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بزرگداشت ششم مرداد (روز كار آفريني و آموزش هاي فني و حرفه اي)
و هفته مهارت
اهداف
.1
.2
.3
.4

1توسعه ،ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي در سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و
مدیریت جهادی"
2تبیین جایگاه و ضرورت ترویج فرهنگ مهارت آموزي ،کار و کارآفریني به عنوان یکي از
رویکردهاي فرهنگي در کشور
3ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به فرصت هاي شغلي پايدار
4اطالع رساني ،هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزش هاي مهارتي در سطوح مختلف

نام گذاري روزهاي هفته مهارت
عنوان

رديف

روز

تاريخ

1

شنبه

1393/5/11

آموزش فنی و حرفه ای؛ کارآفرین ،فرهنگ کار و مهارت آموزی

2

یکشنبه

1393/5/12

آموزش فنی و حرفه ای؛ مردم ،مدیریت جهادی ،خصوصی سازی

3

دو شنبه

1393/5/13

4

سه شنبه

1393/5/14

5

چهارشنبه

1393/5/15

6

پنج شنبه

1393/5/16

آموزش فنی و حرفه ای؛ زنان ،تعالی سبک زندگی ،توسعه پایدار

7

جمعه

1393/5/17

آموزش فنی و حرفه ای؛ مربی ،توانمندسازی ،تولید ملی

آموزش فنی و حرفه ای؛ جوانان ،دیپلماسی مهارت ،افق
چشم انداز1404
آموزش فنی و حرفه ای؛ کارآموز ،دانشجو ،اشتغال مولد
آموزش فنی و حرفه ای؛ نخبگان مهارتی ،عزم ملی ،اقتصاد
مقاومتی

3

رديف
1
2

شرح فعاليت
تشكيل ستاد بزرگداشت هفته مهارت استان و ابالغ شرح وظايف اعضا
برگزاري نشست و هماهنگي با مسؤوالن كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان،
نماينده امام جمعه محترم مركز استان ،رييس شوراي شهر مركز استان ،نماينده صدا و سيماي
استان ،نماينده استاندار ،يك نفر از مديران بنگاه هاي اقتصادي كارآفرينان برتر ،رؤساي مجامع
صنفي استان و مسؤوالن ساير دستگاه هاي اجرايي و مراكز مرتبط

3

 مكاتبه و هماهنگي با صدا و سيماي استان براي شناسايي ظرفيت هاي رسانه اي به منظور معرفيآموزش هاي فني و حرفه اي و اطالع رساني گسترده از طريق انجام مصاحبه هاي توليدي
و خبري مسؤوالن ادارات كل ،حضور مربيان ،كارشناسان و نخبگان در برنامه هاي رسانه اي
مرتبط و ...
 انجام مكاتبات الزم با دفتر نماينده ولي فقيه ،استاندار ،فرماندار ،نمايندگان مجلس شوراياسالمي و ساير دستگاه ها و نهادهاي اجرايي مرتبط به منظور هماهنگي الزم براي اجراي برنامه هاي
هفته مهارت

4

تبليغات محيطي و شهري

5

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

6

برگزاري گردهمايي تهيه كنندگان رسانه ملي و آموزش فني و حرفه اي در يكي از مراكز
آموزشي به منظور جلب حمايت هاي رسانه اي براي معرفي توانمندي هاي مجموعه آموزش
فني و حرفه اي

7

حضور مديركل و مدعوين استان در جشن سراسري گراميداشت  6مرداد ماه در تهران

8

ارسال گزارش كامل فعاليت ها به روابط عمومي ستاد سازمان حداكثر تا تاريخ
1393/5/29

تشكيل ستاد اجرايي بزرگداشت هفته مهارت

به منظور برنامه ريزي و هدايت برنامه هاي بزرگداشت روز ششم مرداد در سطح ملی و استانی با حضور اعضاي
زير تشكيل مي شود:.
اعضای ستاد اجرایی بزرگداشت هفته مهارت در سطح ملی
1 -1معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
2 -2مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
3 -3معاونان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
4 -4رییس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای
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جدول برنامه ريزي فعاليت ها ي هفته کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای سال 1393
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-5
-6
-7
-8
-9

5مدیرکل دفتر حراست سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
6مدیرکل دفتر فناوری های آموزشی
7مديركل آموزش فني و حرفه اي استان های تهران و البرز
8رییس کانون کشوری انجمن های صنفی آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي کشور
9رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

اعضای ستاد اجرایی بزرگداشت هفته مهارت در سطح استانی
1 -1مديركل آموزش فني و حرفه اي استان (رييس ستاد)
2 -2مسؤول روابط عمومي اداره كل (دبير ستاد)
3 -3معاونان استان
4 -4مسؤول حراست اداره كل
5 -5يك نفر از رؤساي مراكز آموزش فني و حرفه اي برادران و خواهران به انتخاب مديركل استان
6 -6مسؤول كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان
7 -7رؤساي انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان (اعضاي هيأت مديره كانون)
8 -8نماينده مربيان مراكز آموزشي استان به تفکیک حوزه های صنعت ،خدمات ،کشاورزی و هنر
دستگاه ها و نهادهای همکار
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

سازمان محیط زیست

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

سازمان صنایع دستی

مجلس شورای اسالمی

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

ستاد برگزاری نماز جمعه و ائمه جماعات

وزارت ورزش و جوانان

شورای شهر و شهرداری

وزارت کشور

کمیته امداد امام خمینی(ره)

وزارت آموزش و پرورش

استانداری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مجمع امور صنفي

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

سازمان بهزیستی

وزارت راه و شهرسازی

سازمان فناوری اطالعات

وزارت نفت

ستاد مبارزه با مواد مخدر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان امور زندان ها و اقدامات تأمینی

وزارت دفاع و پشتیبانی

فرماندهی بسیج

وزارت نیرو
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اهم برنامه ها و فعاليت هاي بزرگداشت ششم مرداد درسطح ملی
رديف
1
2
3

4
5
6
7
8
9

شرح فعاليت
برگزاری جشن بزرگ گرامیداشت آموزش های فنی و حرفه ای
برگزاری دهکده مهارت در سطح شهر
برگزاری نمایشگاه جشنواره عکس "مهارت و زنان"
اجرای برنامه های خبری و تولیدی رسانه ای

برگزاری کنفرانس خبری

برگزاري تورهاي رسانه اي "مهارت ،کار و کارآفریني"
انجام تبلیغات محیطی و شهری
راه اندازی میز خدمت "مهارت و اشتغال"در پارک ها ،فرهنگسراها و اماکن عمومی و پر تردد
در سطح شهر
رونمایی از سرود سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اهم برنامه ها و فعاليت هاي بزرگداشت ششم مرداد در سطح استانی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي
افزایش سطح دسترسی گروه های هدف به آموزش های مهارتی
*انتشارات و تبليغات
فعاليت
رديف
چاپ تراكت هاي تبليغاتي همراه با شعارهاي ترويج
آموزش هاي فني و حرفه اي و توزيع در سطح
1
واحدهاي آموزشي ،صنفي و اماكن عمومي با تأكيد بر
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

مسؤول اجرا و واحد همكار
روابط عمومي ،اداره امور مالي ،اداره
امور عمومي و حراست

2

چاپ و توزيع كتابچه معرفي فعاليت هاي اداره كل
استان ( آموزش در بخش هاي دولتي و خصوصي،
آموزش مهارت هاي پيشرفته ،آموزش هاي روستايي،
آموزش در صنايع ،صنعت ساختمان و )...

روابط عمومي با همكاري معاونت
آموزشي

3

انجام تبليغات محيطي در سطح شهر( نصب بنر،
پوستر و )...

