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مقدمه
ــه عنــوان مجــری سیاســت هــای ســازمان  اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان گیــان، ب
آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور در خصــوص ارایــه آمــوزش هــای مهارتــی بــه افــراد جویــای 
کار و شــاغلین در خوشــه هــای صنعــت، کشــاورزی، خدمــات و فرهنــگ و هنــر، وظیفــه تربیــت 
و تامیــن نیــروی انســانی توانمنــد مــورد نیــاز اســتان و ارتقــای فرهنــگ مهــارت آمــوزی جامعــه، 

اعــم از شــهری، روســتایی و عشــایری را بــه عهــده دارد.
بــا هــدف ارایــه آمــوزش هــای هدفمنــد و اثربخــش، اجــرای دوره هــای آمــوزش مهارتــی منجر 
بــه اشــتغال متناســب بــا  نیــاز افــراد جویــای کار و شــاغلین، اقــدام مشــترک آموزشــی بــا بخــش 
ــی و خصوصــی و اجــرای برنامــه هــای آموزشــی ســفارش محــور، شناســایی رســته  هــای دولت
هــای اشــتغالزا بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و مزیــت هــای اســتان و افزایــش انطبــاق آمــوزش هــا 
ــن اداره کل  ــتور کار ای ــال 1398 در دس ــکاری در س ــای ابت ــرح ه ــرای ط ــا و اج ــته ه در آن رس

قــرار گرفــت.
ــدف،  ــای ه ــروه ه ــاس گ ــر اس ــای آزاد ب ــگاه ه ــی و آموزش ــش دولت ــی بخ ــرد آموزش عملک
ــه  ــن مجموع ــده در ای ــزار ش ــی برگ ــای مهارت ــنواره ه ــا و جش ــاخص و رویداده ــات ش اقدام

ــت. ــده اس ــردآوری ش گ





عملکرد آموزیش

 بخش دولیت و خصویص



عملکرد آموزش دولیت

۳۶۸۹۷۳

۱۱۹۹۲۵

۱۲۱۸۶۲۳

۱۳۳۰۲۹

مراكز ثابت و شعب شهری

بنگاه های اقتصادی، صنایع و صنوف

دانشجویان

متقاضیان مهارت آموزی

معلولـین
دانـش آمــوزان ۱۵۰

۹۵۴

۱۲۳۹

۹۷۶

۶۵۷۰

۱۲۵۳۷/۵
نفر - دوره     

نفر - دوره  
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۱۳۹۸۷

۲۸۲۸۲۸۴

۶۷
بیمـه بیکـاری۱۰۵۲۹

نفر - دوره  
   



عملکرد آموزش دولیت

۴۳۱۵۶۹/۵

۱۹۸۷

۶۹۵۷۶/۵

۱۷۳۴۱۷/۵

۴۵۱۴۳۹۳ ۲۶۰۲۳

۴۷۷۷۹۳/۵

۲۸۱۷۴

۱۸۹

۴۱۵

زندانیان

  نفر - ساعت

  نفر - ساعت

سکونتگاه های غیر رسمی وآسیب دیدگان 
اجتماعي و معتادین بهبود یافته

مجموع عملکرد آموزش دولیت استان گیالن

نیروهای مسلح

روستاییان
زنان خانه دار

زنان سرپرست خانوار

۲۷۶۲

۱۵۸۹

۳۲۲۴ ۳۸۵۷۸۹
نفر - دوره     

نفر - دوره  
نفر - دوره  

نفر - دوره  

نفر - دوره     

نفر - دوره     

نفر - دوره      نفر - ساعت     
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نفر - ساعت     

نفر - ساعت     

نفر - ساعت     



عملکرد آموزشگاه های آزاد
به منظور ترویج 

فرهنگ کارآفرینی و آشنایی 
دانش آموزان با مشاغل و در 

راستای اجرای  طرح ایران مهارت 
برای آموزش مهارتی دانش آموزان 

مقطع متوسطه اول در سال ۹۸ برای 
تعداد 1473نفر دوره، 25242 نفر 

در راستای اجرای ساعت آموزش برگزار شد.
طرح استاد شاگردی و 

آموزش در محیط واقعی کار در 
سال 13۹۸ در بنگاه های اقتصادی 
استان حدود 4۸2712 نفر ساعت 

