
   

 

 

 

 

 

 بزرگداشت  جشنواره دستورالعمل برگزاري

  و كارآفريني فني و حرفه ايترويج آموزش هاي 

 

 

 1396سال 

 

روابط عمومي دفتر  

1396ماه  تير  

 



 

 بسمه تعالي

 

 و هفته مهارت )آفرينيروز كار و آموزش هاي فني و حرفه اي( بزرگداشت ششم مردادجشنواره 
 
 
 

 اهداف
  "اشتغال -و توليد  اقتصاد مقاومتي"در سال  ارآفريني، كار و كتوسعه، ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي .1
 در مسير اقتصاد مقاومتي فرصت هاي شغلي پايدار انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به ايجاد .2
 اطالع رساني، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزش هاي مهارتي در سطوح مختلف .3

 
 
 

 نام گذاري روزهاي هفته مهارت

 
 عنوان تاريخ روز رديف

 اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغالفني و حرفه اي؛ آموزش  31/4/1396 شنبه 1
  و اميد تدبير ،مهارت ،جوانانفني و حرفه اي؛ آموزش  1/5/1396 شنبهيك 2
 فني و حرفه اي؛ بانوان، مهارت و تعالي سبك زندگيآموزش  2/5/1396 شنبهدو 3
 ي؛ كارآموزان، فرهنگ كار و مهارت آموزيفني و حرفه اآموزش  3/5/1396 سه شنبه 4
 فني و حرفه اي؛ مربيان، افزايش توان مليآموزش  4/5/1396 شنبهچهار 5
 توسعه بخش خصوصيفني و حرفه اي؛ نخبگان مهارتي، آموزش  5/5/1396 پنج شنبه 6
 و كارآفريني  ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي 6/5/1396 جمعه 7

 
 

 



1396سال  و كارآفريني آموزش هاي فني و حرفه ايهفته  فعاليت ها ي برنامه ريزيپيشنهادي جدول   

 

 
برگزاري برنامه هاي  مقام معظم رهبري (ره) در سال اقتصاد مقاومتي، تاكيداتبا عنايت به *       

با  ترجيحاًبا توجه به بودجه استان و صالحديد مديركل استان برگزار گردد و  هفته مهارت
 .شود انجامحمايت حاميان استفاده از 

 

 

 

 شرح فعاليت رديف

 به همراه شرح وظايف ابالغ اعضاصدور و در سطح ملي و استاني بزرگداشت هفته مهارت جشنواره تشكيل ستاد  1

2 
به منظور معرفي فعاليت ها و  ي اجرايي و مراكز مرتبطدستگاه هامقامات برگزاري نشست و هماهنگي با 

 خدمات سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

3 

 معرفي  ه منظورشناسايي ظرفيت هاي رسانه اي ب برايمكاتبه و هماهنگي با صدا و سيماي استان  -
آموزش هاي فني و حرفه اي و اطالع رساني گسترده از طريق انجام مصاحبه هاي توليدي و خبري مسؤوالن 

 كارشناسان و نخبگان در برنامه هاي رسانه اي مرتبط و ... كل، حضور مربيان،ادارات 
انجام مكاتبات الزم با دفتر نماينده ولي فقيه، استاندار، فرماندار، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و ساير  - 

 مهارت دستگاه ها و نهادهاي اجرايي مرتبط به منظور هماهنگي الزم براي اجراي برنامه هاي هفته 
 از يك هفته قبل تبليغات محيطي و شهري 4
 از يك هفته قبل تبليغات گسترده مجازي در شبكه هاي اجتماعي ملي و استاني 5
 دستاوردهاي آموزش فني و حرفه اي در سطح استان ها در طي روزهاي هفتهبرگزاري نمايشگاه  6
 برگزاري مسابقات مهارتي در طي روزهاي هفته 7

8 
فرهنگسراها و اماكن عمومي و پر تردد در  ها، پارك در"اشتغال و مهارت"كمپ اطالع رساني مشاوره دازيراه ان

