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اخبار استان-آموزشی
اخبار آموزشی
مدیر کل امور دانشجویی خبر داد:

اعالم جزئیات انواع وام های دانشجویی پیام نور

مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور جزئیات انواع وام های دانشجویی و سقف و مقدار
وام شهریه دانشجویان این دانشگاه را در مقطع مختلف تشریح کرد.
محمد اورکی در گفتگو با مهر با اشاره به سقف وام شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت:
سقف این وام در مقطع کارشناسی هر ترم  300هزار تومان ،در مقطع کارشناسی ارشد هرترم
یک میلیون  150هزار تومان و در مقطع دکتری هر ترم  2/5میلیون تومان است که صندوق رفاه
دانشجویان اعتبار آن را تامین می کند.
وی ادامه داد :در نیمسال تحصیلی گذشته  7میلیارد تومان معادل  70میلیارد ریال به
دانشجویان وام شهریه اختصاص داده شد و در نیم سال دوم نیز  7/5میلیارد تومان برای کل
دانشگاه توزیع شده است.
مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد :همچنین بنیاد علوی با هماهنگی
صندوق رفاه دانشجویان  1/5میلیارد تومان اعتبار به دانشجویان دانشگاه پیام نور اختصاص داد
که این وام بیشتر ویژه دانشجویان بیبضاعت و بدون کارمزد است.
وی ادامه داد :یک نوع وام دیگر نیز تحت عنوان «سبد مادران شیرده» به دانشجویان باردار
تعلق میگیرد .این وام از دوره  3ماهگی بارداری تا  6ماهگی نوزارد با هماهنگی صندوق رفاه
دانشجویان وزارت علوم به متقاضیان اختصاص مییابد.
وی خاطرنشان کرد :این وام بالعوض به دانشجویان مادر سرپرست خانوار و یا دانشجویانی
که همسرشان باردار است در مناطق کم برخوردار و محروم تعلق می گیرد.
اورکی افزود :دانشجویان دانشگاه پیام نور عالوه بر وام های مذکور می توانند از بانک های
صادرات و تجارت براساس رایزنی های صورت گرفته وام دریافت کنند.
وی افزود :بالغ بر  40هزار نفر از دانشجویان هم از طریق سیستم گلستان برای دریافت وام
شهریه متغیر از بانک تجارت تاکنون ثبت نام کردهاند ،این دانشجویان بدهکار بوده و با ورود
به سیستم گلستان و پرداخت وام شهریه ثابت میتواننـد برای دریافت وام شهریه متغییـــــر
ثبت نام کنند.
اورکی افزود :بانک صادرات نیز براساس تفاهمنامهای که بین دانشگاه و این بانک منعقد شده
 3/5میلیارد تومان اعتبار برای دریافت وام به دانشجویان مقاطع مختلف اختصاص داده است که
تاکنون بالغ بر  40هزار نفر از دانشجویان برای دریافت این وام ثبت نام کردهاند.

مدیر کل کمیته امداد امامخمینی (ره) استان تهران خبر داد

تسهیالت 30میلیونتومانیاشتغالزا
به مددجویان کمیته امداد پرداخت میشود
مدیـر کل کمیتـه امـداد امامخمیـــــنی (ره)
اسـتان تهران از پرداخت تسـهیالت  30میلیون تومانی
اشـتغال بـه مددجویـان ایـن کمیته خبـرداد.
بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار دکتر محسـن ولیئی،
مدیـر کل کمیتـه امـداد امـام خمینــــــی (ره)
اسـتان تهـران در یـک نشسـت خبـری بـا اشـاره
بـه برنامههـای ایـن کمیتـه جهـت توانمندسـازی
مددجویان گفت :در  10ماه اول سـال  94توانسـتیم
 156هـزار خانـواده تهرانـی را تحتپوشـش قـرار
د هیم .
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در  10ماهـه امسـال
بـه بیـش از دو هـزار نفـر از مددجویانـی تهرانـی
تسـهیالت اشـتغالزا پرداخـت کردیـم ادامـه داد:
تسـهیالت بانکـی بـا سـقف  15میلیون تومـان و با