آمورش برای تعداد 2۰۰1 نفر 
دوره اجرا شد. برای ایجاد رونق آموزشی 

و اقتصادی در بخش خصوصی 
آموزش، در آموزشگاه های آزاد فنی و 

حرفه ای بعنوان شرکای آموزشی، تعداد  11 
همایش آموزشی تخصصی در حوزه بازاریابی 
و برندسازی و مدیریت کسب و کار  برای 
موسسین آموزشگا ه های آزاد استان  

در سال 13۹۸ برگزار شد.
عملکرد آموزشی 

تفاهمنامه ای آموزشگاه آزاد با 
دستگاه ها : کمیته امداد )ره( 57 نفر 
دوره، آموزش و پرورش )کارودانش( 

4115 نفر دوره، آموزش و پرورش
) ایران مهارت( ۹۰۰ نفر دوره در سال 

13۹۸ اجرا شد. آموزش 57 حرفه 
جدید مهارتی برای اولین بار و 

ایجاد 52 کارگاه آموزشی جدید در 
آموزشگاه های آزاد استان  در سال 

13۹۸

در بخــش خصوصی، آموزشــگاه های آزاد اســتان بعنوان شــرکای 
ــزان  62۸114۸  ــه می ــد  در ســال 13۹۸ ب آموزشــی توانســته ان
نفــر ســاعت و 26211  نفــردوره عملکرد آموزشــی داشــته باشــند.

 اجرای  طرح ایران مهارت

 اجرای طرح محیط كار واقعی

تفاهمنامه با دستگاه ها

تعداد ۱۱ همایش آموزشی

افزایش تنوع رشته ها



درآمدهای
 شاخص استاین 

درآمد واگذاری 
۲۹۴۲ میلیون 

ریال

آموزش 
نیروهای مسلح           

۲۰ هزار
میلیون ریال

درآمد تبصره ۷۵
۹۰۷ میلیون ریال

عملکرد قراردادهای آموزیش ماده 61 اداره کل فین و حرفه ای استان

 در سال های 97 و 98

مبلغ کل نفر ساعت آموزشتعداد کل قراردادسال
قرارداد)ریال(

13972210525126/520/000

1398101236۴812/661/563/9۴۴



        اقدامات شاخص



۱
 رشد انطباق آموزش های 

مهاریت استان اب رسته های اولویت دار طرح تکاپو 
) توسعه کسب و کار و اشتغال اپیدار (

* بــر اســاس نتایــج مطالعــات طــرح کســب و کار و اشــتغال پایــدار )تکاپــو( 
کــه توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی انجــام شــده اســت، رســته هــای 
ــا  ــاق حداکثــری ب ــن اداره کل، انطب اشــتغالزای اســتان شناســایی شــدند و ای

ایــن رســته هــا را در دســتور کار خــود قــرار داد.
رســته هــای اولویــت دار اشــتغالزای اســتان گیــان عبــارت از گردشــگری و 
طبیعــت گــردی، خدمــات فنــی تخصصــی کشــاورزی، پــرورش طیــور ســنتی 
و صنعتــی، تولیــد پوشــاک، شــیات و تولیــد و فــرآوری آبزیــان، تولیــد مواد 
غذایــی و آشــامیدنی، تولیــد صنایــع دســتی، خدمــات بازرگانــی و و توزیــع و 

پخــش کاال و انبــارداری، شــالیکوبی و کشــت و فــرآوری چــای مــی باشــند.



- انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و 
استانداری گیالن با موضوع مهارت آموزی خدمات گردشگری

ــا مزیــت  ــه منظــور ارتقــای توانمنــدی و مهــارت افزایــی نیــروی انســانی در عناویــن آموزشــی مرتبــط ب ب
هــای رقابتــی و ظرفیــت هــای اســتان گیــان، تفاهمنامــه همــکاری بیــن ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
کشــور و اســتانداری گیــان بــا موضــوع مهــارت آمــوزی خدمــات گردشــگری اســتان گیــان منعقــد شــد.