روابط عمومي ،اداره امور عمومي و
اداره امور مالي

4

بهسازي و زيباسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي

رؤساي مراكز
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*ارتباطات رسانه اي
رديف

1

2

فعاليت

هماهنگي براي برگزاري نشست با تهيه كنندگان سازمان صدا و
سيما با اهداف:
 معرفي فعاليت ها و رويكردهاي سازمان شناسايي ظرفيت هاي صدا و سيماي استان براي معرفي فعاليت هايآموزشي
 مصاحبه مديركل استان به منظور ارائه دستاوردهاي آموزش هايفني و حرفه اي

مسؤول اجرا و واحد
همكار

روابط عمومي

هماهنگي براي حضور مديركل ،معاونين و ...در ميزگردهاي مشترك
آموزش فني و حرفه اي با ساير دستگاه هاي مرتبط در شبكه هاي مسؤول دفتر مدير كل و
روابط عمومي
صدا و سيماي استاني

3

حضور كارآفرينان برتر ،نخبگان مهارت ،مربيان برتر ،نام آوران
مسابقات جهاني و ملي مهارت و  ...در برنامه هاي مختلف صدا
و سيما

4

پخش زير نويس تلويزيوني درخصوص تبريك روز ششم مرداد و
هفته مهارت

روابط عمومي و
مسؤول برگزاري
مسابقات ملي مهارت
در استان
كارپردازي ،امور حقوقي
و روابط عمومي

5

*پخش تيزر گراميداشت  6مرداد ،روز ملي«كارآفريني و آموزش هاي
فني و حرفه اي»

كارپردازي ،امور حقوقي
و روابط عمومي

6

* پخش آنونس هاي راديويي

كارپردازي ،امور حقوقي
و روابط عمومي

7

درج گزارش آگهي درخصوص عملكرد اداره كل در مطبوعات ملي
و محلي

معاونت آموزشي و
واحد پژوهش و تحقيق،
روابط عمومي و معاونت
اداري پشتيباني

8

ارسال اخبار رويدادهاي هفته مهارت به رسانه هاي ارتباط جمعي

روابط عمومي

9

برگزاري نشست مطبوعاتي مديركل و معاونان ادارات كل استان ها

روابط عمومي

* ساخت در ستاد و پخش توسط استان ها مي باشد.

7

مسؤول اجرا و واحد همكار

فعاليت

1

مديريت ،پيگيري ارتقاء و به روز رساني پايگاه اينترنتي
اداره كل

روابط عمومي ،واحد خدمات
ماشيني و IT

2

درج اخبار اقدامات صورت گرفته در طول هفته مهارت
در وب سايت اداره كل

روابط عمومي ،واحد خدمات
ماشيني و IT

ب -برگزاري جشنواره ،سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي
مرتبط و...
رديف

فعاليت

مسؤول اجرا و واحد همكار

1

برگزاري سمينار با موضوعيت «اهميت و جايگاه آموزش هاي
مهارتي در تحقق اقتصاد مقاومتی »

روابط عمومي و معاونت اداري
مالي و ساير معاونت ها

2

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

روابط عمومي و امور فرهنگي

3

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

روابط عمومي ،دبيرخانه ،امور
پشتيباني و امور مالي

4

بازديد خانواده هاي كارآموزان از كارگاه هاي مراكز آموزشي

روابط عمومي ،رؤساي مراكز،
حراست

5

حضور مقامات و مسؤوالن ادارات كل ،كارآموزان ،مربيان
و رؤساي مراكز با لباس هاي متحد الشكل در مراسم نماز
جمعه ،مورخ  1393/5/10 ، 1393/5/3یا 1393/5/17

معاونت فني و آموزشي،
رؤساي مراكز آموزشي ،امور
عمومي و روابط عمومي

6

سخنراني مديركل ،معاونان و رؤساي مراكز در خطبه هاي
نماز جمعه ،مورخ  1393/5/10 ، 1393/5/3یا 1393/5/17

مسؤوالن دفاتر مديران كل و
مسؤوالن روابط عمومي استان

7

برگزاري مراسم تجليل از مديران نمونه ،مربيان ،رؤساي نمونه
مراكز آموزشي ،پيشكسوتان ،نخبگان و حاميان آموزش هاي
مهارتي

روابط عمومي ،معاونت فني
و آموزشي ،اداره امور مالي و
اداره امور عمومي

8

برگزاري مسابقات ورزشي در سطح كارآموزان و كاركنان در
رشته هاي مختلف

مسؤول ورزش استان ،معاونت
اداري مالي ،روابط عمومي
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* وب سايت اداره كل
رديف
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9

ارسال پيام تبريك به گروه هاي هدف در صورت دسترسي به
سيستم پيام كوتاه

روابط عمومي و خدمات
ماشيني

10

هماهنگي با شوراي اطالع رساني استان و استانداري براي
درج شعارها و پيام تبريك ششم مرداد در سربرگ مكاتبات
اداري استان

روابط عمومي

11

مشاركت آموزشگاه هاي آزاد در اقدامات بزرگداشت روز ششم
مرداد (نصب بنر ،پرده ،پالكارد تبريك ششم مرداد و هفته
مهارت)

مسؤول آموزشگاه هاي آزاد
استان

12

برپايي نمايشگاه و گذرهای مهارت در سطح استان به منظور
معرفي توانمندي ها و دستاوردها با همكاري آموزشگاه هاي
آزاد استان

معاونت فني و آموزشي،
معاونت اداري مالي و روابط
عمومي

13

برپایی مانور استانی “ مهارت ،کار و کارآفرینی”

معاونت فني و آموزشي،
معاونت اداري مالي ،حراست،
روابط عمومي و رؤساي مراكز

اهم سخنرانی

نمایندگانمجلسشورای اسالمی ،نمایندگان

ولی فقیه وائمه جمعه ،استانداران و فرمانداران
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اهم سخنرانی مقامات استانی  :نمایندگان مجلس شورای اسالمی
نام ونام خانوادگی
نماینده مجلس

ارسالن فتحی پور

استان/شهرستان

اهم سخنرانی ها

شناسایی مزیت های منطقه ای و اطمینان از اشتغال مهارت آموختگان
و توجه به مشکالت مهارتی منطقه توصیه هایی نمود و همچنین در
آذربایجان
مورد عقد قرارداد با کارخانه های موجود در ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر
شرقی  /کلیبر
راهکارهایی را ارائه نمودند.

محمداسماعیل
سعیدی

 -1بحران بیکاری مهم ترین دغدغه خانواده ها و البته مسووالن
کشورمان شاهدیم که مهارت آموزان فنی و حرفه ای به سرعت در
بخش های تولیدی ،خدماتی و کشاورزی صاحب شغل شده اند و این
امر نشان می دهد که علم به همراه تجربه و مهارت در رفع بحران بیکاری
آذربایجان
راهگشااست.
شرقی  /تبریز
 -2سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باید الگوی نظام آموزش
عالی کشورمان باشد ،تئوری پردازی و تولید علم صرف کارایی الزم
را ندارد و در کنار دانش باید به نقش مهارت و تجربه هم توجه داشته
باشیم.

افضلی فرد

-1آموزش فنی و حرفه ای پلی بین صنعت و دانشگاه است.
اردبیل/اردبیل -2گسترش ارتباطات بین مدرسه و دانشگاه و فنی و حرفه ای می تواند
نقش فزاینده ای در افزایش تولید ملی داشته باشد.

موسوی اصل

 -1توجه به آموزش های فنی و حرفه ای موثرترین راه در جهت تولید
و اشتغال است.
 -2آموزش دیده های فنی و حرفه ای برای ایجاد تعاونی در جهت خود
اردبیل/گرمی
اشتغالی تشویق شوند.
 -3فنی حرفه ای ها از اثر بخشی و خروجی آموزش های خود باید
مطلع باشند.

محسن صرامي

اصفهان /
خميني شهر

سكينه عمراني

اصفهان /
سميرم

تنها مرجع اشتغال كشور سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور مي باشد
با رصد اشتغال مهارت آموختگان ،زمينه هاي شغلي ايجاد شده در
شهرستان سمیرم بسيار چشمگير بوده است.

-1از اهداف ،راهبردها و سياست هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي
اصفهان /
كشور در جهت تربيت نيروي ماهر حمايت مي كنم.
عباسعلي منصوري كاشان و آران
-2آموزش هاي فني و حرفه اي بهترين راه خروج كشور از بحران
و بيدگل
بيكاري است .
حجت االسالم و
المسلمين احمد
سالك

اصفهان /
اصفهان

آموزش هاي فني و حرفه اي در ميدان اشتغال با ابزار مهارت مي تواند
بر پديده شوم بيكاري فائق آيد.
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علي ايرانپور

اصفهان/
مباركه

الزم است محصوالت توليدي مراكز آموزش فني وحرفه اي در نمايشگاه هاي
دائمي در بازديد عموم قرار گيرد .

-1از زمانی که بانکهای به عنوان بنگاههای اقتصادی عمل کنند و به

دکتر عبداله زاده

دنبال کسب سود باشند ،تولید به سرانجام نمیرسد.

خراسان

-2در خصوص حقوق و مزایای کارکنان آموزش فنی و حرفه ای با

فردوس

و حرفه ای در صحن مجلس پیگیری خواهد شد.

جنوبی/

دیگر نمایندگان مجلس رایزنی و طرح تسریع فوق الخاص آموزش فنی
-3برنامه ریزی جهت مالقات حضوری نمایندگان مجلس در استان
خراسان جنوبی با ریاست محترم سازمان (دکتر پرند) را خواستار شدند.