 در طي روزهاي هفته سطح شهر
 در طي روزهاي هفته اجراي برنامه هاي خبري و توليدي رسانه اي 9
  برگزاري كنفرانس خبري 10
 در يكي از روزهاي هفته مهارت "كارآفريني و كار مهارت،" اي رسانه تور برگزاري 11
 تجديد ميثاق با امام و آرمان هاي شهدا در يكي از روزهاي هفته مهارت 12
 يكي از روزهاي هفته مهارت در معرفي و بزرگداشت شهداي مدافع حرم استان 13

14 
به  (با توجهگراميداشت آموزش هاي فني و حرفه اي در يكي از روزهاي هفته مهارت  مراسمبرگزاري 

 تشخيص مديركل استان)

15 
ارسال جدول برنامه هاي هفته مهارت به روابط عمومي ستاد و گزارش اقدامات و هماهنگي هاي صورت گرفته 

 ) ارسال شده از دفتر روابط عمومي ستاد(مطابق با فرم 

16 
موزشي به منظور برگزاري گردهمايي تهيه كنندگان رسانه ملي و آموزش فني و حرفه اي در يكي از مراكز آ

 جلب حمايت هاي رسانه اي براي معرفي توانمندي هاي مجموعه آموزش فني و حرفه اي 

17 
حداكثر تا )word فرمت(در قالب ارسال گزارش كامل فعاليت ها به روابط عمومي ستاد سازمان 

 (مطابق با فرم پيوست )  28/5/1396                 تاريخ



 مهارتبزرگداشت هفته جشنواره ستاد اجرايي 
 

 :مي شود اعضاي زير تشكيلبا حضور  ياستانسطح ملي و زي و هدايت برنامه هاي بزرگداشت روز ششم مرداد در به منظور برنامه ري      
 بزرگداشت هفته مهارت در سطح مليجشنواره اعضاي ستاد اجرايي 

 (رييس ستاد) كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،معاون وزير تعاون -1
 (دبير ستاد) سازمان قائم مقام رييس -2
 سازمان  ون توسعه مديريت و منابعمعا -3
 رييس مركز اطالع رساني و روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي -4
 سازمان سرپرست دفتر راهبردي اجراي آموزش صنايع، صنوف و كارجويان و آموزش هاي سيار -5
 مديركل منابع انساني و پشتيباني سازمان -6
 عمومي سازمان مسئول دفتر روابط -7
 مديركل اداره كل آموزش هاي فني و حرفه اي استان تهران به عنوان نماينده مديران كل استان ها -8

 
 استانيبزرگداشت هفته مهارت در سطح جشنواره اعضاي ستاد اجرايي 

 يس ستاد)ياستان (رموزش فني و حرفه اي آكل مدير -1
 ول روابط  عمومي اداره كل (دبير ستاد)ؤمس -2
 عاون، كار و رفاه اجتماعي استانمديركل ت -3
 معاونان استان -4
 ول حراست اداره كل ؤمس -5
 كل استان انتخاب مدير به برادران و خواهران يك نفر از رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي -6
 ول كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استانؤمس -7
 استان (اعضاي هيأت مديره كانون)  فني و حرفه اي آزاد رؤساي انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي -8
  به تفكيك حوزه هاي صنعت، خدمات، كشاورزي و هنر نماينده مربيان مراكز آموزشي استان -9

 نماينده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -10
 روابط عمومي استانداريمديركل  -11

 
 دستگاه ها و نهادهاي همكار

 سازمان محيط زيست معاونت علم و فناوري رياست جمهوري
 سازمان صنايع دستي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مجلس شوراي اسالمي
 ستاد برگزاري نماز جمعه و ائمه جماعات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

 شوراي شهر و شهرداري وزارت ورزش و جوانان
 م خميني(ره)كميته امداد اما وزارت كشور

 استانداري وزارت آموزش و پرورش
(دانشگاه علمي و كاربردي و دانشگاه فني و حرفه تحقيقات و فناوريوزارت علوم،

 اي)
 مجمع امور صنفي 

 سازمان بهزيستي وزارت صنعت، معدن و تجارت
 سازمان فناوري اطالعات وزارت راه و شهرسازي

 ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت نفت
 سازمان امور زندان ها و اقدامات تأميني وزارت جهاد كشاورزي
 فرماندهي بسيج وزارت دفاع و پشتيباني

 قوه قضائيه وزارت نيرو
 خبرگزاري ها و رسانه هاي ارتباط جمعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 



در سطح استاني كارآفريني و ترويج آموزش هاي فني و حرفه ايبزرگداشت جشنواره  اهم برنامه ها و فعاليت هاي  
 

هاي  افزايش سطح دسترسي گروهالف. اطالع رساني گسترده رويكردها، فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي  
 هاي مهارتي هدف به آموزش

 
 و تبليغات  انتشارات 
 فعاليت رديف

 زي و شبكه هاي اجتماعي ملي و استانيدر فضاي مجا تبليغات الكترونيكيانجام  1

2 
معرفي فعاليت هاي اداره كل استان ( آموزش در بخش هاي دولتي و خصوصي، آموزش  تهيه و توزيع كتابچه الكترونيكي

 مهارت هاي پيشرفته، آموزش هاي روستايي، آموزش در صنايع، صنعت ساختمان و ...)
  پوستر و ...)بيلبورد، (نصب بنر،  يدرون و برون سازمانانجام تبليغات محيطي  3

4 
ازطريق تلويزيون شهري، ادارات كل استان ها، مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي آزاد استان (درصورت  تبليغات الكترونيكيانجام 

 وجود تلويزيون شهري)
 تبليغاتي محيطي و... مانند تلويزيون شهري، فضاي تابلوهاي فضاي تبليغاتي ساير دستگاه هاي مرتبطاستفاده از  5
  ادارات كل استاني، مراكز آموزشي دولتي و خصوصي درج شعارها و پيام تبريك ششم مرداد در سربرگ مكاتبات  6
 براي بازديد مسئوالن و عموم مردممراكز آموزش فني و حرفه اي  آماده سازي 7

 
 ارتباطات رسانه اي 

 فعاليت رديف

1 

 ا تهيه كنندگان سازمان صدا و سيما با اهداف: هماهنگي براي برگزاري نشست ب
  يصدا و سيماي استان براي معرفي فعاليت هاي آموزش(ترجيحاً رايگان ) شناسايي ظرفيت هاي  -
 معرفي فعاليت ها و رويكردهاي سازمان   - 
 دستاوردهاي آموزش هاي فني و حرفه اي مصاحبه مديركل استان به منظور ارائه -

2 
معاونين و... در ميزگردهاي مشترك آموزش فني و حرفه اي  با ساير دستگاه هاي مرتبط  در  ي حضور مديركل،هماهنگي برا

 شبكه هاي صدا و سيماي استاني 

3 
در برنامه هاي   دو سال اخيرحضور كارآفرينان برتر، نخبگان مهارت، مربيان برتر، نام آوران مسابقات جهاني و ملي مهارت 

 امختلف صدا و سيم
 پخش زير نويس تلويزيوني درخصوص تبريك روز ششم مرداد و هفته مهارت 4
 »كارآفريني  و آموزش هاي فني و حرفه اي«مرداد، روز ملي6*پخش تيزر گراميداشت  5
 * پخش آنونس هاي راديويي  6
 درج گزارش آگهي درخصوص عملكرد اداره كل در مطبوعات ملي و محلي 7
 به رسانه هاي ارتباط جمعيدهاي هفته مهارت سال اخبار رويداار 8
 اطالع رساني از طريق شبكه هاي اجتماعي ملي و استاني 9
 مديركل و معاونان ادارات كل استان هاخبري  برگزاري نشست 10

 تاد و پخش توسط استان ها مي باشد.* ساخت در س
 
 
 
 
 



 شبكه هاي اجتماعي 

 فعاليت رديف
  شبكه هاي اجتماعي ادارات كل و مراكز آموزش دولتي و خصوصي در طول هفته مهارت در  مهماقدامات  و درج اخبار 1
درج پوستر شش مرداد و تبليغات الكترونيكي با استفاده از ظرفيت هاي سامانه هاي اطالع رساني و شبكه هاي  2