فراگیر پیام نور تا  12اسفند

مشاور عالی سازمان سنجش از مهلت دریافت کارت ورود آزمون کارشناسی ارشد
فراگیر پیام نور تا  12اسفند خبر داد.
حسین توکلی در گفتوگو با میزان با بیان این مطلب که آزمون کارشناسی ارشــــد
فراگیر پیام نور  13اسفند برگزار میشود ،اظهار کــــرد :داوطلبان تا ساعت  24چهارشنبه
 12اسفند فرصت دارند کارت خود را به صورت اینترنتی دریافت کنند.
وی در ادامه با بیان این مطلب که در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور  64هزار
و  543داوطلب در پنج گروه آموزشی رقابت میکنند ،گفت :از این تعداد  31هــــزار
و  146نفر معادل  48/23درصد داوطلبان زن و  33هزار و  397نفر معادل  51/77درصد
داوطلبان مرد هستند.
به گفته توکلی ،در گروه علوم انسانی  54هزار و  807نفر ،در گروه علوم پایه  2هزار و  39نفر،
در گروه فنی و مهندسی  5هزار و  334نفر ،در گروه هنر یک هزار و  782نفر ،در گروه
کشاورزی و منابع طبیعی  581نفر شرکت کردهاند.
مشاور عالی سازمان سنجش بابیان این مطلب که آزمون کارشناسی ارشد فراگیر مهرماه
 95دانشگاه پیام نور صبح پنجشنبه  13اسفند در  99شهرستان برگزار میشود ،گفت:
ظرفیت پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد فراگیــــــــر مهرماه  95دانشگـــاه پیام نور
 20هزار و  960هزار است.
مرکز سنجش دانشگاه آزاد اعالم کرد

اعالم نتایج آزمونهای ارشد و دکتری
واحدهای بینالملل دانشگاه آزاد

نتایج نهایی آزمون اختصاصی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ویژه واحدهای
بینالمللی و برون مرزی دانشگاه آزاد اسالمی دوشنبه  10اسفند ماه اعالم شد.
به گزارش مهر ،دکتر بهروز دانشـــــــیان  -رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه
آزاد اسالمی با اعالم این خبر گفت :کلیه شرکت کنندگــــــان این آزمونها میتوانند
با مراجعه به پایگاه اطالعرسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی
 www.azmoon.netاز نتیجه خود آگاهی یابند.
دانشیان افزود :پذیرفته شدگان این مرحله الزم است از روز چهارشنبه  12اسفند برای
ثبت نام به واحدهای دانشگاهی محل پذیرش خود مراجعه کنند.
وی خاطر نشان کرد :پذیرفته شدگان واحدهای بین المللی و برون مرزی در طول مدت
تحصیل خود امکان انتقال و یا مهمانی به سایر واحدهای دانشگاهی را نخواهند داشــت
و در صورت ثبت نام ملزم به ادامه تحصیل در واحد دانشگاهی محل پذیرش خود خواهند بود.

آزمــون متقاضیــان تأســیس آموزشــگاههای
آزاد هنــری در گیــالن برگــزار میشــود.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان از گیالن؛
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گیــالن خبــر
داد :آزمــون متقاضیــان تأســیس آموزشــگاههای
آزاد هنــری در اســتان ،روز جمعــه در رشــت

برگــزار میشــود.
فیــروز فاضلــی بابیــان اینکــه تاکنـــــــــون
 29نفــر از واجدیــن شــرایط بــرای شــرکت در ایــن
آزمــون ثبتنــام کردهانــد ،افــزود 16 :نفــر از
متقاضیــان زن و  13نفــر مــرد هســتند.
وی گفــت :همچنیــن از ایــن میــان  18نفــر
متقاضــی تأســیس آموزشــگاه تجســمی 3 ،نفــر
آموزشــگاه نمایــش و  8نفــر متقاضــی تأســیس
آموزشــگاه موســیقی هســتند.
فاضلــی افــزود :ایــن آزمــون در دو مرحلــه

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان مرکزی

ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی برای مددجویان
کمیته امداد استان مرکزی