دكتر محمدعلي
عبداله زاده

دکتر مراد

هاشمزهی

سید علیرضا
عبادی

خراسان جنوبي كشور به سمتي پيش مي رود كه اهميت مهارت و داشتن يك گواهينامه
/سرايان

خراسان

جنوبی /
نهبندان

-1استفاده ازآموزشهای فنی وحرفه ای به مردم منطقه علی الخصوص

روستاهای محروم شهرستان گامی مهم در جهت جلوگیری از مهاجرت
بی رویه روستائیان به شهر می باشد.

 -2کسب مهارتهای فنی وحرفه ای عاملی مهم در جهت رونق کسب
وکار شهرستان می باشد.

خراسان

-1آموزش فنی و حرفه ای چشمه جوشان اشتغال

بیرجند،

-3بحث فنی و حرفهای و اهمیت و جایگاه آن برای جامعه روشنتر شده

جنوبی/

خوسف و
درمیان

دکتر جواد
هروی

مهارت از اخذ مدرك در دانشگاه ها پيشي مي گيرد.

-2فرهنگ مهارت آموزی و کارآفرینی برای نسل جوان توسعه یابد.
و مورد استقبال نسل جوانان قرار بگیرد.

-4مهارتهای فنی و حرفه ای مهمترین عامل در رفع معضل بیکاری است.

-1مدرک گرایی در کشور به یک معضل تبدیل شده است.
-2مدارک دانشگاهی بدون مهارت دیگر جایگاهی در بین مردم و
صنایع ندارد.
خراسان
و
جنوبی/قائن
 -3نقش آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه امروز پر رنگ تر از
زیرکوه
زمان دیگر است.
 -4مهارت های فنی و حرفه ای مهمترین عامل در رفع معضل بیکاری
است.

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

سيد محمد حسين
ميرمحمدي

اصفهان /
خوانسار و
گلپايگان

-1حركت به سمت آموزش هاي مهارت محور موجب رشد اقتصادي،
اشتغال زايي ،توسعه و گسترش عدالت اجتماعي و به دنبال آن فقرزدايي
و افزايش اميد به زندگي خواهد بود.
-2مراکز آموزش فنی و حرفهای از دوره دبیرستان وارد سیستم آموزش
شود و دانشآموزان از دوره نوجوانی با مهارتآموزی آشنا شوند.
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محسن علیمردانی

 -1بی توجهی به آموزش های فنی وحرفه ای بیکاری را افزایش می
دهد.
-2هدف از آموزش های فنی وحرفه ای افزایش توانایی ها ،مهارت و
انجام بهتر و کیفی کار در محدوده وظایف شغلی است.
-3ورود بخش خصوصی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای موثربوده
زنجان/زنجان و موجب افزایش کیفیت و گسترش رشته های فنی و حرفه ای می شود.
 -4سیاستهای فنی و حرفهای علمی و با برنامهریزی مناسب است.

 -5تکمیل مهارت دانشجویان به وسیله آموزش های فنی وحرفه ای
الزم است.
-6کسب مهارت ،توسعه همه جانبه کشور را به دنبال دارد.

علیرضا خسروی

حجت االسالم
و المسلمين
سيدمرتضي
حسيني

سمنان/
سمنان،
مهدیشهر و
سرخه

 -1آموزش های مهارتی توام با شیوه های بازار یابی و فروش ارائه شود.
 -2نجات آینده مملکت به دست فعاالن حوزه مهارتی و فنی و حرفه ای
است .
)3اگرقراراستاتفاقیدرکشوربیافتدقطعاتوسطشمامربیانآموزشهای فنی
و حرفه ای و نیز دستگاه هایی به نوعی با کارهای مهارتی در ارتباطند
خواهد افتاد.

قزوين/البرز و  -1پشت میزنشینی تنها راه برای اشتغال تحصیل کردگان نیست.
 -2اخالق در كنار آموزش و مهارت
آبيك

رجب رحماني

قزوین/
تاکستان

مهارت باالتر از تخصص است.

مهندس اکبر
ترکان

کردستان

 -1آموزش فنی و حرفه ای را جدی بگیرید.
-2برای مراکز آموزش فنی و حرفه ای باید سرمایه گذاری کرد.
-3آموزش فنی و حرفه ای کمتر از آموزش عالی نیست.

 -1راهی بجز حرکت به سمت آموزش های مهارتی نداریم.
دکتر محمدمهدی
کرمان /وراور
 -2حمایت جدی مجلس و کمیسون آموزش از آموزش های مهارتی
زاهدی
حجت االسالم
شیخ وحید
احمدی

کرمانشاه /
آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی کارآمد و توسعه جامعه
کنگاور صحنه
نقش سازنده ای دارد .
هرسین

عبدالرضا مصری

کرمانشاه

 -1فرهنگ مهارتآموزی باید ترویج شود.
 -2مهارت آموزی در کشورهای توسعه یافته حرف اول را می زند .

محمدابراهیم
محبی

کرمانشاه /
سنقر

 -1مشکالت اشتغال با گسترش و تقویت مراکز فنی و حرفه ای به حداقل
می رسند.
 -2نیروی انسانی مهارت آموخته ،یکی از عوامل توسعه کشورها
محسوب می شود .

13

دکتر غالمرضا
تاجگردون

کهگیلو.یه و بویراحمد/
شهرستان گچساران و
باشت

به منظور اثر بخشی،آموزش های فنی و حرفه ای باید با نیاز سنجی های اقلیمی
مناطق منطبق باشد.

حجت االسالم سید علی
محمد بزرگواری

نماینده مردم شهرستان
های کهگیلویه ،بهمئی،
چرام و لنده

-1مهارت آموزی و کاربردی کردن آموزش های فنی و حرفه ای برای تولید
در چرخه اقتصاد و اشتغالزایی مهم است.
-2دولت تدبیر و امید به اشتغال زایی بخش خصوصی توجه خاصی دارد.
 -3سوق دادن فکر و اندیشه فارغ التحصیالن دانشگاهی به سمت حوزه های
اقتصاد و تولید بسیار مهم است.

عیسی امامی

گلستان /گرگان

یکی ازمعضالت اشتغالزایی ،نبود حمایت کافی از آموزش های فنی وحرفه ای
است.

سلیمان عباسی

گلستان /گنبد

برای رفع بیکاری درجامعه جوانان را به سمت آموزش های فنی و حرفه ای
سوق دهید.

عباس صالحی

تفرش – آشتیان -
فرمهین

-1آموزش های فنی و حرفه ای زمینه ساز اشتغال است.
-2تعامل دستگاه های اجرایی با آموزش فنی و حرفه ای موجب رونق فعالیت ها
می گردد.
-3مراکز آموزش فنی و حرفه ای جزو برترین دستگاه های خدمت رسانی به
جامعه هستند.

ابراهیم رضایی

خمین

-1بی شک آموزش های فنی و حرفه ای یکی از اساسی ترین قدمها به سمت
اشتغال است.
-2بایستی آموزش های دانشگاهی به سمت آموزش های مهارتی سوق پیدا کند
و دانشجویان مکلف به حضور در دوره های آموزشی در مراکز آموزش فنی
وحرفه ای کشور شوند.
-3این کاری که شما در مراکز آموزش فنی وحرفه ای انجام می دهید دارای
خیر و برکت معنوی است و از همه زحمات شما که نتیجه آن مهارت آموزی
و اشتغال است تشکر می کنم.

قاسم عزیزی

شازند

هموار شدن مسیر اشتغال با آموزشهای مهارتی ممکن می شود .

دکتر ابراهیم کارخانه ای

صالح جوکـار

 .1تنها راه نجات و اشتغال کشور فنی و حرفه ای است
همدان /همدان و فامنین
 -2توجه به جوانان و کارآفرینان موجب نخبه پروری می شود
-1آموزش های فنی و حرفه ای درحکم روغن کاری چرخ دنده صنعت عمل
همدان /همدان و فامنین
می کند و کار آموزش فنی و حرفه ای کار مهم و اساسی است.

یزد واشکذر

-1درکنار آموزش رشته های مهارتی پایه ارائه آموزشهای مهارتی پیشرفته و
روز دنیا در مراکز آموزش فنی وحرفه ای ضروری است.
-2سعی شود درآموزشهای مهارتی وفنی وحرفه ای از الگوهای خوب واجرا
شده درکشورهای پیشرفته استفاده شود.
-3در برنامه ششم توسعه باید توجه ویژه ای به فنی وحرفه ای وآموزشهای
مهارتی بشود.
-4اگر دولت توجه خاص به فنی وحرفه ای داشته باشد وتجهیزات آموزشی
مورد نیاز آن را تامین کند مشکل گشای حوزه اشتغال است.

