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نشست صمیمی معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان 
 ای در دیدار با کارکنان استان تهرانآموزش فنی و حرفه 
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در راستای فرهنگ مهارت در صنعت خودرو سازی در سال حماسه اقتصادی وتوسعه 

 فرهنگ کار و مهارت آموزی صورت گرفت:

 از خط تولید شرکت خودروسازی پارس خودرو  بازدید 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسالمی: حضور با 
 

افتتاح کارگاه آموزش محصول محور رشته ساخت و نصب درب و پنجره دو جداره  
(UPVC)  

 

 

 

http://www.tehrantvto.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=149&newsview=1394
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 معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حضور با 
 

 استان تهران  آموزش فنی و حرفه ای مراسم تجلیل از مربیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با حضور ریاست سازمان آموزس فنی وحرفه ای کشور صورت پذیرفت
 
 پژوهشگر استان تهران اناهداء لوح تقدیر به کارشناس
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 در راستای توسعه آموزشهای محصول محور صورت گرفت؛
 

کارگاه آموزشی و تولیدی محصول محور در راستای  081افتتاح همزمان 
 سیاستهای جدید سازمان با شعار آموزش، تولید، بازاریابی و فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندار تهران: 

 

 اهداء لوح تقدیر به مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران
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اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان  کارآفریناننمایشگاه دستاوردهای برگزاری 
 تهران در نمایشگاه بین المللی 

 

 

 

 گامی دیگر در راستای تحقق حماسه اقتصادی؛ 
 

افتتاح نخستین مرکز تخصصی آموزش های فنی و حرفه ای همراه با 
 شهر قدسگلدیران در تجهیزات شرکت 
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 همایش گفتمان امام و رهبری در حسینیه جماران 

 

 در آستانه ی سالروز شهادت حضرت موسی کاظم )ع( صورت پذیرفت: 

 

 (در مراسم غبارروبی حرم مطهر امام زاده صالح )ع
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 در بازدید از گروه صنعتی بوتان 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 در راستای تحقق حماسه اقتصادی 

 

 افتتاح نخستین کارگاه تخصصی تولیدی آموزشی محصول محور صنعت پوشاک
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 در راستای توسعه فرهنگ کار آموزش های مهارتی محصول محور صورت گرفت 

 

 برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف در شهرستان پردیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آستانه هفته ملی مهارت صورت پذیرفت

 

 نبرگزاری نخستین جشنواره پیرایش مردانه در استان تهرا
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 گذر مهارتی رایگان صورت پذیرفت  033در راستای اجرای طرح 
 

در و مراقبت و زیبایی برگزاری نخستین گذر مهارتی آموزش رایگان هنرهای دستی و مشاغل خانگی 
 استان تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در برنامه زنده حرف حساب شبکه 
 یک سیما:
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  همایش همگرایی و صنعتی برگزاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجلیل از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران
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 در آموزش فنی وحرفه ای تهران صورت گرفت

 

 هزار فقره مجوز مشاغل خانگی 6صدور بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز هتلداری و گردشگری اقدسیه استان تهران برگزار شد؛

 

نشست هم اندیشی راهکارهای ترویج فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی با همکاری رسانه های ارتباط 

 جمعی
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تجلیل از آزادگان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با حضور رئیس سازمان آموزش فنی و 
 حرفه ای کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در مصاحبه خبری شبکه بازار: 

 

  حمایت از نخبگان و پیشکسوتان مهارت آموزی اولویت کار ماست
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 در هفته ملی مهارت 
 

برگزاری سومین نمایشگاه دستاورها، ابداعات و اختراعات رباتیک با همکاری مشترک آموزش فنی و حرفه 
 ای استان تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران: 

 

 توسعه مشاغل خانگی و فراهم نمودن فضای کسب و کار راه اساسی برون رفت از معضل بیکاری جوانان
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 همزمان با هفته ملی مهارت، کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 

 کارگاه آموزشی گذر مهارتی  01افتتاح بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر راستای گسترش فرهنگ مهارت آموزی در توسعه فضای کسب و کار صورت می پذیردد

 

آموزشی و گذر مهارتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان برگزاری نمایشگاه، کارگاه های 

 نتهرا
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 ارسال به دوست        چاپ  

 

