
کلیه امور پژوهشی ومقاالت ،طرح جدید، فیلم وجزوات آموزشی1

 تهیه و تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی2

 حفاظت و ایمنی کارگاههای آموزشی3

(محالت کم برخوردار)امور آموزشی مربوط به  آسیب های اجتماعی وسکونتگاههای غیررسمی وبازآفرینی شهری4

امور آموزشی مربوط به زندانهای استان5

16 و 15امور آموزشی مربوط به مراکزدرمان اختیاری و اجباری موضوع ماده 6

(...کاهش آسیب و-بهزیستی-کمپ ها -بازآفرینی شهری-زندان )پیگیری تفاهمنامه های محوله7

سایر امور محوله8

کلیه امور مرتبط با  آموزش در صنایع ، معادن و مراکز جوار و بین کارگاهی9

بازدید از صنایع استان وپیگیری عملیاتی شدن مراکز جوار وفعال شدن آنها11

(...و- کناف- گیتی پسند-ایمیدرو -صنایع)پیگیری تفاهمنامه های محوله12

سایر امور محوله13

امور سند تحول مردمی مرتبط با اداره آموزش14

کلیه  امور مرتبط با  اتباع15

کلیه امور مرتبط با قراردادها و بررسی و ارائه گزارشات وتحلیل آن16

(...سازمان جهاد، ترویج،محیط زیست، منابع طبیعی و)کلیه امور مرتبط با کشاورزی17

مدیریت بهره وری اداره کل و پنل خبرگی18

75امور مرتبط با تبصره 19

(...خرید خدمات، واگذاری به بخش خصوصی و  )دبیر کاهش تصدی های استان 20

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف21

سایر امور محوله22

1401-شرح وظایف کارشناسان  اداره آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی  فنی و حرفه ای استان 

تلفن داخلیمسئول اجرا و پیگیریعنوان  امور محولهردیف

431احمدرضا واثق

442مرتضی احمدی

452سمیرا  طالیی پور



تلفن داخلیمسئول اجرا و پیگیریعنوان  امور محولهردیف
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کمیته انتخاب رئیس مرکز نمونه و مربی نمونه23

24
حق التدریس ، سنوات، بازآموزی، ارتقاء طبقه،عملکرد موظفی مربیان ورتبه  )بررسی کاربرگهای آموزشی  کلیه مربیان 

(...و
انطباق آموزشی با طرح تکاپو و ارائه گزارشات الزم25

تعیین صالحیت ،مربیان مشارکتی وبدون هزینه27

 امور شورای مهارت استان28

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف29

(تشکل مربیان )شورای مربیان 30

پیگیری امور آموزش دوگانه ایران و آلمان با اتاق بازرگانی

سایر امور محوله31

پیگیری امور مرتبط با آموزش در روستا و سیار شهری32

بررسی قرارداد های مربیان حق التدریس ارسالی از مراکز33

بررسی کلیه شناسنامه های آموزشی دوره های  آموزشی و  تهیه گزارش34

کلیه امور مرتبط با سامانه تقاضاسنجی آموزشی با رویکرد جدید35

صدور کارت استادکاران مهارتی36

پیگیری  طرح محیط واقعی کار ودوگانه37

برنامه ریزی امور مرتبط به کارودانش وکارورزی دانش آموزان وایران مهارت38

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف39

سایر امور محوله40

کلیه امور مرتبط با طرح ویژه و آموزش مجازی41

تنظیم تعهدات  آموزشی مراکز و اداره کل42

(استانی و منطقه چهار)امور بازدیدهای آموزشی43

(به جز صنایع)بررسی و تأیید کلیه دوره های آموزشی44

شورای گسترش  استان45

امور جوانان وبانوان46

سالنامه آماری47

امور مرتبط با آمار عملکرد در کلیه بخش ها48

 امور تجهیزات آموزشی ومواد مصرفی49

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف50

سایر امور محوله51

458سونیا آقا خانی

467فاطمه بیات

411فاطمه شمسی
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سامانه رصد اشتغال52

شناسایی کارآفرینان وافراد مستعد در روستا ، شهر و مراکز کسب وکار واستارت آپی53

کلیه امور مرتبط با کارآفرینان54

مشاوره و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان55

 کلیه امور بیمه بیکاری

کارآفرینی مهارت بنیان56

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف57

سایر امور محوله58

نماینده و کاربر سامانه راهبری میز خدمت الکترونیکی59

سند و شناسنامه آموزشی مراکز و استان60

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف61

سایر امور محوله62

بهره وری کارگاهها  ومربیان  مراکز  63

( و کارورزی دانشجویانTMC )کلیه امور آموزش در دانشگاهها64

امور مرتبط با مرکز نوآوری از پارک علم و فناوری

اعتبارسنجی مراکز دولتی65

(...مصاحبه و ثبت پورتال و-چگونگی جذب-فراخوان -نیازسنجی  )سرباز مربیان  66

(R&D)امور تحقیق و توسعه اداره کل

پیگیری تفاهمنامه ها مرتبط شرح وظایف68

سایر امور محوله69

پیگیری امور کلیه تفاهم نامه های استانی و کشوری و تحلیل و مقایسه عملکرد آنها70

برگزاری جلسات استانی تفاهم نامه ها و تنظیم و ارائه گزارشات71

سایر امور محوله72

414خاطره بیاتیان

406

404بانو غالمی

مهدیه امیدی

408مریم صفایی