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

سعید حیدری طیب

کرمانشاه

امیر خجسته

باید به سمت آموزش های فنی و حرفه ای حرکت کنیم .
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اهم سخنرانی مقامات استانی :نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه
نام ونام خانوادگی
نماینده ولی فقیه و ائمه
جمعه

استان/شهرستان

اهم سخنرانی ها

حجت االسالم
والمسلمین مرادپور

آذربایجان شرقی /آموزش هاي فني و حرفه اي نقش بسزايي در اشتغال زائي و ايجاد
اشتغال پايدار دارند
اسکو

حجت االسالم
والمسلمین حاجی
زاده

با توجه به اهمیت آموزشهای مهارتی در اشتغال زایی و رفع مشکل
آذربایجان شرقی/
اشتغال ،از فعالیت و عملکرد کادر مرکز آموزش فنی و حرفه ای
اهر
اهر ابراز رضایت کرد

از کلیه همکاران که در سازمان فعالیت می کنند تشکر نمود و در
ادامه خواستار گسترش این نوع آموزشها شد و از جوانان به ویژه
تحصیل کرده ها خواست فرهنگ پشت میز نشینی را کنار بگذارند
و مهارت خود را باال برده عالوه بر خود برای دیگران نیز شغل
آيت اهلل محمدتقی آذربایجان شرقی /ایجاد نمایند و همچنین از جوانان خواست از لحاظ توانایی علمی و
مراغه
پورمحمدی
مهارتی خود را باال برده و به خود متکی باشد تا بدین وسیله اقتصاد
خانواده ها و به تبع آن اقتصاد جامعه متکی به جوانان این مرز و بوم
باشد و بتوانیم از این طریق به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) که تحقق اقتصاد مقاومتی است عمل بپوشانیم و در این زمینه
همکاری بین مجلس و دولت را خواستار شد.
حجت االسالم
والمسلمین سید
مهدی قریشی

 -1اثر بخش بودن ،شاخصه اصلي آموزش هاي فني و حرفه اي
است.
آذربایجان غربی/
-2شناخت و اعتماد مردم نسبت به اين نهاد آموزشي فراگير؛
ارومیه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،سرمايه اي اساسي براي
اين نهاد است كه مي تواند در رشد استقبال از آن ،بسيار موثر باشد.

حجت االسالم
والمسلمین مقدسی

اردبیل/نیر

حجت االسالم و
المسلمين اميني

اصفهان  /نايين

-1فعالیت و تالش شما فنی و حرفه ای ها قابل ارج نهادن است.
-2صاحب حرفه و مهارت شدن عامل رشد در زندگی مادی و
کسب لقمه حالل است.
-3فارخ التحصیالن دانشگاهی و دانش آموزان آموزش و پرورش
باید به سمت حرفه آموزی و یادگیری کار عملی ترغیب شوند.
آموزش هاي فني وحرفه اي از ضروريات جامعه اسالمي است.

حجت االسالم و
المسلمين دهشيري

اصفهان  /اردستان آموزش هاي فني وحرفه اي محور اشتغال كشور

حجت االسالم و
المسلمين يعقوبي

مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان نقش بسزائي در رفع
اصفهان  /شهرضا
معضل بيكاري دارد.

حجت االسالم و
المسلمين اصل
حسيني

اصفهان  /هرند

مراكز آموزش فني و حرفه اي ،ميدان مبارزه با دشمن در عرصه
تحريم و تهديد اقتصادي است كه بايد دولتمردان آن را توسعه
دهند .
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آيت اله سيدمحمد
موسوي

اصفهان  /آران و
بيدگل

نماینده ولی فقیه در
استان وامام جمعه ایالم

ایالم

امام جمعه

ایالم /آبدانان

مهارت آموزی تنها راه حل رفع معضل بیکاری جوانان جویای کار می باشد.

امام جمعه

ایالم /ایوان

فعالیت های آموزش فنی وحرفه ای از پرفایده ترین و بهترین عملکردها
در جهت اشتغال جوانان می باشد.

عبدالحسین مصلح

بوشهر/شهرستان
دشتی

-1هفته بزرگداشت کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
فرصتی مناسب است تا بتوانیم از دست اندرکاران سازمان آموزش فنی
و حرفه ای کشور و همه کسانی که زمینه آموزش و اشتغال جوانان این
شهرستان را فراهم نموده اند قدردانی بعمل آوریم .
 -2فضاها و تجهیزات مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان بسیار
مطلوب بوده و می طلبد جوانان شهرستان از این فرصت بوجود آمده
استفاده نموده و با فراگیری آموزش های مهارتی که تحت شرایط ویژه
درآموزش فنی و حرفه ای در حال اجرا می باشد زمینه حضور خود را در
بازار اشتغال فراهم نمایند.

حسن مصلح

بوشهر/شهرستان
دشتستان

-1یکی از کارهای بزرگی که در کشور انجام گرفته  ،آموزش های فنی
و حرفه ای است که به صورت رایگان برای افراد زمینه اشتغال را فراهم
می کند.
-2ایجاد زمینه اشتغال و همچنین افزایش توان مهارتی خدمت به هم
نوعان،دستگیری از نیازمندان و رفع نیازهای آنان نوعی عبادت است.
همچنین ایجاد زمینه اشتغال و افزایش توان مهارتی موجب ساماندهی
کسب وکار افراد می شود نوعی عبادت است .
این آموزش ها آموزش های فنی وحرفه ای موجب خوداتکایی جامعه می
شود و جامعه راتوانمند می کند.

عبدالحسین مصلح

بوشهر/شهرستان
دشتی

-1جوانان شهرستان باید با حضور در مراکز آموزش فنی وحرفه ای از
آموزش های الزم متناسب با نیاز بازارکار بهره مندشوند تا شاهد کاهش
نرخ بیکاری در شهرستان باشیم.
-2به حمد اهلل زمینه اشتغال در این شهرستان فراهم است و جوانان باید
با فرا گرفتن آموزشهای الزم زمینه شغل را برای خودشان فراهم سازند.
-3تجهیز مجتمع رفاهی فنی و حرفه ای شهرستان ضروری است

عیسی راستگو

بوشهر/شهرستان
تنگستان

-1جوانان جویای کار می بایست از امکانات آموزش فنی وحرفه ای برای
فراگیری مهارت در راستای اشتغال استفاده نمایند.
-2باید خانواده ها را با اهمیت آموزش های مهارتی بیشتر آشنا نمود ،چرا
که در سرنوشت فرزندان و ارتقای توانمندی مهارتی آنان اثرگذار بوده و
آینده شغلی آنان را تضمین می کند.
-3کشورما از ظرفیت مهارتی خوبی برخوردار است و با اطالع رسانی و
فرهنگ سازی مناسب می توان از این توانمندی در جهت توسعه کشور
استفاده نمود.

حجت االسالم
والمسلمین اصفهانی

خراسان جنوبی
شهرستان قاین

تریبون نماز جمعه مکان مناسبی برای اشاعه فرهنگ کار آفرینی
ومهارت آموزی می باشد.

یکی از مشکالت فعلی کشور پشت میزنشینی و مدرک گرایی است.

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

مزيت آموزش هاي فني و حرفه اي اين است كه عالوه بر دانايي افراد ،
توانايي آنها را نيز ارتقا مي دهد و آنان رابراي ورود به بازار كار و تالش
آماده مي كند .
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حجت االسالم
والمسلمین
محمد جوادزنجانی
امام جمعه موقت
حجه االسالم
والمسلمین عباسعلی
خزاعی

طبس

-1امروز مشکل اصلی جوانان معیشت و اشتغال است و این امر با
آموزش های مهارتی امکان پذیر است.
-2آموزش های فنی و حرفه ای یکی از بهترین راه های رسیدن به
اشتغال پایدار است.
-3فرهنگ مهارت آموزی را باید از کودکی به فرزندان خود بیاموزیم.

 -1آموزشهای فنی وحرفه ای میتواند به عنوان عاملی مهم در جهت
تحقق شعار مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای ایجاد اقتصادی
خراسان جنوبی  /پویا وفعال در سطح منطقه باشد.
-2یکی از تاکیدات اساسی دین مبین اسالم ترویج فرهنک کار
نهبندان
وتالش می باشد که فراگیری آموزشهای فنی وحرفه ای بهترین راه
ترویج این فرهنگ در بین عموم جامعه است.