توانمندساز
ی زنان 

سرپرست 
خانوار با 
آموزش 
 مهارتها

 
توانمندسا

زی زنان 
سرپرست 

خانوار با 
آموزش 
 مهارتها

ساماندهی 
های مهارتی به منظور ارتقاء اقتصاد خانواده آنها و تعامل سازنده نهادها و  زنان سرپرست خانوار، لزوم آموزش

سازد. بنابراین  های متولی این امر برای بهبود فضای کسب و کار و فضای معیشتی این طیف را برجسته می ارگان
در کالن شهرها به خصوص کالن شهر تهران و تبیین نقش  های اجتماعی های مهارتی در عرصه کار ویژه آموزش

های  های وارده بر آنها و چگونگی توجه به این گروه هدف آموزش زنان به طور کلی و زنان سرپرست خانوار و آسیب
ای کشور است، رکنی مهم به شمار  های آموزشی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای که از اولویت فنی و حرفه

 آید. می
دارد:  آن موارد ذیل را اشعار می 1ماده است و ماده  41سرپرست، مشتمل بر  ون تامین زنان و کودکان بیقان

سرپرست عبارتند از: خدمات  های اجتماعی و اقتصادی از زنان و کودکان بی اقدامات اجرایی به منظور ایجاد حمایت
های فنی و  آموزی و آموزش لی، خدمات حرفهآموزشی و تربیتی در سطوح آمادگی و پیش دبستانی تا تحصیالت عا

ای، خدمات کاریابی و اشتغال، مددکاری، مشاوره و راهنمایی بذل توجه به نکات فوق، کارکرد و کار ویژه این  حرفه
های اجتماعی سوق داده است. در این راستا الگوهایی براساس  ها را به سوی فقرزدایی و کاهش آسیب آموزش
های  سرپرست از مزیت الخصوص زنان بی مندی تمام اقشار علی ای در جهت بهره طقههای ملی و من ظرفیت
ها الزم به ذکر است که هدف  های مهارتی طراحی شده و در حال اجراست . در خصوص این آموزش آموزش
از  تواند باعث یک خیزش و حماسه اقتصادی گردد به طور کلی عبارت است ای کوتاه مدت که می های حرفه آموزش

هماهنگ کردن نسبی منابع و احتیاجات فوری و روزمره کشور به نیروی انسانی ماهر و متخصص در مشاغل و 
ها که از  های مختلف اقتصادی. چرا که در یک جامعه پویا، سیستم آموزش باید به توسعه مهارتها و حرفه فعالیت

های مهارتی را در بارور کردن  ما نقش آموزش ضروریات تکنولوژیک هستند، توجه کامل داشته باشد. در این فراز
های فقرزدایی، چرخش در آموزش و فراگیری مهارتها  متغیرهای مختلف حماسه اقتصادی تشریح و تبیین و در حوزه

ای کشور به  های مختلف با استفاده از رویکرد نهادی توضیح خواهیم داد. سازمان آموزش فنی و حرفه بین توده
انداز استراتژیک سازمان که اتمامی حداکثری جهت بارور  ی این آموزشها و باتوجه به سند چشمعنوان یگانه متول

فرهنگی و  -های مختلف آموزشی ای و مهارتی سطوح مختلف سنی دارد در عرصه نکردن آموزشهای حرفه
های  کار ویژه های ذی ربط، به جهت اجتماعی ورودی موفق داشته است که با حمایت و تعامالت با سایر دستگاه

گردد. در اینجا باید عنوان نمود که تعاریف  افزائی بیشتر می چند وجهی و چند کارکردی بودنش باعث هم
ای مهم از  ای مقوله سازمانهای بین المللی مانند یونسکو بر این امر اجماع دارند که، آموزشهای فنی و حرفه

باشد. از سوئی باتوجه به تعاریف و ابعاد  ها و منابع انسانی میویژه در توانمندسازی مهارت مقوالت توسعه پایدار به
ای استنباط  چند سویه فقر و فقرزدایی و مفاهیم متفاوت که از فقر و فقرزدائی به عنوان عوامل ضد توسعه

هند های جامعه نهادینه گردد، فقر و بیکاری تقلیل پیدا خوا شود، اگر آموزشهای مهارتی در تمامی سطوح و الیه می
های آموزشهای مهارتی با فقر  کرد و مردم در شرایط رو به رشدی زندگی خواهند نمود. بنابراین ارتباط بین خروجی

