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 بسمه تعالی

 

 مقدمه

    

موزش فنی آسازمان  ،تنام گرفته اس «تولید جهش »با عنوان  )مدظله العالی( از سوی مقام معظم رهبریدر سال جاری که     

 قرار داده است. 1399را رویکرد محوری خود در سال « جهش مهارت»های مهارتی، اصلی ارائه آموزشای کشور به عنوان متولی و حرفه

 ، ازته استکل گرفشدر حال حاضر، خوشبختانه اقبال نهادهای سیاستگذار، برنامه نویس و جریان ساز نسبت به آموزش های مهارتی  

ش های فنی و حرفه ای تهی به ششم مرداد ماه؛ روز ملی کارآفرینی و آموزهفته من ؛ ( 6/5/99تا  30/4/99) هفته ملی مهارتاین رو 

مه های مند برنااجرای گسترده و هدفقرار می دهد تا با ارزشمند در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور فرصتی 

شرکای  وینفعان ذذیربطان، با هم افزایی  هفته ملی مهارتفرهنگی، ترویجی، رسانه ای و اطالع رسانی و ... در روزهای 

  دستاوردهای ارزشمندی را در مسیر گسترش نهضت مهارت افزایی رقم بزند.  مهارتی، 

اشی از شیوع های نبا توجه به شرایط و محدودیت 1399دستورالعمل اجرایی بزرگداشت هفته ملی مهارت در سال       

 انی و برون سازمانیسازم گیری از ظرفیت فضای مجازیو بهره  هاویروس کرونا در کشور،  با محوریت اجرای مجازی برنامه

 .شرح زیر ابالغ می شود تدوین و به

 

 هااهداف و سیاست

 «جهش تولید»در سال  «جهش ههارت» مسیر در جامعه در  « م  اجتماع  ههارت»ارتقای .1

ههارت  اهضت» د ملی در مسیراتحاو  سازجریان هایبا اجماع گروه« تنیبو  هل  ههارت»سازیو فعال تشکیل .2

 «ای ای 
 «جنیا  هل  ههارت مهومی» های ملی برای ایجاد جلب مشارکت و استفاده حداکثری از ظرفیت .3

  «خدهات الکتن ایک»ئه در تولید محتوا و ارا« های اوینم ریین»توجه بیشتر به  .4

  در نگاه ارتقای ارزش مهارت یدار وه عنوان ضرورت اشتغال پامهارت آموزی بفرهنگ در ترویج و گسترش   «ای ههارتج بش رسااه»ایجاد  .5

 مسئوالن و جامعه

 اکم از شرایط ح در مقابله بااز طریق مهارت  به جامعه آماده اشتغال کشور «اهیدرخو    تن یج خودرا ری» .6

  «هاتحنیم»

 دی با هدف رقابتی کردن بازار مهارت آموزی و افزایش کارآم «هوارشت رخش خصوص »جلب  .7

 یی و فقرزدا تحقق عدالت آموزشیبا هدف  را توا  ههارت  پایین ه اطق هحن متوجه به مهارت آموزی در  .8

 ارع ه سامیم دتواا» با رقابت پذیرنمودن کاالی ایرانی و افزایش بهره وری با تمرکز بر  «تولید هل » از حمایت .9

 «ااساا 

 زی کسب و کارهای مهارت بنیاندر راه اندا «ههارت مهوختذا  شارمینین»حمایت از   .10

 



  

 

 هفته ملی مهارت  روزهاینامگذاری 
 

 نام  تاريخ روز رديف

  جهش تولید، گفتما  هل ههارت،  30/4/99 دوشنبه 1

  ههارت، هلت، هجلس  31/04/99 سه شنبه 2

 د لت   ههارت  01/05/99 چهارشنبه 3

   اخبذا  ههارت هنر  ههارت،  02/05/99 پنجشنبه 4

 ههارت، خااواده، سنهایه ااساا  هاهن 03/05/99 جمعه 5

 های هنده  ههارت، خصوص  سامی   توسعه هوارشت 04/05/99 شنبه 6

 سنراما   ظیفه هوما ، دااوجویا ،مدااش  ههارت، 05/05/99 یک شنبه 7

 های ی     حنیه ایر م هل  شارمینی     مهومف 06/05/99 دوشنبه 8
 

 

