
نشانی: زنجان خیابان خرمشهر بلوار شیخ اشراق          کد پستی : ۴۵۱۵۷۹۹۴٦۵            تلفن: ۳۳۰۳٦۲۱۳  دورنگار: ۳۳۷۷۲۹۰۸
 info@zntvto.ir :پست الکترونیک        www.zntvto.ir :پایگاه اینترنتی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱

ندارد

۱۶/۹۸۲/۱۹۷۱

« ٦ مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای گرامی باد »

برادر ارجمند جناب آقای پاک سرشت
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

موضوع: همکاری با شرکت بهرداری و تعمیرات نیروگاه صبا - 

با سالم و احترام
  ضمن آرزوی توفیقات روزافزون الهی و تبریک فرا رسیدن هفته ملی مهارت به استحضارمیرساند در راستای توسعه تخصصی 

آموزشهای مهارتی و اعتالی جایگاه آموزشها با هدف حکمرانی و مدیریت محلی آموزشهای فنی و حرفه ای به لحاظ ضرورت و نیاز به 

توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش بهره وری و  توسعه آموزشهای مهارتی شاغلین بنگاههای اقتصادی با عنایت به  هدف گذاری 

انجام گرفته مبنی بر توسعه اشتغال در استان و  تبدیل شدن استان به یکی از قطبهایICT,IT ،برق و الکترونیک در           

دولت" تدبیر و امید" این اداره کل با همکاری شرکت بهره برداری و تعمیرات نیروگاه صبا در قالب عقد قرارداد آموزشی اقدام به 

آموزش بدو استخدام ۳۴نفر از نیروهای جدیداالستخدام نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد نموده که تحقق این موضوع برای اولین بار در 

استان نتایج بسیار ارزنده مبنی بر تربیت نیروی متخصص ، درآمدزایی ، راه اندازی مجدد مراکز شبانه روزی مهارت آموزی و توسعه 

مشارکت باذینفعان آموزش و ورود تکنولوژی آموزش تخصصی در بخش سرویس و نگهداری نیروگاههای گازی یا سیکل ترکیبی  را به 

همراه خواهد داشت. ضمناً معروض می دارد پیگیری و همکاری مسئولین محترم نیروگاه گازی سلطانیه از طرف شرکت مذکور زمینه 

ساز عقد تفاهمنامه و ورود تکنولوژی آموزش مهارتی در بخش تعمیر و نگهداری نیروگاههای سیکل ترکیبی منجر به حصول نتایج فوق 

الذکر گردیده است. موارد جهت مزید استحضار به حضور گرامی ایفاد گردید.       

رونوشت:
جناب آقای جمشید مکی معاون محترم آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

جناب آقای محمدرضا پیراحمدی معاون محترم اداری و پشتیبانی
جناب آقای احمد محمدی مسئول محترم حراست جهت پیگیری 

جناب آقای سلطانی رئیس محترم اداره امور عمومی و پشتیبانی جهت پیگیری و اقدام الزم 
سرکار خانم پریسا علیمردانی رئیس محترم اداره آموزش،پژوهش و برنامه ریزی

سرکار خانم عسگری مسئول محترم دبیرخانه

mailto:zanjan@irantvto.ir
http://www.zntvto.ir/