 اجتماعي ساير دستگاه هاي مرتبط
 
  وب سايت اداره كل 

 فعاليت رديف
 يري ارتقاء و به روز رساني پايگاه اينترنتي اداره كل مديريت، پيگ 1
  و مراكز آموزش دولتي و خصوصي  درج اخبار اقدامات صورت گرفته در طول هفته مهارت در وب سايت اداره كل 2
 هاي فني و حرفه اي  ترويج آموزشكارآفريني و جشنواره بزرگداشت بارگذاري گزارش تصويري از  3

 
 

 و... هاي مرتبط ساير ارگان والنؤارتباط با مقامات و مس مراسم،سمينار،  نواره،جش برگزاري -ب
 فعاليت رديف

ديدار مديركل، معاونان و ... با استاندار، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس و ساير مقامات و مسؤوالن استاني در طول هفته  1
 مهارت

اندار، نمايندگان مجلس، رؤساي اصناف، صنايع، دانشگاه ها و...) دعوت از مقامات و مسؤوالن استاني ( فرماندار، است 2
 جهت بازديد از مراكز آموزش فني و حرفه اي در طول هفته مهارت

 و   30/4/1396مورخ  ،حضور مقامات و مسؤوالن ادارات كل، كارآموزان، مربيان و رؤساي مراكز در مراسم نماز جمعه 3
6/5/1396  

 6/5/1396 و   30/4/1396مورخ  ،اونان و رؤساي مراكز در خطبه هاي نماز جمعهسخنراني مديركل، مع 4
حضور كارشناسان و مربيان خبره آموزش فني و حرفه اي، داوران و كارشناسان مسابقات ملي و بين المللي مهارت در  5

حرفه اي در ارتقاي فضاي  بنگاه هاي اقتصادي، خدماتي و دانشگاه هاي فعال به منظور تبيين نقش آموزش هاي فني و
 آموزشي و تربيت نيروي انساني ماهر و نخبه مهارتي

 برگزاري مسابقات ورزشي در سطح كارآموزان و كاركنان در رشته هاي مختلف  6
سيستم پيام با استفاده از ظرفيت هاي موجود (به گروه هاي هدف  رييس سازمان و مديركل استان ارسال پيام تبريك 7

 كه هاي اجتماعي و ...)، شبكوتاه
هماهنگي با شوراي اطالع رساني استان و استانداري براي درج شعارها و پيام تبريك ششم مرداد در سربرگ مكاتبات  8

 اداري استان 
 )و ... (نصب بنر، پرده هفته مهارتبزرگداشت  انجام تبليغات و برنامه هايمشاركت آموزشگاه هاي آزاد در  9
شگاه و گذرهاي مهارت در سطح استان به منظور معرفي توانمندي ها و  دستاوردها با همكاري آموزشگاه برپايي نماي 10

 هاي آزاد استان 
 
 
 
 
 
 
 



 1پيوست 
 
 
 
 

 جشنواره بزرگداشت اجرايي ستاد پيش نويس ابالغ اعضاي 
 كارآفريني  و ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي 

 
 
 

 ..... كار خانم/سرگرامي جناب آقاي /خواهربرادر
 محترم................... مدير

 
 با سالم و احترام   

شنواره بزرگداشت ج اجرايي ستاد به موجب اين ابالغ به عنوان عضونظر به سوابق و تجارب جنابعالي      
 منصوب مي شويد.استان در  كارآفريني و ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي

مشاركت فعال جنابعالي/سركارعالي و حوزه كاري تحت  ،جلسات ستاد انتظار مي رود ضمن شركت در    
و اي گراميداشت جشنواره بزرگداشت ترويج آموزش هاي فني و حرفه اي هپوشش را در انجام شايسته برنامه 

 براساس شيوه نامه مصوب شوراي معاونين سازمان شاهد باشيم.كارآفريني 
 جايگاه جهت تبيينز تجارب ارزشمندتان گام موثري درو بهره گيري ا اميد است با اتكال به خداوند متعال    

 كارآفريني برداشته شود. و كار آموزي، مهارت فرهنگ ترويج و
 

 
 

 امضاي رييس ستاد                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 


