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 مقدمه : 
امروزه در بسیاری از اقتصادها، کارآفرینی عنصر کلیدی رشد و توسعه است. موضوع محدود بودن    

در مقابل رشد روزافزوون متقاضزیان اشزتغار در بازت اسزتاداز و مودب یزری،       فرصت های شغلی 

کسز  و کزار   اهمیت سوق دادن جمعیت فعار اقتصادی را بزه سزمت دزود اشزتغا ی و راه ایزدازی      

بر اساس راهبزرد سزوز سزند راهبزردی م زارن و فنزاوری        مستقل دو چندان کرده است. همچنین

سیاست هشتم با عنوان توسعه و ارتقاء آموزش های م ارتی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، 

ایی با عنوان توسعه مشاوره آموزشی و شغلی در کلیه مراکو آموزش فنی و حرفزه ای، بریامزه شناسز   

م ارن آمودت ان موفق و معرفی آیان به عنوان ا  و برای م ارن آموزان، بزا هزدا ارتقزاء فرهنز      

 پیت بینی شده است.م ارن آموزی 

شغلی حوزه معاویت آموزش درسزازمان   – از سوی دی ر در فعا یت های مشاوره هدایت آموزشی    

و  هزای کارآفرینایزه و هزدایت   فعا یزت های اشتغار بیشتر به ، سیاستآموزش فنی و حرفه ای کشور

هزا بزه موموعزه    باشی از ایزن سیاسزت   کارآفرین معطوا شده است و م ارن آمودت انحمایت از 

 کزارآفرینی شناسائی و ایتااب م زارن آمودت زان کزارآفرین و ارائزه ا  وهزای برتر     اقدامان از جمله 

رشته ها و در  کارآفرین آمودت انم ارن شود. به همین منظور با شناسایی مربوط می م ارن محور

در و فناوری یوین  ،  فرهن  و هنر، کشاورزیدر دوشه های  صنعت، ددمان ، گویاگون  حرفه های

 شود. جامعه اهتماز می معرفی ا  وهای برتر کارآفرین به جوایانراستای 

ته و برگزواری  توربه برگواری یاستین جشنواره م ارن آمودت ان کارآفرین برتر طی سار گذش     

مراسم تولیل از برگویدگان جشنواره در سطوح استایی و کشوری در هفته ملی کارآفرینی و آموزش 

های فنی و حرفه ای، یویدبات توفیق سازمان در تربیت م ارن آمودت ان کزارآفرین و ا  وسزازی   

ر فعا یت های اداران این افراد بوده و تداوز برگواری جشنواره در سار جاری و گنوایدن این بریامه د

 را موج  شده است. 99کل و ستاد سازمان برای سار  

 1399ن آمودت ان کارآفرین برتر در سار این دستورا عمل به یحوه شناسایی، ایتااب و معرفی م ار

 دواهد پردادت.

 

 :اهداف  -1ماده 
گزوار دواهزد شزد.    بر کشزوری در دو مرحله اسزتایی و   برتر م ارن آمودت ان کارآفرینجشنواره     

 :توان به شرح زیر برشمرداهداا برگواری این جشنواره را می
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به جامعه و استفاده از توایمنزدی آیزان در ج زت     م ارن آمودت ان کارآفرینشناسایی و معرفی  -1

 م ارن محورارایه ا  وهای کارآفرینی 

 در جامعه م ارن آمودت ان کارآفرینجای اه رفیع  ءارتقا  -2

 کس  و کار جدید راه ایدازیآمودت ان برای  م ارنایواد ای یوه در تشویق و  ت ،حمای  -3

بزه  و در سزطح ملزی   هزا  استاندر سطح ذیربط هماهن ی و تبادر یظر با سایر ی ادها و ارگای ای  -4

 حمایت از م ارن آمودت ان کارآفرینمنظور 

 تشکیل بایک اطالعان م ارن آمودت ان کارآفرین -5
 

 :معرفي جشنواره - 2ماده 
برگوار دواهد گردیزد.   کشوریدر دو مرحله استایی و برتر  م ارن آمودت ان کارآفرینجشنواره      

در های کشور شناسایی و معرفی دواهنزد شزد و    کارآفرینان برتر در سطح استان استاییدر مرحله 

 ن آمودت زان کزارآفرین  م ار استان ها،رتبه های اور تا پنوم از میان برگویدگان  مرحله کشوری ،

 ایتااب دواهند شد. کشور برتر در سطح

ها موظفنزد در دصزوب برگزواری    کلیه اداران کل آموزش فنی و حرفه ای استان بدیهی است     

اقزداز و   دفتر نظارت، بهسازی و هددایت شدغلی  جشنواره استایی و ملی، هم از و هماهن  بزا  

 گوار یمایند.جشنواره استایی را در تاریخ تعیین شده بر

 

 تعاريف: -3ماده 

م ارن آمودته کارآفرین فردی است که از مراکو آموزش فنزی و    مهارت آموخته کارآفرین:      

حرفه ای یا آموزش اه های فنی و حرفه ای آزاد، گواهینامه م ارن ادذ یموده و عالوه بر راه ایزدازی  

ده، حداقل یک یفر را بزه اسزتاداز درآورده   عنوان گواهینامه ادذ شکس  و کار در زمینه مرتبط با 

 باشد.

