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مقدمه:
مقام معظم رهبري  از سوي  ابالغ شده  اشتغال  بند دوم سياست هاي كلي  راستاي تحقق  در 
)مدظله العالي(، مبني بر»آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نيازهاي بازاركار 
)فعلي و آتي( و ارتقاي توان كارآفريني با مسؤوليت نظام آموزشي كشور )آموزش و پرورش، آموزش 
فني و حرفه اي و آموزش عالي( و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاري بنگاه هاي اقتصادي 
براي استفاده از ظرفيت آن ها«، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان يكي از متوليان 
اصلي نظام آموزش مهارت و فناوري در راستاي تحقق اهداف اين سال، سياست ها، اهداف و برنامه 
هاي مختلفي را دنبال مي كند. در همين راستا اطالع رساني، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر 
آموزش هاي مهارتي در جامعه و همچنين ترويج و نهادينه كردن فرهنگ مهارت آموزي در كشور 

از ابزار كليدي و زيرساختي تحقق سياست ها و برنامه هاي مذكور مي باشد.
 از اين روي  بازديد همگاني از  حدود 700 مركز آموزش فني و حرفه اي ثابت دولتي؛ مجهز به 
جديدترين تجهيزات كارگاهي و آموزشي و مربيان توانمند و با تجربه كه ارائه دهنده آموزش هاي 
مهارتي روز دنيا همگام با استانداردهاي جهاني در كشور است،  فرصتي مغتنم در راستاي ارتقاي 
ارتباط با مخاطبان سازمان )دانش آموزان، دانشجويان، فارغ التحصيالن دانشگاهي ، كاركنان اصناف 

و صنايع، كارجويان و ....( را فراهم مي سازد.
در سال 1392  اي  و حرفه  فني  آموزش  مراكز  از  بازديد همگاني  نخستين  راستا،  در همين   
 ازيكم تا يازدهم ارديبهشت ماه  همزمان با هفته ي مشاغل، به طور هماهنگ در سراسر كشور اجرا 

مي شود.

ستاد اجرايي برنامه بازديد همگاني
      به منظور برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي برنامه بازديد همگاني، ستادي  با حضور اعضاي 

زير تشكيل مي شود:
1-مديركل آموزش فني و حرفه اي استان )رييس ستاد(

2-مسؤول روابط عمومي اداره كل )دبير ستاد(
3-معاونان استان )اعضاي ستاد(

4-مسؤول حراست اداره كل )عضو ستاد(
5-رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي )اعضاي ستاد(

6-رييس اداره امور عمومي )عضو ستاد(
7-رييس اداره مالي )عضو ستاد(

8-فرمانده پايگاه مقاومت بسيج اداره كل )عضو ستاد(
9-مديركل آموزش و پرورش استان )عضو ستاد(

10- كانون فارغ التحصيالن دانشگاه هاي استان )عضو ستاد(
11- رؤساي دانشگاه ها )عضو ستاد(

12-مجمع امور صنفي استان )عضو ستاد(
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برنامه هاي عملياتي بازديد همگاني
 الف: برنامه هاي اطالع رساني

*انتشارات و تبليغات 
فعاليترديف

1
درج جمله » طرح ملي بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه اي 1 تا 11 ارديبهشت ماه 

1392« در سربرگ مكاتبات اداري به مدت دو هفته قبل از شروع طرح 

چاپ بروشور معرفي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان براي توزيع ميان بازديدكنندگان  2

3
چاپ تراكت هاي اطالع رساني بازديد همگاني همراه با آدرس و شماره هاي تماس مراكز آموزش 

فني و حرفه اي و توزيع در مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، صنايع واصناف و ...

4

انجام تبليغات محيطي ) نصب بنر و پوستر ( در محل:
- اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان و مراكزآموزشي تابعه 

- آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد استان 
- دستگاه هاي اجرايي استان به ويژه ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالي، صنايع و اصناف و ... 
- ميادين و معابر اصلي شهري و...

بهسازي و زيباسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي 5

*ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

هماهنگي براي مصاحبه تلويزيوني مدير كل، معاونان و ... در خصوص اطالع رساني بازديد همگاني1

هماهنگي براي مصاحبه راديويي مدير كل، معاونان و ... در خصوص اطالع رساني بازديد همگاني2

پخش زير نويس تلويزيوني اطالع رساني بازديد همگاني3

هماهنگي با رسانه هاي ارتباط جمعي  براي پوشش خبري از مراسم آغازين برنامه بازديد همگاني 4

5
ارسال پيش خبر  برنامه بازديد همگاني به رسانه هاي ارتباط جمعي )صدا و سيما، خبرگزاري ها، 

مطبوعات و ...(

6
ارسال اخبار مربوط به اجراي برنامه بازديد همگاني به رسانه هاي ارتباط جمعي به صورت 

روزانه )صدا و سيما، خبرگزاري ها، مطبوعات و ...(

7
انعكاس توانمندي هاي مراكز آموزش فني و حرفه اي از طريق تهيه گزارش هاي رسانه اي با 

توجه به فرصت فراهم شده در اجراي برنامه بازديد همگاني
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*پايگاه اطالع رساني اينترنتي 
فعاليترديف

1
اطالع رساني برنامه بازديد همگاني از طريق پايگاه اطالع رساني اداره كل و مراكز آموزشي 

تابعه ) درج پيش خبر، پوستر، ايجاد لينك هاي الزم و ... (

2
درج اخبار برنامه بازديد همگاني در پايگاه اطالع رساني آموزش فني و حرفه اي اداره كل

ايجاد لينك گالري عكس از بازديد همگاني 3

ب: اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

هماهنگي با ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي، مدارس، صنايع و 1
اصناف و ساير دستگاه ها براي بازديد دانش آموزان، دانشجويان، كاركنان و ... از مراكز آموزش 

فني و حرفه اي استان 

دعوت از مقامات و مسؤوالن استاني ) فرماندار، استاندار، نمايندگان مجلس، رؤساي اصناف، 2
صنايع، دانشگاه ها آموزش و پرورش و...(  

دعوت از خانواده كارآموزان براي بازديد از مراكز آموزش فني و حرفه اي 3

برگزاري مراسم آغازين بازديد همگاني)سخنراني يكي از مقامات استاني و  مدير كل در مركز 4
استان و مقامات شهرستاني و رؤساي مراكز آموزشي در شهرستان ها(

انجام بازديد ها 5

و 6 كارآموزان  سطح  در  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش  محوريت  با  كتبي  مسابقه  برگزاری 
بازديدكنندگان مراكز

توزيع و جمع آوري برگه هاي نظر سنجي از بازديد كنندگان 7

جمع بندي نتايج نظر سنجي8

ارسال گزارش جامع بازديد همگاني به مقامات استاني9

ارسال گزارش جامع بازديد همگاني به روابط عمومي ستاد10
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ج: برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

ارسال پيشنهادات براي معرفي مراكز و رشته هاي آموزشي حداكثر تا تاريخ 92/1/21 1

2
تا  با آموزش هاي مهارتي حداكثر  ابتكاري براي آشنايي بيشتر مردم  ايده و طرح هاي  ارائه 

تاريخ 92/1/21

براي ساير  نظر  مورد  استان  نام  به  پيشنهادات جديد  و  ها  ايده  كه  به ذكر است  *الزم 

استان ها از طريق اين دفتر ارسال مي گردد. 
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جدول زمانبندي فعاليت ها ي برنامه بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور

1 تا 11 ارديبهشت ماه 1392 

شرح فعاليتتاريخ اجرارديف

صدور ابالغ اعضاي ستاد بازديد همگاني به همراه شرح وظايف 192/1/6

برگزاري جلسه توجيهي و هماهنگي برنامه بازديد همگاني با حضور 292/1/10
اعضاي ستاد بازديد همگاني

برگزاري جلسه با مسؤوالن آموزش و پرورش، آموزش عالي، اصناف 392/1/19
وصنايع و ... براي تبيين برنامه ها 

آغاز تبليغات محيطي و شهري492/1/20

ارسال دعوتنامه براي مسؤوالن استاني 592/1/21

ارسال دعوتنامه براي رسانه هاي ارتباط جمعي 692/1/21

ارسال خبر اجراي برنامه بازديد همگاني به رسانه ها ي ارتباط جمعي 792/1/24

مصاحبه راديويي و تلويزيوني مديركل 892/1/27

پخش زيرنويس بازديد همگاني 92/2/1 تا 992/2/11

برگزاري مراسم آغازين برنامه بازديد همگاني با حضور مسؤوالن و 1092/2/1
مقامات استاني

اجراي برنامه بازديد همگاني92/2/1 تا 1192/2/11

1292/2/25

ارسال گزارش بازديد همگاني به روابط عمومي ستاد شامل:
فرم هاي شماره 1 و 2 در قالب word )پيوست(

فرم شماره 3 »گزارش برنامه هاي عملياتي بازديد همگاني«  
  در قالب word )پيوست(              

فيلم و عكس هاي مراسم آغازين 
فيلم ) DVD ( و عكس هاي )فايل JPG ( بازديد همگاني
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:شرايط تهيه ي گزارش و ارسال مستندات استان ها جهت درج در كتاب گزارش ملي بازديد همگاني

 لطفاً موارد زير را درمورد تكميل فرم ها رعايت نماييد:* 
 

  به همراه مستندات )word(در قالب - تكميل و ارسال به موقع فرم ها 
، بدون تغيير در جداول ارسال نماييد. به طور خالصه در قالب همين فرمت- اطالعات مربوطه را 

 در بخش هاي مورد نظر تايپ نماييد. عناوين جداول-اطالعات را با توجه به 
- نام فايل عكس يا فيلم مستندات را در جداول ذكر نماييد.  

 
 با عناوين مشخص در زير هر Excel) در يك فايل 2مطابق با فرم شماره (- رسم تمام نمودارهاي جمع بندي نظرسنجي 

نمودار

 
 نمودار نظر تعداد بازديدكنندگان درمورد تناسب آموزش هاي فني و حرفه اي  با نيازهاي بازار كار

- عدم وجود مغايرت در آمارهاي ارسالي 
  تكميل نماييد. 1- نام و عنوان مقامات و مسؤوالن بازديد كننده را در ذيل فرم شماره 

- پيشنهادات بازديدكنندگان را به صورت فايلي جداگانه با عنوان مشخص در پوشه ي فرم ها قرار دهيد.
 

 لطفاً موارد زير را درمورد ارسال مستندات رعايت نماييد:* 
 در شيوه نامه ي بازديد همگاني - ارسال به موقع مستندات طبق تاريخ قيد شده

صورت مكتوب (پرينت شده)  به  قرار داده وDVD يا  CDقالب پوشه هاي جداگانه با عناوين مشخص در - مستندات را در 
 ارسال ننماييد.

 
 



7

                                                                                                                                                                                . - تصاوير نمونه هاي تبليغاتي مانند: بروشور، بنر، پوستر يا تراكت را در پوشه ي انتشارات و تبليغات قرار دهيد
  را قيد نماييد و تصوير خبر چاپ شده را در پوشه اي جداگانه نام رسانه- درصورت هماهنگي با رسانه هاي ارتباط جمعي، 

قرار دهيد. 
 

 لطفاً موارد زير را درمورد ارسال تصاوير  رعايت نماييد:* 

به صورت جداگانه مشخص نماييد. تفكيك پوشه ي هر مركز و نام هر كارگاه -تصاوير بازديد همگاني از مراكز را با 
استفاده ننماييد. - از تصاوير قديمي 

 به منظور درج در كتاب ايجاد نماييد. (براي هر تصوير منتخب  تصوير منتخب10- عالوه بر ارسال مستندات، پوشه اي شامل 
 را در زير هر عكس يا نام فايل ذكر نماييد.)   مشخصات كافي و نام شخص بازديدكننده،DPI 300با كيفيت تصوير 

 

*** درصورتي كه ارسال اطالعات يا مستندات در زمان مشخص شده طبق شيوه نامه و رعايت موارد فوق نباشد از درج 

 آن در كتاب گزارش ملي بازديد همگاني معذوريم.

فرم نظرسنجي از بازديدكنندگان مراكز آموزشي

بازديد كننده گرامي 

با سالم و احترام ضمن عرض خيرمقدم خواهشمند است به منظور بهره گيري از نظرات و پيشنهادات 

ارزنده شما پرسشنامه زير را تكميل فرماييد.