 ارکان جشنواره
      

 مهارتملی هفته  گذاریای سیاستشور الف:

  د.می شول گذاری با عضویت اعضای ذیل تشکیهای هفته ملی مهارت، شورای سیاستبه منظور تبیین سیاست ها و جهت گیری 

 )رئیس شورا( سازمان رئیستعاون، کار و رفاه اجتماعی و  وزیر معاون -

 یمعاون فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع -

 اطالع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیروابط عمومی و رئیس مرکز  -

 سازمان معاون آموزش -

 سازمان معاون توسعه مدیریت و منابع  -

 سازمان  معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت -

 مدیر کل حوزه ریاست  -

  (دبیر شورا)سازمان  روابط عمومی معاون -

 نماینده مدیران استانی -

 صنفی آموزشگاه های آزاد هایکشوری انجمن کانون هنمایند -

 نماینده سازمان ملی کارآفرینی  -

 رئیس انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطالع رسانی و خدمات کارافرینی
 

 مهارت ملی هفته  جشنواره استانی اجرایاعضای ستاد : ب

 (استانی یس ستادئمدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان )ر -1

 وهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معاون آموزش، پژ -2

 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان معاون اداری و پشتیبانی -3

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -4

 )دبیر ستاد استانی(عمومی اداره کل  ول روابطئمس -5

 آموزش فنی و حرفه ای استان ول حراست اداره کلئمس -6



  

 سای مراکز آموزش فنی و حرفه ای به انتخاب مدیرکل استان یك نفر از رؤ -7

 ول کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد استانئمس -8

 مرکز استانصدا و سیمای  معاون -9

 روابط عمومی استانداری -10

 مدیر کل امور اجتماعی استانداری -11

  پارلمان مربیان و کارشناسان استانده نماین -12

 شهرداری معاون فرهنگی  -13

 ده انجمن صنفی مراکز مشاوره، اطالع رسانی و خدمات کارآفرینی استاننماین -14

  
 

 مهارت ملی هفته  بزرگداشت اقدامات و فعالیت هایاهم 

 عملیاتی مصادیق های زیر وپس از تشکیل، برنامه ریزی و تحقق برنامه مهارت ملی هفته جشنواره های ملی و استانیستاد

 ا محوریت بدر کشور  شنایط شیوع شن اا در نظر گرفتنبا برنامه های زیر  خواهند داد. ها را در دستور کار خود قرارآن 

امل با بی شك تع ت.آن با رویکردی خالقانه، مورد انتظار اسفراتر از و تحقق  ظنییت یضای هجامیاز  حداکثری گیریبهره

و  بخشی غنا ها،تیا نمودن توانایی ها و ظرفذی نفعان، شرکا و حامیان مهارت آموزی از بخش دولتی و غیردولتی در همگر

 است. تاثیرگذار جشنواره یارتقا

 اقداماتاهم 
 

اری هت اسب را اام گا   شنشای ههارت  رنگ اری اوست   هماه ذ  را هقاهات دستذاه های اجنای  .1

رت هاقنارگاه هره  یژه استااداری،  تونیک هساع ای ای    ه ظور همبه  ر مهای هفته هل  ههارت

 مهومف عال    ....مهومف   پن رف، ص ایع، اص اف،رامرگاا ،  هایاتاق، استا  مهومی

سهم ارتقای تعاهل  یژه را امای دگا  هجلس، را هحوریت یعال امود  هوضع د لت   هجلس در  .2

   رنااهه هفتم توسعه  1400رودجه در مهومف های ی     حنیه ای 

 را حضور استااداراستا  « شورای ههارت»اده جلسه یوق العپیذینی رنای توکیل یک  .3

های ص ف  مهومشذاه های مماد   جلب هوارشت   حمایت همه شااو  یرنگ اری اوست را اعضا .4