و بیکاری که پایه آسیب های مترتب اجتماعی است، یک ارتباط معکوس خواهد بود. چرا که حضور و پیدایش 
گردد. بنابراین به نظر می رسد که استراتژی کشور  های شغلی و تولید بیشتر می مهارتها منجر به دو مقوله فرصت

های اجتماعی، توجه بیشتر به آموزشهای فنی و  برای خلق حماسه اقتصادی، فقرزدایی از اذهان و کاهش آسیب
تر نظام جامع ملی مهارت و فناوری باشد. در نگاه  ای به عنوان رکن رکین آموزشهای مهارتی و در نگاه کالن حرفه

عه پایدار که نگاهی چند رویکردی است نگاهی ماندگار به پدیده سرمایه اجتماعی به عنوان بازوی دیگر در توس
اجرائی ارتقاء اقتصادی می شود که این سرمایه اجتماعی، کارگر ماهری است که خروجی آموزشهای مهارتی 

پذیر و باز  گروههای آسیباست در این راستا نقش تعاملی دولت و لزوم سیاستگذاری در جهت حمایت از افراد و 
های فوق را در  تواند چرخش ای است، می های فنی و حرفه ها که جزء اصلی اهداف متعالی آموزش توزیع فرصت

تواند باعث  راستای ارتقاء مشاغل و اقتصاد پویا ارتقاء دهد. از سوئی عالوه بر اهمیت به آموزشهای مهارتی که می
قتصاد دانش نیز، سیر خطی دانش از دانشگاه به صنعت تحول یافت که این موارد پای ظهور ا تولید بیشتر شود پابه
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ای از  حرفه -توان تعریفی مهارتی و فنی سازد. بدین ترتیب می نقش مهم آموزشهای مهارتی را برجسته می
ای نباید  نی حرفهنوآوری را با عنوان، تبدیل یک ایده به محصول که قابل فروش باشد را ارائه کرد. البته آموزشهای ف

 -تواند متولی اشتغال در سطوح کالن شغلی باشد ولی در راستای بسترسازی شغلی در حرف کوچک و نه می
تواند ظرفیتهای زیادی را در راستای توسعه اشتغال، تولید و نهایتا کاهش آسیبهای اجتماعی ایجاد  متوسط می

های اجتماعی و  ای و مهارتی را در کاهش آسیب حرفه-نیتواند آموزشهای ف نماید. در این راستا اضالعی که می
باشد )تعامالت بین نهادهای ذی ربط  تعدیل فقر، مولد نماید همگرائی وتعامالت حداکثری بین نهادهای ذی ربط می

های اجتماعی و امور زنان مانند شهرداری تهران، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش فنی و  با بحث آسیب
شهرها و شهرهای مرزی،  دیهی است ترکیب متغیرهای مختلف و با رویکردی نهادی بخصوص در کالنای(. ب حرفه

های اجتماعی و حریم  رکن رکین بسترسازی شغلی جهت توسعه و اشتغال پایدار و تاثیر آن بر کاهش آسیب
ندسازی زنان از طریق اقتصادی زنان سرپرست خانواده به عنوان یک طیف شکننده باشد. در این راستا و با توانم

های  های مهارتی و اشاعه آموزش های مهارتی، توانمندسازی آسیب دیدگان اجتماعی از طریق آموزش آموزش
توان گفت که همراه با توسعه اشتغال باید افزایش  ای در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ، می فنی و حرفه

رار گیرد، بنابراین یکی از راهکارهای عمده برای مبارزه با های متنوع در بین مردم مدنظر ق مهارتها و تخصص
های مترتب بر این آسیب، این است که برای توسعه آموزش در جهت گسترش  کاری های اجتماعی و بزه آسیب
های ذهنی و عملی  ریزی کوتاه دامنه و راهبردی صورت گیرد، زیرا مهارت های مختلف فنی و شغلی برنامه مهارت

های اجتماعی افزایش داده و نگرش آنها را به سوی  فراد را برای فعالیت مفید و کسب مشاغل و موقعیتتوانائی ا
توان به  ها در میان مردم می گیر شدن مهارتها وتخصص دهد. از سویی در راستای همه اشتغال سالم سوق می

ای که معموال زنان  حاشیهای در مناطق توسعه نیافته و  های مهارتی و فنی حرفه توسعه و گسترش آموزش
شوند پرداخت تا از این طریق عالوه بر آموزش ذهنی و عملی، هنجارها و  سرپرست خانوار در این مناطق دپو می