1- مشخصات فردي

  
جنسيت

وضعيت      ميزان تحصيالت     سن
اشتغال

زن

 مرد 

شاغلدانشجوديپلمدانش آموز18-14 سال 14-10 سال

بيكارفوق ليسانسليسانسفوق ديپلم25 سال به باال25-18 سال

2- از چه طريقي با سازمان آموزش فني و حرفه اي آشنا شده ايد؟
الف( طرح بازديد همگاني    ب( سايت رسمي سازمان و ادارات آموزش فني و حرفه اي كشور

ج( صدا و سيما                 د( مطبوعات                ه( تبليغات محيطي) بوشور، پوستر، نمايشگاه(
و( مراكز آموزشي              ز( المپياد مهارت        ح( دوستان و آشنايان 
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3- آيا از رايگان بودن دوره هاي آموزشي در مراكز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه اي 
مطلع هستيد؟

الف( بلي                                                   ب( خير 
5-آيا با المپيادهاي ملي و جهاني مهارت كه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي برگزار 

مي شود آشنايي داريد؟
الف( بلي                                                   ب( خير 

6-تا چه اندازه طرح بازديد همگاني را در معرفي مراكز و رشته هاي آموزشي اين سازمان مفيد 
مي دانيد؟

الف(خيلي زياد        ب( زياد          ج(تا حدي               د( كم               ه( خيلي كم

7-آموزش هاي فني و حرفه اي را تا چه حد مناسب با نيازهاي بازار كار مي دانيد؟

الف(خيلي زياد          ب( زياد         ج(تا حدي                د( كم                ه( خيلي كم

از آموزش هاي فني و حرفه اي را  9- تمايل به كسب دانش و مهارت در چه شاخه اي 

مكمل اطالعات خود مي دانيد؟

الف(صنعت  ب( خدمات) امور اداري، مالي، فناوري اطالعات و ...(   ج( كشاورزي  د( فرهنگ و هنر

* پيشنهادات و انتظارات خود را از مراكز آموزشي فني و حرفه اي مطرح نماييد: 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



گزارش تحليلي بازديد همگاني

از مراكز آموزش فني و حرفه اي

بخش دوم
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كشور  سراسر  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراكز  از  همگاني   بازديد 
1392 ماه  ارديبهشت   11 تا   1  

بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه اي در سال جاري از تاريخ 92/2/1 تا 92/2/11 به 
طور هماهنگ در سراسر كشور انجام شد. بازديد مذكور يكصد و 68هزار و 899 بازديدكننده از مراكز 
آموزشي در سطح كشور را در برگرفت كه اين تعداد  68 هزار و 573 نفر دانش آموز، 27 هزار و 769 
نفر دانشجو18 هزار و 617 نفر بازديد كننده از صنايع و اصناف  و 53 هزار و 444 بازديد كننده آزاد 

را شامل مي شود. 

استان تهران با 42255 نفر در 20 مركز آموزشي بيشترين ميزان بازديد كننده و استان خراسان شمالي 
با 1182 نفر در 6 مركز آموزشي كمترين ميزان بازديد كننده نسبت به مراكز آموزشي هر استان را  به 

خود اختصاص دادند. 

الزم به ذكر است كه استان هاي البرز، مازندران، لرستان، گيالن،  مركزي و تربيت مربي گزارشي 
به اين دفتر ارسال نكردند. 

تعداد كثيري از مقامات و مسؤوالن استاني و شهرستاني )اعم از ائمه جمعه ، نمايندگان مردم در 
مجلس شوراي اسالمي، استانداران و معاونان استاندار، فرمانداران و معاونان فرمانداري، رؤسا و اساتيد 
دانشگاه ها، شهرداران، رؤساي اصناف و صنايع، رؤساي ادارات و دستگاه هاي اجرايي و ...( از مراكز 

آموزش فني و حرفه اي سراسر كشور بازديد كردند.

شايان ذكر است برنامه بازديد همگاني از مراكز آموزشي استان ها، به عنوان يكي از برنامه هاي 
جامع ملي اطالع رساني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از سال 1385 تاكنون اجرا شده است.

از  ارسالي  به گزارش هاي  توجه  با  اين مجلد  ارائه شده در  آمار  است  به ذكر   *الزم 
استان ها جمع آوري و تدوين شده است.
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جدول تعداد بازديدكنندگان از مراكز آموزشي فني و حرفه اي سراسر كشور 

يكم الي يازدهم ارديبهشت ماه 1392

نام استانرديف
تعداد مراكز 

 آموزشي

تعداد بازديد كننده 

دانش آموز

تعداد بازديد كننده 

دانشجو

تعداد  بازديد كننده 

اصناف

تعداد بازديد 

كننده آزاد
 جمع

 2251 63 197 532 1459 7 آذربايجان شرقي 1
 15269 2311 1702 2381 8875 16 آذربايجان غربي 2
 4323 689 370 763 1940 17 اردبيــل 3
 7418 601 315 986 5516 37 اصفهــان 4
 آماري ارسال نشده است البرز  5
 3634 626 373 763 1868 9 ايالم 6
 1613 292 171 477 673 8 بـوشهــر 7
 42255 32613 2181 2495 4966 20 تهران 8
 آماري ارسال نشده است تربيت مربي 9

 2696 196 447 610 1443 10 چهارمحال و بختياري 10
 6320 1440 968 653 3259 32 خراسان رضـوي 11
 1182 400 20 243 519 6 خراسـان شمالي 12
19806051903753150 10 خراسـان جنوبي 13
 7974 0 1597 1751 4626 24 خـوزستـان 14
 5052 1210 873 1319 1650 11 زنجــان 15
 3497 485 262 735 2015 11 سمنــان 16
 3187 617 286 557 1904 13 سيستان و بلوچستـان 17
 7965 1976 649 1585 3755 35 فــارس 18
 1413 270 103 232 808 10 قـزويـن 19
 3206 415 356 525 1830 6 قــم 20
 6080 850 1030 600 3600 12 كرد ستـان 21
 4230 936 331 693 2270 11 كـرمـان 22
 20034 2922 4348 6148 6616 19 كرمانشـاه  23
 1834 372 347 608 507 6 كهگيلويه و بويراحمـد 24
 آماري ارسال نشده است گـيــالن 25
134240429477534 2841 11 گـلستــان 26
 آماري ارسال نشده است لـرستــان 27
 آماري ارسال نشده است مـازنــدران 28
 آماري ارسال نشده است مركـزي 29
 2049 64 588 366 1031 9 هرمـزگــان 30
 2658 264 298 420 1648 9 هـمــدان 31
 2075 510 211 380 974 9 يزد 32

 368 جمع كل
 68573 27769 18617 53444 168899 

 

 1392 ارديبهشت ماه 11 الي 1جدول تعداد بازديدكنندگان مراكز آموزشي فني و حرفه اي سراسر كشور در تاريخ 
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نمودار نسبت تعداد بازديدكنندگان به تعداد مراكز بازديدشده در هر استان

نمودار تعداد بازديدكنندگان )168899 نفر( از مراكز آموزشي در سطح كشور 

جمع كل بازديدكننده: 144501 نفر 

* الزم به ذكر است كه استان هاي البرز، مازندران، لرستان، گيالن،  مركزي و تربيت مربي 
گزارشي به اين دفتر ارسال نكردند.
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 نمودار تعداد بازديدكنندگان به تفكيك جنسيت از 
مراكز آموزشي فني و حرفه اي سراسر كشور

 نمودار تعداد بازديدكنندگان به تفكيك گروه هاي سني از 
مراكز آموزشي فني و حرفه اي سراسر كشور

جمع كل بازديدكننده: 168899 نفر 
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نمودار تعداد بازديدكنندگان به تفكيك گروه هاي مختلف تحصيلي 

نمودار تعداد بازديدكنندگان به تفكيك شاغل و بيكار 

جمع كل بازديدكننده: 168899 نفر 
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نمودار شيوه آشنايي بازديدكنندگان با آموزش هاي فني و حرفه اي
 در سطح كشور

نمودار درصد بازديدكنندگاني كه از رايگان بودن دوره هاي آموزشي مراكز فني و حرفه اي 
مطلع بودند

جمع كل بازديدكننده: 168899 نفر 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

طرح بازديد 
همگاني

سايت رسمي صدا و سيما مطبوعات تبليغات 
محيطي

مراكز 
آموزشي

المپياد مهارت دوستان و 
آشنايان

54071

22331

31572

24105 24719

33843

16001

22931

62%

38%

اطالع از رايگان بودن دوره هاي آموزشي

عدم اطالع از رايگان بودن دوره هاي آموزشي
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نمودار درصد آشنايي بازديدكنندگان  با المپياد ملي مهارت

 
 

 نمودار ديدگاه  بازديدكنندگان درباره  تأثيرگذاري طرح بازديد همگاني در معرفي 
مراكز آموزشي سازمان

جمع كل بازديدكننده: 168899 نفر
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نمودار ديدگاه بازديدكنندگان درمورد تناسب آموزش هاي فني و حرفه اي  با نيازهاي بازار كار

نمودار ديدگاه بازديدكنندگاني كه آموزش در يكي از بخش هاي صنعت، خدمات، 
كشاورزي، فرهنگ و هنر  را مكمل اطالعات خود مي دانند
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گزارش بازديد همگاني

از مراكز آموزش فني و حرفه اي سراسر كشور

بخش سوم
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استان آذربايجان شرقي

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

 درج جمله»طرح ملي بازديد همگاني از مراكز آموزش فني و حرفه اي 1 تا 11 ارديبهشت ماه « 1
در سربرگ مكاتبات اداري به مدت دو هفته قبل از شروع طرح

چاپ بروشور معرفي مراكز آموزش فني و حرفه اي استان براي توزيع ميان بازديدكنندگان2
چاپ تراكت هاي اطالع رساني بازديد همگاني همراه با آدرس و شماره هاي تماس مراكز آموزش 3

فني و حرفه اي و توزيع در مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، صنايع واصناف و ...
بهسازي و زيباسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي4

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

هماهنگي براي مصاحبه تلويزيوني و راديويي مدير كل، معاونان و ... درخصوص اطالع رساني 1
بازديد همگاني

ارسال اخبار مربوط به مراسم آغازين و اجراي برنامه بازديد همگاني به رسانه هاي ارتباط 2
جمعي به صورت روزانه )صدا و سيما، خبرگزاري ها، مطبوعات و ...(

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رساني برنامه بازديد همگاني در سايت اداره كل، استانداري و خبرگزاري ها1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

هماهنگي با ادارات مختلف و دعوت از مقامات براي بازديد همگاني از مراكز آموزشي سطح استان1

برگزاري مراسم آغازين بازديد همگاني با حضور مقامات استاني و مديركل استان2

توزيع، جمع آوري و جمع بندي برگه هاي نظرسنجي بازديدكنندگان3

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف
----------------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )2251 نفر ( از 7 مركز آموزشي استان

1459

532

197 63

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد



23

استان آذربايجان غربي

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

درج جمله »طرح بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 1 تا 11 ارديبهشت 1392« 1
در سربرگ مكاتبات اداری به مدت دو هفته قبل از شروع طرح تا پايان طرح 

چاپ بروشور فعاليت های اداره كل و معرفی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان و توزيع در 2
ميان بازديد كنندگان 

چاپ پوستر مراكز آموزش فنی و حرفه ای با اطالعات مراكز براي توزيع در مدارس، دانشگاه ها، و 3
مؤسسات آموزش عالی، صنايع و اصناف و... 

طراحی و چاپ بنر بازديد همگانی و نصب در اداره كل، مراكز آموزشی، آموزش و پرورش و 4
دستگاه های اجرايی، ميادين و معابر 

بهسازی و زيباسازی مراكز آموزشی 5
تهيه اقالم تبليغاتی چون ليوان، خودكار، دفترچه، نايلكس های تبليغاتی با آرم سازمان و توزيع 6

در ميان بازيد كنندگان در تمامي مراكز آموزشی 

* ارتباطات با رسانه های ارتباط جمعی
فعاليترديف

مصاحبه راديويی و تلويزيونی مدير كل درخصوص اطالع رسانی هفته بازديد همگاني 1
درج اخبار مربوط به بازديد همگانی و مراسم آغازين در خبرگزاری ها و رسانه های محلی و 2

پخش اخبار و گزارش های خبری از راديو و تلويزيون استان 
درج پيش خبر و اخبار روزانه بازديد همگانی در سايت اداره كل و ارسال و درج در خبرگزاری ها و 3

مطبوعات استانی 
 هماهنگی با صدا و سيمای مركز استان برای تهيه گزارش های خبری بازديد مقامات استانی 4

از مراكز آموزشی 
تهيه رپورتاژ آگهی و چاپ در مطبوعات استانی برای معرفی توانمندی های اداره كل و مراكز 5

آموزشی 
شركت مدير كل آموزش فنی و حرفه ای در برنامه هاي راديويی و تلويزيونی در راستای 6

معرفی توانمندی ها و دستاوردهای اداره كل و مراكز آموزشی 
هماهنگی برای تهيه گزارش خبری »شبكه سحر برونمرزی« از كارگاه های آموزشی 7
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* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

درج پوستر و پيش خبر، برنامه بازديد همگانی در وب سايت اداره كل و مراكز آموزشی 1
ايجاد گالری عكس از بازديد همگانی 2

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی 
فعاليترديف

تشكيل ستاد اجرايی برنامه بازديد همگانی در اداره كل و اعالم نتايج آن به مراكز آموزشی 1

2
برگزاری جلسه هم انديشی برنامه بازديد همگانی با شركت ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای، 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، اصناف، بهزيستی، سپاه شهدا، ارتش و كميته امداد 
دعوت از مسؤوالن استانی و دانشگاهي، نمايندگان مجلس و رؤسای اصناف3
برگزاری شورای اداری امور بانوان شهرستان اروميه با سخنراني و حضور مدير كل اموربانوان و 4

خانواده استانداری آذربايجان غربی و نمايندگان 140 دستگاه اجرايی در مركز آموزش فنی و 
حرفه ای خواهران اروميه  

برگزاری مراسم آغازين بازديد همگانی با حضور معاون برنامه ريزی استانداری و مديركل امور 5
بانوان و خانواده استانداری آذربايجان غربی و مسؤوالن دستگاه های اجرايی استان 

6
بازديد نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسالمی، معاون برنامه ريزی و بودجه، دفتر 

امور بانوان و خانواده، مديريت توسعه منايع انسانی استانداری، فرماندار اروميه، رييس حوزه 
و دانشگاه و مقامات نظامی و انتظامی از كارگاه های مهارتی مركز دارالفنون و مركز خواهران 

اروميه 
برگزاری نمايشگاه توانمندی های اداره كل با همكاری مؤسسات كارآموزی آزاد و مركز 7

خواهران در حاشيه برنامه بازديد همگانی در مراكز آموزشی برادران و خواهران  
ارسال گزارش جامع بازديد همگانی به مقامات استانی 8

ج:  برنامه های ابتكاری درراستای تحقق اهداف طرح 
فعاليترديف

نام گذاری ايام هفته بازديد همگانی 1

برگزاری نمايشگاه توانمندی های اداره كل در هر دو بخش برادران و خواهران با مشاركت 2
بخش خصوصی 

 دعوت از سربازان پادگان های نظامی و انتظامی برای بازديد از مراكز آموزشی كه با استقبال 3
بسيار خوبی مواجه گرديد. 

