و تمدیـــد 
ـــز در  ـــارکت دادن مرک ـــز، مش ـــاز مرک ـــورد نی ـــاي م ـــه ه پروان
ـــور و  ـــارت مح ـــي مه ـــاي آموزش ـــه ه ـــري برنام ـــم گی تصمی
ـــد  ـــی توان ـــره م ـــم به ـــهیالت ک ـــت تس ـــراي دریاف ـــي ب معرف

بهتریـــن همـــکاری بـــا مراکـــز مهـــارت آمـــوزی باشـــد.

 این مجموعه با هدف ارتقای سطح زیر کشت گلخانه ای 

و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی از طریق مشاوره به 

گلخانه داران و کشاورزان با تعداد سه کارشناس

خدمت رسانی می کند
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ــت ــه از دوره بدسـ ــی کـ ــا مهارتـ ــش بـ ــم و دانـ ــا علـ  تـ
می آید ادغام شود.

شـــایان ذکـــر اســـت، مهنـــدس هانـــی خضـــری پـــس از 
گذرانـــدن دوره مهـــارت آمـــوزی در مرکـــز تـــوان افزایـــی 
ــه فعالیـــت ــغول بـ ــی زاده، مشـ ــوزی خالقـ ــارت آمـ  و مهـ

شده است.

ــتن  ــار گذاشـ ــح داد: در اختیـ ــکل توضیـ ــن شـ ــه ایـ را بـ
ـــارت  ـــت مه ـــوزان و هدای ـــارت آم ـــه مه ـــی ب ـــات کاف تجربی
ـــوب از دوره،  ـــارت خ ـــه و مه ـــت آوردن تجرب ـــوز در بدس آم
انتظـــار مهـــارت آمـــوز از مرکـــز مهـــارت آمـــوزی اســـت.

ـــام  ـــازمان نظ ـــوزان از س ـــارت آم ـــارات مه ـــه  انتظ ـــری ب خض
ـــه  ـــت و ب ـــزود: حمای ـــرد و اف ـــاره ک ـــاورزی اش ـــی کش مهندس
کارگیـــری مهـــارت آمـــوزان، اشـــتغال زایـــی، ارائـــه تســـهیالت 
ـــدن  ـــه ش ـــب و کار، بیم ـــدازی کس ـــرای راه ان ـــره ب ـــم به ک
از طـــرف ســـازمان طـــی دوره و ارائـــه خدمـــات بیمـــه ای 
نیـــز از خواســـته هـــای مهـــارت آمـــوز از ســـازمان نظـــام 

ـــت. ـــاورزی اس ـــی کش مهندس
ایـــن مهـــارت آمـــوز در پاســـخ بـــه اینکـــه دوره مهـــارت 
ـــه ای  ـــای حرف ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق ـــوزی در اش آم
ـــر  ـــوده، گفـــت: دوره مهـــارت آمـــوزی اث ـــر ب شـــما چقـــدر موث
ـــا ـــدی ه ـــای توانمن ـــتغال و ارتق ـــادی در اش ـــتقیم و زی  مس
ــای  ــدی هـ ــردن توانمنـ ــود کـ ــرای نمـ ــن دوره بـ دارد ایـ
هـــر فـــرد فـــارغ التحصیـــل دانشـــگاهی الزم اســـت 

آموزش مهارت و فناوري یکي از ارکان اصلي توانمندسازي سرمایه های انساني و 
امکان ثروت آفریني و اشتغالزایي است

مهارت آموز موفق مرکز مهارت آموزی خالقی زاده در یزد:

ــرورت و  ــاره ضـ ــی زاده در بـ ــز خالقـ ــوز مرکـ ــارت آمـ مهـ
ـــدی  ـــای توانمن ـــوزی در ارتق ـــارت آم ـــای مه ـــش دوره ه نق
ـــي از  ـــاوري یک ـــارت و فن ـــوزش مه ـــت: آم ـــان، گف کارشناس
ارکان اصلـــي توانمندســـازي ســـرمایه انســـاني و امـــکان ثـــروت 
ـــا  ـــي رود. کارشناســـان ب ـــه شـــمار م ـــي و اشـــتغالزایي ب آفرین
شـــرکت در دوره مهـــارت آمـــوزی تجربـــه ای الزم کـــه منجـــر 