های عملی نیز دراین مناطق و در سطح وسیع نفوذ و اشاعه پیدا کنند. در راستای عملیاتی نمودن این  ارزش
های مهارتی،  مراتب فقر و در ترجیحات فقرزدایی، گروه هدف آموزشاستراتژی باید عنوان نمود که در سلسله 

ها(،  مهارت دانشگاه التحصیالن بی عالوه بر )زنان سرپرست خانوار، نوجوانان، افراد مسن، افراد ناتوان و فارغ
زم شود. زیرا حماسه اقتصادی مستل ای جامعه یعنی زنان در معرض آسیب راشامل می های فقیرتر و حاشیه بخش

  گردد. حاکمیت است که با تعامل آنها خیز اقتصادی میسر می -یک رابطه دوسویه و افقی بین مردم و دولت 
  نقش زنان کارآفرین در جهان

های توسعه ژاپن اشاره کرد که نقش دیپلماسی سیاست خارجی ژاپن  توان به موسسه همکاری در این رابطه می
دار اقتصاد جهانی، به مفهوم افزایش  نماید. ظهور ژاپن به عنوان طالیه را در قالب دیپلماسی آموزشی ایفاء می

توجه به نقش این کشور به مثابه بازیگری جهانی در حوزه توسعه است. آسیای شرقی، آسیای جنوبی، آمریکای 
دهند. مباحث  های کنش آموزشی را در قالب دیپلماسی آموزشی آن کشور نشان می التین و آفریقا، حوزه

وزشی و ارتباط آن با بهبود معیشت زندگی اقشار ضعیف جامعه به خصوص زنان در کشورهای هدف، بسیار آم
دهد که استانداردهای  باشد. مباحثات کنونی نشان می المللی ژاپن می مطمح نظر این آژانس همکاریهای بین
آمدن شاخص باروری و مرگ و میر  یینهای آموزش، سواد و اشتغال و نیز پا زندگی زنان با توجه به باال رفتن شاخص

  نوزادان، پیشرفت کرده است.

 حمیدرضا خانپور                                                                                                                
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  0931در سال زش فنی و حرفه ای استان تهران بار اداره کل آمواخعناوین 

 مهارت مسابقاتشروع ثبت نام چهاردهمین دوره 
  مسابقات ملی مهارت آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره

 شود مراکز فنی و حرفه ای انجام می اختصاصی/همزمان با هفته کار و کارگر؛ بازدید همگانی از

  مهارت آموزي تحقق مي يابد حماسه اقتصادي با توسعه
   نفر هزار 941انجام شد: سنجش مهارت و صالحیت حرفه ای  30در سال  

داد؛ شروع ثبت نام چهاردهمین  وگو با فارس خبر ای استان تهران در گفت مدیر کل فنی و حرفه
  رشته 13دوره مسابقات مهارت/ رقابت در 

  آموزی مهارت ر سایهپویایی بازار کار د
کرد؛ رویکرد حماسه اقتصادی در  وگو با فارس اعالم ای استان تهران در گفت مدیرکل فنی و حرفه

 کارآموز هزار941تربیت نیروی ماهر/ سنجش مهارت 

 استان تهران هزار نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای 941آموزش بیش از 
 مهارت آغاز ثبت نام چهاردهمین دوره مسابقات ملی

  92 سال فعالیت های سازمان فنی و حرفه ای در محور اصلی آموزش تولید محور،

 مهارتی کاهش دهیم فقر و بیکاری را با آموزش های

نمایشگاه دستاوردهای کارگران ، کارآفرینان: حمایت از  معاون اول رئیس جمهوردر بازدید از
 است های کاهش واردات از راه کارگران و کارآفرینان کشور یکی

 خیابانی شاغل می شوند کودکان

 های خیابان هم شاغل می شوند ساله 5

 موسسات کارآموزی آزاد در تربیت نیروی ماهر نقش

 شوند کودکان خیابانی شاغل می

 ماهر ايجاد اشتغال پايدار با تربیت نیروي :اي تهران اعالم كرد آموزش فني و حرفه مديرکل

 هزار فقره مجوز مشاغل 6از  مديركل آموزش فني و حرفه اي استان تهران خبر داد؛ صدور بیش
  خانگی

   خانگي هزار فقره مجوز مشاغل 6صدور بیش از  گرفت؛ در آموزش فني وحرفه اي تهران صورت

  صالحیت حرفه ای کارگران شاغل تیتر؛ حمیدرضا خانپور: برگزاری نخستین مرحله تعیین بدون