تحول آموزش های مهاریت گردشگری استان۲
  به عنوان نخستین اولویت طرح تکاپو



 - تدوین سند مهارت آموزی گردشگری  استان گیالن
ــود اداره کل  ــات موج ــع و امکان ــل مناب ــه و تحلی ــه تجزی ــه ب ــا توج ــردی و ب ــرد راهب ــا رویک ــند ب ــن س ای
آمــوزش فنــی و حرفــه ای و اســتانداری گیــان و بــا روش تعامــل آمــوزش هــای مهارتــی و اشــتغال اســتان 

ــا مشــارکت کلیــه ذیربطــان حــوزه گردشــگری تدویــن شــده اســت. ب

انسجام بخشی به طراحی و برنامه ریزی امور آموزشی در راستای توسعه گردشگری

فرهنگ سازی و ارتقای جایگاه آموزش های مهارتی در راستای توسعه گردشگری

تحقق و پیاده سازی نظام صاحیت حرفه ای

    آینده پژوهی در مسیر اشتغالزایی در حوزه گردشگری 

  تحقق و پیاده سازی شرایط احراز شغل



 - برگزاری همایش تحول اقتصاد گردشگری در استانداری گیالن
ــدف  ــا ه ــان، ب ــش تحــول اقتصــاد گردشــگری در گی همای
ــای  ــگری در محوره ــای گردش ــوزش ه ــول در آم ــاد تح ایج
تحــول اقتصــاد گردشــگری شــامل مدیریــت منابــع انســانی، 
ــدی  ــای کلی ــگری، الگوه ــای گردش ــگاه  ه ــازی در بن برندس
ــره وری صنعــت گردشــگری،  ــود به ــی در بهب ــوزش مهارت آم
مدیریــت تضمیــن کیفیــت خدمــات در گردشــگری و تجربــه 
ــز  ــی مراک ــت رقابت ــق مزی ــی در خل ــن الملل ــق بی ــای موف ه
گردشــگری در ســالن همایــش هــای اســتانداری گیــان و بــه 

اهتمــام اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای گیــان برگــزار 
شــد.

300 نفــر از کارآفرینــان حــوزه خدمــات گردشــگری، مدیــران 
واحدهــای اقامتــی و پذیرایــی، مدیــران و کارشناســان بخــش 
ــدف  ــای ه ــروه ه ــتان از گ ــگری اس ــط گردش ــی ذیرب دولت

شــرکت کننــده در ایــن همایــش بودنــد. 



- انعقاد تفاهمنامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
و منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

در راســتای ارایــه آمــوزش مهارتــی گردشــگری ویــژه واحدهــای خدمــات گردشــگری منطقــه آزاد انزلــی نخســتین برنامــه آموزشــی 

رتحــت عنــوان »اصــول پذیرایــی و تشــریفات« برگــزار شــد.



 - انعقاد تفاهمنامه چهار جانبه مهارت آموزی در حوزه بومگردی 

بــا هــدف ارایــه آمــوزش هــای مهارتــی اثربخــش و هدفمنــد 
ــر اســاس  ــرداران واحدهــای بومگــردی اســتان ب ــه بهــره ب ب
ــا  ــتان و ب ــگری اس ــوزه گردش ــروی کار ح ــی نی ــاز مهارت نی
ــا و  ــازمان ه ــا س ــاف ب ــرکا و ائت ــکاری ش ــارکت و هم مش
ــی  ــه ای ف ــار جانب ــه چه ــادی، تفاهمنام ــای اقتص ــگاه ه بن
مابیــن ایــن اداره کل بــا اداره کل امــور روســتایی و شــوراهای 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتانداری، اداره کل می اس
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــگری و س گردش

گیــان منعقــد شــد

نخســتین برنامــه آموزشــی واحدهــای بومگــردی ویــژه 
مدیــران و بهــره بــرداران، کارکنــان و تســهیلگران واحدهــای 
ــا شــرکت 27 واحــد فعــال و 84 واحــد  بومگــردی اســتان ب
در دســت ســاخت بومگــردی و بــا اســتفاده از اســاتید مجــرب 
بومگــردی کشــور اجــرا شــد کــه برگــزاری دوره هــا بــا تاکیــد 
بــر جنبــه مهارتــی و آموزشــهای عملــی، بــا بازخــورد بســیار 

خــوب گــروه هــای هــدف همــراه بــود.

