
 

 

 عیآموزش، پژوهش، بهره وری و مسئولیت اجتما جلسه کمیسیون دهمینصورتجلسه 

 

                                                                                                                                                       

 :دستور جلسه

 پژوهشی و آموزشی مسائل با رابطه در کمیسیون اعضای نظرات استماع -1 

 آموزش کمیته عملکرد گزارش ارائه -2

 دانشگاهی جهاد نماینده حضور با خانگی مشاغل ملی طرح بررسی -3

 مصوبات:

 ردیف

 

 تاریخ مسئول شرح

با توجه به پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه چندجانبه مابین اتاق و موسسات آموزشی  1
طرح اولیه موردنظر و جزئیات آن توسط کمیته آموزش بررسی، بط، مقرر شد مرت

 تهیه و ارائه شود.

آقای سلیمان آبادی 
 مسئول کمیته آموزش

 99اسفند  11

درخصوص طرح ملی مشاغل خانگی نیز مقرر شد جلسه دبیرخانه کمیسیونها   2
مایت از و انجمن ح ، کمیته فرشجهاد دانشگاهیهیأت رئیسه کمیسیون، با 

 زندانیان جهت بررسی موارد مشترک هماهنگ شود.

 بیاض فر کارشناس
  دبیرخانه کمیسیونها

 99اسفند11

مقرر شد آقای سلیمان آبادی با همکاری انجمن مبل و منبت نیازهای  3
آموزشی انجمن مبل اتاق را بخصوص ر زمینه رنگ آمیزی بررسی و گزارش 

 نهایی را ارائه دهند.

 آبادی آقای سلیمان

 کمیته مسئول
  آموزش

اسفند  11
99 

ر انجمن موسسات آموزشی جهت جلوگیری ددرخصوص عضویت دانشگاهها  4
 انجمن موسسات آموزشیاز موازی کاری در ارائه خدمات آموزشی مقرر شد 

 داشته باشند. مکاتبه در این مورد با دانشگاههای استان

 -آقای جمشیدی
رئیس انجمن 

 موسسات آموزشی

 99سفندا11

 

 

 

 0:31:  ساعت  29/11/1399 : تاریخ  11:جلسه شماره

سالن جلسات اتاق  – آنالین:مکان  
 همدان

 

 نفر 17 :  حاضرین تعداد

نفر حضوری )هیأت رئیسه و  7
 نفر آنالین 11مسئولین کمیته ها(/ 

 سرکار خانم شریفیرییس جلسه: 
 : سهیال بیاض فرکارشناس دبیرخانه
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 شرح مذاکرات:

مسائل آموزشی و بیان نظرات و پیشنهادات اعضا درخصوص در رابطه با کمیسیون  1با توجه به دستورجلسه شماره 
تشکیل  دبیرخانه دائمی صدور خدمات فنی و مهندسی"پژوهشی نماینده سازمان نظام مهندسی استان اعالم نمود 

 ".وره و چگومگی صدور خدمات و ظرفیتهای کشورهای هدف را داردارائه مشاشده است و آمادگی همکاری در 

همکاری در بستر کمیسیون آموزش با دستگاههایی که متولی برگزاری چندجانبه سپس پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه 
 دوره های آموزشی در استان هستند مطرح شد.

گاههای غیرمجاز با دریافت کمترین اعضا مسئله موازی کاری در موسسات آموزشی و همچنین فعالیت آموزش
 هزینه، بدون خروجی بیان شد.

یکی از دغدغه های آموزشی استان نیز نیازسنجی از اعضای اتاق بازرگانی برای برگزاری آموزش های کوتاه مدت 
 و بلندمدت مهارتی مطرح شد.

 .شد مطرح برجسته مدرسین حضور با منبت و مبل آمیزی رنگ آموزش مسئله همچنین

 پیشنهاد ارتباط با دانشگاهها جهت عضویت در انجمن موسسات آموزشی استان نیز بیان شد.

 1399در سال "سپس مسئول کمیته آموزش کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد حوزه خو پرداخت و اعالم نمود 
 برگزار شده است.دوره از سهمیه تشکلهای اقتصادی استفاده و  6دوره آموزشی از سهمیه کلی اتاق و  21تعداد 

 نفر می باشد. 31سلیمان آبادی خاطرنشان ساخت متوسط حضور افراد در دوره های آموزشی 

 "بررسی و جهت برنامه ریزی به اتاق ایران اعالم شده است. 1411نیازهای اولیه آموزشی در سال "وی افزود 

یان طرح ملی مشاغل خانگی به شرح زیر در ادامه میرزابیگی معاون آموزشی جهاد دانشگاهی استان به توضیح و ب
 پرداخت:

کارفرما وزارت کار و مجری جهاد دانشگاهی می باشد.در سال شروع شده و 96طرح ملی مشاغل خانگی از سال 
در همدان نیز هزار نفر را شامل می شود.  14گسترش یافت و  99استان اجرایی شد و در سال  9در  97و  96

رشته را با توجه به ظرفیت و نیازسنجی انجام شده در استانها را در بر  321این طرح . ل شده استنفر را شام 2611
مرحله نیلزسنجی، آموزش و اتصال به بازار  3این طرح در  رشته فعالیت دارد. 11میگیرد که در استان همدان در  
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شرایط پذیرش افراد  در دو مرحله عمومی و تخصصی صورت  می پذیرد.همچنین آموزش برنامه ریزی شده است.
 به بازار است. تولیدکنندگان هدف اصلی این طرح اتصال سال و بدون شغل بودن است.  10هم سن باالی 

درخصوص این طرح پیشنهاد شد رشته های بازرگانی مانند بازرایابی به خصوص در بخش بین الملل هم به آن 
 ، انجمن حمایت از زندانیان اتاق داشته باشند.ه فرشاضافه شود و متولیان طرح جلساتی با انجمن بانوان، کمیت
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