-1امروزه یادداشتن مهارت الزمه زندگی است
حجه االسالم و
خراسان جنوبي -2 /ا توجه به پیشرفت های روزافزون در کشور ،هر ایرانی بایستی از
المسلمین حاج آقای
مهارت های فنی و حرفه ای حداقل یکی از آن ها را آموزش ببیند
سرايان
نجمی پور
تا در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران مثمر ثمر باشد.
حجت االسالم دکتر
رضایی

خراسان جنوبی/
بیرجند

-1آموزش های فنی و حرفه ای شرایط ایجاد اشتغال برای جوانان
در بخش خصوصی را فراهم کرده است.
-2باید به مباحث فنی و کارآفرینی توجه شود.
-3آموزش مهارتی افراد ،رکن اصلی ایجاد اشتغال است.

حجتاالسالم سید
علی حسینی

زنجان /خرمدره

-1وظیفه آموزش های فنی وحرفه ای خدمت به جامعه و خون
شهدا است.
-2فردی که به نان شب خود محتاج شود نمی تواند انقالب را به جهان
صادر کند و رفع این معضل با آموزشهای مهارتی میسر می گردد.
 -3روبج مهارت آموزی ضرورتی انکار ناپذیر است.

حجت االسالم و
المسلمین حاج آقا
طالبی

زنجان /قیدار

1آموزش های فنی و حرفه ای در رفع معضل بیکاری در جامعه وتوانمند سازی نیروی انسانی جایگاه ویژه ای دارد.
2آموزش های مهارتی در شرایط کنونی جامعه می تواند راهکاریجهت پایان دادن به مشکل اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی جامعه
باشد.

حجت االسالم و
المسلمین زاهدی

زنجان /ماهنشان

-1ضرورت ارائه طرح های کار آفرینی به وسیله مهارت آموختگان
در جامعه نمایان است.

حجت االسالم
والمسلمین سید
محمد شاهچراغی

سمنان /سمنان

-1هر چه از عمر انقالب می گذرد ارزش سازمان آموزش فنی و
حرفه ای کشور بیشتر می شود.
-2باید در حوزه مهارت آموزی به روستاها توجه بیشتری نمود.
-3این کار خدمت بسیار بزرگی است زیرا شما نیروهای ماهری را تربیت
می کنید که به کار و تالش جهت کسب روزی حالل می پردازند،
بنابراین شما نیروهای مقدسی را می سازید.
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قزوين

حجت االسالم
والمسلمين اسالمي

قزوين/تاكستان

در حقيقت آموزشهای فني و حرفه اي عناصر توليد را در جامعه
ارتقا مي بخشد.

آیت اله سیدیحیی
جعفری

کرمان/کرمان

-1جامعه امروز نیازمند نیروهای متخصص است.
-2پشت میز نشینی خطر امروز جامعه است.
-3آموزش فنی و حرفه ای منشا خیرات و برکات در جامعه است.
 -4یکی از مشکالت مهم جامعه اشتغال است.
 -5جوانان بیکار مراجعه کننده را به فنی و حرفه ای ارجاع خواهیم داد.

حجت االسالم
والمسلمينعباس
رمضانی

الزمه اشتغال جوانان آموزش مهارت مي باشد.

 -1بادیدن جوا نان کارآموز احساس شادابی می کنم
کرمان/رفسنجان
 -2امیدوارم که تمام افراد جامعه نسبت به این امر اهمیت قائل شوند.

حجت االسالم
والمسلمين دکتر
میثم طارم

کرمان/بردسیر

 -1آموزش رشته های فنی وحرفه ای می تواند مشکل اشتغال
مملکت را حل کند.
 -2مشکل اصلی مملکت مسئله اشتغال است.
-3یکی از علتهای این مشکل این است که فرهنگ کار در جامعه
حاکم نیست.
 -4یکی از اصلی ترین راههای رسیدن به اشتغال پایدار و مناسب،
کسب مهارت های فنی و حرفه ای است.
 -5در دنیای امروز مهارت آموزی از الزامات توسعه اقتصادی به
شمار می رود.
-6تمامی نماز گزاران برای بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای
دعوت به عمل آورد.

حجت االسالم
والمسلمين اکبر
افشارمنش

کرمان/کهنوج

آموزش های فنی و حرفه ای باید در روستاها گسترش یابد.

حجت االسالم
والمسلميناحمد
زارعی

کرمانشاه  /صحنه تالش مجموعه آموزش فنی و حرفه ای قابل ستایش است .

حجت االسالم
والمسلمین محمد طه
مهری

کرمانشاه /
گیالنغرب

الزمه حضور در عرصه های علمی و بین المللی اهمیت به فنی و
حرفه ای است .

آیت اله مصطفی
علما

کرمانشاه

امروز باید جوانان صاحب فن و حرفه را تربیت کنیم .
آموزش های فنی وحرفه بهترین راه مبارزه با معضل بیکاری در
جامعه است.

مالاحمد شسخی

کرمانشاه  /ثالث آموزش های مهارتی گامی مطمئن در جهت ایجاد اشتغال ،توسعه
و خودکفایی است.
و باباجانی

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

حجت االسالم
والمسلمين باريك
بين امام جمعه
موقت قزوين
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ماموستا مالقادر قادری

کرمانشاه  /پاوه

فقدان مهارت آموزی آفت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی است.

حجت االسالم و
المسلمین حسینی

کهکیلوله و بویر
احمد /یاسوج

-1کاری که مجموعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام می دهند،
کاری مقدس است.
 -2بیکاری ناشی از نداشتن مهارت و تخصص است.

حجت االسالم
والمسلمین شاعری

گلستان/کردکوی

خالقیت ،نو آوری و کارآفرینی نیازمند علم و عمل است.

حجت االسالم
والمسلمین قاسمی

گلستان/فاضل آباد

یکی از عواملی که باعث عزت،عظمت و کرامت انسانی و شکل گیری زندگی
فردی و اجتماعی می گردد فرا گرفتن مهارت آموزی است.

حجت االسالم
والمسلمین حسینیان

گلستان/آزادشهر

برای اشتغال پایدار باید زمینه آن را در حرفه آموزی فراهم نمود .و بهترین راه
آن کسب مهارت در فنی و حرفه ای است.

حجت االسالم
والمسلمين کشیری

گلستان /کالله

جوانان برای اشتغال پایدار در مراکز آموزش فنی و حرفه ای آموزش ببینند.

حجت االسالم
والمسلمين سید حسین
حسینی

گلستان /مینودشت

تالش شما برای آموزش جوانان امر خداپسندانه ای است که باید روز به روز
گسترش یابد.

حجت االسالم والمسلمين
سیدمحمدباقرموسوی

گلستان /گالیکش

همه بايد در ترويج مسائل مورد نياز جامعه اسالمي خصوصا امر مهارت آموزي
كوشا باشيم.

حجت االسالم والمسلمین
حسینی

مرکزی /خمین

-1آموزش های کاربردی برای ایجاد اشتغال الزم است آموزش فنی و حرفه ای
دراین زمینه خوب عمل کرده است.
-2یکی از مزیت های آموزش های فنی و حرفه ای بحث آموزش مبنی بر اشتغال
است که نیاز اساسی کشور می باشد که حتی دانشگاه ها و دانشجو نیز به آن نیاز
دارد.
-3خدا را شکر که چنین مراکز توانمندی وجود دارد و افراد را برای انجام کار
آماده می کند و این کار بسیار پر ثمر و مفید است.

حجت االسالم
والمسلمین خاتمی نژاد

مرکزی /آشتیان

-1آموزش های فنی و حرفه ای در راستای منویات مقام معظم رهبری(مدظله
العالی) و سیاست اقتصاد مقاومتی قدم برمی دارد.
-2توفیق در تمامی زمینه های کاری نیازمند به فراگرفتن آموزش های مرتبط با
آن شغل است.
-3امروزه ما شاهد پیشرفت های خوبی از سوی جوانان کشورمان در مسابقات ملی
مهارت در سطح جهان هستیم.
-4در بحث اقتصاد مقاومتی توجه به آموزش های فنی وحرفه ای و فراگیری
مهارت یک ضرورت است.
-5جوانان برای تأمین آینده خود باید کار را به خوبی فراگیرند که این امر با
آموزش امکان پذیر است.
-6توجه به بازار کار و رشته های نوظهور در سازمان آموزش فنی وحرفه ای
کشور نباید فراموش شود.