 مهارتي هاي گیري از آموزش کاهش بیکاري و تولید بیشتر با بهره:خانپور خبر داد

 توسعه مشاغل خانگی های مهارتی بسترساز آموزش

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2013%5C04%5C04-04%5C22-35-27.htm&storytitle=%D4%D1%E6%DA%20%CB%C8%CA%20%E4%C7%E3%20%8D%E5%C7%D1%CF%E5%E3%ED%E4%20%CF%E6%D1%E5%20%E3%D3%C7%C8%DE%C7%CA%20%E3%E5%C7%D1%CA
http://www.yjc.ir/fa/news/4337383/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.irna.ir/fa/News/80614057/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/4332792/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://khabarfarsi.com/ext/4893453
http://khabarfarsi.com/ext/4893453
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920114000246
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920114000246
http://isna.ir/fa/news/92011302194/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920111000089
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920111000089
http://www.irna.ir/fa/News/80594837/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_340_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%81%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=6511
http://www.yjc.ir/fa/news/4317249/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92
http://www.kayhan.ir/920203/p07.pdf
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/28851
http://www.mcls.gov.ir/fa/news/28851
http://www.jamejamonline.ir/NewsPreview/1028523461288138697
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=245174
http://isna.ir/fa/news/92021509764/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1
http://sioe.ir/?part=news&inc=news&id=2846
http://www.iran-newspaper.com/1392/3/21/Iran/5386/Page/20/Index.htm
http://www.irna.ir/html/1392/13920327/80701917.htm
http://www.irna.ir/html/1392/13920327/80701917.htm
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=143729
http://www.iran-newspaper.com/1392/3/11/Iran/5380/Page/27/Index.htm
http://www.resalat-news.com/fa/?code=142913
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7123
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 تهران راه اندازی نخستین مرکز تخصصی مهارت آموزی در

 مهارتی تفاهمنامه آموزشی 1انعقاد 

  ملی بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی گام موثر اشتغال و تولید 

  صالحیت حرفه ای ارایه گواهینامه بین المللی ، به پذیرفته شدگان آزمون تعیین

 خانگی مهارتی بسترساز توسعه مشاغل های آموزش
 مهارتی گیری از آموزشهای کاهش بیکاری و تولید بیشتر با بهره

تفاهمنامه آموزشی  1داد؛ انعقاد  وگو با فارس خبر ای تهران در گفت مدیرکل آموزش فنی و حرفه
 ماهر نیروی مهارتی/ ایجاد اشتغال پایدار با تربیت

  

 یابد استاندارد های فروشندگی ارتقاء می
  

تسنیم مطرح کرد: ضرورت  وگو با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در گفت
   بیکاری های مهارتی برای مقابله با فقر و آموزش

سال جاری آموزش فنی و حرفه ای  هزار نفر در استان تهران طی 411خانپور در گفتگو با مهر: 
 بینند می

  اي هاي خصوصي فني و حرفه افزايش تولید با حمايت از بخش

  رود به عرصه مهارت آموزیانگیزه اشتغال عامل اصلی برای و
  

 مهارتی عملکرد مطلوب فنی و حرفه ای تهران در ارایه آموزش های

  

 یابد می توسعه های مهارتی طرح بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی/ آموزش

 جديدترين اخبار ايران و جهان ممتاز – هزار نفر در آزمون سنجش مهارت استان تهران 13شرکت 
  نیوز

 تهران هزار نفر در آزمون سنجش مهارت استان 13شركت 

 مهارت هزار نفر در آزمون سنجش13 ای در بازار کار/ رقابت وحرفه درصد کارآموزان فنی۰1جذب 

 تولیدی ودگی مالیاتی واحدهایطرح بخش

 مهارت هزار نفر در آزمون سنجش 29ای در بازار کار/ رقابت وحرفه درصد کارآموزان فنی۰1جذب 

 کار بازار اي در وحرفه درصد کارآموزان فني ۰1جذب 

  مهارت هزار نفر در آزمون سنجش 29ای در بازار کار/ رقابت وحرفه درصد کارآموزان فنی۰1جذب 

در توسعه آموزش های  بخشودگی مالیاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی گامی موثر
 کشور مهارتی در