برنامه آموزشی طراحی و احداث اقامتگاه های 
بومگردی در استان گیالن

برنامه آموزشی ویژه مدیران و بهره برداران اقامتگاه 
های بومگردی استان گیالن



 - اخذ مجوز تربیت مربیان گردشگری از مرکز تربیت مربی و پژوهش های 
فنی و حرفه ای کشور

بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت هــای اســتان گیــان 
ــزاری  ــوز برگ ــگری، مج ــوزش گردش ــوزه آم در ح
دوره هــای تربیــت مربــی ویــژه مربیــان گردشــگری 
ــش  ــی و پژوه ــت مرب ــز تربی ــط مرک ــور، توس کش
ــان  ــتان گی ــه اس ــور ب ــه ای کش ــی و حرف ــای فن ه

اعطــا شــد.

ــژه  ــی وی ــتین دوره آموزش ــتا، نخس ــن راس در همی
ــردی«  ــوان »بومگ ــت عن ــگری تح ــان گردش مربی
ــان  ــن پودم ــد. همچنی ــرا ش ــان اج ــتان گی در اس
ــت  ــژه تربی ــتایی« وی ــگری روس ــی »گردش آموزش
مربــی در اســتان گیــان تدویــن و مصــوب گردیــد.

مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری با مركز تربیت مربی و پژوهش های
 فنی و حرفه ای در حوزه آموزش های گردشگری و بومگردی 





- افتتاح دهکده الگویی بومگردی استان گیالن
ــر اســاس تفاهمنامــه همــکاری بیــن اســتانداری گیــان و  ب
ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور، برنامــه اجرایــی 
ــا  ــدازی نخســتین دهکــده الگویــی بومگــردی کشــور ب راه ان
ــا رویکــرد ارایــه آمــوزش و  همــکاری اســتانداری گیــان و ب
ــای کشــاورزی و گردشــگری روســتایی  ــارت ه ســنجش مه
مهــارت آموختــگان، در زمینــی بــه مســاحت 12 هکتــار آغــاز 

گردیــد.
ــک ســو در مســیر  ــه از ی ــن دهکــده ک ــی ای  موقعیــت مکان
ــوی  ــه و از س ــرار گرفت ــدان ق ــرای عاقمن ــترس ب ــل دس قاب
دیگــر در مجــاورت روســتا قــرار دارد، امــکان احیــای فضــای 

ارایــه آمــوزش هــای مهارتــی  گردشــگری روســتایی و 
ــت. ــوده اس ــم نم ــش را فراه اثربخ

ــه  ــوان ب ــی ت ــردی م ــی بومگ ــده الگوی ــای دهک ــت ه از مزی
ــای  ــتایی، احی ــگری روس ــوزه گردش ــهای ح ــعه آموزش توس
مشــاغل بومــی و ســنتی و کهــن پیشــه هــا، ارایــه آمــوزش 
ــا هــدف توســعه منابــع درآمــدی  هــای تلفیقــی روســتایی ب
روســتاییان و ایجــاد فضــای مناســب بــرای حمایــت از 
ــتایی  ــگری روس ــاورزی و گردش ــوزه کش ــای ح ــتارتاپ ه اس

ــرد. اشــاره ک



مدرس ردیف کارگاه های آموزشی ویژه گردشگری و بومگردی

آقای دکتر بابایی همتی گردشگری خاق روستایی 1

آقای دکتر نواییان میراث معنوی، میراث ماندگار 2

آقای رشیدی مدیریت مقصد روستایی 3

آقای دکتر قلیچی برند سازی گردشگری 4

آقای قدیمی تسهیلگری روستایی 5

خانم ابراهیم زاده پزشکی 6 بازآفرینی ابریشم دوزی های سنتی

خانم میر اسماعیلی چالش های بازاریابی و فروش صنایع دستی 7

آقای دکتر پاسبان توانمندسازی مدیران اقامتگاه های بومگردی برای شروع و تداوم کسب و کار 8

خانم شعبانی معرفی طرح شناسایی مقاصد هدف گردشگری روستایی شرق گیان 9

مرکز توسعه نوغانداری کشور نشست هم اندیشی احیا و توسعه نوغانداری و زنجیره ابریشم در گیان 10