دعوت از رسانه ملی برون مرزی »شبكه سحر« برای بازتاب فعاليت های اداره كل آموزش فنی 4
و حرفه ای استان به خارج از كشور در هفته بازديد همگانی 
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )15269 نفر ( از 16 مركز آموزشي استان

8875

2381

1702

2311

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان اصفهان

الف : برنامه هاي اطالع رساني

* انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

درج جمله مربوطه در سربرگ مكاتبات اداري1
تهيه و چاپ برشور معرفي مراكز آموزشي استان2
چاپ تراكت هاي اطالع رساني از آدرس و تلفن مراكز3
انجام تبليغات محيطي4
بهسازي و زيباسازي مراكز5

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

مصاحبه تلويزيوني مديركل و بازديدكننده ها1

مصاحبه راديويي مدير كل2

پخش زيرنويس تلويزيوني3

پوشش خبري توسط رسانه ها4
ارسال پيش خبر براي رسانه ها5
انعكاس توانمندي هاي مراكز از طريق گزارش هاي رسانه اي6

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

اطالع رساني و درج اخبار در پايگاه اطالع رساني )اخبار سايت  اداره كل و مراكز(1
ايجاد لينك گالري عكس از بازديد همگاني2
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ب : اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

صدور ابالغ اعضا1
ارسال دعوت نامه براي مقامات، دانشگاه ها، ارگان ها و سازمان هاي مرتبط2
دعوت از خانواده كارآموزان )گردهمايي خانواده ها، سخنراني رييس مركز و بازديد از كارگاه ها(3
برگزاري مراسم آغازين4
انجام بازديدها5
بازديد مقامات استاني و شهرستاني6
برگزاري مسابقه كتبي با محوريت آموزش هاي فني و حرفه اي7
توزيع، جمع آوري و جمع بندي برگه هاي نظرسنجي8
ارسال گزارش جامع بازديد همگاني به روابط عمومي ستاد9

ج : برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

برپايي نمايشگاه كتاب1
برپايي ايستگاه سنجش سالمت2
ايجاد ويترين يا نمايشگاه نمونه كارهاي برتر كارآموزان در كارگاه ها3
سخنراني رؤساي مراكز در صبحگاه مدارس4
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )7418 نفر( از 37 مركز آموزشي استان

5516

986

315 601

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان اردبيل

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

تهيه ی برشور و توزيع ميان مردم و بازديد كنندگان1

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

درج برنامه بازديد همگاني در روزنامه محلی1

مصاحبه تلويزيوني و راديويي مديركل در شبكه سبالن اردبيل2

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رساني برنامه بازديد همگاني در سايت اداره كل و مراكز1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

اجراي برنامه بازديد همگاني در تاريخ تعيين شده در 19 مركز آموزشي استان1

اجرای افتتاحيه مراسم بازديد در شهرستان نمين2

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

----------------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )4323 نفر ( از 17 مركز آموزشي استان

1940

763

370

689

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان البرز
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استان ايالم

الف : برنامه های اطالع رسانی

* انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

ارسال و نصب پوستر  به مراكز، ادارات كل، مراكز دانشگاهی– اصناف و آموزشگاه ها1
نصب بنر در سطح شهر و ورودی مراكز2
تهيه بروشور 3

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

هماهنگي الزم براي انجام مصاحبه راديويي و تلويزيوني1

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

اطالع رساني برنامه بازديد همگاني در وب سايت اداره كل استان1

ب : اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

اجراي برنامه بازديد همگاني 1

توزيع و جمع آوري و جمع بندي برگه هاي نظرسنجي2

ج : برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف
----------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )3634 نفر ( از 9 مركز آموزشي استان

1868

763

373

626

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان بوشهر

الف( برنامه هاي اطالع رساني

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

ارسال دعوت نامه به ادارات، مديران صنايع، مجامع امور صنفي، دانشگاه ها و مدارس1
اطالع رساني از طريق نصب پرتابل، پوستر و تراكت2
درج جمله مربوطه در سربرگ مكاتبات اداری3
تهيه بروشور معرفی مراكز4
ارسال پيام كوتاه5

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

هماهنگی با صدا و سيما براي مصاحبه1
درج خبر در خبرگزاری ايرنا و فارس2
درج خبر و اطالعيه در سايت ها و هفته نامه هاي استانی3

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

درج عكس روز بر روي وب سايت1
درج پيش خبر و اخبار مربوط به بازديد همگانی در سايت اداره كل2

ب( اجراي برنامه هاي بازديد همگاني
فعاليترديف

اجرای بازديد همگانی از مراكز آموزشي دشتی، تنگستان، ديلم، گناوه، مركز خواهران بوشهر، 1
كنگان، مركز شماره 3 بوشهر و دشتستان
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )1613 نفر ( از 8 مركز آموزشي استان

673

477

171

292

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان تهران  

الف: برنامه های اطالع رسانی 

* انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

تهيه و توزيع بنر و پوستر بازديد همگانی و نصب در اداره كل و مراكز1
تهيه و توزيع بروشور تبليغات دوره های آموزشی مراكز 2
های 3 دستگاه  صنايع،  ها،  محله،هنرستان  فرهنگسرای  ها،  دانشگاه  به  ارسال  و  پوستر  تكثير 

اجرايی، پادگان ها و ...
درج متن »طرح بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 11 تا 16 آذر ماه 1391« در 4

سربرگ مكاتبات اداری
طراحی و پخش پوستر و تراكت از طريق كارگاه های گرافيك5

* ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی 
فعاليترديف

انعكاس خبر بازديد همگانی در خبرگزاری ها، رسانه ها و مطبوعات1

دعوت از خبرنگاران براي پوشش خبری بازديد همگانی2

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليترديف

درج تصوير پوستر بازديد همگانی به عنوان تصوير روز در پايگاه اينترنتی استان تهران1

قرار دادن شعارهای فنی و حرفه ای در سايت بر روی نوار متحرک 2

ايجاد لينك تصاوير بازديد همگانی در گالری تصاوير پايگاه اينترنتی استان تهران3
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ب: اجرای برنامه بازديد همگانی 
فعاليترديف

صدور ابالغ مسؤوالن برگزاری بازديد همگانی1

مكاتبه با تمامي ادارات و نهادهای تابعه به منظور اطالع رسانی بازديد همگانی2

3
و  استانی  مسؤوالن  استانداران،  و  فرمانداران  مناطق،  شهرداران  مجلس،  نمايندگان  از  دعوت 

شهرستانی رؤسای صنايع توسط مديركل و رؤسای مراكز

برنامه ريزی مراكز براي اعالم برنامه زمان بندی شده به متقاضيان بازديد4

بازديد همگاني از كارگاه هاي آموزشي با راهنمايي كارشناسان، مربيان و رؤسای مراكز5

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح 

فعاليترديف

آموزش كارگاهی )workshop( برخی رشته ها در مراكز1

پخش جزوات و CD استانداردهای فنی و حرفه ای2

برگزاری نمايشگاه كارآفرينان برتر استان در نمايشگاه بين المللی غرفه 38 3

افتتاح كارگاه توليدی محصول محور upvc با حضور جناب آقای نكو نماينده مردم تهران در 4
مجلس شورای اسالمی و رياست محترم سازمان

افتتاح كارگاه توليدی محصول محور نان های حجيم با حضور رياست سازمان5

افتتاح كارگاه توليدی محصول محور طراحی و دوخت6

بازديد از كارگاه های جوار كارگاهی )شركت بوتان و پارس خودرو(7

تجليل از مربيان برتر با حضور رياست سازمان 8

تجليل از آموزشگاه های برتر 9

برگزاري دوره هاي گذر مهارت رايگان در نمايشگاه كارآفرينان برتر10

برگزاری نشست صميمانه رياست سازمان با كاركنان آموزش فنی و حرفه ای كشور 11
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )42255 نفر ( از 20 مركز آموزشي استان

4966

2495

2181

32613

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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تربيت مربي
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استان خوزستان

الف- برنامه های اطالع رسانی 

* انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

انجام تبليغات محيطی1

ارسال پوستر به مدارس، ادارات و صنايع2

تهيه و توزيع بروشور3

تهيه و نصب تراكت در مكان های عمومی و توزيع آن ها بين شهروندان4

ارسال پيام كوتاه به مقامات و مسؤوالن ادارات5

درج جمله طرح ملی بازديد همگانی در سربرگ مكاتبات اداری6

* ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی
فعاليترديف

مصاحبه معاون آموزش  پژوهش و برنامه ريزی و رؤسای مراكز درخصوص اطالع رسانی بازديد همگانی1

پوشش خبری بازديد توسط رسانه های گروهی2

ارسال پيش خبر برنامه بازديد همگانی به صدا و سيما، خبرگزاری و مطبوعات و ...3

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليترديف

درج پيش خبر طرح بازديد همگانی1

درج جمله طرح ملی بازديد همگانی در باالی پايگاه خبری به صورت ثابت2

پوشش خبری و درج اخبار مربوط به بازديد مسؤوالن و مقامات در سايت3
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ب- اجرای برنامه بازديد همگانی 
فعاليترديف

دعوت از مقامات، مسؤوالن و خانواده كارآموزان1

رايزنی با معاون وزير كار، مقامات استان، نمايندگان مجلس، ائمه جمعه، اصناف و صنايع، 2
مؤسسات آموزش عالی و ادارات آموزش و پرورش

ج- برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح 
فعاليترديف

برپايی نمايشگاه مهارتی و دوره های آموزشی كوتاه مدت گذر مهارت1

دعوت از فرزندان كاركنان و كارآموزان مراكز به همراه خانواده2

برگزاری مسابقه كتبی تحت عنوان مهارت3

برگزاری كارگاه آموزشی و همايش كسب و كار و نحوه تشكيل تعاونی4
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )7974 نفر ( از 24 مركز آموزشي استان

4626
1751

1597
0

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان چهارمحال و بختياري

الف:برنامه های اطالع رسانی
*انتشارات و تبليغات

فعاليترديف
درج جمله بازديد همگانی در سربرگ های اداری1

تبليغ بازديد با پوسترهای ارسالی در ادارات شهرستان2

زيباسازی و تميز كردن محوطه مركز3

اطالع رساني برنامه بازديد همگاني به مسؤوالن شهرستان توسط رييس مركز در جلسه فرمانداری4
 

* ارتباط با رسانه های جمعی
فعاليترديف

ارسال برنامه بازديد براي صدا و سيما و رسانه ها1

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

اطالع رسانی و گزارش بازديد در سايت اينترنتی مراكز1

ب : اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

هماهنگی با ادارات شهرستان، نماينده مجلس، امام جمعه، مسؤوالن ادارات و دانشگاه های 1
شهر و آموزش و پرورش

دعوت كتبی از نماينده مجلس، امام جمعه، فرماندار، تمامي ادارات و خانواده كارآموزان2

توزيع پرسشنامه ها و برگه های نظر سنجی بين بازديد كنندگان و جمع بندي آن ها3

ج : برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف
-------------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )2696 نفر ( از 10 مركز آموزشي استان

1443

610

447

196

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان خراسان رضوي
الف- برنامه های اطالع رسانی 

* انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

ارسال پوستر و بنر به مدارس، دانشگاه و صنايع1
تهيه و توزيع بروشور2

* ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی
فعاليترديف

برگزاري كنفرانس مطبوعاتی  با حضور 62  خبرنگار 1
گزارش تصويری صدا و سيما واحد مركزی خبر2
هماهنگي براي برنامه زنده راديويی3
مصاحبه خبری رؤسای مراكز با خبرگزاری ها و صدا و سيما4

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليترديف

پوشش خبری و درج اخبار بازديد همگاني در سايت مراكز و اداره كل استان1

ب- اجرای برنامه بازديد همگانی 
فعاليترديف

تشكيل ستاد و برگزاری جلسه رؤسای مراكز و ستاد1

اجرای برنامه زمانبندی بازديد از تمامي مراكز آموزشی با حضور نماينده مركز آموزشي2

ج- برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح 
فعاليترديف

نمازجمعه مركز سبزوار1

اردو و بازديد مركز تايباد2
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )6320 نفر ( از 32 مركز آموزشي استان

3259

653

968

1440

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان خراسان شمالي

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

1
درج جمله » طرح ملی بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 1 تا 11 ارديبهشت ماه 

1392 «  در سربرگ مكاتبات اداری به مدت دو هفته قبل از شروع طرح.