 تولیدی طرح بخشودگی مالیاتی واحدهای

 ای افزایش تولید با حمایت از بخش های خصوصی فنی وحرفه

 کرد را احیا کار آفرین جوان قالی بافی در روستا های قلعه نو و سلمبور ری 

http://www.yjc.ir/fa/news/4426899/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7065
http://isna.ir/fa/news/92031207170/بخشودگی-مالیاتی-واحدهای-تولیدی-گام-موثر-اشتغال
http://isna.ir/fa/news/92031207170/بخشودگی-مالیاتی-واحدهای-تولیدی-گام-موثر-اشتغال
http://www.yjc.ir/fa/news/4422881/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://isna.ir/fa/news/92032716082/آموزش-های-مهارتی-بسترساز-توسعه-مشاغل-خانگی
http://isna.ir/fa/news/92031910469/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920318000973
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920318000973
http://www.yjc.ir/fa/news/4411082/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/42953
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/42953
http://www.mehrnews.com/detail/News/2073538
http://www.mehrnews.com/detail/News/2073538
http://www.yjc.ir/fa/news/4404408/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A
http://www.yjc.ir/fa/news/4386071/انگیزه-اشتغال-عامل-اصلی-برای-ورود-به-عرصه-مهارت-آموزی
http://www.yjc.ir/fa/news/4357194/عملکرد-مطلوب-فنی-و-حرفه-ای-تهران-در-ارایه-آموزش-های-مهارتی
http://www.mehrnews.com/detail/News/2064425
http://www.momtaznews.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-29-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#ixzz2Uy3ttOK2
http://www.momtaznews.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-29-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7/#ixzz2Uy3ttOK2
http://vazeh.com/n-6060206_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-29-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://taftanema.ir/?p=13733
http://khabarfarsi.com/n/5457721
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920309000701
http://www.shenidi.com/2809079-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%86%D9%8A%E2%80%8C%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://www.khabarcity.ir/economic/%D8%AC%D8%B0%D8%A8_70%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA_29%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://www.maharatnews.com/?a=content.id&id=1397
http://www.maharatnews.com/?a=content.id&id=1397
http://www.aftabir.com/news/view/2013/jun/01/c2_1370065455.php/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://www.yjc.ir/fa/news/4404408/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%8A
http://www3.tehran.irna.ir/fa/News/80657959/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www3.tehran.irna.ir/fa/News/80657959/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D9%81%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 شدند حرفه آموزشی تعیین صالحیت 60بیش از سه هزار کارگر شاغل در 
 امداد هزار دانش آموز کمیته 46آموزش فنی و حرفه ای 

یری اولین مرکز تخصصی فنی و حرفه ای کشور در زمینه محصوالت خانگی، صوتی و تصو افتتاح
 مطبوع و تهیه

برگزاری نخستین دوره مهارتی هنرهای  داد؛ ای استان تهران به فارس خبر حرفه و مدیرکل فنی 
  خانگی دستی و مشاغل

گذر  911وگو با تسنیم خبر داد؛ ایجاد  استان تهران در گفت ای وحرفه مدیر کل آموزش فنی
 خانگی مهارتی رایگان برای مشاغل

 براي مشاغل خانگي ايگانگذر مهارتي ر 911ايجاد 
  

هزار  41داد؛ آموزش مهارتی  وگو با فارس خبر ای استان تهران در گفت مدیرکل فنی و حرفه

 ای وحرفه فنی آموزشگاه 091کارآموز در تهران/ ایجاد 

 

استان تهران: حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت آموزش های  مدير كل آموزش فني و حرفه اي

 است فنی و حرفه ای

 

مانع بهبود  3تسنیم تشریح کرد؛  وگو با ای استان تهران در گفت مدیرکل آموزش فنی و حرفه

 داریم وکار در ایران/نیاز به متولی فضای کسب

   

 011وگو با فارس مطرح کرد؛ تبدیل وضعیت  استان تهران در گفت ای مدیرکل آموزش فنی و حرفه

 هزار مربی توسط دولت 4استخدام  مربی مهارت/ عدم ابالغ

 کنید ا رهااستان تهران: پشت میزنشینی ر مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای

استان تهران در برنامه زنده حرف حساب شبکه یک  مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای

آموزش های فنی و حرفه ای باعث رونق فضای کسب و  سیما:تلفیق علم، فن، هنر و مهارت با

 شود کار کشور می

آموزی  گرایی به مهارت مدرک  نگرش :وگو با فارس ای استان تهران در گفت مدیرکل فنی و حرفه

 ها پادگان ای در برخی های فنی و حرفه تغییر کند/ ارائه آموزش

 

