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 برادر گرامي جناب آقاي  حاتم زاده  

  معاون محترم آموزش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
  صلوات بر محمد و آل محمد (ص)  با سالم و  

ماري كرونا در سطح كشور و عدم امكـان پيگيـري احتراماً؛ به استحضار مي رساند اين اداره كل با شيوع بي
آموزش هاي مهارتي به صورت حضوري و با هدف عدم وقفه در ارائه آموزش هاي مهارتي و پاسـخگويي بـه 
جامعه هدف و همچنين توسعه و گسترش فرهنگ مهارت آموزي و ايجاد گفتمان مهارت در بين افراد جامعه 

ا استفاده از ظرفيت مربيـان مراكـز آموزشـي در دو بخـش دولتـي و اقدام به توليد محتواي الكترونيكي ب
خصوصي نمود كه به شرح ذيل اقدامات انجام شده توسط اين اداره كل جهت استحضار و بهره برداري الزم 

  به حضور تقديم مي گردد. 
از دقيقه اي در يكي  ٥هماهنگي با صدا و سيماي مركز كردستان در خصوص اختصاص روزانه يك قسمت  - ١

برنامه هاي زنده تلويزيوني پرمخاطب اين شبكه جهت فرهنگ سازي مهارتي و ايجاد گفتمان مهارت در 

دقيقه قسمتي از    ٥سطح جامعه به صورت بدون هزينه كه پس از مذاكرات صورت گرفته روزانه به مدت  

تلويزيوني   زنده  ئه وينبرنامه  و  عنوان     ژين  بهتحت  زانا  و  به  و آگا  پرسا  بپرس  پاسخگوي (   ( باش  ه 

سواالت مهارتي و ارائه آموزش هاي كپسولي به مردم شريف استان به صورت كامالً رايگان و بدون عقد  

تاكنون   است كه  بوده  نيز    ٢٤هيچ گونه قراردادي  اين روند در سالجاري  و  توليد  برنامه  اين  از  قسمت 

  ضور تقديم مي گردد ) ادامه خواهد داشت ( مستندات در يك لوح فشرده پيوست نامه به ح

ايجاد صفحه اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كردستان در آپارات با نام ( دي جي مهارت ) و  - ٢

آپلود كليه محتواي الكترونيكي توليد شده توسط اين اداره كل جهت دسترسي عموم مردم شريف كه  

  آدرس ويدئو هاي آپلود شده به شرح زير است : 

 ط لباس هاي كشي نام استاندارد : خيا  

h ps://aparat.com/v/A69ep : آدرس  ويدئو 

   نام استاندارد آموزشي : روبان دوزي گل هاي آزاد با تكنيك خاص 
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https://aparat.com/v/HQyPc  : آدرس ويدئو 

 يدر حل مسائل سازمان يطوفان مغز كي انجام تكن ييتوانااستاندارد آموزشي :  نام  

https://aparat.com/v/eLPmO : آدرس  ويدئو 

  نام استاندارد آموزشي : برشكاري مستقيم ، قوس بري چوب با استفاده از كمان اره  

https://aparat.com/v/YZIwE : آدرس  ويدئو 

  : برق ساختمان  يمدارها يابيب يو ع  يكش ميسنام استاندارد  

h ps://aparat.com/v/WBdY8  : آدرس ويدئو 

 ن

  م كربنك  يقطعات فوالد يا چهيماه يجوشكار ام استاندارد : 

h ps://aparat.com/v/U51QG  : آدرس ويدئو 

 ن

  ام استاندارد : حفاظت دستگاه هاي پرس 

https://aparat.com/v/hWalA: آدرس ويدئو 

  نام استاندارد : نصب ، راه اندازي و تعمير پكيج شوفاژ گازي  

https://aparat.com/v/rAsXo  : آدرس ويدئو  

  دستگاه هاي اندازه گيري  –نام استاندارد آموزشي : كمك برقكار ساختمان  

https://aparat.com/v/iIRKQ : آدرس  ويدئو 

 جاروبرقي خاك    نام استاندارد : عيب يابي تعمير و راه اندازي  

https://aparat.com/v/MbhSR : آدرس  ويدئو 

  : بخش اول - شگاه يخاك و آزما كيمكان  يتئورنام استاندارد  

h ps://aparat.com/v/F2zPe  : آدرس ويدئو 

 ي رنگ در روبان دوز  يمبان يريبكارگارد : نام استاند 
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h ps://aparat.com/v/4wFuT : آدرس  ويدئو 