چاپ 2000 بروشور معرفی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان براي توزيع بين بازديد كنندگان2

3
چاپ 2000 نسخه تراكت های اطالع رسانی بازديد همگانی همراه با آدرس و شماره تماس 

مراكز آموزش فنی و حرفه ای و توزيع در مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، اصناف 
و صنايع و ...

4
انجام تبليغات محيطی) نصب 30 عدد  بنر و توزيع 200  پوستر ( در محل: اداره كل و 

مراكزآموزشی تابعه، آموزشگاه های آزاد استان، دستگاه های اجرايی استان از جمله آموزش و 
پرورش و ...

* ارتباط بارسانه های ارتباط جمعی
فعاليترديف

پخش زيرنويس و تيزر تلويزيونی و راديويی اطالع رسانی بازديد همگانی در صدا و سيما استان1

اطالع رسانی بازديد همگانی از طريق برنامه راديويی مهارت 2

ارسال پيش خبر برنامه بازديد همگانی به رسانه های ارتباط جمعی3

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رسانی برنامه بازديد همگانی از طريق پايگاه اطالع رسانی اداره كل ) درج پيش خبر، 1
اطالعيه، تصوير روز و ... 
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ب : اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

1
مدارس،  عالی،  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  ادارات  با  هماهنگی 
صنايع و اصناف و ساير دستگاه ها برای بازديد دانش آموزان، دانشجويان، بانوان، كاركنان 

و ... از مراكز آموزش فنی و حرفه ای  استان

2

بازديد  مقامات و مسؤوالن استانی و شهرستانی:
- بازديد معاونت اداری و پشتيبانی سازمان از مركز شيروان

- بازديد نماينده مردم شيروان در مجلس شورای اسالمی از مركز شيروان )دكتر عزيزی(
- بازديد رييس آموزش و پرورش شيروان به همراه معاونت و كارشناسان از مركز شيروان

- بازديد مشاور امور جوانان آموزش و پرورش مانه و سملقان 
- بازديد مديران هشت هنرستان مانه و سملقان 

- بازديد فرمانده بسيج كارگری استان از مركز
- بازديد مسؤول نهاد رهبری دانشگاه آزاد بجنورد از مركز بجنورد

- بازديد شوراهای روستايی شهرستان اسفراين از كارگاه های مركز اسفراين)20 نفر(
- بازديد مشاورين امور بانوان دستگاه های اجرايی اسفراين از مركز اسفراين)20 نفر (

دعوت از خانواده كارآموزان براي بازديد از مراكز آموزشي3

برگزاری مراسم آغازين بازديد همگانی در مركز اسفراين4

انجام بازديدها 5

برگزاری مسابقه كتبی بين كارآموزان و بازديد كنندگان6

توزيع، جمع آوری و جمع بندي برگه های نظرسنجی از بازديد كنندگان7

ارسال گزارش جامع بازديد همگانی به مقامات استانی8
 

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

1
برگزاری نمايشگاه از دستاوردهای كارآموزان در محل كارگاه ها و مراكز براي 

بازديدكنندگان
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519

243

20

400 دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد

نمودار مجموع بازديدكنندگان )1182 نفر ( از 6 مركز آموزشي استان
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استان خراسان جنوبي

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

ارسال پوسترهای تبليغاتی، دعوت نامه و تراكت به ادارات و نهادهای دولتی، مراكز دانشگاهی 1
و مدارس

اطالع رسانی از طريق تريبون نماز جماعت مساجد و نمازجمعه شهرستان ها 2
برگزاری جلسه هماهنگی روزشمار بازديد همگانی 3
چاپ آگهی پذيرش كارآموز و توزيع در بين بازديد كنندگان از مراكز4
نصب پوستر و پارچه نوشته هاي تبليغات بازديد همگانی در معابر سطح شهر و شهرستان ها5
درج شعار با موضوع بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای در سربرگ مكاتبات اداری6
بهسازی و زيبا سازی محيط داخلی مركز7

* ارتباط بارسانه های ارتباط جمعی
فعاليترديف

معرفی كارگاه های مركز آموزشی در برنامه های راديويی استان 1

كنفرانس خبری مديركل با اصحاب رسانه درخصوص بازديد همگانی و ارسال گزارش كنفرانس 2
و برنامه هاي پيش بيني شده براي روزنامه ها، خبرگزاری ها و صدا و سيما

دعوت از خبرنگاران اصحاب رسانه و صدا و سيمای استان براي تهيه برنامه و گزارش خبری از 3
طرح بازديد همگانی 

4
- مصاحبه معاون آموزشی و پژوهشی مديركل با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان

- مصاحبه رييس مركز بشرويه با اصحاب رسانه

پخش تيزر بازديد همگانی از صدا و سيمای استانی با زيرنويس5

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رسانی و انتشار مطالب مربوط به بازديد از كارگاه های مراكز از طريق پايگاه هاي مراكز    1

درج اخبار برنامه بازديد همگانی در وب سايت مراكز  2

بارگذاری تصوير بازديد همگانی به عنوان تصوير روز در سايت اداره كل3
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ب : اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

مكاتبه با دستگاه های اجرايی و ادارات شهرستان ها درخصوص بازديد همگانی1

برگزاري جلسه هم انديشی اعضای ستاد طرح بازديد همگانی2

بازديد ائمه جماعات، دانش آموزان و كاركنان ادارات آموزش و پرورش از مراكز و كارگاه های 3
آموزشی

بازديد خبرنگاران صدا و سيما و اصحاب رسانه از مراكز و كارگاه های آموزشی4

5
دعوت از مدارس سطح شهر دانشگاه ها، مراكز صنعتی، اصناف، ادارات و خانواده كارآموزان براي 

بازديد از مراكز و كارگاه های آموزشی

6
بازديد فرماندار محترم قاين، نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شورای اسالمی، امام 

جمعه و فرماندار محترم فردوس از مراكز و كارگاه های آموزشی

7
براي  بيرجند  مركز  های  كارگاه  از  كارشناسان  و  ستادی  اعضای  معاونين،  مديركل،   بازديد 

حسن ختام طرح بازديد همگانی

 

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

نامگذاری روز چهارشنبه 92/2/4 به عنوان روز اصحاب رسانه و بازديد همگانی 1

اعالم آمادگی به مدارس براي سرويس اياب و ذهاب از طريق خودروهای مراكز آموزشی2

برگزاری همايش بانوی مهر در پارک - فردوس3

اهدای خون توسط همكاران در مراكز4
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )3150 نفر ( از 12 مركز آموزشي استان

1980
605

190

375

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان زنجان

الف : برنامه های اطالع رسانی 

*انتشارات و تبليغات    
فعاليترديف

درج جمله » طرح ملی بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای« در سربرگ مكاتبات 1
اداری به مدت دو هفته قبل از شروع طرح 

چاپ بروشور معرفی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان برای توزيع ميان بازديدكنندگان 2

چاپ تراكت های اطالع رسانی بازديد همگانی همراه با آدرس و شماره های تماس مراكز 3
آموزش فنی وحرفه ای و توزيع در مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، صنايع و 

اصناف و… 

انجام تبليغات محيطی ) نصب بنر و پوستر ( در محل اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان، 4
مراكز آموزشی تابعه، آموزشگاه های آزاد، دستگاه های اجرايی استان به ويژه ادارات آموزش و 
پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، صنايع و اصناف و ميادين و معابر اصلی شهری 

بهسازی و زيبا سازی مراكز آموزش فنی وحرفه ای5

ارسال دعوتنامه به همراه پوستر بازديد همگانی به ادارات، مدارس، دانشگاه ها، صنايع و اصناف6

* ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی 
فعاليترديف

... درخصوص اطالع رسانی 1 هماهنگی برای مصاحبه تلويزيونی و راديويي مديركل، معاونان و 
بازديد همگانی

پخش زيرنويس تلويزيونی اطالع رسانی بازديد همگانی 2

بازديد 3 برنامه  آغازين  مراسم  از  خبری  پوشش  برای  جمعی  ارتباط  های  رسانه  با  هماهنگی 
همگانی 

ارسال پيش خبر و اخبار روزانه برنامه بازديد همگانی به رسانه های ارتباط جمعی ) صدا و سيما، 4
خبرگزاری ها، مطبوعات و... ( 

انعكاس توانمندی های مراكز آموزش فنی وحرفه ای از طريق تهيه گزارش های رسانه ای 5
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*  پايگاه اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليترديف

اطالع رسانی و درج اخبار برنامه بازديد همگانی از طريق پايگاه اطالع رسانی اداره كل و مراكز 1
آموزشی تابعه 

ايجاد لينگ گالری عكس از بازديد همگانی2

ب – اجرای برنامه بازديد همگانی 
فعاليترديف

عالی، 1 آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  پرورش،  و  آموزش  ادارات  با  بازديد  برنامه  هماهنگی 
مدارس، صنايع و اصناف و ساير دستگاه ها 

اصناف، 2 رؤسای  مجلس،  نمايندگان  استاندار،  )فرماندار،  استانی  مسؤوالن  و  مقامات  از  دعوت 
صنايع، دانشگاه ها آموزش و پرورش و ... ( 

دعوت از خانواده كارآموزان برای بازديد از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 3

برگزاری مراسم آغازين بازديد همگانی با سخنرانی يكی از مقامات استانی و مديركل در مركز 4
استان و حضور مقامات شهرستانی و رؤسای مراكز آموزشی 

برگزاری مسابقه كتبی با محوريت آموزش های فنی و حرفه ای در سطح كارآموزان و بازديد كنندگان 5
مراكز 

ارسال گزارش جامع بازديد همگانی به مقامات استانی 6

ج – برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح 
فعاليترديف

برگزاری نمايشگاه های مختلف در مراكز آموزشی تابعه شهرستان های استان1

برگزاری كارگاه آموزشی و نمايشگاه دستاوردهای كار آموزان در پارک بانوان زنجان و 2
فرهنگسرای كوثر

انجام مسابقه آشپزی در جوار نمايشگاه پارک بانوان زنجان3
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )5052 نفر ( از 10 مركز آموزشي استان

1650

1319

873

1210

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان سيستان و بلوچستان

الف: برنامه های اطالع رسانی 

*انتشارات و تبليغات 
فعاليت رديف 

چاپ بروشور و اطالعيه معرفی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان و توزيع ميان بازديد كنندگان 1

انجام تبليغات محيطی ) نصب بنر و پوستر( در اداره كل و مراكز آموزشی تابعه – آموزشگاه های 2
آزاد استان – ارسال به دستگاه  های اجرايی استان ) آموزش و پرورش، دانشگاه ها، و مؤسسات 

آموزش عالی، اصناف و ...(  

بهسازی و زيباسازی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان 3

*ارتباط با رسانه های جمعی  
فعاليت رديف 

- هماهنگی برای مصاحبه راديويی مدير كل در برنامه »صبح شرقی« درخصوص اطالع رسانی 1
بازديد همگانی

- اطالع رسانی هفته بازديد همگانی در دو نوبت صبح و عصر به مدت يك هفته از طريق راديو 
شهری زابل 

مصاحبه مطبوعاتی مدير كل با خبرگزاری های استان و روزنامه خراسان 2

ارسال پيش خبر برنامه  بازديد همگانی به رسانه های ارتياط جمعی ) خبرگزاری ها ( 3

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی   
فعاليت رديف 

اطالع رسانی و درج اخبار و پوستر برنامه بازديد همگانی از طريق پايگاه اطالع رسانی اداره كل 1
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ب : اجرای برنامه بازديد همگانی    
فعاليت رديف 

1
هماهنگی با آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس، صنايع و اصناف 

و ساير دستگاه ها برای بازديد دانش آموزان، كارآموزان و خانواده هاي ايشان، دانشجويان، 
كاركنان و... از مراكز آموزشي

2
دعوت از مقامات و مسؤوالن استانی )فرماندار، استاندار، نمايندگان مجلس، رؤسای اصناف، 

صنايع، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و خانواده كارآموزان

بازديد مسؤوالن و مشاورين مدارس آموزش و پرروش ناحيه يك و دو زاهدان از مراكز آموزش 3
فنی و حرفه ای شماره يك و سه زاهدان  

انجام بازديدها از تمامي مراكز سطح استان  4

توزيع و جمع بندي برگه هاي نظرسنجي از بازديدكنندگان5

ارسال گزارش جامع بازديد همگانی به مقامات استانی6

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح    
فعاليت رديف 

-------------------------------------------------------------------------
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دانش آموزان 2686
دانشجويان 682