امسـال هـزار و  388فرصـت شـغلی بـرای
مددجویـان کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان
ایجادشـده اسـت.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران از اراک
معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی یاسـوج
گفـت :از زمـان اجـرای طـرح تحـول سـالمت
تاکنـون  115پزشـک متخصـص و فوقتخصـص در
بیمارسـتانهای اسـتان جـذب شـدند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از یاســوج،
پرویــز یزدانپنــاه در گفتوگــو بــا خبرنــگاران
اجــرای طــرح تحــول ســالمت در اســتان را خــوب
و رضایتبخــش ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت:
قبــل از اجــرای ایــن طــرح میــزان پرداختــی از
جیــب مــردم  40درصــد بــوده کــه هماکنــون بــه
 5درصــد کاهشیافتــه اســت.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی
یاســوج بابیــان اینکــه  80درصــد مــردم از اجــرای
ایــن طــرح رضایــت دارنــد ،گفــت :ناکافــی بــودن
فضــای هتلینــگ و بیمارســتانها و کمبــود امکانــات
بهداشــتی و درمانــی در بیمارســتانها موردانتقــاد

 ،معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد
اســتان گفــت :فرصتهــای شــغلی بــا پرداخــت
 17میلیــارد و  655میلیــون تومــان تســهیالت
درزمینههــای کشــــــــــاورزی  ،دامپــروری ،

کارآفرینـی برگـزار شـد افـزود :در حـوزه کاریابی
نیـز بـرای دوهـزار  354نفـر در اسـتان تهـران در
بخـش خصوصـی و دولتـی کاریابـی شـد.
دکتــر ولیئــی همچنیــن به پرداخت دو ســال ســهم
حــق بیمــه کارفرمایــی مددجـــــــویان کمیتــه
امــداد اشــاره کــرد و گفــت :بــه کارفرمایانــی کــه
نســبت بــه جــذب مددجویــان ایــن کمیتــه اقــدام
کننــد تــا دو ســال ســهم حــق بیمــه کارفرمــا
پرداخــت میشــود.

افزایش نمییابد

در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد
مــردم بــود کــه بــا اجــرای طــرح تحــول ســالمت
بیــش از  85درصــد تجهیــزات بیمارســــــــتانها و
 11قلــم تجهیــزات هتلینگهــا تهیــه شــد.
وی تصریــح کــرد :از زمــان اجــرای ایــن طــرح
در اردیبهشــت ســال گذشــته تاکنــون  35میلیــارد
تومــان تجهیــزات متوســط و کالن بیمارســتانی
خریــداری شــد و ســایر تجهیــزات موردنیــاز بــه

خراسان شمالی ایجاد شد

مدیرکل کمیته امـــــداد امــــــــام خمینی(ره)
خراسان شمالی گفت :از سال  88تاکنون  18هزار
و  525فرصت شغلی توسط کمیته امداد این استان
ایجادشده است.
عبــاس اهرابــی اصیــل در گفتگــو بــا خبرنــگار
اظهــار کــرد :یکــی از برنامههــای کمیتــه امـــــــداد
امــام خمینــــــــی(ره) بهعنــوان نهــاد حمایتــی
توانمندســازی خانوادههــای تحــت پوشــش از
طریــق ایجــاد اشــتغال اســت.
وی افزود :هنگام اجرای طرحهای مشاغل این

رئیس شبکه بهداشت و درمان محالت عنوان کرد

کمبود نیروی انسانی
در بخش بهداشت و درمان محالت
و خدماتدهـــــــی مطلـــوب بـــه بیمـــــــاران در ایـــام
تعطیـــالت نـــوروز متخصصیـــن ســـه رشـــته داخلـــی،
جراح ــی وزن ــان در بیمارس ــتان مس ــتقر ب ــوده و خدم ــات
درمانـــی را ارائـــه میدهنـــد.
وی تصریـــح کـــرد :همچنیـــن عـــالوه بـــر پزشـــکان
متخصـــص تمهیـــدات الزم بـــرای خدماتدهـــی مراکـــز
آزمایشـــگاهی و پـــارا کیلینکـــی و داروخانههـــا نیـــز در
ایـــام نـــوروز اندیشـــیده شـــده اســـت.

صنایعدســتی  ،فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی
و خدمــات فراهمشــده اســت.
جاللـی افـزود :در حـال حاضـر  25هـزار و 631
طـرح اشـتغال در اختیـار خانوادههــــــــــای
تحـت پوشـش کمیته امـداد امام خمینی (ره) اسـت
کـه از ایـن تعـداد  11هـزار و  433طـرح جـاری
تحـت نظـارت ایـن اداره اسـت.
وی گفـت :در ایـن مـدت  58میلیـارد تومـان
کمکهـای مالـی بالعوض بـه نیازمنـدان اسـتان اعطا
شـد کـه  15میلیـارد و  985میلیون و  545هـزار تومان
آن کمکهـای مردمـی بـوده اسـت.