ـــد. ـــی آورن ـــت م ـــود را بدس ـــی ش ـــتغال م ـــر اش ـــه ام ب
ـــزد،  ـــتان ی ـــنم اس ـــانی س ـــالع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ب
ــت دوره  ــه کیفیـ ــخ بـ ــری در پاسـ ــی خضـ ــدس هانـ مهنـ
ـــت  ـــان کرد:کیفی ـــز ، بی ـــده در مرک ـــی ش ـــوزی ط ـــارت آم مه
ــه  ــی کـ ــت از آنجایـ ــوده اسـ ــوب بـ ــده خـ ــی شـ دوره طـ
ــه  ــه در دوره بـ ــی کـ ــب مهارتـ ــات و کسـ ــال تجربیـ انتقـ
 دســـت آمـــد نشـــان از کیفیـــت بـــاال و خـــوب دوره

مهارت آموزی است.
 وی نحـــوه ی همـــکاری مرکـــز مهـــارت آمـــوزی بـــا
مهـــارت آمـــوزان و انتظـــارات مهـــارت آمـــوزان از مرکـــز 

در اختیار گذاشتن تجربیات کافی به مهارت آموزان

و هدایت مهارت آموز در بدست آوردن

تجربه و مهارت خوب از دوره 

انتظار مهارت آموز از مرکز مهارت آموزی است
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افزایی مهندسی دامپروری  توان  مدیر مرکز مهارت آموزی و 
نمونه سازیسنا گفت: آموزش های ارائه شده در مراکز آموزش 

عالی جنبه تئوری داشته و نیاز بازار کار را پوشش نمی دهد.
به گزارش پایگاه اطال ع رسانی سنم استان یزد، مرضیه فشایی 
درباره اهمیت مهارت آموزی گفت: الزم است کارشناسان جهت 
به  بازآموزی  همچنین  کاربردی  و  فنی  دانش  سطح  ارتقای 

صورت برنامه ریزی شده و پیوسته در کالس های مهارت آموزی 
شرکت کنند.

وی افزود: مرکز مهارت آموزی و توان افزایی مهندسی دامپروری 
نمونه ساز یسنا در زمینه مشاوره در تغذیه و مدیریت تجهیز و 
راه اندازی واحد ها، نظارت بر ساخت و تولید و تهیه سایت پالن 
اجرایی و طرح توجیهی فنی و اقتصادی واحد های دام و طیور 
 همچنین برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی فعالیت دارد.

افزایی مهندسی دامپروری  توان  مدیر مرکز مهارت آموزی و 
اینکه دروس دانشگاهی  به  نمونه ساز یسنا تصریح کرد: نظر 
به صورت تئوری بوده و تمامی تخصص های الزم به صورت 
ارتقای  کارشناسان جهت  است  لذا الزم  نمی شود  ارائه  کامل 
صورت  به  بازآموزی  همچنین  کاربردی  و  فنی  دانش  سطح 
برنامه ریزی شده و پیوسته در کالس های مهارت آموزی شرکت 

کنند.
وی درباره روند به کارگیری مهارت آموز در این مرکز اظهار 
در  آموزان  مهارت  نیاز،  مورد  مطالب  آموزش  از  بعد  داشت: 
عملی  و  آزمایشی  صورت  به  شده  دیده  آموزش  های  زمینه 

 آموزش های ارائه شده در مراکز آموزش عالی جنبه تئوری داشته
و نیاز بازار کار را پوشش نمی دهد

مدیر مرکز مهارت آموزی و توان افزایی مهندسی دامپروری نمونه سازیسنا:

برای مرکز  بنابراین ظرفیت خاصی  مشغول به کار می شوند 
تعریف نشده است.

مدیر این مرکز درباره همکاری با سازمان بیان کرد: همکاری 
مرکز با سازمان نظام مهندسی کشاورزی یزد به صورت استفاده 

از فضای آموزشی و امکانات رفاهی بوده است.
فشایی به اهمیت ارتباط بیشتر و مستمر با سازمان اشاره کرد و 
افزود: این ارتباط مستمر در زمینه موضوعات دوره های آموزشی،  
باشد. می  غیره  و  ها  کالس  برگزاری  تاریخ  زمان،   مدرس، 

جهت  هماهنگی  همچنین  ها،  هزینه  کاهش  در  گفت:  وی 
ما  انتظارات  از  استانی  برون  طیور  و  دام  واحدهای  از  بازدید 

نسبت به سازمان نظام مهندسی کشاورزی است.
بازدیدهای  برگزاری  کرد:  عنوان  پایان  در  مرکز  این  مدیر 
از  تیم هایی  و تشکیل  از کشور  استانی همچنین خارج  برون 
و  دیدن  آموزش  منظور  به  آنها  اعزام  و  استانی  کارشناسان 

ارتقای سطح دانش، مورد انتظار است.

الزم است کارشناسان جهت ارتقای سطح دانش فنی و 

کاربردی و همچنین بازآموزی به صورت برنامه ریزی شده و 

پیوسته در  دوره های مهارت آموزی شرکت کنند
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