اصناف و صنايع 260
افراد آزاد 918

 مركز آموزشي استان13از  ( نفر4546 )نمودار مجموع بازديدكنندگان

2686 
682 

260 

918 
 دانش آموزان
 دانشجويان
 اصناف و صنايع
 افراد آزاد

نمودار مجموع بازديدكنندگان )4546 نفر ( از 13 مركز آموزشي استان
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استان فارس

الف: برنامه هاي اطالع رساني

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

درج جمله مربوطه در سربرگ مكاتبات اداري1

تهيه و چاپ برشور و تراكت هاي اطالع رساني معرفي مراكز آموزشي استان2

بهسازي و زيباسازي مراكز و انجام تبليغات محيطي3
ارسال پيامك به اقشار مختلف مردم از طريق سامانه پيامك اداره كل4

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

مصاحبه راديويي و تلويزيوني مديركل و بازديدكننده ها و پخش زيرنويس تلويزيوني1

انعكاس توانمندي هاي مراكز از طريق گزارش هاي رسانه اي2

ارسال پيش خبر و پوشش خبري توسط رسانه ها3

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

اطالع رساني و درج اخبار بازديد همگانی بر روی پايگاه اطالع رسانی اداره كل و مراكز استان1

*اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

ارسال دعوتنامه براي مقامات، دانشگاه¬ها، ارگان ها، سازمان¬هاي مرتبط و خانواده كارآموزان1

برگزاري مراسم آغازين و بازديد مقامات استاني و شهرستاني2

توزيع و جمع آوري و جمع بندي برگه هاي نظرسنجي3

*برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

برپايي نمايشگاه گذر مهارت1

راه اندازی تور مهارت در سطح مراكز شيراز2
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )7965 نفر ( از 35 مركز آموزشي استان

3755

1585

649

1976
دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان سمنان
الف: برنامه های اطالع رساني 

* انتشارات و تبليغات 
فعاليترديف

درج جمله مربوط به بازديد همگانی در سربرگ مكاتبات اداری1

تهيه بنر و پوستر و نصب در جلوی درب ورودی مراكز سطح استان و اداره كل 2

تهيه بروشور و تبليغات دوره های آموزشی مراكز و توزيع آن ها در ميان بازديد كنندگان 3

بهسازی و زيبا سازی مراكز 4

تكثير پوستر بازديد همگانی و ارسال به دستگاه های اجرايی، دانشگاه ها، مدارس و ... 5

نصب بيلبورد، بنر و پوستر در ميادين پرتردد شهرستان های استان 6

* ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی 
فعاليترديف

ارتباط با صدا و سيما و انجام مصاحبه تلويزيونی با مدير كل استان سمنان1

انعكاس توانمندی های مراكز آموزش فنی وحرفه ای از طريق خبرگزاری و صدا و سيما2

دعوت از خبرنگاران صدا و سيما براي پوشش خبری بازديد همگانی 3

ارسال اخبار مربوط به بازديد برای مطبوعات و خبرگزاری ها 4

مكالمه تلفنی و ارائه توضيحات در باب هفته  بازديد همگانی با خبرنگاری واحد شهرستان 5
شاهرود

ارسال گزارش مكتوب به خبرنگاری واحد شهرستان شاهرود  و ارائه توضيحات كامل در باب 6
هفته بازديد همگانی و فعاليت های مركز در بخش های مختلف

همكاری با صدا و سيما براي ساخت بر نامه فرهنگ و مردم در مهديشهر7

* پايگاه اطالع رسانی اينترنتی 
فعاليترديف

انعكاس اخبار مربوط به بازديد در سايت1

ايجاد لينك گالری عكس از بازديد همگانی2

درج پوستر بازديد همگانی در تصوير روز سايت 3
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ب: اجرای برنامه بازديد همگانی  
فعاليترديف

هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس، صنايع و 1
اصناف و ساير دستگاه ها و ارگان های دولتی برای بازديد دانش آموزان، دانشجويان، كاركنان و... از 

مركز آموزشي

دعوت از مقامات و مسؤوالن شهرستان )فرماندار، نماينده محترم مجلس شورای اسالمی، 2
رؤسای اصناف، صنايع، دانشگاه ها، آموزش وپرورش و...  

ارسال نامه به استاندار جهت ابالغ بازديد همگانی از مراكز به تمامي دستگاه های دولتی3

ابالغ نامه توسط  فرماندار سمنان به دستگاه های شهرستان براي بازديد از مراكز آموزشي4

برگزاری مراسم نمادين آغاز بازديد همگانی در مراكز5

بازديد همگانی توسط فرمانداران، بخشداران، اعضای شورای شهر، مسؤوالن استانی و 6
شهرستانی، دانشجويان، دانش آموزان و...

اطالع رسانی به به آموزشگاه های آزاد شهرستان سمنان، مربيان و كارآموزان درخصوص طرح 7
فوق و دعوت از خانواده های آن ها براي بازديد

ج : برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

آموزش های كوتاه مدت )1 ساعته( برای برخی از كارگاه ها و صدور تأييديه های آموزشی 1
برای بازديد كنندگان

آموزش كارآموزان هر كارگاه به عنوان ليدر طرح به طوريكه گروه را در ساعت بازديد به نحو 2
مطلوبی همراهی نمودند.

حضور تمامي بازديد كنندگان در پايان بازديد در سالن اجتماعات و ارائه توضيحات در باب 3
آشنايی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای و فعاليت های مراكز توسط رياست محترم مراكز و 

مسؤوالن آموزش و پذيرش

برگزاری مسابقه بين بازديد كنندگان و اهدای جوايز به برگزيدگان 4

 به نمايش گذاشتن نمونه كارهای مربيان، كارآموزان و آموزش های روستايی به منظور 5
اطالع رسانی و معرفی آموزش های اجرا شده در مراكز و روستاها 
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )3497 نفر ( از 11 مركز آموزشي استان

2015
735

262

485

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان قم

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

چاپ بروشور و تراكت معرفی مراكز آموزشی و دوره های آموزشی براي بازديد كنندگان 1

نصب و ارسال پوستر برنامه بازديد همگانی در اداره كل، مراكز آموزشی، مدارس و هنرستان ها، 2
دانشگاه ها و سطح شهر

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

مكاتبه با شورای اطالع رسانی استان درخصوص برنامه بازديد همگانی1

ارسال دعوتنامه به مطبوعات و صدا و سيما براي حضور در روز برگزاری برنامه بازديد همگانی2

برگزاری نشست هماهنگی برنامه بازديد همگانی با مطبوعات و صدا و سيما3

مصاحبه خبری مدير كل با سيمای استان 4

مصاحبه راديويی و تلويزيونی با بازديدكنندگان، كارآموزان و مربيان كارگاه های آموزشی5

تهيه و ارسال گزارش روزانه برنامه بازديد همگانی به روزنامه های محلی، خبرگزاری ها و 6
سازمان

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

بارگذاری خبر اجرای برنامه بازديد همگانی در پورتال اطالع رسانی اداره كل 1

درج اخبار روزانه و اطالعيه های مهم سازمان در پورتال اطالع رسانی اداره كل 2
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ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

و 1 آموزشی  مراكز  رؤسای محترم  و  معاونين  مدير كل،  با حضور  بازديد همگانی  تشكيل ستاد 
نمايندگان بخش خصوصی به منظور برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري برگزاری بازديد همگانی 

از مراكز آموزشی استا ن

دعوت از مقامات و مسؤوالن استانی ، رؤسای دانشگاه ها، دانشكده های فنی و مديران هنرستان ها 2
براي برگزاری بازديد همگانی و انجام بازديد

برگزاری روز نمادين برنامه بازديد همگانی با حضور برخی از مسؤوالن استانی3

آماده سازی مراكز آموزشی استان براي اجرای برنامه بازديد همگانی4

بازديد دانش آموزان، دانشجويان، اصناف، خانواده كارآموزان و اقشار مختلف از مراكز آموزشی5

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف
-----------------------------------------------------------------------------



66

نمودار مجموع بازديدكنندگان )3206 نفر ( از 6  مركز آموزشي استان

1830
525

356

415

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان قزوين

الف: برنامه هاي اطالع رساني

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

ارسال دعوتنامه براي والدين كارآموزان جهت بازديد از مراكز آموزشي1

چاپ و توزيع بروشور، تراكت اطالع رساني و جدول ثبت نامي سه ماهه اول از حرفه هاي 2
آموزشي و رايگان بودن دوره ها بين بازديد كنندگان و عابرين

درج جمله مربوطه در سربرگ مكاتبات اداري3

نصب بنر و پوستر در مراكز، اداره كل و سطح شهر4

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

ارسال و ايميل خبر زمان بازديد همگاني از مراكز به خبرگزاري هاي استاني1

* پايگاه اطالع رساني اينترنتي
فعاليترديف

درج زمان بازديد همگاني از مراكز در سايت www.ghazvintvto.ir  به صورت متحرک در 1
باالي سايت

ب( اجراي برنامه بازديد همگاني
فعاليترديف

هماهنگي با ادارات آموزش و پرورش، هنرستان ها، دانشگاه ها، صنوف، مؤسسات آموزش عالي 1
و ارسال نامه رسمي و اداري براي بازديد دانشجويان، دانش آموزان، اصناف و كاركنان

توزيع و جمع آوري و جمع بندي برگه هاي نظر سنجي از بازديد كنندگان2

ج( برنامه هاي ابتكاري در راستاي تحقق اهداف طرح
فعاليترديف

اجراي برنامه work shop براي بازديدكنندگان1

برگزاري نمايشگاه دستي هنري از دستاوردهاي كارآموزان مركز براي بازديد مراجعين2

برگزاري مسابقه مهارت و فناوري بين بازديد كنندگان 3
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )1413 نفر ( از 10 مركز آموزشي استان

808

232

103

270

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان كردستان

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

تهيه بروشور معرفي رشته هاي مراكز آموزشي1

چاپ تراكت تبليغاتي و ارسال به سازمان ها، نهادها و ادارات و مراكز 2

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

ارسال اخبار بازديد همگاني به خبرگزاری ها و رسانه ها1

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رسانی از بازديد ها و بازديدكنندگان از طريق سايت مراكز و خبرگزاری ها1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

برگزاری جلسه با ادارات مرتبط به منظور هماهنگی برای بازديد از مراكز سطح استان 1

دعوت از مديران و رؤسای ادارات و نهادها براي بازديد از مراكز2

بازديد مدارس، دانشگاه ها، اصناف و اتحاديه ها از مراكز 3

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف
-----------------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )6080 نفر ( از 12 مركز آموزشي استان

3600

600

1030

850

دانش آموزان

دانشجويان

اصناف و صنايع

افراد آزاد
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استان كرمان

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

 نصب پالكارد بر ورودی مراكز و سطح شهر1

-ارسال دعوت نامه  به ادارات – دانشگاه ها – و هنرستان های شهرستان 2

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

برگزاري نشست مطبوعاتی1

ارسال اخبار به خبرگزاری ها و رسانه ها2

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رسانی از بازديد ها و بازديدكنندگان از طريق سايت مراكز و خبرگزاری ها1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

نواختن زنگ بازديد همگانی توسط رؤساي مراكز1

بازديد ازگارگاه های آموزشي توسط مسؤوالن محلي، دانشجويان، دانش آموزان و اصناف2

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف
-----------------------------------------------------------------------------
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )4230 نفر ( از 11 مركز آموزشي استان

2270

693

331

936

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان كرمانشاه

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

چاپ بروشور و توزيع بين بازديد كنندگان، زيبا سازی فضای مراكز1
چاپ و نصب بنر و پوستر تبليغات بازديد همگانی2
ارائه بسته های تبليغاتی شامل دفتر يادداشت، تقويم دوره های آموزشی و خودكار3

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

مصاحبه مديركل با صدا و سيمای مركز كرمانشاه1

مصاحبه مديركل و مسؤول روابط عمومی  با راديو مركز كرمانشاه2

درج اخبار اطالع رسانی در خبرگزاری ها و مطبوعات استان 3

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رساني و درج اخبار برنامه بازديد همگاني از طريق پايگاه اطالع رساني اداره كل و مراكز1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

دعوت از ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مدارس، صنايع و 1
اصناف و ساير دستگاه ها براي بازديد دانش آموزان، دانشجويان، كاركنان و ... از مراكز آموزشي

انجام بازديد ها، توزيع و جمع آوري برگه هاي نظرسنجي از بازديدكنندگان2

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

برگزاری  نمايشگاه مهارت 1
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )20034 نفر ( از 19 مركز آموزشي استان

6616

6148

4348

2922

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان كهگيلويه و بويراحمد

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

 نصب بنر و پارچه نوشته1

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

پوشش خبری از برنامه بازديد توسط صدا و سيما- خبرگزاری ايرنا1

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

قرار دادن اطالعيه، اساليد و دستورالعمل بازديد همگانی در سايت1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

هماهنگی با آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صنايع و اصناف براي بازديد از مراكز آموزشي1

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

حضور مربيان در مدارس و دانشگاه ها براي معرفی آموزش های فنی و حرفه ای 1
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )1834 نفر ( از 6 مركز آموزشي استان

