
 

 

 خدا نام به

 اي حرفه و فنی آموزش خانواده ما

)2( 

  شایسته و ارجمند همکاران

 احترام، و سالم با

 همه مساعی تشریک رهگذر از جز کشورمان آموزي مهارت يحوزه مسایل که هستم و بوده عقیده این بر همواره

 از گذشته کشور، آموزي مهارت مسایل و موضوعات به اندیشیدن هم با. نیست حل قابل عرصه این کنشگران

 براي همیاري و جمعی اراده گیريشکل به شود،می مسیر این در خردمندانه اقدامات و هاتصمیم اتخاذ سبب آنکه

 پاسداشت و اهداف تحقق در جمعی مسئولیت احساس موجب و شده منتهی رو پیش موانع بر غلبه

 اي حرفه و فنی آموزش خانواده ما«   عنوان تحت عمومی مشورت يبرنامه گزارش اولین. شودمی دستاوردهایمان

 هايدشواري راهگشاي و بود شده محول سازمان به که بود هاییموریتمأ موضوع در اندیشی هم ماحصل ،»  1

 .کنممی قدردانی شدند شریک اندیشی هم این در که همکارانی همه از دیگر بار وسیله بدین. بود زیادي

 و منابع مدیریت بر تمرکز با سازمان در وري بهره ارتقاي«  محوري موضوع بر عمومی مشورت برنامه دومین

 کنونی شرایط در اما است، اهمیتی زئحا موضوع همواره مصارف و منابع يبهینه مدیریت. دارد تمرکز » مصارف

 شرایط با انطباق براي سازمان استراتژي از بخشی را آن باید که چرا است؛ کرده پیدا مضاعف اهمیتی امر این

 ممانعت آن نهایی هدف که کرد قلمداد اخیر ماههاي در کشور شرایط به واکنش ضرورت از متاثر الزامی و محیطی

 بر توکل با یقین به. است کشور کار نیروي توانمندي و مهارت ارتقاي و آموزي مهارت خطیر امر در خلل ایجاد از

 و فنی آموزش خانواده اعضاي خردمندانه و جمعی تالش و شکیبائی مناسب، سازمانی تدابیر اتخاذ و متعال خداي

 .برداریم شرایط این از عبور و سازمان تعالی در مهمی گام توانیم می، رکشو اي حرفه

 به توجه با خواهشمندم. است شده تعیین عمومی مشورت و اندیشی هم براي محور چهار شد اشاره آنچه اساس بر

 ایمیل آدرس به آنها از یک هر با ارتباط در را خود ارزشمند نظرات دارید که اطالعاتی و دانش تجربه، عالقه،

 و تحلیل سهولت براي و فرموده ارسال مهرماه 5 تا حداکثر را خود هايایمیل لطفا. بفرمایید ارسال شده تعیین

 محور شماره و خدمت حوزه و استان خانوادگی، نام و نام ایمیل عنوان در اوالً ارسالی، نظرات و آراء بنديجمع

  ثانیا و) 2 شماره محور  ،3 شماره مرکز ،کرمان استان زاده، محمد علی: مثال عنوان به( بفرمایید درج را انتخابی

 



 

 

 شما پیشنهادات بنديجمع. بفرمایید بیان کلی عبارات از پرهیز با و عملیاتی و دقیق صورت به را خود پیشنهاد

 .شد خواهد منتشر» 2 اي حرفه و فنی آموزش خانواده ما« گزارش قالب در ارجمند، همکاران
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 در هاهزینه مدیریت و جویی صرفه براي شما بینانه واقع و عملیاتی راهکارهاي و پیشنهادات -1 شماره محور

 چیست؟ سازمان

 در توانمی را تغییراتی چه کل، ادارات و سازمان در مراجعین به تر مطلوب خدمات ارائه براي -2 شماره محور

  کرد؟ اعمال خدمات این ارائه براي شده طراحی یندهايفرآ و اداري هايروال

 چیست؟ سازمان درآمدهاي افزایش براي شما بینانه واقع و عملیاتی راهکارهاي و پیشنهادات -3 شماره محور

 بین افزایی هم و ايحرفه و فنی هاي آموزش ارائه در خصوصی بخش موثرتر نقش ایفاي براي -4 شماره محور

  دارید؟ پیشنهاداتی چه دولتی، و خصوصی بخش هايآموزش

 