 ره  یژه همکاری در ااجام تبلیغات   رنااهه های هفته هل  ههارت  رخش خصوص جاابه 

   را استفاده حداشثنی ام ظنییت یضای هجامی ای خبنی   رسااه تبلیغات ، هایاجنای رنااهه .5

 «ارمف ههارت»ای را هحوریت جلب توجه ایکار عموه ، د لت، هجلس   شنشای ههارت  ره رسااه

 هصادیق:             

  دستگاه های مرتبط با محوریت ضرورت نهضت مهارت آموزی مشترک با  خبری نشست هایبرگزاری 

 ای رفهی فنی و حهاای به منظور معرفی آموزشهای رسانهظرفیتو استفاده از  برای شناسایی هماهنگی با صدا و سیمای استان 

 ها و  ی فعالیتمعرفبا هدف  ای مرتبط و ...مربیان، کارشناسان و نخبگان در برنامه های رسانه ،مسؤوالن ادارات کل حضور

 رویکردهای سازمان  

  آموزش  فیت هایمحوریت ارتقای وزن مهارت در جامعه و معرفی خدمات و  ظرحضور پررنگ در فضای رسانه ای و  مجازی با

 فنی و حرفه ای استان 

  ش خصوصیمشارکت بخ از یك هفته قبل با )نصب بنر، بیلبورد، پوستر و ...( و شهریدرون و برون سازمانی تبلیغات محیطی انجام 

  هری، فضای تابلوهای تبلیغاتی محیطی و...مانند تلویزیون ش شرکای اجتماعیاستفاده از فضای تبلیغاتی 

  و ملی  سابقات جهانیمنام آوران »، «مربیان برتر»، «ینخبگان مهارت» ،«کارآفرین مهارت آموختگانِ»حضور معرفی و برای هماهنگی

 در برنامه های  مختلف صدا و سیما «مهارت دو سال اخیر



  

 و رفه ایح و آموزش های فنی»مرداد، روز ملیششم گرامیداشت  آنونس های رادیوییو  تلویزیونی ، تیزرپخش زیر نویس 

 در صورت امکان رایگان« کارآفرینی

 یرتباط جمعبه رسانه های ا گروه های هدف و رویکردهای مهم سازمانیعملکرد اداره کل در ارتباط با سال اخبار ار 

  عملکرد اداره کل در مطبوعات ملی و محلیگزارش  درج 

 

 

ل  هنتبط را ارتقای  م  اجتماع  ههارت   ایجاد جنیا  هی ینه ذ  هااجنای رنااهه .6

 مهومیههارت

   تولید هحتوای ههارت 

 یادداشت تخصص پیام    -1

  در  اداستاا  ره ه اسبت شوم هند ارشدااتوار پیام رئیس سامها ، هدینشل استا ، استاادار   هقاهات

 جامی شنشا   ذینرطا  ههارت  ب سایت ادارات شل، رسااه های ارتباط جمع    یضای ه
 تی و و بخش دولدهای تخصصی با محوریت ضرورت مهارت آموزی توسط مدیر کل، معاونان، رؤسای مراکز، مربیان یادداشت تولید

ت فضای و ظرفی عیرسانه های ارتباط جم وب سایت اداره کل و خصوصی و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای استان و انتشار از 

 اره کل و سایر دستگاه های اجرایی و شرکای مهارتیمجازی اد

 ستاندار و ) اهارتی های مآموزی، شرکا و ذیربطان و ذینفعان آموزشهای صاحبنظران حوزه مهارتهماهنگی برای دریافت یادداشت

ناف اصش عالی، و آموز رشهای بازرگانی، مسئوالن آموزش و پرومعاونان استاندار، اعضای شورای مهارت استان، رئیس و اعضای اتاق

ایر سداره کل و ی مجازی اهای ارتباط جمعی و ظرفیت فضانتشار از وب سایت اداره کل و رسانه او صنایع، طرف تفاهم نامه ها و ...