جذب  115متخصص و فوقتخصص

1۸هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد

شهریه ثابت تمام مقاطع سال آینده

نظــری و تخصصــی برگــزار میشــود کــه
متقاضیــان پــس از کســب حدنصــاب نمــره
آزمــون کتبــی در مصاحبــه شــرکت خواهنــد
نمــود.
آزمــون کتبــی متقاضیــان تأســیس
آموزشــگاههای آزاد هنــری ،ســاعت  11صبــح
جمعــه  14اســفند  94در مرکــز علمــی کاربــردی
فرهنــگ و هنــر واحــد یــک گیــالن واقــع در
رشــت ،میــدان مصلــی ،ابتــدای جــاده تهــران،
روبــروی رســتوران خانــواده برگــزار میشــود.

با اجرای طرح تحول سالمت صورت گرفت

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:

رئیس دانشگاه آزاد گفت :شهریه ثابت تمام دانشجویان موجود رشته های پزشکی
وغیر پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در تمام مقاطع در سال  95نسبت به سال  94افزایش
نخواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،حمید میرزاده در جلسه هیات امنای مرکزی این دانشگاه
در خصوص میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد در سال آینده نیز گفت :شهریه ثابت تمام
دانشجویان موجود رشتههای پزشکی وغیر پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی در تمام مقاطـــع
در سال  95نسبت به سال  94افزایش نخواهد یافت.
رئیس دانشگاه آزاد خاطر نشان کرد :در سال آینده حقوق اعضای هیات علمی این
دانشگاه به میزان  20درصد و حقوق کارکنان نیز به میزان  15درصد نسبت به سال 94
افزایش مییابد.

ویژه مناطق محروم بوشهر

آزمون متقاضیان تأسیس آموزشگاه آزاد هنری
در گیالن برگزار میشود

رئیس دانشگاه آزاد:

رئیـــس شـــبکه بهداشـــت و درمـــان محـــالت گفـــت:
بـــا اجـــرای طـــرح تحـــول نظـــام ســـالمت تحـــوالت
مثب ــت و خوب ــی در ح ــوزه بهداش ــت و درم ــان ص ــورت
گرفــت ،امــا همچنــان ایــن بخــش در محــالت بــا مشــکالت
عدیـــدهای دســـتوپنجه نـــرم میکنـــد کـــه مهمتریـــن
آن کمبـــود نیـــروی انســـانی اســـت.
عبدالرحیــم فردوســی در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــارس در
اراک اظهـــار داشـــت :بهمنظـــور رفـــاه حـــال شـــهروندان

کارمـزد  4درصد و اقسـاط طوالنـی مدت پرداخت
می شـود.
مدیـر کل کمیتـه امـداد اسـتان تهـران با اشـاره
بـه اینکـه به غیر از این تسـهیالت بـه  927مددجو
نیـز از منابع صنـدوق کمیته امداد یـا صندوق امداد
والیـت تسـهیالت تـا سـقف  30میلیـون تومـان
پرداخـت شـد افـزود :بـه زودی دو شـعبه صندوق
والیـت در اسـتان تهـران راهاندازی میشـود که در
آن بـه مددجویـان تـا سـقف  30میلیون تومـان وام
اشـتغال با کارمزد  2درصد و اقسـاط هشـت سـاله
پرداخـت میشـود.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکه از سـوی این
کمیتـه در سـال جـاری بـرای نـه هـزار و  783نفـر
نیـز دورههـای آمـوزش فنـی و حرفــــــــهای و

برگزاری آزمون تصدی منصب قضا

در استان گیالن

مشاور عالی سازمان سنجش خبر داد

مهلت دریافت کارت ورود آزمون کارشناسی ارشد

سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری بوشهر خبرداد

نهاد ،نظارت بر چگونگی اجرای طرحها تأثیر زیادی
در موفقیت کار مددجویان دارد.
اهرابی با اشاره به برنامههای این نهاد در راستای
حمایت از تولیدات مددجویان افزود :ایجاد بازارچههای
فصلی و برپایی نمایشگاههای مختلف در ارتقاء و رشد
اقتصادی تولیدات مددجویان نقش بسزایی ایفا میکند
و خوشبختانه کمیته امداد استان در این زمینه اقدامات
خوبی را تاکنون انجام داده است.
وی اظهار کرد :کمیته امداد خراسان شمالی در
راستای حمایت از مددجویان و توانمندسازی آنان

