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                                     بسمه تعالي                                 
 

  شيوه نامه ارسال آثار محتواي پويش مهارت هاي نرم و فرهنگي

  كرونانقش مهارت در عبور از « 
  كار مشترك

  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورحوزه رياست  
  و كانون انجمن هاي هاي صنفي آموزشگاههاي آزاد كشور

  1399مرداد               

سينماها مدارس،  در پي شيوع ويروس كرونا، شاهد اقدامات ضروري ملي تعطيلي و كاهش ساعات كار مراكز شغلي، تعطيلي دانشگاهها و         
درون و برون شهري و  ،كنسرت ها، تئاترها، مراجعه حداقلي به رستوران ها، كافه ها، مراكز خريد و تفريح، توقف مسابقات ورزشي و كاهش سفرهاي

همي ت، نقش مبرون مرزي و كاهش حداكثري رفت و آمدهاي دوستان و خويشاوندان هستيم . شكي نيست كه كنترل تردد ها، ارتباطات و مراودا
ها رقم مي زند كه به تدريج  زندگي محصور و تكراري را براي خانوادهمرار خانه نشيني و انزواي افراد،در كاهش آثار مرگزاي اين ويروس دارد، اما است

مله كاهش از ج اريهابر شرايط روحي و رواني و البته اقتصادي آنان تاثير فرساينده و مخربي خواهد داشت .كاهش شور زندگي، زمينه برخي ناهنج
انواده و اجتماع را خ، بي انگيزگي، كاهش آستانه تحمل، پرخاشگري، افسردگي،اختالل و آسيب هاي رواني و مناقشه درون توان مالي، افزايش بدهي

  فراهم مي آورد . 

ان جاري و آثار رواني و اقتصادي واجتماعي با توجه به ظرفيت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، در راستاي ارتقاء توان مقابله جامعه با بحر
در دفتر امور بانوان و خانواده سازمان آموزش فني و » ه مداخله مهارت در بحران كرونا كميت«، كرونانشيني اجباري حاصل از شيوع ويروس خانه 

  فراهم گرديده است .» پويش ملي مهارتي«حرفه اي كشور تشكيل و بستر برپايي

  اعضاء دبيرخانه: -1

  آموزش فني و حرفه اي كشورحوزه رياست سازمان  مايندهن »مشاور امور بانوان و خانواده سازمان « : دبيرخانهرئيس 

 :معاونت آموزش و معاونت ، معاونت هاي توسعه منابعنمايندگان حوزه رياست ، نمايندگان  اعضاء كارگروه تخصصي داوري محتوا
 صاحب تخصصاساتيد مهارتي منتخب و  انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي آزادكشور نمايندگان كانون ، و برنامه ريزي سازمان پژوهش

گرافيك، طب سنتي، صنايع غذايي،  و موسيقي، نرهاي نمايشيهفناوري اطالعات ، ، فرهنگي مهارت هاي نرم و در حوزه هاي
 .روانشناسي و بازيهاي گروهي

  

  »اري گرديدهبارگذ www.irantvto.ir اين پيوست، در سايت  «
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  قواعد ارسال محتوي: -2

 كوتاه و موجز 
 تعيين محور محتوا 
  ساده و روان و همه فهم 
 بيان مصاديق، ترجيحاً كرونايي 
 تصويرسازي بازيهاي گروهي 
 درج لوگوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در انتهاي محتوا 
 امكان درج لوگوي ادارات كل تابعه سازمان، موسسه ، شركت و... ذيل لوگوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 

  شيوه هاي ارائه حجم و فرمت محتوا:-3

  دقيقه ) 5گرافيك  (حداكثر موشن 
 دقيقه ) 5يلم مستند(حداكثر ف 
  دقيقه ) 5فيلم مفهومي (حداكثر 
  دقيقه)5دراماتيك موسيقي(حداكثر هنرهاي 
  دقيقه ) 5نمايش مفهومي(حداكثر 
  ثانيه) 60(حد اكثر  انيميشن 
  دقيقه ) 3 -2پادكست( حداكثر 
  دقيقه) 5حداكثرواني راديويي(خنمايشنامه 
 تصويرسازي(فرمت و  عكاسيjpeg –  اندازه  -300رزلوشن(A4 
 صوير)ترجيحاً همراه با ت (بازي هاي گروهي 

  MEG 15الي  10حداكثر حجم هر اثر هم : مكته ن 

  نحوه مشاركت در پويش : -4

  اره كل آموزش ادنام -محل سكونتو شهرستان  استان  - شماره همراه و ثابت -جنسيت  – سال تولد –كد ملي –ارسال محتوا به آدرس ذيل با درج نام و نام خانوادگي
  مقطع تحصيلي -شغل –شركت و موسسه نام  –زشگاه آمونام  –ن مربوطه فني و حرفه اي استا

 از طريق ارسال محتوا   : 
 » 09218536731واتس آپ  شماره «-
  )فقط در مواقع ضروري(  021 66583611-66583501: دبيرخانهشماره تماس   -

  مهلت ارسال آثار : - 5

   1399 هريورش 30 :آخرين مهلت ارسال آثار
  1399هر م 30  :ارائه نتايج بررسي آثار

  مزاياي مشاركت در پويش:-6

  آموزش فني و حرفه اي كشور تاييد با نام خالق اثر در اينستاگرام سازمانانتشار محتواي مورد -
در شبكه هاي مجازي، كانالهاي و گروههاي تخصصي مراكز دولتي و آموزشگاههاي آزاد فني و  انتشار محتوا به همراه لوگوي صاحب اثر -

  حرفه اي كشور 
  ايده هاي نو ي حاميدستگاههاو  ، مشاركت كنندگانارانزسرمايه گبه  آثار فاخرايده و امكان معرفي صاحبان  -
   بحران جاري حاصل از شيوع ويروس كرونابا نرم ارتقاء فرهنگ و توان مقابله ر پايداري جامعه و دهنرمندان مشاركت فرصت ايجاد  -

  جزء مهمترين شاخص هاي داوري است ،»يك هاي آثار ارساليال« تعداد و»خالقيت و نوآوري«تذكر: 
  دبيرخانه در حفظ آثار كوشا بوده و آثار ارسالي قابل عودت نمي باشد-


