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 2 از 1 صفحه

 0:11ساعت: 4/2/1411تاریخ: 11 شماره جلسه:

 آنالینمکان:
 نفر )لیست پیوست( 22تعداد حاضرین: 

 نفر آنالین 21نفر حضوری/  2

 خانم نسترن شریفی رئیس:

 خانم سهیال بیا ض فر دبیر:

 دستور جلسه

 ۹۹ سال عملکرد اجمالی بررسی -1

 آموزشی نیازسنجی مورد در بحث -2

 1۰۱۱ سال در مشترک های دوره برگزاری برای کمیسیون اعضای از یک هر امکانات و توانمندیها معرفی -3

 مصوبات

ف
دی

ر
 

 تاریخ مسئول شرح

1 

شرکت مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان دانشگاههای مالیر،  فنی و حرفه ای، 

شهرکها، انجمن مبل و منبت مالیر جهت هم سو کردن و پیشگیری از موازی کاری در 

 برگزاری دوره های آموزشی انجام شود.

 11/2/00 دبیر کمیسیون

پیشنهادات و نظرات اعضا در خصوص بهتر برگزار نمودن دوره های آموزشی در فضای  2

 مجازی و همچنین موضوع دوره ها اعالم شود.

رئیسه هیأت 

 کمیسیون

11/2/00 

2 

بررسی وضعیت ساختمان فنی و حرفه ای مالیر جهت برگزاری دوره های آموزشی عملی و 

 اعالم نتیجه به کمیسیون و انجمن مبل و منبت مالیر

آقای محمدی نماینده 

 فنی و حرفه ای 

11/2/00 

 

   

 تاریخ دستور جلسه بعد
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 2 از 2 صفحه

  

  

  

  

 کارشناسان، مشاورین(:مدعوین جلسه بعد )مسئولین، 

 شرح مذاکرات

پرداخت. سپس ایشان خواستار اعالم توانمندیها  00در ابتدای جلسه خانم نسترن شریفی رئیس کمیسیون به ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در سال 

از اعضا خواست نیازهای آموزشی خود و فعالیتهای واحدهای آموزشی عضو کمیسیون جهت هم افزایی و پیشگیری از موازی کاری شدند. وی همچنین 

 را جهت برنامه تقویم زمانی اعالم نمایند.

در ادامه حمیدرضا نجفی مسئول دبیرخانه کمیسیونهای اتاق همدان اظهار نمود: برای کسب و کارهای کوچک به خصوص مبل و منبت برنامه ریزی 

 اشاره نمودند و خواستار  سیاستگذاری در نیازهای آموزشی شدند. 1411 ه انتخابات کمیسیونها در سالآموزشی شود. وی همچنین ب

 .......ایشان پیشنهاد برگزاری جلسه با حضور آقایان زبردست، قنبرگنبدی، حسین محمدی و وفایی را مطرح نمودند.

منبت نیازسنجی انجام شده است گفت :رنگ  آقای سلیمان آبادی مسئول کمیته آموزش کمیسیون با اعالم اینکه در بحث خوشه ها، به ویژه مبل و

 آمیزی، نجاری، طراحی و کالف سازی از رشته های مورد نیاز در حوزه مبل و منبت است.

و منبت آقای محمدی نماینده سازمان فنی و حرفه ای نیز اعالم نمود سازمان فنی و حرفه ای استان آمادگی برگزاری دوره های آموزشی در حوزه مبل 

اساتید مجرب و کارگاههای مجهز را دارد.وی درخصوص ساختمان فنی و حرفه ای در شهرک صنعتی مالیر گفت: این ساختمان به دلیل عدم با حضور 

 استفاده واحدهای تولیدی در شهرک به صورت استیجاری برای دانشگاه استفاده می شود.استقبال و 

دان و رئیس انجمن مبل و منبت به ساختمان فنی و حرفه ای در ورودی شهرک صنعتی سپس آقای ناصر قنبر گنبدی عضو هیأت نمایندگان اتاق هم

رک صنعتی مالیر که چندین سال است برای آموزش مورد نظر استفاده نمی شود اشاره نمود.وی خواستار حضور فنی و حرفه ای در ساختمان شه

 ه کوبی به صورت مستمر مورد نیاز است.دوره آموزشی رنگ و رویآقای قنبرگنبدی افزود . جهت شروع آموزش شد

 

 

 

 