: با توجه به عوامل امتیازآور و معیارهای سنوت تعیزین شزده   مهارت آموخته کارآفرین برتر     

یفر حائوین باالترین امتیزاز در سزطح اسزتان بزه      5که در این دستورا عمل به آن دواهیم پردادت، 

یفر داریدگان باالترین امتیزاز در سزطح کشزور بزه      10و  عنوان م ارن آمودته کارآفرین برتر استان

 عنوان م ارن آمودته کارآفرین برتر ملی شنادته می شوید.
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 ل:دامنه شمو - 4ماده 
        م ززارن آمودت ززان مراکززو آمززوزش دو تززی و همچنززین    م ززارن آمودت ززان  آن دسززته از      

 1/7/96آیان   تاریخ صدور گواهینامه م ارنه کهریک از استای ا آزاد حرفه ای  فنی وهای  آموزش اه

حداقل یزک  و  مرتبط کرده اقداز به راه ایدازی کس  و کار پس از م ارن آموزی وده، ب 1/7/98ا ی 

 .دواهند بود فرز های مربوطهکمیل شرکت در جشنواره و ت مواز به، کارگیری یموده ایدیفر را به 

 

 

 ارزيابي هایمعيار -5ماده 

س مستندان ارائه شده توسط م ارن آمودته کارآفرین و بررسی میزدایی صزورن گرفتزه    بر اسا     

اداره کل، ارزیابی و تعیین امتیاز مکتسبه توسزط   کارشناس مشاورهمرکو و  کارشناس مشاورهتوسط 

 م ارن آمودته کارآفرین مطابق جدور زیر دواهد بود: 
                                                                                       

 امتیاز حداکثر عوامل امتیازآور

 39  زایی اشتغار

 10 منطقه جغرافیایی

 17 عوامل آموزشی

 12 توسعه کس  و کار

 14 عوامل ویژه

 8 افتااران

 100 جمع موارد

 .ارائه گردیده استیک  شمارهپیوست  درجوئیان شادص ا 
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 اركان جشنواره: -6ماده 

  كارگروه ملي جشنواره: -6-1

مزدیرکل دفتزر یظزارن، ب سزازی و     ، معاون توسعه مزدیریت و منزابع،    آموزشمعاون مشتمل بر      

های آزاد و مشارکت مردمی ،  وزش اه، مدیر کل دفتر آممدیر کل دفتر روابط عمومی هدایت شغلی ،

 .ر کل دفتر مرکوی حراستمدیو  فناوری ای آموزشیمدیرکل دفتر 

 

 : كارگروه ملي جشنوارهوظايف   -6-1-1

   .برگواری جشنواره و ابالغ دستورا عملتعیین  -

 .تعیین زمان و مکان برگواری جشنواره  -

 .تصمیم گیری و پیشن اد تاصیص بودجه برای برگواری جشنواره-

  .تصمیم گیری در دصوب هدایا و جوایو جشنواره -

 

 روه استاني جشنواره: كارگ  -6-2

رئزیس اداره آمزوزش،   ، و معزاویین اداره کزل   اسزتان مدیرکل آموزش فنی وحرفزه ای    مشتمل بر    

     هررئزیس ادا شزغلی ،   -پژوهت و بریامه ریوی اسزتان، کارشزناس حزوزه مشزاوره وهزدایت آمزوزش      

ئیس مرکزو منتاز    آموزش اه های فنی و حرفه ای آزاد ، مسئور روابط عمومی ، مدیر حراست و ر

 مدیر کل استان.

 

 وظايف كارگروه استاني جشنواره:  -6-2-1

ایوزاز  یظزارن و پی یزری ج زت    و به مراکو آموزشی دستورا عمل برگواری جشنواره ابالغ به موقع -

 .فعا یت های قید شده در دستورا عمل در زمان مقرر

 .مشمو ین یظارن و همکاری در اطالع رسایی گسترده ج ت حضور حداکثری -

بررسی  مدارک و مستندان و ایواز بازدیدهای میدایی، راستی آزمایی اظ اران شرکت کنندگان و  -

ستاد )دفتر یظارن، ب سازی و به ( 2)پیوست صورتولسه معرفی یفران برتر ارسار به موقع تکمیل و 