507

608

347

372

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان گلستان

الف:برنامه های اطالع رسانی
*انتشارات و تبليغات

فعاليترديف
درج جمله »طرح ملی بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی  و حرفه ای« در سربرگ مكاتبات اداري 1

چاپ بروشور و تراكت اطالع رساني براي معرفي رشته های مراكز آموزش فني و حرفه اي2

انجام تبليغات محيطی3

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

ارسال پيش خبر و اخبار روزانه  برنامه بازديد همگانی به رسانه های ارتباط جمعی1
پخش زيرنويس تلويزيوني طرح بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان2
هماهنگی برای مصاحبه راديويی و تلويزيوني3
انعكاس توانمندی های مراكز آموزش فنی و حرفه ای از طريق گزارش های رسانه ای4

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رساني برنامه بازديد همگاني و درج اخبار از طريق پايگاه اطالع رساني اداره كل و مراكز1
ايجاد لينك گالری عكس از بازديد همگانی2

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

هماهنگي با ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، مدارس، صنايع و 1
اصناف و ساير دستگاه ها و دعوت از مقامات و مسؤوالن استانی و شهرستانی

بهسازي و زيباسازي مراكز آموزشي2

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

برگزاری  نخستين نمايشگاه فن بازار با مشاركت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه 1
جامع علمی كاربردی استان گلستان از تاريخ  9 لغايت  12 ارديبهشت  ماه در گرگان
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )7534 نفر ( از 11 مركز آموزشي استان

2841

1342
404

2947
دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد
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استان گيالن
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استان لرستان

ا
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استان مازندران



82

استان مركزي
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )2049 نفر ( از 9 مركز آموزشي استان

1031

366

588

64

دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد

استان هرمزگان
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استان همدان

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

درج جمله »طرح بازديد همگانی از مراكز آموزش فنی و حرفه ای 1 تا 11 ارديبهشت ماه 1392« 1
در سربرگ مكاتبات اداری

چاپ و توزيع بروشور و تراكت معرفی مراكز آموزش فنی و حرفه ای استان بين بازديدكنندگان2

انجام تبليغات محيطی3

بهسازی و زيباسازی مراكز4

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

ارسال اخبار مربوط به بازديد همگانی به رسانه های ارتباط جمعی1
پخش زيرنويس و تيزر اطالع رسانی بازديد همگانی2

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

اطالع رسانی برنامه بازديد همگانی از طريق پايگاه اطالع رسانی اداره كل1

ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه ها و صنايع و اصناف1
دعوت از مقامات و مسئوالن استانی و انجام بازديدها2
نظرسنجی از بازديدكنندگان3

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

برگزاری مسابقه كتبی در سطح كارآموزان1
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420
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دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد

نمودار مجموع بازديدكنندگان )2630 نفر ( از 9 مركز آموزشي استان
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استان يزد

الف:برنامه های اطالع رسانی

*انتشارات و تبليغات
فعاليترديف

1
- نصب پوستر بازديد همگانی در سطح شهر و در ورودی اداره كل و مراكزو آموزشگاههای آزاد

-ارسال پوستر بازديد همگانی برای ادارات، آموزش وپرورش، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، فرمانداری، دفتر امام جمعه و... 

درج جمله»طرح ملی بازديد همگانی از مراكزآموزش فنی وحرفه ای 1 تا 11 ارديبهشت ماه 2
2931«در سربرگ مكاتبات اداری

چاپ بروشور معرفی مراكز برای توزيع ميان بازديد كنندگان 3
ارسال دعوتنامه به نمايندگان استان يزد درمجلس شورای اسالمی، مسؤوالن استانی و 4

شهرستانی 

* ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي
فعاليترديف

ارسال پيش خبر و خبر بازديد همگانی به خبرگزاری ها، روزنامه ها، ماهنامه و هفته نامه های داخلی1

ارسال خبرآغاز بازديد همگانی و خبر راه اندازی نمايشگاه دستاوردهای مركز بافق به 2
خبرگزاری ها، روزنامه ها، ماهنامه ها و هفته نامه های داخلی

مصاحبه مديركل با سيمای استان درخصوص عملكرد سال19 و المپياد ملی مهارت و بازديدهمگانی3

مصاحبه راديويی مديركل با برنامه»دوستان جوان«ساعت03:71با بيشترين مخاطب جوان4

*پايگاه اطالع رسانی اينترنتی
فعاليترديف

درج پيش خبر و خبرآغاز بازديدهمگانی درسايت اداره كل,استانداری يزد و سايت تحليلی 1
خبری »يزد فردا«

قرارگرفتن خبرنمايشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای بافق درخبرهای ويژه استانداری استان 2
به مدت سه روز

درج خبركليدخوردن ضبط مجموعه تلويزيونی»گام برتر« در مركز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان  يزد3

قراردادن پوستر بازديد درقسمت مناسبت های سايت اداره كل4
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ب: اجرای برنامه بازديد همگانی
فعاليترديف

صدور ابالغ اعضاي كميته بازديد همگانی استان و ابالغ شيوه نامه اجرايی به مراكز تابعه  1

2

- بازديدرؤسای ادارات: صنعت معدن و تجارت، برق، كميته امداد، تأمين اجتماعی و جانشين 
فرماندهی سپاه، مسؤول بسيج سازندگی، رييس صنف صنعت ساختمان وكارشناس آموزشی 

آموزش و پرورش
- بازديد دانشجويان دانشگاه های آزاد اسالمی و پيام نور با حضور رياست دانشگاه پيام نور

- بازديد اصناف، صنايع و مجتمع های معدنی

برگزاری نمايشگاه دستاوردهای آموزش های فنی وحرفه ای در مراكزشهرستان های صدوق و 3
بافق

تصويربرداری مجموعه تلويزيونی فنی و آموزشی گام برتر4

ج: برنامه های ابتكاری در راستای تحقق اهداف مركز
فعاليترديف

استفاده از توان كارآموزان برتر به منظور معرفی كارگاه ها و حرفه های آموزشی مركز به 1
بازديدكنندگان
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نمودار مجموع بازديدكنندگان )2075 نفر ( از 9 مركز آموزشي استان

974

380

211

510
دانش آموزان
دانشجويان
اصناف و صنايع
افراد آزاد



 مقامات بازديدكننده 

 از مراكز آموزشي استان ها

بخش چهارم





مقامات بازديد كننده از مراكز استان آذربايجان شرقي:
نماينده مجلس، رييس هيأت مديره صندوق بازنشستگي كشور، مديركل زندان هاي استان و مديركل ارتباطات 

و فناوري اطالعات

مقامات بازديد كننده  از مراكز استان آذربايجان غربي:
 معاون برنامه ريزی استانداری، مديركل امور بانوان و خانواده استانداری، مديركل تعاون كار و رفاه اجتماعی، 
نماينده مردم اروميه در مجلس شورای اسالمی، مديركل مديريت توسعه منابع انسانی استانداری، فرماندار اروميه، 

رييس حوزه و دانشگاه و مقامات نظامی و انتظامی 

مقامات بازديد كننده از مراكز استان اصفهان:
- اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان: كارشناسان مشاوره آموزش و پرورش ناحيه سه اصفهان،

 كارشناسان شركت روغن نباتي ناز و مديران و كارشناسان كميته امداد امام خميني )ره(
- مركز آموزش فني و حرفه اي دهاقان: رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رييس اداره بهزيستی، 

رييس كميته امداد امام خمينی)ره(، رييس اداره صنعت، معدن و تجارت، دهيار  و شورای اسالمی روستای پوده، 
دهيار روستای محمودآباد، كارشناس آموزش كميته امداد، رييس مجمع امور صنفی، دهيار روستای دزج، مدير

 آموزشگاه راهنمايی شهيد دكتر بهشتی و مدير مدرسه راهنميی واليت 
- مركز آموزش فني و حرفه اي لنجان: مسؤول كمسيون آموزش مجمع امور صنفي شهرستان لنجان و رييس 

دفتر نماينده محترم مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراي اسالمي با همراهان
- مركز آموزش فني و حرفه اي داران: فرماندار و بخشدار شهرستان، رييس زندان، رييس كميته امداد امام 

خميني )ره(، رييس اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي، رييس اداره برق شهرستان، رييس اتحاديه صنف شهرستان 
- مركز آموزش فني و حرفه اي خميني شهر: برخي از توليدكنندگان  پوشاک و حوله شهرستان، هيأت 

مديره اتحاديه فرش، مدير و معاون مدرسه راهنمايی دخترانه، جمعی از كارآموزان به اتفاق خانواده
- مركز آموزش فني و حرفه اي آران و بيدگل: مسؤول كانون و كميسيون امور بانوان فرمانداری 

- مركز آموزش فني و حرفه اي هرند: بخشدار، رييس اداره آموزش و پرورش، دو نفر از اعضاي شوراي اسالمي
 شهر، و مسؤول حوزه علميه شهر هرند 

- مركز آموزش فني و حرفه اي  كاشان: رؤساي ادارات جهاد كشاورزي، كميته امداد امام خميني)ره(، بسيج 
سازندگي، مركز تحقيقات كشاورزي، اداره صنايع و معادن، اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي، معاون فرهنگي اداره

 كل كار تعاون و رفاه اجتماعي استان، خوشه فرش شهرستان كاشان و آران و بيدگل، رؤساي شهرک هاي
 صنعتي، كارشناس اداره راه و ترابري و برخي از اساتيد دانشگاه آزاد به همراه دانشجويان

- مركز آموزش فني و حرفه اي فريدونشهر:  نماينده مردم شهرستان های فريدونشهر و چادگان در مجلس



 شوراي اسالمی،  فرماندار شهرستان، رييس شورای شهر فريدونشهر، رييس اداره  فرهنگ و ارشاد اسالمي 
شهرستان، يك گروه 20نفري از توريست های كشور گرجستان با همكاري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي

- مركز آموزش فني و حرفه اي نظنز: مسؤول دفتر امور مالياتي استان  
- مركز آموزش فني و حرفه اي نايين: طالب حوزه علميه شهرستان   

- مركز آموزش فني و حرفه اي چادگان: جانشين نيروي انتظامي شهرستان، بخشدار چنارود، معاون اداره
 جهاد كشاورزي، رييس اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي، رييس اداره صنعت و معدن، دبير كارگروه اشتغال 

فرمانداري، رييس اداره بسيج سازندگي سپاه چادگان، رييس اداره بنياد مسكن، مديرعامل شركت فرش چادگان
- مركز آموزش فني و حرفه اي تيران: رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان 

مقامات بازديد كننده از مراكز استان اردبيل:
- مركز دو تخصصی: خبرنگاران و مديران مطبوعات استان، معاونين آموزشی هنرستان های ظهير نژاد، عالمه 

حلی و نشاط، مدير آموزشگاه آزاد مهر رايانه و رييس دانشگاه علمی و كاربردی صنايع دستی
- مركزسرعين: امام جمعه، فرماندار و بخشداران، اعضای شورای اسالمی شهر و تعدادی از رؤسای ادارات اين 

شهرستان
- مركز نمين: رياست اداره تبليغات اسالمی، مديران و دبيران دبيرستان های زينب و مطهری و رؤسای ادارات 
- مركز خلخال: محمدی فرماندار خلخال، رييس شورای شهر، مديران و دبيران دبيرستان های فضّيه، مطهری، 

باهنر و سميه و رؤسای ادارات
- مركز مشكين)ICT(: فرمانداری، اداره گاز، بنياد مسكن، محيط زيست، بهداری، امور عشاير، اداره برق، 

هالل احمر، آب و فاضالب روستايی، ميراث فرهنگی، تعاون روستايی، ثبت اسناد، دارايی و بهداری
- مركز مشكين شهر: فرماندار، معاون آموزش پژوهش و برنامه ريزی و مديريت حراست، مدير دبيرستان آيت

 ا... هاشمی، دبيران و دانش آموزان هنرستان كار و دانش
- مركز گرمی: فرماندار، مدير مدرسه شهيد عالمی، معاون، دبيران و هنرجويان هنرستان انديشه

- مركز انگوت: شهردار انگوت، رييس آموزش و پرورش ناحيه 2، رييس كميته امداد امام خمينی)ره(، رييس
 جهاد كشاورزی

- مركز بيله سوار: رييس اداره تعاون، رييس اداره ثبت و اسناد و رييس اداره كار و امور اجتماعی
- مركز پارس آباد: فرماندار، بخشدار مركزی و بخشدار تازه كند، رييس اداره ثبت اسناد، رييس هالل احمر، 

رييس آموزش و پرورش، رييس آب و فاضالب روستايی، نماينده ای از نيروی انتظامی و مسؤول اتحاديه نانوايان
- مركز اصالندوز: امام جمعه، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و...