حضرت آیت اهلل غیاث
الدین طه محمدی

همدان /همدان

آیت اهلل اعرافی

یزد  -میبد

-1آموزش فنی و حرفه ای زاینده رود خیر و برکت است.
-2آموزش فنی و حرفه ای از واجب ترین واجبات نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران است.
-3مسئولیت فنی و حرفه ای یک مسئولیت اورژانسی است و مسئولین باید در
این حوزه دلسوزانه کار کنند.
-1یکی از راههای ارتقاء مشاغل وتوسعه کار آفرینی توجه به آموزشهای فنی
وحرفه ای است.
-2آموزشهای فنی وحرفه ای در مراکز تحصیالت تکمیلی وآموزش وپرورش
نقش مهمی را ایفا می کند
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نام ونام خانوادگی
استاندار

استان/شهرستان

اهم سخنرانی ها

محمدتقی پاکزاد
(معاون توسعه
مدیریت و منابع
ا نسانی )

آذربایجان
شرقی

 -1امروز کشورمان نیازمند توسعه بیش از گذشته در عرصه های مختلف
است و این امر فقط با ارتقای مهارت و همچنین دستیابی به فناوری های
نوین ممکن است.
 -2آموزش فنی و حرفه ای با حرکت جهادی طی سال های اخیر جایگاه
آذربایجان شرقی را تعالی داده است.

فرخ مسجدی
(معاون برنامه ریزی)

آذربایجان
شرقی

مراکز آموزش فنی و حرفه ای انگیزه مهارت آموزان را بیشتر کرده و عالوه
بر کمک به رفع معضل بیکاری به توسعه استان ها از جمله آذربایجان شرقی
نیز کمک شایانی می کند.

قربانعلی سعادت

آذربایجان
غربی

-1آموزش های فنی و حرفه ای ،حل معضل بیکاری را تسریع می کند.
-2باید برنامه های خاص و ویژه ای برای ارائه آموزش های مهارتی به
متقاضیان کار در استان انجام گیرد تا از این طریق ،روند اشتغال در استان با
استفاده از مهارت های آموخته شده سرعت بیشتری پیدا کند.
-3توسعه مهارت آموزی نیازمند تغییر در تعریف فرهنگ اشتغال در جامعه
از پشت میزنشینی و شغل های اداری به شغل های مهارتی و تولیدی است
که می تواند شتاب بهتری به موضوع اشتغال بدهد.

استاندار ایالم

ایالم

با ارائه آموزش هاي مهارتي و تربيت نيروي كار ماهر نهضت اشتغال زايي
در استان صورت گيرد .

علیرضا رشیدیان

آموزش فنی وحرفه ای کشور باید متناسب با نیازهای تخصصی بازار کار ،نیروی
خراسان رضوی
انسانیماهرتربیتکندوبهدانشآموختگانآکادمیکمهارتبیاموزد.

مهندس وجه اله
خدمتگزار

-1نيروي انساني براي تأثيرگذاري بر فرآيند توسعه ،نيازمند آموزش در
سطوح و ابعاد مختلف است.
-2آموزش هاي مهارتي به دليل توانمندسازي نيروي انساني و ارتقاي
توانمندي هاي آنها مهمترین رکن برنامه هاي توسعه می باشد.
خراسان جنوبی
-3آموزش مهارتی افراد ،رکن اصلی اقتصاد مقاومتی در تولید و بهره وری
و زیر بنای اقتصاد مقاومتی می باشد.
-4آموزش های فنی و حرفه ای به روز و متناسب با بازار کار راهگشای
بالفعلنمودنپتانسیلهایصنعتیومعدنیاستانوایجاداشتغالاست.

جمشید انصاری

زنجان/زنجان

 -1ضرورت تقویت آموزشهای بازار محور
 -2توسعه اشتغال نیازمند توجه جدی به مقوله آموزش های فنی و
حرفه ای است.
-3آموزش های فنی و حرفه ای باید در بستر مناسب و هدفمند در جامعه
رشد پیدا کند تا فارغ التحصیالن دانشگاهی بتوانند در بازار کار جذب
شوند.

محمد وکیلی

سمنان

-1با بهره برداری از معادن غنی استان سمنان مشکل اشتغال در برخی از این
مناطق حل می شود و در این زمینه باید آموزش فنی و حرفه ای وارد شود.

 -2آموزش فنی و حرفه ای باید آموزش های الزم را به جوانان ارائه کند تا
بتوان نیروی کار واحدهای تولیدی و معدنی منطقه را تأمین نمود.

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393
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مرتضي روزبه

قزوين

عبور از بحران اشتغال نيازمند اتكاي بيشتر به آموزش هاي فني و حرفه
اي است.

عبدالمحمد زاهدی

کردستان

 -1آموزش های فنی و حرفه ای در راستای تحقق ایجاد اشتغال مولد
و پایدار و ارائه آموزش های منطبق بر نیاز جامعه رتبه اول را داراست.
 -2آموزش هایی که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ارائه داده می شود
باید منطبق بر نیاز بازار کار و توانمندی های منطقه ای باشد.
 -3اگر آموزش ها مبتنی و منطبق بر نیاز بازارکار باشد و نسبت به
مهارت آموزی افراد جامعه اقدام شود ،اشتغال مولد و پایدار را به
ارمغان می آورد.
 -4اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان به توفیقات خوبی
دست یافته است .
 -5از تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی استان در جهت همکاری
با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان دعوت می کنیم.

علیرضا رزم حسینی

ابراهیم رضایی

دکتر موسی خادمی

کرمان

کرمانشاه

 -1علما باید بگویند کارآفرینی و خلق ثروت ،مقدس است و
کارآفرینی و سرمایه گذاری به یک فرهنگ عبادی تبدیل شود.
 -2هر کس دنبال کارآفرینی و سرمایه گذاری باشد یک مجاهد
اقتصادی است.
-3این فرهنگ را باید ترویج دهیم که بیکاری مذمت است و یارانه
گرفتن عزت نیست.
 -1آموزشهای فنی و حرفه ای به انجام اصولی کارها کمک می کند .
 -2تنها راه حل ایجاد اشتغال در استان اهمیت به آموزش های فنی و
حرفه ای است.
-3توسعه و ترویج مراکز آموزش فنی وحرفه ای هزینه نیست بلکه
سرمایه گذاری می باشد.
-4تربیت نیروی متخصص و مورد نیاز بازار کار راهگشای اشتغال
است.
-5تربیت افراد در حرفه های مختلف و شناسایی بازارهای زودبازده در
رشد اقتصادی اثرتعیین کننده ای دارد .

کهگیلویه و
 -1پایه توسعه و اشتغال پایدار در جامعه آموزش ها ی فنی و حرفه ای
و مهارت آموزی است.
بویراحمد/
شهرستان بویراحمد 2-توجه جدی مسوولین استان به آموزش های فنی و حرفه ای

حسن صادقلو

گلستان

-1نهادینه سازی فرهنگ مهارت آموزی مهمترین رسالت آموزش
فنی وحرفه ای است.
-2بهبود شرایط اقتصادی خانوار از طریق افزایش درآمد ،در قالب
مهارت آموزی تک تک افراد خانواده محقق خواهد شد.
-3آموزش فنی و حرفه ای حلقه مفقوده در توسعه اشتغال پایدار
جوانان است.

محمد حسین مقیمی

مرکزی

-1امروز حمایت از آموزش های فنی وحرفه ای یک ضرورت اجتناب
ناپذیر است.
-2ارائه آموزش های مهارتی به اقشار مختلف مردمی علی الخصوص
جوانان می تواند تا حد زیادی در کاهش بیکاری موثر باشد.
-3اختصاص هر هزینه ای برای آموزش در مراکز آموزش فنی
وحرفه ای یک سرمایه گذاری بوده و در آینده ثمر آفرین خواهد شد.
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نام ونام خانوادگی
فرماندار

استان/شهرستان

اهم سخنرانی ها

رحیم شهرتی فر

آذربایجان شرقی/
تبریز

-1کسب مهارت و فناوری های روز مهمترین نیاز جامعه برای
توسعه است .
-2مراکزآموزش فنی و حرفه ای با آموزش دانش و مهارت به
جوانان عالوه بر کاهش بیکاری و ایجاد شغل ،می تواند در تحقق
حماسه اقتصادی نیز موثر باشد.
 -3ضرورت کسب مهارت و فناوری توسط فارغ التحصیالن
دانشگاهی به منظور افزایش بهره وری و توان انها در مراکز
صنعتی و تولیدی.
 -4امروز تحول شگرفی در زمینه آموزش فنی و حرفه ای روی
داده است  .بزرگترین دغدغه مسووالن و مردم بیکاری جوانان
است.

ابراهیم فریادخواه

آذربایجان شرقی/
هوراند

كار و كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان شهرستان از
اولويت هاي مركز آموزش فني و حرفه اي می باشد .

عابدی

آذربایجان شرقی/
سراب

علیخانی

آذربایجان شرقی/
اسکو

رضا صدیقی

مهارت آموزی نیاز ضروری کشور می باشد.
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقای مهارت جوانان از
وظایف اصلی مراکزآموزش فنی و حرفه ای می باشد .