آقای احمدیان سرو نوشیدنی های سرد و محلی 11

خانم لطفی بافت فرش و گلیم، تار و پود کهن بوم 12

خانم صدیقی دوخت های سنتی ابریشم دوزی 13

خانم نعمت خواه بازآفرینی نقش برجسته های سفالینه گیان 14

خانم موسویان سفال های سنتی و تزیینی بومی محلی 15

آقای دکتر بابایی 16 آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و توسعه منابع درآمدی واحدهای بومگردی

آقای صفری الگوهای رفتاری و اخاق حرفه ای در واحدهای بومگردی 17

آقای دکتر رییس سمیعی آشنایی با قوانین ساخت و تجهیز اقامتگاه های بوم گردی 18

آقای نواییان آشنایی و احیای فرهنگ و آیین های سنتی و بازی های بومی و محلی گیان 19

آقای رشیدی آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری و بومگردی 20 

آقای خوش خلق اصول مهمان نوازی و پذیرایی در واحدهای بومگردی 21

خانم اکباتانی ایمنی و بهداشت و مدیریت بحران در واحدهای بومگردی 22

آقای خوش خلق مدیریت منابع انسانی در واحدهای گردشگری و بومگردی 23



- تدوین استانداردهای اقامتگاه های بومگردی   
 با همکاری دفتر طرح و برنامه درسی سازمان

ــنجش  ــوزش/ س ــد آم ــرد جدی ــا رویک ــل ب ــتاندارد ذی ــه اس ــی، س ــتانداردهای آموزش ــی اس ــت طراح در جه
ــش،  ــی )دان ــای آموزش ــی ه ــای توانای ــر مبن ــه ب ــازمان   ک ــی س ــه درس ــرح و برنام ــر ط ــکاری دفت ــا هم ب
نگرش،مهــارت(و شــاخصهای ارزشــیابی و صالحیــت حرفــه ای تدویــن شــده اســت و در ایــن راســتا نیــز یــک 
پودمــان آموزشــی ویــژه بازآمــوزی مربیــان نیــز تدویــن شــد. شــایان ذکــر اســت کــه در تدویــن اســتانداردها 

بــه ســبک قبلــی فقــط بــه رویکــرد آموزشــی پرداختــه  مــی شــد.

. استاندارد نظارت بر اجرای اقامتگاه های بومگردی در استان گیالن 
. استاندارد تهیه نقشه های معماری اقامتگاه های بومگردی استان گیالن 

. تدوین پودمان آموزشی گردشگری روستایی ویژه مربیان كشور مصوب مركز تربیت مربی 
و پژوهشهای سازمان





نخســتین جشــنواره مهارت آموزی گردشــگری اســتان گیان 
بــا شــعار گردشــگری روســتایی- توســعه پایــدار در مرکــز 
نمایشــگاه هــا و همایش های بیــن المللی منطقــه آزاد انزلی 

برگــزار شــد.
 جشــنواره بــا همــکاری ســتاد توســعه فنــاوری هــای 
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــت علم ــاز معاون ــت س ــرم و هوی ن
جمهــوری، اســتانداری گیــان، ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی گیــان، اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری، ســازمان منطقــه آزاد انزلــی، اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، پــارک علــم و فنــاوری و مرکــز توســعه 
ــت  ــط زیس ــت محی ــور و اداره کل حفاظ ــداری کش نوغان

ــد. ــان  برگــزار گردی گی

هــدف ایــن جشــنواره، شناســایی و معرفــی ظرفیــت هــای 
گردشــگری روســتایی گیــان شــامل جاذبــه هــا و میــراث 
ملمــوس و ناملمــوس، شناســایی ظرفیــت های اشــتغالزایی 
بــرای  متنــوع  درآمــدی  منابــع  ایجــاد  و  روســتایی 
ــگری  ــد گردش ــت مقاص ــازی و مدیری ــتائیان، برندس روس
روســتایی همــراه بــا راه اندازی سیســتم بازاریابــی و فروش 
ــه  ــق ارای ــتی، از طری ــع دس ــتایی و صنای ــوالت روس محص
آمــوزش هــای مهارتــی هدفمنــد، فعاالنــه و اثربخــش بــود 
ــان  ــتان گی ــروت در اس ــد ث ــی و تولی ــیر کارآفرین ــا  مس ت

ــردد. ــر گ هموارت
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حرفه آموزشی در بخش دولتی در سال ۱3۹8 ارایه شد.