رئیـــس شـــبکه بهداشـــت و درمـــان محـــــــــــالت
ب ــا اش ــاره ب ــه مش ــکالت موج ــود در ح ــوزه بهداش ــت و درم ــان
گفـــت :بـــا اجـــرای طـــرح تحـــول نظـــام سالمــــــــت
تحـــوالت مثبـــت و خوبـــی در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان
صـــورت گرفـــت ،امـــا همچنـــان ایـــن بخـــــــش
در شهرســـتان محـــالت بـــا مشـــکالت عدیـــدهای
دســـتوپنجه نـــرم میکنـــد کـــه مهمتریـــن آن کمبـــود
نی ــروی انس ــانی اس ــت ک ــه امیدواری ــم مجل ــس دهـــ ــم
ب ــا هم ــکاری و تعام ــل س ــازنده بتوان ــد اقدام ــات خوب ــی
در راســـتای رفـــع ایـــن مشـــکالت انجـــام دهـــد.
فردوســـی افـــزود :یکـــی از راهکارهایـــی کـــه
میتوانـــد منجـــر بـــه رفـــع مشـــکالت بهداشـــتی و
درمانـــی شـــود واگـــذاری بیمارســـتانها و خدمـــات
بهداشـــت و درمـــان بـــه بخـــش خصوصـــی اســـت
کـــه انتظـــار مـــیرود بـــا تدابیـــر مجلـــس دهـــم شـــاهد
اجرایـــی شـــدن ایـــن مهـــم باشـــیم.

مبلــغ  20میلیــارد تومــان در مــاه جــاری خریــداری
و راهانــدازی میشــود.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه جــذب پزشــکان
متخصــص و فــوق تخصــص در بیمارســتانهای
اســتان گفــت 100 :پزشــک متخصــص و  15پزشــک
فوقتخصــص در دو ســال اخیــر جــذب اســتان
شــدند.
زمینه و بسترهای خوبی در حوزه توانمندسازی و
خروج آنان از چرخه حمایتی این نهاد را فراهم کرده
است.
اهرابی اضافه کرد :کمیته امداد خراسان شمالی از
سال  88تاکنون موفق به ایجاد  18هزار و  525فرصت شغلی
در این استان شده است.
مدیـــرکل کمیتـــه امـــداد خراســـان شـــمالی
گفـــت :کمیتـــه امـــداد اســـتان از زنـــان و جوانـــان
سرپرســـت خانـــوار نیـــز بـــا برگـــزاری کالسهـــای
آموزش ــی و معرف ــی مددجوی ــان ب ــه مراک ــز آم ــوزش
فنـــی و حرفـــهای و صنایعدســـتی ازلحـــاظ روحـــی
و روانـــی حمایـــت میکنـــد.
به گزارش خبرنگار مهر ،در حال حاضـــــــــر
 34هزار و  700خانوار در قالب  67هزار نفر در
خراسان شمالی از خدمات حمایتی کمیته امـــــداد
امام خمینی (ره) این استان بهرهمند میشوند.

مدیــر جهادکشــــــاورزي شهرســتان امیدیــه از
پرکریمـــی از برگـــزاری آزمـــون تصـــدی منصـــب
قضـــا ویـــژه مناطـــق محـــروم اســـتان بوشهــــــر
خبـــر داد.
بهمــن کریمــی درگفــت وگــو بــا خبرگــزاری
میــزان بــا اشــاره بــه برگــزاری آزمــون تصــدی
منصــب قضــا ویــژه مناطــق محــروم اســتان بوشــهر
اظهارکــرد :دادگســتری کل اســتان در نظــر دارد
تــا نســبت بــه اســتخدام افــراد واجــد شــرایط و
شایســته و اصلــح جهــت تصــدی منصــب قضــا
از طریــق جــذب اختصاصــی و برگــزاری آزمــون
تشــریحی در اســتان بوشــهر از میــان داوطلبــان
بومــی اســتان بوشــهر جهــت تصــدی منصــب
قضــاء  ,اقــدام نمایــد.
سرپرســت معاونــت منابــع انســانی دادگســتری
کل اســتان بوشــهر در ادامــه افــزود :داوطلبــان مــی
تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت دادگســتری کل
اســتان بوشــهر بــه نشــانی www.dadbus.ir
از شــرایط ثبــت نــام اطــالع حاصــل نمــوده و در
صــورت تمایــل و داشــتن شــرایط الزم حداکثــر تــا
تاریــخ  94/12/15اقــدام بــه ثبــت نــام نماینــد.