  : ي در حل مسائل سازمان  ياستخوان ماه كي انجام تكن ييتوانانام استانداردFish Bone   

https://aparat.com/v/W5MmI : آدرس ويدئو 

  نام

  و حفاظت و بهداشت كار   يمني نكات ا تي از كار و رعا  ياز حوادث ناش ير يشگيپاستاندارد :  

h ps://aparat.com/v/0lIoW : آدرس  ويدئو 

راكز آموزش فني وحرفه اي  استان كردستان به تعداد خريد سامانه اسكاي روم براي برگزاري دوره هاي م - ٣
 مركز ١٢

برنامه هفتگي آموزش مجازي براي مربيان مراكز آموزشي تابعه استان با بهـره گيـري از سـامانه   تدوين    - ۴

ساعت برنامـه   ١٠ساعت، ديواندره:    ٥ساعت در هفته ، دهگالن:    ١٨اسكاي روم ، شاد و گوگل ميت ( بيجار :  

 ٦سـاعت مجـازي    ١٨ساعت در هفته، قـروه:    ٩ساعت در هفته،بانه :    ١١آموزش مجازي،سقز:ساعت    ٣شاد  

ساعت در هفته ، مراكز خواهران و شهيد امـان   ١١ساعت برنامه شاد در هفته، مركز    شهيد ورمقاني سنندج

 ١٠ريـوان: سـاعت در هفتـه ، م ١١ساعت در هفتـه،كامياران:  ٦ساعت در هفته ، سروآباد:  ٩اللهي سنندج :  

 ساعت در هفته ١٢٧ساعت در هفته ) جمعا 

تعريف اتاق ، ايجاد نام كاربري و رمز عبور، برگزاري جلسه توجيهي براي مربيـان مراكـز آمـوزش فنـي  - ۵

وحرفه اي استان كردستان(بصورت مجازي) و تعريف مسئولين آموزش مراكز بعنوان ناظر بـر اجـراي 

 شتيباني از برگزاري دوره ها آموزشها ، تعيين مسئولين فني براي پ

برگزاري دوره آموزش مجازي  نحوه تدوين و توليد محتواي الكترونيكي براي مربيان مراكز آموزش فنـي  - ۶

 وحرفه اي 

تهيه و ارسال  بسته آموزشي نحوه توليد محتوا  ( فرمت يكپارچه ، آموزش تخصصي كـار بـا نـرم افـزار  -٧

Camtasia ن آموزشي  مراكز استان كردستانجهت توليد محتوا ) براي مربيا 

مراكز بزرگ صنعتي استان، موضوع مصوب كميته پدافند   HSEبرگزاري دوره  آموزش مجازي كارشناسان  - ٨

 از طريق سامانه اسكاي روم  ٩٩/ ٠٩/ ٠٦غيرعامل استانداردي كردستان در تاريخ 
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، آشنايي بـا ژورنـال كـالب، ( توليد محتواي الكترونيكي  برگزاري چهار كارگاه آموزشي بصورت  مجازي   - ٩

 تحليل داده هاي كمي، آشنايي با پژوهش هاي كيفي ) به مناسب هفته پژوهش سال جاري 

 دوره  ٣به تعداد  eskill.irبرگزاري كارگاههاي آموزشي ضمن خدمت كاركنان در سامانه   -١٠

 توليد بسته هاي محتواي الكترونيكي:

آموزش براي توليد محتوا ي الكترونيكي با نظر مربيان ساعت    ١٠٠تهيه ليست استانداردهاي كمتر از   -١١

 استاندارد آموزشي  ٨٠و روساي مراكز آموزشي استان به تعداد 

تدوين جزوه خالصه نكات و موارد الزم جهت توليد بسته هاي الكترونيكي و محتواهاي ارائه آموزش  -١٢

 آنالين (پيوست مي باشد)

نحوه ارائه آموزش مجازي به كارآموزان و توليد محتـواي   ابالغ فرمت تدوين يكسان  تدوين و ابالغ  -١٣

 ٩٩/ ٠٩/ ٠٥مورخ   ١٠/ ٢٠٠/ ١١٤٤٣الكترونيكي طي نامه شماره 

ابالغ تدوين بسته هاي توليد محتواي الكترونيكي به تفكيك استاندارد  و ارسال آن به اداره كل جهـت  -١۴

 مميزي 

  ٨ت براساس تعهد ايجاد شده مراكز در بند  ساع  ١٠٠تدوين محتواي الكترونيكي استانداردهاي كمتر از   -١۵

و   ٩٩/ ١٢/ ١٢استاندارد آموزشي تا تاريخ   ٥٦اين گزارش و جمعبندي و محتواهاي توليد شده به تعداد  ١١و 

 انتشار استانداردهاي توليد شده بر روي سايت آپارات

  

  

  

  

  

    