حرفه جدید آموزشی برای نخستین بار ارایه شد.

افزایش تنوع حرفه های آموزیش۳

 پــرورش اســتویا -فنــون پذیرایــی و تشــریفات-طراحی معمــاری ســبز ) مســکونی(-معرق کاری ســاده چــرم-
سرپرســتی خــط تولیــد تختــه فیبر-قــاب بــاف لــوازم تزئینــي و کاربردي-نقاشــی روی ســنگ بــا رنــگ هــای 
ــی )  ــر تبلیغات ــراح تصاوی ــات ام دي اف و کورین-ط ــا صفح ــت ب ــاب کابین ــازنده و نص ــک و ویترای-س اکریلی
فلکســی فیــس (-عکاســي تورهــاي گردشــگري-نصب و تعمیــر ماشــین هــای ظرفشــویی سامســونگ - نصــب 
ــق متعارف-مدلســازی  ــام حری ــدی سیســتم اع ــواری طــرح برجســته  )پوشــش 3D(-ســیم بن پوســترهای دی
ــا نــرم افــزار petrel-تعمیــر آلترناتــور خودرو-نصــب سیســتم هــاي اعــام  پتروفیزیکــی مخــازن نفــت و گاز ب
ــه آب  ــر و تصفی ــختی گی ــای س ــتگاه ه ــکار دس ــاب و سرویس ــاء صیفی-نص ــده نش ــد کنن ــرقت )تلفني(-تولی س
ــذ- ــان ناف ــراب و بی ــت اضط ــدی )برزیلی(-مدیری ــه بع ــتی-گلدوز س ــع دس ــر و صنای ــی هن خانگی-بازاریاب

بکارگیــری زبــان بــدن در بــر قــراری ارتبــاط -عمــل آور میــوه و ســبزیجات بــا دســتگاه خشــک کن-پدافنــد 
غیــر عامــل در صنایــع- مدیــر FEDORA-پخــت غذاهــای فرنگــی )ناگــت مــرغ ، پیراشــکی گوشــت و اســپاگتی(-

ــد  ــم اســناد مالی-تولی ــی ایرلندی-متصــدی تنظی ــاب باف ــون مذاکره-ق ــرکار دســتگاه ATM-اصــول و فن تعمی
کننــده عرقیــات از گیاهــان دارویی-دیوارنویس-متصــدی خدمــات حفاظتــی و مراقبتی-بافنــده نوبافتــه هــای 

ــد قــدرت خــودرو ــاف چــرم و جیر-تعمیرسیســتم هــاي مول ترکیبی-قــاب ب



ارتقاء سطح فین و تخصیص مربیان متناسب اب نیازهای جدید آموزیش۴

•  اخذ مجوز از 
مرکز تربیت مربی و 
پژوهش های سازمان 

جهت برگزاری دوره های 
باز آموزی مربیان کشور ویژه 

آموزش های گردشگری

•  تدوین چهار عنوان پودمان 
آموزش ویژه بازآموزی مربیان 

با تصویب مرکز تربیت مربی

• برگــزاری 
بازآمــوزی  دوره   15

داخــل  در  مربیــان 
بــا  گیــالن  اســتان 

اســتفاده از دانــش فنــی 
و  دولتــی  بخــش  مربیــان 

میــزان بــه  خصوصــی 
 675۰ نفر- ساعت

15

%۷۰ ۴

• افزایش 7۰ درصدی  اعزام 
مربیان به دوره های باز آموزی 
در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته به میزان
 14531 نفر- ساعت 



توسعه همکاری های آموزیش سفارش محور۵

- ۱۷ تفاهمنامه  آموزشی شهرستانی

-  ۲۵ تفاهمنامه آموزشی  استانی

-  اجرای3۰ تفاهمنامه سازمانی

تحقق ۲۱8۹88۲ نفر ساعت آموزش 
بر اساس تفاهم نامه های منعقد شده 



توانمندسازی    
مهــارت آموختگان 

جهت دریافت تســهیالت 
اشتغالزایی  و حمایت از كارآفرینی 

به میزان 3۹۰ نفر در قالب ۱۵ طرح اقدام 
مشترک با دستگاه های نظیر كمیته امداد-

بهزیستی - نظام مهندسی كشاورزی- 
جهاد كشاورزی-منطقه آزاد 

انزلی-شهرداری رشت

• ارایه پیوست 
مهارتی به جامعه هدف 
ویژه دستگاه های حمایتی

 )كمیته امداد - بهزیستی ( 

 