 تهران هزار فقره مجوز مشاغل خانگی در 6صدور 

   

 درسوم آموزش مهارتی کشور  ارائه یک حرفه ای استان تهران خبر داد؛ مدیرکل آموزش فنی و

 خصوصی تهران/ تدوین کتب با همکاری بخش

 

 خصوصی افزایش تولید ملی با حضور فعال بخش

 

 تهران عملکرد مطلوب مراکز کارآموزی آزاد در

 

  های مهارتی بسترساز توسعه مشاغل خانگی آموزش

فقره  ۰111؛ صدوروگو با تسنیم خبر داد استان تهران در گفت ای مدیرکل آموزش فنی و حرفه
 شد شناسایی حرفه 910مجوز مشاغل خانگی/

http://www3.tehran.irna.ir/fa/News/80679028/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D8%B3%D9%87_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84_%D8%AF%D8%B1_61_%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.iran-newspaper.com/1392/3/22/Iran/5387/Page/20/Index.htm
http://goldiran.ir/ad-91.htm
http://goldiran.ir/ad-91.htm
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920429000312
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920429000312
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/98501
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/98501
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2777403
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2777403
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920420000444
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920420000444
http://www.irna.ir/html/1392/13920419/80731594.htm
http://www.irna.ir/html/1392/13920419/80731594.htm
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/95744
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/95744
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920418000130
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920418000130
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7261
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7234
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7234
http://marketingnews.ir/index.php?newsid=7234
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920419000243
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920419000243
http://www.mehrnews.com/detail/News/2078824
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920412000755
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920412000755
http://www.yjc.ir/fa/news/4443441/افزايش-توليد-ملي-با-حضور-فعال-بخش-خصوصي
http://www.yjc.ir/fa/news/4437896/عملکرد-مطلوب-مراکز-کارآموزی-آزاد-در-تهران
http://www.isna.ir/fa/news/92032716082/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/97171
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/97171
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 مهارت استاندارد آموزش 4111کنید/ارائه  پشت میز نشینی را رها

نامه نیروی هوا و فضا سپاه تهران و  تفاهم در راستای توسعه همکاری صورت گرفت؛ انعقاد  
  تهران ای کل آموزش فنی وحرفه اداره

 کنید هزار استاندارد آموزش مهارت/ پشت میزنشینی را رها 4ارائه  

 اعالم می شود تیرماه سال جاري؛نتایج آزمون سنجش مهارت استان تهران  19

 تیر 03 هزار متقاضی/ اعالم نتایج 93برگزاری آزمون سنجش مهارت برای 

 شد هزار کارجوی تهرانی انجام 93سنجش مهارت 

 هستند درصد کارآموزان مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی01

 تهران كارآموز در هزار 41آموزش مهارتي 

 آزمونها هزار کارآموز در 93تیر ماه/ حضور بیش از  03نتایج آزمون سنجش مهارت در  اعالم 

 تهران کارآموز در هزار 01آموزش مهارتی 

 دولتی گذر از اقتصاد 
 همکاری بخش خصوصی و دولتی تحقق اشتغال پایدار با

  
  هزار موسسه کارآموزی آزاد در تهران 00ضرورت حمایت از 

 های آموزشی و گذر مهارتی نمایشگاه کارگاه های مهارتی در توجه به آموزش

 امضاء شد تفاهم نامه آموزشی اتاق تعاون با اداره کل فنی و حرفه ای

کارگاه آموزشی  01تسنیم:  وگو با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در گفت 
  گذرمهارتی افتتاح شد

 استان تهران كل فني و حرفه اي انعقاد تفاهم نامه اتاق تعاون با اداره

  پودمان های تخصصی مهارت های فنی و حرفه ای تهیه می شود
 نفنی وحرفه ای استان تهرا انعقاد تفاهم نامه آموزشی اتاق تعاون مرکزی ایران با آموزش

کل آموزش فنی وحرفه ای استان  انعقاد تفاهم نامه آموزشی اتاق تعاون مرکزی ایران با اداره
 تهران