مقامات بازديد كننده از مراكز استان بوشهر:
- مركز دشتستان: بازديد حجت االسالم موسوي ن   ژاد نماينده محترم مردم دشتستان در مجلس شوراي



 اسالمي، رييس اداره زندان و رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي دشتستان،  تعداد 24 نفر از مديران كانون
 فرهنگي هنری مساجد شهرستان دشتستان و مسؤوالن كانون بسيج مهندسين سپاه 

- مركز تنگستان: بازديد رييس اداره كار، رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و رييس مجمع امور صنفی
 شهرستان 

- مركز كنگان: مسؤوالن كانون های فرهنگی هنری مساجد و رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
- مركز ديلم:  نماينده رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسؤوالن كانون های فرهنگی هنری مساجد 

مقامات بازديد كننده از مراكز استان چهارمحال و بختياري:
ائمه جمعه و جماعت شهرستان های استان، نماينده مردم حوزه انتخابيه لردگان در مجلس، بخشداران مراكز 

استان، رؤسای آموزش  پرورش، دانشگاه های آزاد، پيام نور و علمی كاربردی شهرستان های استان

مقامات بازديد كننده از مراكز استان خراسان شمالي:
- مركز شيروان: بازديد نماينده مردم شيروان در مجلس شورای اسالمی و رييس آموزش و پرورش شيروان به 

همراه معاونت و كارشناسان از اين مركز 
- مركز مانه و سملقان:  بازديد مشاور امور جوانان آموزش و پرورش و مديران 8 هنرستان مانه و سملقان 

- مركز يک بجنورد: بازديد فرمانده بسيج كارگری استان و مسؤول نهاد رهبری دانشگاه آزاد بجنورد  
- مركز اسفراين: بازديد شوراهای روستايی شهرستان )20 نفر( و مشاورين امور بانوان دستگاه های اجرايی 

اسفراين )20 نفر( از كارگاه های آموزشي مركز

مقامات بازديد كننده از مراكز استان زنجان:
مدير كل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، نماينده مردم زنجان، ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسالمی، 
ادارات  رؤسای  زنجان،  استانداری  امنيتی  سياسی  معاون  احمدی  زنجان،  فرماندار  زنجان،  شهر  شورای  رييس 

آموزش و پرورش استان، رييس دانشكده فنی وحرفه ای الغدير و اعضای شورای شهر ابهر و خرمدره

مقامات بازديد كننده از مراكز استان فارس:
بازديد مدير كل امور بانوان استانداری فارس و هيأت همراه و رييس دانشگاه علمی كاربردی استان و جمعی از 
اساتيد دانشگاه از مراكز خواهران و شماره 2 شيراز، اساتيد و دانشجويان دانشگاه صنعتی شيراز از مركز شماره 
2، اساتيد و دانشجويان دانشكده علمی كاربردی كارگران شيراز از مركز تكنولوژی اطالعات، فرمانده سپاه ناحيه 
بقيه ا... )عج( شيراز و هيات همراه از مركز 1 شيراز، فرمانداران شهرستان های آباده، ارسنجان، سپيدان، خرمبيد، 
فسا، استهبان، نورآباد ممسنی، مرودشت و كازرون از مراكز آموزشي، ائمه جمعه شهرستان های ارسنجان، فسا 
و داراب از مراكز، رؤسای ادارات و جمعی از مسؤوالن شهری از مراكز آباده، اقليد، شهرک صنعتی شيراز، جهرم، 



ارسنجان، فيروزآباد، فسا، كازرون، نی ريز، استهبان، آی تی شيراز، اعضای شورای شهر و رييس دانشگاه آزاد 
ارسنجان، اعضای انجمن اسالمی مهندسان شهرستان شيراز از مركز شماره يك شهيد جعفری، رييس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی سپيدان، رؤسای كارخانجات و صنايع از مركز شهرک صنعتی شيراز و امام جمعه شهرستان 

بوانات از مركز آموزشي شهرستان

مقامات بازديد كننده از مراكز استان سمنان:
نماينده محترم مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی، مديريت صندوق مهر رضا، مديركل، معاونت اداری و 
پشتيبانی، معاونت فنی و آموزشی و رؤسای مراكز آموزشي اداره آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان، مديران 
و  فرماندهي سپاه  و جانشين  فرمانده  موقت،  آزاد شهرستان سمنان،امام جمعه  آموزشگاه های  و  ها   هنرستان 
دبيرستان  مدير  باهنر،  نژاد، مدير هنرستان شهيد  دبيرستان شهيد هاشمی  مدير  ميامی،  فقيه شهرستان  ولی 
كوهان،  راهنمايی  مدرسه  مدير  خمينی،  مصطفی  شهيد  راهنمايی  مدرسه  مدير  كوثر،  هنرستان  مدير  معلم، 
بازديد كنندگان حوزه ريحانه، پايگاه های بسيج روستايی، كاركنان خانم اداره كار شهرستان شاهرود، دانشجويان 
آموزشكده فنی و حرفه ای شاهرود، مديريت صدا و سيما، رياست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي به اتفاق هيأت 
همراه، آقاي اسدي معاونت كارودانش آموزش و پرورش، مديران مدارس و هنرستان هاي كارودانش، فرماندهي 
حوزه الحديد به همراه معاونين و اعضاي شورا، مديران صنايع و اصناف، مريم تعجبيان استاد دانشگاه سمنان و 
دانشگاه آزاد مهديشهر، معاون امور عمرانی استاندار به اتفاق برخی از مديران كل استانداری، مسؤوالن سازمان 
نظام مهندسی استان، دانشجويان دانشكده های  فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سمنان و دانشجويان دانشكده های 
فنی و مهندسی دانشگاه سمنان، دانش آموزان مدارس راهنمايی و متوسطه شهرهای سرخه و سمنان، رياست 
دانشگاه دولتی جامع گرمسار، معاونت پژوهشی دانشگاه پيام نور، مدير هنرستان فنی كارودانش امام علی )ع(، مدير 
مدرسه راهنمايی شيخ مفيد، مدير مدرسه علوی ايوانكی، مدير مدرسه دخترانه كوثر و رؤسای ادارات زيرمجموعه 

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و سمنان

مقامات بازديد كننده از مراكز استان قزوين:
 معاون فرمانداري شهرستان تاكستان، مدير اداره كار، مدير اداره تأمين اجتماعي، رييس صندوق مهر امام رضا )ع(، 

مدير اداره بهزيستي استان و در تمام مناطق تابعه بازديد مديران و معاونان و دبيران مدارس از مراكز آموزشي

مقامات بازديد كننده از مراكز استان كردستان:
معاون فرماندار بانه رياست، استاتيد و كاركنان دانشگاه آزاد و پيام نور، فرمانده و كاركنان ارتش مريوان، امام 

جمعه و روحانيون  بيجار و كامياران



مقامات بازديد كننده از مراكز استان كرمان:
بازديد فرماندار منوجان، جيرفت و كوهبنان، نماينده شهرستان جيرفت، رؤساي دانشكده تربيت مدرس چمران، 
دانشگاه آزاد  و دانشگاه پيام نور استان، رييس آموزش و پرورش كوهبنان و جمعی از رؤسای آموزش پرورش، 

هنرستان ها ، دانشگاه ها و اصناف شهرستان های استان و ساير مسؤوالن محلی

مقامات بازديد كننده از مراكز استان كرمانشاه:
فرماندار، امام جمعه و دهياران بخش مركزی شهرستان هرسين، رييس اداره آموزش و پرورش فرمانده محترم 
سپاه و رييس تبليغات اسالمی شهرستان هرسين، بخشدار بيستون، فرماندار، امام جمعه، اعضای شورای شهر و 
رييس شورای شهر كنگاور، فرماندار و امام جمعه شهرستان گيالنغرب، فرماندار و امام جمعه سنقر، مسؤول پارک 
علم و فناوری، فرماندار و معاون فرمانداری اسالم آبادغرب، فرماندار، امام جمعه شهرستان پاوه، رييس صنعت، 
معدن و تجارت و مدير دبيرستان نمونه شهرستان پاوه، رييس واحد آموزشگاه های علمی آزاد آموزش و پرورش، 
فرماندار، امام جمعه و رييس آموزش و پرورش شهرستان داالهو، فرماندار، امام جمعه، رييس اداره جهاد كشاورزی 

و رييس اداره آموزش و پرورش شهرستان روانسر

مقامات بازديد كننده از مراكز استان كهگيلويه و بويراحمد:
فرمانداران شهرستان های بويراحمد، گچساران، دهدشت، دنا و باشت، مسؤوالن دانشگاه علمی كاربردی شهرستان 
های بوياحمد، گچساران، دهدشت، نماينده كهگيلويه، چرام و بهمئی در مجلس شورای اسالمی، معاون استاندار، 

خبرنگار واحد خبر شبكه دنا، خبرگزاری فارس و ايرنا

مقامات بازديد كننده از مراكز استان گلستان:
فرماندار و معاون برنامه ريزی فرمانداری، رييس اداره آموزش و پرورش و 4 نفر از اعضاي شوراي شهرستان 
گرگان- رييس هنرستان هاي سرداران شهيد، شهيد چمران، شهيد نصيري امام صادق و خليج فارس، فرماندار 
شهرستان آق قال، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس دانشگاه جامع علمي و كاربردي و معاون توسعه 
مديريت و منابع انسانی استاندار استان گلستان- رييس مركز تحقيقات كارخانه داروسازی گياهی نياک، معاون 
فرماندار، بخشدار بخش مركزي، رييس اداره آب و فاضالب، رييس مركز بهداشت، سرپرست اداره جهادكشاورزی، 
رييس اداره پست، رييس و 2 نفر از كارشناسان اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان بندرگز- رييس 
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی، رييس تأمين اجتماعی، معاون پرورشی و معاون آموزشی و پژوهشی آموزش و 
پرورش و مدير شركت دانش بنيان تميشه شهرستان كردكوی- فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه پاسداران، 
فرمانده نيروی انتظامی، رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رييس اداره پست و كميته امداد شهرستان 
رفاه اجتماعی،  تعاون، كار و  اداره  امام جمعه، رييس  تركمن- بخشدار سيجوال، فرماندار شهرستان گميشان، 



هنرستان  ميرفندرسكی،  مجتمع حكيم  مدير  نانوايان،  و  سازی  جواهر  و  اتحاديه طال  رييس  بهزيستی،  رييس 
شهيد رجايی، مديركار و دانش شهيد چمران، رييس و عضو هيأت مديره شهرک صنعتی شهرستان علی آباد 
شهرستان  )س(  الزهرا  كاردانش  و  نوآوران  هنرستان  معاون  كاربردی  و  علمی  مركز  آموزش  مسؤول  كتول- 
اداره صنعت،  انتظامی، سرپرست  نيروی  فرمانده  مقاومت سپاه،  ناحيه  فرمانده  امداد،  مديريت كميته  گرگان- 
معدن و تجارت، سرپرست اداره ارشاد اسالمی، رييس اداره تعزيرات حكومتی و دخانيات و معاونت كميته امداد 
شهرستان مينودشت- مديريت فرهنگی و مسؤول بسيج اداری كارگری سپاه پاسداران انقالب اسالمی و رييس 
هالل احمر شهرستان آزادشهر- فرمانده سپاه پاسداران رياست بهزيستی شهرستان راميان، رييس اداره تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی، رييس اداره منابع طبيعی، رييس اداره ورزش و جوانان و معاون آموزش دانشگاه آزاد اسالمی 
شهرستان كالله- شهردار، فرماندار، بخشدار رييس شورای شهر، رياست ادراه تعاون ،كار و رفاه و اجتماعی، 
هالل احمر، اداره برق، مديريت شهرک صنعتی، مديريت روغن موتور رهروان، مديريت كارخانه آليش، كارخانه 

آرتان وكارخانه الستيك و پالستيك شهرستان گنبد و بخشدار داشلی برون 

مقامات بازديد كننده از مراكز استان همدان:
مشاور استاندار و مدير كل  دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان، فرمانداران،  مسؤول حوزه كارمندی 

سپاه ناحيه نهاوند، رؤسای دانشگاه ها و ادارات و اعضای شورای اسالمی شهر استان

مقامات بازديد كننده از مراكز استان يزد:
معاون فرماندار، رييس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی و اداره بهزيستی، معاون آموزش و پرورش، مدير 
مركزی  ندامتگاه  فرهنگی  مسؤول  و  بخشدار  )بافق(،  پسرانه  و  دخترانه  مديركاردانش  باهنر،  هنرستان 
اداره  رييس  امداد،  كميته  معاونت  بسيج سازندگی،  فرماندهی سپاه، مسؤول  اردكان، جانشين  شهرستان 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی، رييس اداره صنعت، معدن و تجارت، رييس اداره تأمين اجتماعی، فرمانده حوزه 
مقاومت بسيج اداری، كارگری، رييس صنف صنعت ساختمان، كارشناس آموزش اداره آموزش و پرورش و 

فرماندار يزد



بخش پنجم
پيشنهـادات بازديدكنندگان
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پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان آذربايجان غربي:
تجهيز كارگاه ها، ايجاد رشته های جديد با فناوری های پيشرفته و به روز دنيا، استفاده از مربيان با تجربه 

