ﺑﺮﮔﺰاري وﻳﺪﺋﻮ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ اﺟﺮاي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و
ﻫﻨﺮﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ويدئو كنفرانس بررسي روند اجراي تفاھم نامه ھمكاري سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با
معاونت صناﯾع دستی و ھنرھای سنتی سازمان ميراث فرھنگی ،صناﯾع دستی و گردشگری در تارﯾخ
 ٩٦/٣/١٠در محل سالن مھارت سازمان برگزار شد.
در اﯾن ويدئو كنفرانس که با حضور معاونين  ،مديران كل و كارشناسان دو سازمان تشکيل گردﯾد،
راھكارھاي عملياتي نمودن تفاھم نامه منعقده فيمابين بررسي شد .در آغاز سيدعلي موسوي،معاون
آموزش اين سازمان با اشاره به اھداف انعقاد تفاھم نامه ھا ،بيان داشت :يكي از موثرترين راھكارھا
براي تعامل با محيط و بازار كار و ارزيابي نيازھاي آن انعقاد تفاھم نامه است.
وي افزود :سازمان در ھمكاري با ساير دستگاھھاي اجرايي بايد به گونه اي عمل كند كه محيط را
تحت تأثير قرار داده و ضمن انتقال و تبادل تجربيات موفق و تجزيه و تحليل آن به مشاركت جمعي و
تغيير و تحول در اجراي آموزش ھاي مھارتي دست يابد.
معاون آموزش اين سازمان سپس با اشاره به تفاھم نامه منعقده با سازمان ميراث فرھنگی ،صناﯾع
دستی و گردشگری آن را نمونه موفقي در اين زمينه خواند و گفت:يكي از مھم ترين اھداف دنبال
شده در اين تفاھم نامه سفارش محور بودن آموزش بر اساس نياز مناطق شناسايي شده مي باشد
كه تاكنون سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور توانسته است بيش از نيمي از آموزش ھاي خود را
دراين خصوص سامان بخشي كند.
موسوي ،با اشاره به كارآموزي در محيط واقعي كار،از روستاھا و مناطق محروم به عنوان گروه ھدف در
توليد و آموزش صناﯾع دستی نام برد و از ھمه دست اندركاران اين امر خواست تا با ھم افزايي و توجه
ويژه از اين ظرفيت استفاده كنند.
وي ھمچنين بر آموزش فارغ التحصيالن دانشگاھي به عنوان يكي از مھمترين نيروھاي انساني در اين
زمينه نام برد.
در ادامه اين ويدئو كنفرانس ،علي شيزري ،مدﯾرکل دفتر توسعه و تروﯾج معاونت صناﯾع دستی از
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان متولي قانوني آموزش ھاي مھارتي در كشور نام برد
و بر ھدفمند كردن آموزش ھا از طريق نيازسنجي تأكيد كرد.
در ادامه مديران كل ادارات استانھا و نمايندگان شركت كننده از سازمان ميراث فرھنگی ،صناﯾع دستی
و گردشگری در ويدئو كنفرانس ،به بيان نقطه نظرات خود پرداخته كه اھم آن پيرامون تأمين اعتبار خريد
خدمات از آموزشگاه ھاي فنی و حرفه ای آزاد براي آموزش ،بازنگري در استانداردھاي تدوين شده بين
دو سازمان ،تشكيل بانك اطالعاتي ھنرمندان صنايع دستي و شناسايي بيشتر مناطق روستايي و
شھري داراي ظرفيت ھاي توليد صنايع دستي بود.