مراکز آموزش فنی و حرفه ای در اشتغال زایی و کارآفرینی در
آذربایجان شرقی/اهر
وضعیت کنونی حائز اهمیت می باشند.
 -1هر چه نیروی انسانی ،ماهر و متخصص باشد بازدهی تولید و
خدمات باالتر می رود.
 -2نیروی انسانی ماهر از سرمایه های اصلی کشور است.
 -3نیروی انسانی ماهر از هدر رفت منابع و سرمایه جلوگیری می کند.

عالیی

اردبیل/گرمی

فضل اله كفيل

اصفهان  /اصفهان

موضوع اصلي كشور در حال حاضر اشتغال است.

مهدي سليماني

اصفهان  /مباركه

بايد از ظرفيت هاي خوب آموزشي مركز آموزش فني و حرفه اي
مباركه براي كمك به صنعت فوالد استفاده كرد

مظفر نجفي

اصفهان  /نايين

نقش مركز آموزش فني وحرفه اي شهرستان در بومي سازي
آموزش هاي منجر به اشتغال حائز اهميت است

سيروس محمودي اصفهان  /نجف آباد مشكل شغلي جامعه را تهديد نمي كند ،مشكل اصلي عدم مهارت
كافي جوانان است .
حامد منيري

اصفهان  /سميرم

در سال جاري بخش عمده اي از تسهيالت اشتغال زا به مهارت
آموختگان مراكز آموزش فني و حرفه اي پرداخت مي گردد .

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393
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محسن سجاد

اصفهان  /شهرستان
لنجان

در حال حاضر ايجاد اشتغال از اولويت هاي اصلي كشور محسوب مي شود و
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي ايجاد فرهنگ كارآفريني و
تربيت نيروي انساني ماهر نقش اساسي و ارزنده اي ايفا مي نمايد.

سيدرضا عقدايي

اصفهان  /شهرضا

نگراني اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهي در كشوربرضرورت توجه به آموزش هاي
فني وحرفه اي را تأكيد مي نمايد.

محسن سجاد

اصفهان  /شهرستان
لنجان

علي اكبر رضايي

اصفهان  /آران و
بيدگل

فرماندار

ایالم/ایوان

فرماندار

ایالم/آبدانان

غالمرضا مهرجو

بوشهر/شهرستان
دشتی

مهدی فرجامی

خراسان جنوبی/

در حال حاضر ايجاد اشتغال از اولويت هاي اصلي كشور محسوب مي شود و
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي ايجاد فرهنگ كارآفريني و
تربيت نيروي انساني ماهر نقش اساسي و ارزنده اي ايفا مي نمايد.
آموزش هاي فني و حرفه اي موجب توانمندسازي جوانان بوده و لزوم سرمايه
گذاري نامحدود در آن مورد تاكيد است .
 كار و كارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان از اولويت مركز آموزشفني و حرفه اي می باشد
مهارت های فنی وحرفه ای زمینه ساز ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار
می باشد.
 -1شهرستان دشتی دارای پتانسیل های فراوانی در بخش های مختلف است و
باید با به فعلیت در آوردن این ظرفیت ها در راستای ایجاد اشتغال مولد گام بر
داریم که این امر مستلزم آموزش مهارت ها است.
-2آموزش های ارائه شده توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر در
سطح شهرستان باید متناسب با نیاز بازار کار باشد.
-1قبل از شروع کالس های آموزشی در مورد شناخت کار آفرینی و کاربرد

فرد

محمد کریمی

خوسف

خراسان جنوبي /
سرايان

آن در بازار کار .
-2برگزاری کالس های اوقات فراغت در تابستان .
-3برگزاری دوره های کساورزی در روستاهای پر جمعیت .
-1کارآفرینی الزمه یک کشور پیشرفته است
-2تمامی افراد خانواده بایستی ازآموزش های فنی و حرفه ای بهره ببرند تا در
بخش مشاغل خانگی هر خانواده به یک کارگاه کوچک تولیدی تبدیل شود.
-1هرچه سطح مهارت در جامعه باال رود کارآفرینی و اشتغال بهتر فراهم می شود.
 -2همه ما رسالت بزرگ و مهمی در خصوص اشتغال و هدف گذاری برای

سید جالل هاشمی

طبس

تامین معیشت جوانان داریم که در این خصوص فنی و حرفه ای با توجه به
رسالت آموزشی خود نقش بزرگ و مهمی می تواند ایفا کند.
 -3آموزش مهارتی باید برای تمام اقشار جامعه با هر وضعیت جسمانی باشد تا
هیچ فردی از حق آموزش و اشتغال محروم نگردد.
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توسعه داده و دانش را ارتقا دهیم .همچنین در نگرش تغییر ایجاد

کنیم.

-2افزایش توانمندی ،خالقیت و به کارگیری دانایی و دانش از

مهندس رجبی
مقدم

خراسان جنوبی/
فردوس

حسین شرافتی

خراسان جنوبی
شهرستان قاین

حسین حاج بگلو/
محمد مهدی
عظیمی

خراسان جنوبی /
نهبندان

-1استفاده مردم شهرستان علی الخصوص روستائیان از مزایای بیمه
کارگران صنعت ساختمان و بافنده گان فرش و صنایع دستی باید
مورد توجه قرار گیرد.
-2آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان ابزاری کارآمد در جهت
رفع مشکل بیکاری جوانان منطقه باید مورد استفاده قرار گیرد.
-3انجام یک کار هنگامی ارزش پیدا می کند که عالوه بر عنصر
دانش عنصر مهارت را نیز در برداشته باشد و آموزش های فنی
وحرفه ای این قابلیت را دارند که افراد را عالوه بر عنصر دانش به
بازوی توانمند مهارت نیز مجهز سازند

حسین شرافتی راد

خراسان جنوبی/
قائنات

-1نهادینه کردن فرهنگ مهارتآموزی در میان خانوادهها و جامعه از
مهمترین وظایف و رسالت دستگاههای اجرایی و مسووالن امر است.
-2آموزشهای فنی و حرفهای باید متناسب با اقلیم هر منطقه و شهرستان
در دستور کار قرار گیرد.
-3خانوادهها باید باور کنند که افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی
خانوار در قالب مهارتآموزی انواع آموزشهای فنی و حرفهای محقق
میشود.
-4مراکز آموزش فنی و حرفهای نقش و رسالت بسیار مهم و اثربخشی
در زمینه اشتغال و تولید برعهده دارد.
-5باید به آموزشهای این مراکز اهمیت و بها داده شود و خانوادهها از
این ظرفیتها و امکاناتی که دولتمردان بدون کمترین هزینه بسترش را
آماده کردهاند ،استفاده الزم و مفید را ببرند.

جمله عوامل مهم در مهارتآموزی است.

-3باید به این نوع آموزشها در جامعه توجه ویژهای داشته باشیم
چراکه توسعه جامعه در گرو رشد و توسعه نیروی انسانی است

و این امر نیز با آموزشهای مهارتی ،فنیوحرفهای بیشتر قابل

دستیابی است.

-1با توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای ،اشتغال تولید وکار آفرینی
برای مردم ایجاد خواهد شد

-2آموزشگهای فنی وحرفه ای بایدمتناسب با اقلیم هر منطقه باشد.

-3خانواده ها باید باور کنند که افزایش درآمد وبهبود شرایط

اقصادی خانوار در قالب مهارت آموزی انواع آموزشهای فنی
وحرفه ای محقق خواهد شد

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393
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-1افراد مجهز به آموزش های مهارتی در امر اشتغال موفق تر هستند.

ولی اله ایمانی

زنجان /ابهر

 -2باید کیفیت آموزش حرفه های فنی و حرفه ای را در مراکز ارتقا

داد.

 -3متاسفانه در ایران به آموزش های مهارتی کمتر توجه شده است.
-1اهمیت فنی وحرفه ای در کاهش معضل بیکاری بسیار موثر است.

جمشید بخشی

زنجان/

خرمدره

 -2تشکیل جلسات هم اندیشی فنی وحرفه ای ،کاریابی ها و صنایع ضروری است.

 -3لزوم ایجاد نمایشگاه دائمی در جوار مراکزآموزش فنی و حرفه ای
به چشم می خورد.

طاهری
دكتر حيدري

سمنان /گرمسار نقش آموزش های مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار بسیار سازنده است.
قزوين/تاكستان

مراكز فني و حرفه اي بايد خط شكن در عرصه هاي مختلف

صنعت،كشاورزي و اقتصاد باشند.

 -1نیروی انسانی ماهر بهترین سرمایه در راستای توسعه همه جانبه

محمد فالحی

کردستان /
شهرستان
مریوان

جامعه است.
-2آموزش های فنی و حرفه ای ضرورت جامعه است.