معاون آموزش فنی و حرفهای بوشهر:

آموزشهای مهارتی متناسب
با نیاز بازار کار در استان
بوشهر ارائه میشود

معـاون آمـوزش فنـی و حرفهای اسـتان بوشـهر گفت:
بـا تدویـن حرفههای مهارتی در اسـتان بوشـهر متناسـب
بـا نیـاز بـازار کار آموزشهـای فنـی و حرفـهای در ایـن
اسـتان ارائـه میشـود.
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری تســـنیم از بوشـــهر ،احمـــد
لی ــراوی در نشس ــت ب ــا مس ــئوالن آم ــوزش فن ــی و حرفـ ــهای
اســـتان بوشـــهر بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از دالیـــل
بیـــکاری در جامعـــه ،فقـــدان مهـــارت موردنیـــاز بـــازار
کار از ســـوی جوینـــدگان کار اســـت اظهـــار داشـــت:
فنـــی و حرفـــهای بـــا ارائـــه آموزشهـــای مهارتـــی
نقـــش بهســـزایی در توســـعه کارآفرینـــی و مهارتهـــای
متناســـب بـــا کســـبوکار ایفـــا میکنـــد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش آموزشهـای مهارتـی
در تأمیـن بـازارکار تصریـح کـرد :همسـو کـردن
آموزشهـای نظـری و عملـی ایـن امـکان را بـرای
آموزشدیـده فراهـم میکند تا همسـویی بیشتـــــری
بـا نیازهـای بازار کار داشـته باشـد و از ایـن طریق امکان
بیشـتری بـرای جـذب در بـازارکار و فعالیتهـای
اقتصـادی فراهـم میشـود.
وی مهارتهـای فنــــــی و حرفـهای را یکـی از
ضرورتهـای رشـد و توسـعه اقتصـادی دانسـت و
گفـت :این مهارتهـا نقش مهمی در تأمین نیروی انسـانی
کارآمـد دارد.
لیـراوی بابیـان اینکـه از مزیـت منابـع انسـانی
میتـوان درزمینـه توسـعه پایـدار اسـتفاده کـرد افزود:
سـرمایهگذاری بـر روی ایـن موضوع رشـد و بالندگی
کشـور را بـه همـراه دارد.
معـــاون آمـــوزش فنـــی و حرفـــهای اســـتان
بوشـــهربابیان اینکـــه ارتقـــا مهـــــــارت نقـــش مهمـــی
در توانمن ــدی اف ــراد دارد تصری ــح ک ــرد :آم ــوزش مهارت ــی
راهـــی بـــرای بـــه دســـت آوردن دانـــش و مهارتهـــای
موردنیـــاز بـــرای کارآفریــــــــنی و اشـــتغال اســـت و
آمـــوزش عـــالوه بـــرای ایجـــاد مهـــارت ســـبب بـــاال
رفتـــن آمادگـــی ،انگیـــزه ،اعتمادبهنفـــس و قـــدرت
نـــوآوری در مهارتآمـــوزی میشـــود.
وی خاطرنشـان کـرد :آموزشهـای فنـی و حرفهای
امـکان بهرهبـرداری بهینـه از منابـع انسـانی را فراهـم
و توانایـی الزم را بـرای ورود بـه بـازار کار و اشـتغال
پایـدار را ایجـاد میکنـد.
لیــراوی از تجهیــز شــدن مراکز آمـــــــــــــوزش
فنــی و حرفــهای اســتان بوشــهر بــه امکانــات مهارتــی
خبــرداد و خاطرنشــان کــرد :مراکــز آمــوزش فنــی و
حرفــهای اســتان بوشــهر بــا برخــورداری از تجهیــزات
و امکانــات پیشــرفته نســبت بــه تربیــت نیــروی
انســانی متخصــص ،کارآمــد بــا روحیــه خودبــاوری
اقــدام میکننــد و چــون ایــن آموزشهــا برخواســته
از نیازهــای شــغلی اســت ســبب جــذب جوانــان بــه
بــازار کار میشــوند.