 برگزار می شود اولین جشنواره آموزشگاهی

برگزاری اولین نمایشگاه کود ای استان تهران صورت گرفت؛ و حرفه از سوی اداره کل فنی

  ارگانیک

 است های آزاد های مهارتی از سوی آموزشگاه درصد آموزش 81

گیرد:برگزاری نخستین گذر مهارت  از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت می
 مراقبت و زیبایی

http://www.khabarkhani.com/831342
http://ana.ir/Home/Single/33552
http://ana.ir/Home/Single/33552
http://ana.ir/Home/Single/33552
http://www.mehrnews.com/detail/News/2083850
http://www.mehrnews.com/detail/News/2083850
http://www.yjc.ir/fa/news/4455254/نتايج-آزمون-سنجش-مهارت-استان-تهران-اعلام-مي-شود
http://www.yjc.ir/fa/news/4455254/نتايج-آزمون-سنجش-مهارت-استان-تهران-اعلام-مي-شود
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920415000119
http://www.mehrnews.com/detail/News/2091155
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/92993
http://biznews.ir/prtc.4q4a2bqi1la82.html
http://www.khabarcity.ir/economic/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_19_%D8%AA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_39_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7
http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/News.aspx?nwsId=216358
http://armandaily.ir/?News_Id=45154%20
http://armandaily.ir/?News_Id=45154%20
http://www.yjc.ir/fa/news/4512350/تحقق-اشتغال-پایدار-با-همکاری-بخشی-خصوصی-و-دولتی
http://www.yjc.ir/fa/news/4505020/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://gozareshat.com/s.138150.news.html
http://tehran.irna.ir/html/1392/13920522/80772508.htm
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/106867
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/106867
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/106867
http://www.mehrnews.com/detail/News/2115186
http://www.yjc.ir/fa/news/4483868/پودمان-های-تخصصی-مهارت-های-فنی-و-حرفه-ای-تهیه-می-شود
http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1228724
http://www.ana.ir/Home/Single/39365
http://www.ana.ir/Home/Single/39365
http://www.yjc.ir/fa/news/4496379/اولین-جشنواره-آموزشگاهی-برگزار-می-شود
http://www.yjc.ir/fa/news/4487742/برگزاری-اولین-نمایشگاه-کود-ارگانیک
http://www.yjc.ir/fa/news/4487742/برگزاری-اولین-نمایشگاه-کود-ارگانیک
http://www.yjc.ir/fa/news/4487742/برگزاری-اولین-نمایشگاه-کود-ارگانیک
http://mobile.tasnimnews.com/fa/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/1392/05/20/114633
http://www.yjc.ir/fa/news/4476388/برگزاری-نخستین-گذر-مهارت-مراقبت-و-زیبایی
http://www.yjc.ir/fa/news/4476388/برگزاری-نخستین-گذر-مهارت-مراقبت-و-زیبایی
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  درصد دانشجويان مخاطبي آموزش هاي مهارتي هستند 50
 شد نخستین جشنواره پیرایش مردانه در استان تهران برگزار

درصد شرکت کنندگان  ۰1وگو با تسنیم:  استان تهران در گفت مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
  شدند در آزمون سنجش مهارت قبول

 ای استان تهران به فارس خبر داد؛ برگزاری نخستین دوره مهارتی هنرهای حرفه و فنی مدیرکل 
 دستی و مشاغل خانگی

 جوانان توسعه مشاغل خانگی راهکاری برای اشتغال 

 خانگی برگزاری نخستین دوره مهارتی هنرهای دستی و مشاغل 

التحصیالن دانشگاهی  درصد فارغ 01مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران خبر داد:  

 زیآمو عالقمند به فراگیری مهارت

  شود نخستین جشنواره میوه آرائي در سطح كشور برگزار مي 

  باصنایع دستی آشنا می شوند بانوان تهرانی

 

http://www.yjc.ir/fa/news/4476514/50-درصد-دانشجويان-مخاطبي-آموزش-هاي-مهارتي-هستند
http://tehran.irna.ir/html/1392/13920514/80763539.htm
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/98501
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/98501
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920429000312
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920429000312
http://www.taraznews.com/content/41505
http://www.taraznews.com/content/41505
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.29179.fa
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=63.5786.29179.fa
http://www.bazarekar.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwscid=&nwsId=216547
http://www.bazarekar.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwscid=&nwsId=216547
http://www.yjc.ir/fa/news/4474219/نخستين-جشنواره-ميوه-آرائي-در-سطح-كشور-برگزار-ميشود
http://www.yjc.ir/fa/news/4474219/نخستين-جشنواره-ميوه-آرائي-در-سطح-كشور-برگزار-ميشود
http://www.yjc.ir/fa/news/4488072/بانوان-تهرانی-باصنایع-دستی-آشنا-می-شوند