• معرفی مهارت 
آموختگان جویای كار مراكز 

دولتی و آموزشگاه آزاد به 
واحد های صنفی و صنایع

• ارایه آمـوزش 
های كار آفرینی و كسب و 

كار به معرفی شدگان كمیته 
امداد - بهزیستی - نظام 

مهندسی كشاورزی 

همکاری اب سایر 
دستگاه ها در قالب
 طرح اقدام مشرتک 
در توامنند سازی و 
اشتغالزایی مهارت 

آموختگان



راه اندازی سالن آزمون و سنجش الکرتونیک در کلیه ۶
هشرستان های استان

139613971398

تعداد مراکز
186راه اندازی شده

نام مراکز

الهیجانسنجش رشت
تالش

رودسر
لنگرود
انزلی
فومن
ماسال
املش

آستانه اشرفیه
 شهرک صنعتی

انزلی
صومعه سرا

منجیل
لوشان
آستارا

نفر ظرفیت كل كارگاه های سنجش 526 
مهارت الکترونیکی استان



راه اندازی خانه کارآفریین و مهارت۷

• خانــه هــای كارآفرینــی و مهــارت، بــا هــدف تلفیــق آمــوزش هــای مهارتــی بــا فرآینــد تولیــد، بازاریابــی و 
فــروش محصــوالت بــه كمــک كارآفرینــان،  تولیدكننــدگان و فعــاالن بخــش خصوصــی بــه عنــوان پشــتیبان 
و بــا رویکــرد ارایــه فرصــت هــای جدیــد كســب و كار كــم هزینــه بــا بهــره وری بــاال،  ایجــاد شــبکه هــای 
كارآفرینــی محلــی و هدایــت و مشــاوره شــغلی متقاضیــان راه انــدازی كســب و كار، بــر اســاس ارایــه آمــوزش 
در رســته هایــر  اولویــت دار اشــتغالزایی مبتنــی بــر مطالعــات توســعه كســب و كار و اشــتغال پایــدار )تکاپــو( 

فعالیــت مــی نماینــد. 
• نخســتین خانــه كارآفرینــی و مهــارت صنایــع دســتی، بــا همــکاری شــهرداری كالنشــهر رشــت 
در محلــه رشــتیان افتتــاح شــد كــه در یــک ســال  فعالیــت، ۲۰۰ نفــر-دوره آمــوزش مهارتــی در آن 

اجــرا شــده اســت. 



• تصویــب طــرح ســاماندهی 
ــزام  ــدف ال ــا ه ــران ب کارگ
مهــارت آمــوزی شــاغلین 
در  ســاختمان  صنعــت 
ــورای  ــارت و ش ــورای مه ش

ــتان ــی اس فن
•بهــره گیــری از ســامانه 
در جهــت ارتبــاط بهینــه 
شــاغلین صنعــت ســاختمان 
ــوزه  ــن ح ــکاران ای و پیمان

• ارایــه طــرح ســاماندهی 
کارگــران صنعــت ســاختمان 

ــتان اس

• تهیــه بانــک اطالعاتــی و جمــع آوری 
اطالعــات مهــارت آموختــگان و اســتادکاران 

ــت وب  ــامانه تح ــب س در قال

• ایجــاد بســتر نــرم افــزاری شناســنامه دار 
کــردن فعــاالن حــوزه صنعــت ســاختمان

ساماندهی شاغلین صنعت ساخمتان ۸
اب همکاری سازمان نظام مهندیس ساخمتان استان 



با بررسی
 ظرفیــت هــا و مزیــت هــای 

اســتان گیــالن و بــا رویکــرد 
و  امکانــات  از  بهینــه  اســتفاده 
ســرمایه هــا و منابــع انســانی  مهــارت 
منبــع  »چنــد  طــرح  آموختــه، 