در زمنيه های تكنولوژی 

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان اصفهان:
برگزاري  فصلي،  و  مدت  كوتاه  آموزشي  هاي  دوره  اجراي  آموزشي،  هاي  كارگاه  تجهيز  و  رساني  روز  به 
و  تابستان  در  مدارس  آموزشي  فضاي  از  استفاده  دولت،  مالي  حمايت  با  آزاد  هاي  آموزشگاه  در  ها  دوره 
 برگزاري دوره هاي مهارتي براي دانش آموزان، برگزاري دوره هاي مهارتي تكميلي و پيشرفته براي كارآموزان 
مهارت آموخته درجه دو، جذب سرمايه گذار بخش خصوصي و توسعه بخش دولتي، امكان تبليغ آموزشگاه 
هاي بخش خصوصي در مراكز دولتي، برقراري سرويس اياب و ذهاب براي كارآموزان، ارائه آموزش هايي كه 
موجب اشتغال زايي شود، تبليغات گسترده از طريق صدا و سيما، افزايش رشته هاي كشاورزي و دامداري، 
امكان برقراري تخصيص تسهيالت بالعوض براي كارآموزان مهارت آموخته با نمره باال براي ايجاد كسب و كار

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان اردبيل:
امكان بازديد در فصول مختلف سال و تشكر و قدردانی از مسؤوالن محترم

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان بوشهر:
توسعه فضاهای آموزشی در ساير شهرها، كوتاه مدت نمودن دوره های آموزش، مدنظر قراردادن نياز بازار 
كار در دوره های آموزشی، افزايش حرفه های فناوری اطالعات، توسعه آموزش های بخش كشاورزی، ايجاد 

خوابگاه در هر شهرستان و ايجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی در كنار آموزش

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان تهران: 
 افزايش مراكز آموزشی در سطح شهر با دسترسی شهری آسان، به روز رسانی تجهيزات كارگاهی، افزايش 
زيادبودن ساعات  بعدازظهر،  آموزش در شيفت  بازده،  افزايش رشته های زود  رايانه،  به  رشته های مربوط 
استاندارد، برگزاری گذرهای رايگان در سطح تمامی مناطق تهران، مطابق نبودن استانداردها با استانداردهای 
آموزش و پرورش، برگزاري دوره براي آموزش مربيان در سطح عالي، آموزش شيفت بعدازظهر از ساعت 15 به بعد

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان خوزستان:
برپايی نمايشگاه، ايجاد رشته جديد آموزشی مطابق نياز صنايع، ارائه آموزش های مجازی، ارتقاي تجهيزات 
كارگاهی، تعامل بيشتر با صنايع برای جذب مهارت آموختگان، ارتقاي سطح علمی مربيان، راه اندازی مراكز 
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تخصصی ويژه خواهران، بومی سازی آموزش های مطابق نياز بازار كار، ايجاد و گسترش مراكز علمی كاربردی 
در سطح استان، توسعه آموزش های روستايی و كشاورزی، توسعه همكاری مؤسسات آموزش عالی با فنی و 

حرفه ای، توسعه آموزش های منتهی به مشاغل خانگی، راه اندازی مراكز  جوار صنايع و دانشگاه

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان خراسان شمالي:
-دوره های آموزشی طوالنی مدت هستند و علی رغم عالقه مندی فرصت حضور در دوره ها وجود  ندارد.

زمان نامناسب  برگزاری طرح بازديد همگانی به علت همزمانی با تراكم درس و امتحانات 
-توضيح تئوری درخصوص دوره های آموزشی جالب نبود بهتر است آموزش عملی كوتاه مدت در زمان

 بازديد ارائه شود.
-دوره های آموزشی سابق مانند كامپيوتر در بخش دولتی مجدداً برگزار گردد.

-ساعات آموزشی برگزاری دوره های آموزشی به گونه ای باشد كه همگی فرصت شركت داشته باشند.
-دوره های آموزشی در ساعات شبانه برای دانشجويان برگزار شود تا فرصت استفاده از دوره های آموزشی

را داشته باشند.
-دوره های آموزشی طوالنی مدت است و فرصت زيادی می خواهند، لطفا كوتاه مدت برنامه ريزی گردد.

-ساعات برگزاری دوره های آموزشی با ساعات دانشجويان هماهنگ تر برنامه ريزی گردد.
-درخصوص برگزاری دوره های آموزشی اطالع رسانی بهتر و مناسب تری انجام گيرد.

-طرح بازديد در برنامه زمان بندی مجزا برای بانوان و آقايان برگزار گردد.
-مربيان جهت ارائه توضيحات به بازديد كنندگان توجيه شوند.

-همزمان با بازديد، دوره های كوتاه مدت جهت بازديد كنندگان اجرا گردد.
-پذيرايی بهتری از بازديد كنندگان انجام گردد.

-بروشور معرفی مشاغل بين بازديد كنندگان توزيع گردد.
-ظرفيت دوره های آموزشی و فضای كارگاه ها بيشتر گردد.

-بيشتر رشته های آموزشی براي آقايان پيش بيني شده است، برای خانمها هم دوره های بيشتری برگزار گردد.
-براي استفاده دانشجويان، ساعات آموزشی مراكز بيشتر شود، ترجيحاً 5 شنبه و جمعه ها مراكز فعال باشند.

-تجهيزات به روز شود، دوره های آموزشی جديدتر اجرا گردد.

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان سيستان و بلوچستان:
مركز  در  سردكننده  لوازم  كار  تعمير  رشته  اندازی  راه  نيكشهر،  مركز  در  روزی  شبانه  خوابگاه  اندازی  راه 
نيكشهر، اجباری نمودن گذراندن دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای دانش آموزان، برگزاری  دوره های 
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و  فنی  آموزش  مراكز  در  رشته های جديد  نمودن  داير  كارگران،  آموزش  براي  بخش ساختمان  در   آموزشی 
حرفه ای، برنامه ريزی به منظور اجرای رشته های صنعت ) برق – اتومكانيك – تعمير لوازم خانگی و جوشكاری( 
برای خواهران شهرستان سرباز، ارائه آموزش های فنی و حرفه ای در روستاهای اطراف شهرستان سرباز برای 
افرادی كه مشكل تردد دارند، ارائه سرويس دهی به كارآموزان مراكز، ارتقاي كيفی مهارت ها از درجه 2 به 
يك و آموزش های تكميلی در مراكز شهرستان زهك، برگزاری دوره های فنی به صورت ضمن خدمت برای 
معلمان و كاركنان ادارات و دستگاه های دولتی و برگزاری دوره های اتومكانيك و درودگری برای خواهران 

در شهرستان زاهدان 

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان فارس:
طرح بازديد از مراكز بهتر است در هفته ملی مهارت برگزار گردد، اطالع رسانی متمركز از طريق صدا و سيما 
از سوی سازمان صورت پذيرد، اطالع رسانی درخصوص طرح بازديد از حدود 45 روز قبل از اجرا انجام پذيرد، 
بهتر است كه هر كارگاه در ايام بازديد در درون خود يك نمايشگاه كوچك برگزار می نمايد، سرويس رفت و آمد عمومی 

دراختيار بازديد كننده ها قرار گيرد چون عموماً مراكز در بيرون از شهرها مستقر می باشند. 

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان سمنان:
- بازديدكنندگان خواستار ايجاد رشته های جديد دركارگاه های فنی شدند.

- انتظار اهميت دادن به مدارک فنی و حرفه ای و تقاضای رسيدگی به اين موضوع را داشتند. 
- درخصوص نمايشگاه از تكراری بودن بعضی از دستاوردها گاليه مند بودند.

را طوالنی بودن ساعت از آموزش های فنی و حرفه ای  استقبال  بازديدكنندگان دليل اصلی عدم  اكثر   -
بازديد- انتظار  نمودند.  برگزاری همه روزه دوره های آموزشی فنی و حرفه ای عنوان  آموزشی دوره ها و 
باشد. می  شهرستان  اشتغال  نيازهای  به  توجه  با  كاربردی  مدت  كوتاه  های  دوره  برگزاری  كنندگان، 

برای شاغلين آموزش در شيفت بعد از ظهر در نظر گرفته شود.
- در مجموع نتايج به دست آمده، بازديد از مركز فنی و حرفه ای را مثبت ارزيابی نموده اند.

- افزايش رشته هاي آموزشي 
- افزايش بازديد همگاني براي آشنا شدن با مراكز آموزش فني و حرفه اي 

- معرفي بيشتر مراكز فني و حرفه اي به دبيرستان ها و دانشگاه ها
- گنجاندن آموزش های متناسب با بازار كار جامعه

- برگزاری دوره های ويژه برای اوقات فراغت )ويژه تابستان(
- برگزاری دوره های كوتاه مدت برای زنان خانه دار
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- آموزش در راستای اشتغال زايی باشد.
- بيشتر به آموزش های عملی و مهارتی پرداخته شود. 

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان كرمان:
تبليغات بيشتر، افزايش رشته های جديد  و به روز شدن وسايل كارگاهی

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان كرمانشاه:
افزايش مراكز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان، ارائه حرفه ها و رشته های جديد، برگزاری كالس ها در 
دو شيفت صبح و بعدازظهر، ارائه مجدد دوره های طرح ملی مهندسان فردا و گسترش و ترويج مهارت آموزی.

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان كهگيلويه و بويراحمد:
پيش بيني سرويس براي بازديدكنندگان، افزايش امكانات خوابگاهی، برنامه ريزی منظم جهت بازديد، اعزام 

كارگران و پرسنل از كارگاه آموزشی، گسترش و توسعه فضای آموزشی، زيبا سازی فضای آموزشی، ايجاد 
رشته های فنی و اطالع رسانی و تجهيز رشته های فنی.

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان گلستان:
-با عنايت به آماده بودن زيرساخت های الزم در حوزه های صنعت و فناوری و ... اطالع رسانی بيشتر صورت 
پذيرد پيشنهاد می گردد در صورت اطالع رسانی خانه به خانه اميد است بخشی از معضل  بيكاری حل خواهد شد.

-تبليغات محيطی بيشتر شود.
-زمان انتظار براي ورود به دوره های آموزشی رايگان مركز خيلی زياد می باشد.

-بهتر است دوره های آموزشی در سال چند بار تكرار گردد.
-شرايط سن و مدرک تحصيلی برای  ورود به دوره های فنی وجود نداشته باشد.
-قراردادن شيفت بعد از ظهر جهت شركت بانوان كارمند در دوره های آموزشی

-حضور كارشناسان آموزش فنی و حرفه ای در مدارس و تبليغ بيشتر
-افزايش تنوع دوره و رشته ها

-اطالعات مشاغل بر روی سی دی در اختيار افراد قرار گيرد.
-معرفی بيشتر رشته ها در دبيرستان و مدارس راهنمايی

-تسريع در پرداخت تسهيالت برای ايجاد اشتغال
-ارتباط با دانشگاه درخصوص اجرای رشته های آموزشی بيشتر شود.



103

-تبليغات بيشتر سازمان از سوی رسانه ملی بيشتر شود.
-گسترش كمی و كيفی آموزش های فنی و حرفه ای

-تخصيص بودجه مخصوص براي تبليغات بازديد همگانی
-برگزاری كالس های آموزش فنی وحرفه ای در قالب تفاهم نامه برای هنرستان های آموزش و پرورش

-برگزاری دوره های بهداشتی و هنری و معارف در سازمان آموزش فنی وحرفه ای
-تهيه هدايای تبليغاتی براي بازديد كنندگان

-تعامالت با بسيج بيشتر شود.
-بهتر است مراكز آموزش فنی و حرفه ای هر شهرستان در مركزشهر برای تبليغات يك مكان خوب درنظر بگيرد.

-كساني را براي تبليغ به روستاها فرستاده و مكان هايي را  نيز براي آموزش ايجاد نمايند.
-برگزاری دوره های آموزشی بيشتر برای خانم ها

-كوتاه كردن بعضی از دوره های آموزشی مركز
-گذاشتن سرويس برای كارآموزان براي اياب و ذهاب

-تبليغات ازطريق پيام كوتاه به صورت گسترده در فواصل زمانی
-كالس های مرتبط با رشته های فنی و بخصوص رشته هاي برق و كامپيوتر را برای خانم ها برگزار نماييد.

-ضرورت برگزاری دوره های بازار محور 
-ضرورت ترويج آموزش رشته هاي هنري

- افزايش كيفيت دوره هاي روستايي

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان همدان:
تبليغات در مورد سازمان و برنامه های آموزشی بسيار كم است، دوره های آموزشی در تابستان و مخصوص 
دانش آموزان برنامه ريزی شود، بازديد از كارگاه ها در آشنايی با سازمان و دوره های آن بسيار مؤثر است، 
از طريق مدارس بيشتر شود، دوره های آموزشی به  يا  از طريق صدا و سيما و مطبوعات و  اطالع رسانی 
شكلی برنامه ريزی شود كه دانشجويان و دانش آموزان بتوانند به عنوان كارآموزی از آن ها استفاده نمايند.

پيشنهادات بازديد كنندگان از مراكز استان يزد:
 تطبيق  بيشتر آموزش های فنی وحرفه ای با بازار كار، برگزاری دوره های كوتاه مدت در صنايع، برگزاری

 دوره های آموزشی در دانشگاه ها و برگزاری دوره های توليدی كشاورزی
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نگاهي به بازديد هاي همگاني از  مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور 
در دوره هاي گذشته