 هدایت شغلی(

در بین م ارن آمودت زان  یاز یفر داریدگان باالترین امت 5 مذکور مشاصان صورتولسه طی تبصره:

کزار      اتمزاز یامه مدیر کزل آمزوزش فنزی و حرفزه ای اسزتان مبنزی بزر        به ایضماز  ،کارآفرین استان

 ارسار دواهد شد.در پورتار سازمان، بریامه اکسل تکمیل شده و آپلود بررسی ها 

  .یظارن بر برگواری مراسم معرفی برگویدگانهماهن ی و  -
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 مركز: ع رساني و بررسياطالكميته   -6-3

متناظر کارگروه استایی جشنواره در سطح مراکو آموزش فنی و حرفه ای ، کمیته ای  تشکیل و      

مسئور ایواز تم یدان الزز ج ت اطالع رسایی گسترده ج ت حضور حداکثری مشمو ین، بررسزی  

و مستندان و ایوزاز  سوابق موضوع و اطالعان ره یری اشتغار م ارن آمودت ان، گردآوری مدارک 

و ارسار به  ، تکمیل فایل اکسل مربوطهبازدیدهای میدایی، راستی آزمایی اظ اران شرکت کنندگان

 موقع به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان می باشد.

 

 حضور در رقابت: واجدين شرايطنحوه شناسايي   -7ماده 
به کلیه مشمو ین را به کزار  ج ت اطالع رسایی الزز است اداران کل محترز تماز تم یدان الزز      

از یتایج ره یری اشتغار مربوط به بازه زمایی تعیین شده و اطالعان مربیان محترز استفاده گیرید و 

 یمایند.

 

 فرايند اجرايي: -8ماده 

مراحل ماتلف فرایند اجرایی شناسایی و ایتااب م ارن آمودت ان کارآفرین برتر اسزتان بزدین        

 ح است:شر

روییک در ادتیزار اداران کزل   اطالع رسایی گسترده از طریق ابوارهای ا کتروییک و غیر ا کت -1

)الزز است پیت بینی های الزز ج ت اطالع رسایی به م ارن آمودت ان آموزشز اه   محترز

 های آزاد ییو صورن پذیرد( 

تن از واجزد  تماس تلفنی با شماره همراه مشمو ین توسط مرکزو آموزشزی و اطمینزان یزاف     -2

 .شرایط بودن ایشان و دریافت آدرس محل کس  و کار

مراجعه کارشناس مشاوره مرکو )یا یماینده کمیته اطالع رسایی و بررسی مرکزو( بزه محزل     -3

و دردواسزت   1کس  و کار واجدین شرایط، ج ت بررسی میزدایی، تکمیزل فزرز پیوسزت     

 مستندان قید شده از م ارن آمودته کارآفرین.

از  و دستورا عمل مربوطزه  )ماصوب مرکو( یامه اکسل م ارن آمودت ان کارآفریندایلود بر -4

ورود اطالعان و مسزتندان   پورتار سازمان یا سایت دفتر یظارن، ب سازی و هدایت شغلی و

یفزر برتزر ایتازاب شزده در      5.)ورود اطالعان حداکثر  ذکوربه آن بر اساس دستورا عمل م

 مرکو( 
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)تکمیل شده به تعداد واجدین شرایط( از  1ل شده و فرز پیوست ارسار بریامه اکسل تکمی -5

 کلیه مراکو آموزشی به اداره کل .

بررسی امتیازان درج شزده توسزط مراکزو آموزشزی در بریامزه اکسزل و مطابقزت دادن بزا          -6

 یفر افراد واجد شرایط دارای باالترین امتیاز. 5مستندان، تعیین 

کارآفرین )ماصوب استان( و دستورا عمل مربوطه از  دایلود بریامه اکسل م ارن آمودت ان -7

یفر  5وارد یمودن اطالعان پورتار سازمان یا سایت دفتر یظارن، ب سازی و هدایت شغلی و 

ذدیره سزازی روی  به همراه مستندان در فایل اکسل ماصوب اداره کل و برگویده استان 

CD. 

 CDبه همراه ارسار  تر استان( و)صورتولسه معرفی یفران بر 2تکمیل جداور فرز پیوست  -8

یامه مدیر کل استان به دفتر یظارن، ب سازی و هزدایت شزغلی    به همراه،  7مذکور در بند 

 مبنی بر اتماز کار بررسی ها و تایید بریامه اکسل آپلود شده در پورتار سازمان.

 

      

 جشنواره  برگزاریبندی  زمان -9ماده 
 برتر استایی: آمودت ان کارآفرین م ارنبندی مراسم معرفی  زمان -

 اور مردادماه  غایت  تیرماه 25از 

 :کشوریزمایبندی معرفی کارآفرینان برتر  -

  مرداد( 6روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای)طی مراسم گرامیداشت 