 دستگاه های اجرایی و شرکای مهارتی

  سایر  داره کل وت فضای مجازی اهای ارتباط جمعی و ظرفیاز وب سایت اداره کل و رسانهانتشار روز شمار هفته ملی مهارت 

 دستگاه های اجرایی و شرکای مهارتی

 

  ی یدئو هحتوای -2

  اجنای   های  ااتوار ام طنیق ظنییت یضای هجامی اداره شل   ساین دستذاهشوتاه )هورایل (   یدئویتولید 

 شنشای ههارت
 معرفی مهارت آموختگان اشتغال یافته 

  مهارت آموختگان کارآفرینمعرفی 

 مدال آوران مسابقات ملی و جهانی مهارت  رفیمع 

  دو بخش دولتی و خصوصی(  مربیان و مهارت آموزان در حین آموزشمعرفی رشته های آموزشی با محوریت( 

 

ام    ااتوار ها   خدهات اداره شل در د  رخش د لت    خصوص هعنی  ظنییت گنای یا هوشن شلیپتولید  -3

 ل   ساین دستذاه های اجنای    شنشای ههارتطنیق ظنییت یضای هجامی اداره ش

های د  رخش د لت    های هختلف هدف   هعنی  ظنییتتولیدای فوگنای  عملکند اداره شل در گن ه -4

 خصوص 

 ت    ااتوار هحتوا ام ظنییت های هجامی اداره شل   شنشای ههار رنگ اری امایوذاه های هجامی ههارت -5

 آموختگان )با برنامه های موبایلی(مهارت دستاوردهای عکس  نمایشگاه مجازی 

  مجازی عکس معرفی ظرفیت های مهارت آموزی مراکز دولتی نمایشگاه 

 هایگاههای آموزشآموزی بخش خصوصی )با استفاده از ظرفیتهای مهارتنمایشگاه مجازی عکس معرفی ظرفیت 

 آزاد(



  

 دانش آموزان، دانشجویان و ...(: زنان، گروه های مختلف هدف)با محوریت  مهارت نمایشگاه عکس  

 رنگ اری هسارقات ههارت  )تخصص    عموه ( -6

  برگزاری مسابقات آنالین مهارت در یك رشته تخصصی متناسب با قابلیت استان  

  برگزاری مسابقه عکس مهارت 

 )برگزاری مسابقه پیام مهارت )تولید شعار مهارت با هدف ترویج و گسترش فرهنگ مهارت آموزی 

 ری مسابقه نقاشی مهارت و شغل آینده من ویژه فرزندان همکارانبرگزا 

 پردازیبرگزاری مسابقات خالقیت و ایده 

 هوا ره   مهومش  تن یج ، هایاجنای رنااهه .7
  هارتیرکای مآموزشی از طریق ظرفیت فضای مجازی اداره کل، دستگاه های اجرایی و ش ویدئوهایتولیدو انتشار 

 بت نام، ثفرآیند  با محوریت معرفی رشته های آموزشی، چگونگی و هدایت شغلی ایمشاوره یویدئوها تولید و انتشار

 .... ، پاسخ به سواالت پرتکرار مخاطبان و .شرکت در آزمون

  اجرای دوره های مجازی آموزش کارآفرینی 

 

 ر م شوم هندادهای ر رگداشت اجنای یعالیت .8

  ر را حضوهای حومه ههارت مهومی اهیا    رنتنینتجلیل ام پیوکسوتا ، حهناسم  یدئو ش فنااس

 هقاهات ارشد استا  یذناستاادار   د

         تجلیلللل از رؤسلللای نمونللله مراکلللز آملللوزش فنلللی و حرفللله ای دولتلللی و مؤسسلللین آموزشلللگاه هلللای 

 آزاد برتر، مربیان نمونه دولتی و خصوصی و کارکنان و کارشناسان نمونه  

  مهارتی، مهارت آموختگان کارآفرین  تجلیل از کارآفرینان و نخبگان برتر 

 تجلیل از پیشکسوتان بخش دولتی و خصوصی 

   تجلیل از یاوران مهارت 

 ملدیران  دسلتگاه هلا،   تکریم حامیان، شرکا و همکاران و سمن های برجسته و برتر در حوزه مهارت آموزی، ملدیران 

  ی مدیر کل استان و استانداربا امضا نامه مشترک تقدیر و اعطای اصحاب رسانه خصوصی و بخش و صنایع

 
 

 