درآمــدی کــردن روســتاییان« 
ــد.  ــرا ش اج

ایــن طــرح کــه بــا تمرکــز 
بــر آمــوزش رشــته هــای دارای ارزش 

افــزوده بــرای روســتاییان و بــر مبنــای 
مطالعــات طــرح توســعه کســب و کار و  اشــتغال 

پایــدار )تکاپــو( اســتان گیــالن و بــا در نظــر 
گرفتــن رســته هــای اولویــت دار تســهیالت توســعه 
اشــتغال روســتایی و عشــایری تدویــن شــده 
ــی و  ــی تخصص ــای مهارت ــوزش ه ــت، آم  اس

ــر  ــتایی را در ب ــتغال روس ــه اش ــر ب منج
ــرد.  ــی گی م

جلســات  برگــزاری  بــا 
همــکاری  بــا  توجیهــی  آموزشــی 

ــداری هــای اســتان، ضمــن احصــای  فرمان
رشــته هــای اولویــت دار و دارای ارزش افــزوده 

ــاالن  ــایی فع ــه شناس ــبت ب ــتان، نس ــر  شهرس ه
اقتصــادی کــه مایــل بــه همــکاری در ایــن طــرح 
هســتند اقــدام شــد و از ســوی دیگــر بــا اطــالع 
ــاران،  ــه دهی ــرح ب ــای ط ــت ه ــانی  مزی رس

روســتاییان  فعاالنــه  شــرکت  زمینــه 
در آمــوزش هــای روســتایی را 

ــد.  ــم گردی فراه

هــای  دوره  برگــزاری 
آمــوزش روســتایی بــا اعــزام45 

ــر دوره  و   ــر 2762 نف ــغ ب ــیار  بال ــم س تی
ــطح  ــوزش   در س ــاعت آم ــر س 3۸57۸۹ نف

روســتاهای اســتان 

ایــن مــدل آمــوزش   
توســعه  بــر  عــالوه  روســتایی، 

آمــوزش هــای هدفمنــد و اثربخــش، منابــع 
ــرار  ــتاییان ق ــار روس ــدی در اختی ــدی جدی درآم

ــه  ــک ب ــان و کم ــازی آن ــب توانمندس داده و  موج
توســعه پایــدار روســتایی مــی گــردد.

 بررسی ظرفیت ها
مبنای طرح )تکاپو(

منابع درآمدی جدید

اعزام۴۵ تیم سیارآموزش های روستایی

طرح چند منبع درآمدی کردن روستاییان استان ۹



۱۰

کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره هشید رجایی استان

تقدیرانمه های میل و استاین اداره کل آموزش فین و حرفه ای
استان گیالن
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شهرر

نام مرکز دولتی

تعداد
 کارگاه 

های فعال

تعداد افراد فعال 
در فرآیند تولید

 تعداد محصوالت تولید
دستگاه های همکارشده

گانماسک

فرمانداری رودبار- دانشگاه علوم پزشکی گیان115440000مرکز شهید رجایی لوشانرودبار1

 فرمانداری رشت- سازمان تبلیغات اسامی11012500022500مرکز شهر صنعتی حسن رودرشت2
استان گیان

 آموزشگاه های آزاد نقش صبا- قاصدک-110250000خانه کارآفرینی و مهارترشت3
اعظم- ماه آرا

333519400022500جمع

ف
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تعدادشهرر
 آموزشگاه 

فعال

تعداد افراد فعال 
در فرآیند تولید

تعداد محصوالت تولید شده
دستگاه های همکار

سایر )با ذکر نام(گانماسک

شرکت آفرند تاج - دهیاری روستای رکن سرا- -945682505400رشت1
کمپین خیرین خانه کار آفرین

شهرداری الهیجان--11750الهیجان2

شرکت آفرند تاج -  شهرداری خمام-21813502883خمام-چوکام3

دانشگاه فنی و حرفه ای- بسیج-133300150آستانه۴

 رودســرـ5
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19979164587101213جمع

الف: اقدامات مراکز آموزش فین و حرفه ای دولیت و خانه کارآفریین و مهارت

گزارش فعالیت اداره کل استان گیــالن در تولید محصوالت 
پیشگیری از شیوع ویروس کــرونـــا 
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