-3یکی از مهمترین وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
یاددهی و ارائه آموزش تجربی فعالیت های کاری جوانان و نوجوانان
است.

-1امیدوارم آموزش های مهارتی بیکاری را به شدت کاهش دهد.

حمیدمالنوری

کرمان/

رفسنجان

 -2افراد با کسب مهارت و آموزش های الزم برای خود شغل ایجاد

نمایند.

 -3ما به نیروهای فعال و کار خوب نیاز داریم تا جوانان آموزش دیده
وارد عرصه کار شوند.

سید محسن
صمدانی

کرم محمدی
جهانبخش حیدری

 -1آموزش کلیداشتغال است.

کرمان /کهنوج  -2بانک ها نباید به افزاد فاقد مهارت و گواهینامه فنی و حرفه ای
تسهیالت بدهند.

کرمانشاه /

اسالم آبادغرب
کرمانشاه /

سرپلذهاب

آموزش های فنی و حرفه ای باعث برون رفت از بیکاری می شود .
صرف بیشترین هزینه ها و اختصاص بودجه در آموزش فنی وحرفه ای

در حقیقت سرمایه گذاری برای فردای کشور و پیشرفت و توسعه
جامعه است.
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علیرضا ایزدی
یاور محمدی
پرویز ایده پور

عبدالرحیم رحیمی

الیاس هیوه چی

احمد تجری مفرد

محمد تقی قزلسفلی
حسن خسروی
اسرافیل وزیری

کنگاور
کرمانشاه /
سنقر
کرمانشاه /
هرسین
کرمانشاه  /پاوه
کهگیلویه و بویر
احمد گچساران
گلستان  /آق قال

گلستان /علی
آباد

گلستان  /کالله

فعالیت بین جوانان می شود .
آموزش های فنی و حرفه ای یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصاد
مقاومتی است.
فرهنگ کار و مهارت آموزی در شهرستان هرسین باید نهادینه شود.
آموزش های فنی و حرفه ای زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند .
 -1آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز جامعه و بازار کار باشد.
 -2ساماندهی آموزش های فنی و حرفه ای و ورود واقعی مهارت آموزی در دانشگاه
ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تلفیق علم و مهارت الزمه کار است.

یکی از سیاست ها و تدابیر خوب و قابل تقدیر مرکز آموزش فنی و حرفه
ای شهرستان انجام هدفمند نیازسنجی آموزشی و مهارتی روستایی بوده
است.
درنگ نکنید به این مراکز بیاییدوآموزش ببینید،ازکارلذت ببرید و برای
آینده مسیرخوب را انتخاب کنید.

گلستان/

آموزشهای فنی و حرفه ای می باید در راستای آموزش های ومحصول

گالیکش

محورباشد.

گلستان/

آموزش های فنی و حرفه ای درهمه حال و برای همه افراد جامعه مهیا و

مینودشت

در دسترس باشد.

سعید فائض پور

مرکزی /فرمهین

بهروز اردالن راد

مرکزی/تفرش

آموزش فنی و حرفه ای در راستای اشتغالزایی در این شهرستان سهم بسزایی
داشته است.
 -1خدمات آموزش فنی وحرفه ای مورد قبول جامعه است.
 -2اشتغال در جامعه مستلزم داشتن مهارت های فردی است.
-3آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز جامعه است.

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

حشمت اله عزیزی

کرمانشاه /

اهمیت به آموزش های فنی و حرفه ای باعث ایجاد انگیزه کار و
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ایجاد بازار فروش مناسب جهت محصوالت تولید شده توسط بانوان
یک ضرورت است.
-2امروزه آموزش های فنی وحرفه ای نقش بسزایی در ایجاد اشتغال
در حوزه بانوان دارد.
-3اعطای تسهیالت مناسب جهت آموزش دیدگان رشته قالی بافی و
محمود حسنی

مرکزی/آشتیان

دکتر بختیاری

مرکزی/اراک

علی تعالی

همدان /همدان

ورود بخش خصوصی یک نیاز است.
-4توسعه بیش از پیش آموزش های مهارتی و ارائه آن در همه
سطوح شهرستان یک ضرورت است.
-5تالش های آموزش فنی و حرفه ای کشور در جهت کاهش
بیکاری و ایجاد اشتغال و خود اشتغالی بی نظیر و اجتناب ناپذیر است.
-6فراگیر شدن آموزش های مهارتی کمک شایانی به بخش های
مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور می کند.
حمایت از آموزش های فنی وحرفه ای می تواند در کاهش بیکاری
بسیار موثر باشد.

آموزش های فنی و حرفه ای مکمل سرمایه گذاری هستند.

گزارش عملكرد
ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها
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استان آذربایجان شرقی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

طراحی و چاپ عملکرد سال92

انتشار عملکرد

صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

برنامه تولیدی

حضور مدیرکل استان در برنامه زنده

2

مصاحبه زنده

مصاحبه زنده ریاست سازمان

3

برنامه رادیویی

مصاحبه رادیویی با کارآموزان

4

مطبوعات

چاپ مقاله مدیرکل در روزنامه ها
وب سايت اداره كل
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

درج اخبار هفته مهارت

فعالیت های هفته مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

جشن مهارت

2

شرکت در نمازجمعه

3

گذرمهارتی

4

مسابقات ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی فرزندان کارکنان

5

نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه دولت ترور-جنایات اسراییل

گرامیداشت جشن مهارت با حضور خانواده های پرسنل
حضور همکاران در نماز جمعه
برگزاری کارگاه های گذر مهارتی در آموزشگاه های آزاد
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رديف

عنوان فعاليت

1

دیدار

2

برگزاری نشست

شرح فعاليت
دیدار مدیرکل دفتر رایزنان بازرگانی ایران
 نشست با رایزنان بازرگانی ایران -نشست روسای مراکز با مربیان

نشست کارگروه دانشگاه تبریز ،پارک علم و فناوری و سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با حضور دکتر مهر علیزاده
 -مدیران کل وزارت تابعه در اداره کل استان
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
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استان آذربایجان غربی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

چاپ بسته های تبلیغاتی

2

ارسال پیامک

3

بهسازی و زیبا سازی

 چاپ کتابچه ،بسته ها و اقالم تبلیغاتی و پخش در سطح استان به منظورمعرفی آموزش های فنی و حرفه ای
 چاپ بنر و پوستر  6مرداد و نصب در اداره کل ،مراکز آموزشی ،نماز جمعهو مبادی ورودی شهرستان ها
 تهیه کتابچه الکترونیکی راهنمای اداره کل و مراکز آموزشیارسال پیامک در سطح استان
بهسازی و زیبا سازی مراکز آموزشي
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری نشست

 نشست با تهيه كنندگان صدا و سيما درخصوص معرفي هفته ملي مهارت،انجام مصاحبه ها ،تهيه گزارشات خبري و مستند از كارگاه هاي مراكز
آموزشي
 نشست خبری با اصحاب رسانه به منظورتشریح عملکرد اداره کل در یکسال گذشته و سه ماهه نخست سال جاری و نیز تشریح برنامه های هفته
ملی مهارت

2

مصاحبه رادیویی

 مصاحبه مدیرکل با برنامه زنده "سالم یاشایش" رادیو ارومیه تشریح برنامه هفته ملی مهارت در برنامه تولیدی رادیویی خانواده تبريك  6مرداد از طريق برنامه صبگاهي "سالم یاشایش" رادیو ارومیه  2بار مصاحبه دكتر پرند با راديو "مهاباد" و تشريح برنامه هاي هفته مليمهارت در سطح ملي و استاني

3

برنامه های تلویزیونی

 تهيه برنامه يك ساعته با حضور مديركل و معاون آموزشي در برنامهويژه اي تحت عنوان “مهارت و توسعه”
 مصاحبه با برنامه تولیدی “سیمای خانواده “ و “ گونش “ مصاحبه مدیرکل با بخش خبری سیمای مرکز خوي ،ماكو و چالدران معرفی فعالیت های اداره کل استان در مرکز دارالفنون و خواهران ارومیهدر برنامه “اقتصاد و هنر “
 تهیه گزارش خبری مراکز سیمای استان از تمامی مراکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ها
 مصاحبه با كارآموز المپيادي و كارآفرين اداره كل و پخش از برنامه “ائوميز” تهيه ويژه برنامه ی یک ساعته هفته ملي مهارت و پخش از صدا و سیمایاستان
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5

درج اخبار در مطبوعات و
خبرگزاری ها

 درج اخبار و رویدادهای اداره کل و مراکز آموزشی در روزنامه های :محليو سراسري
 درج اخبار و رویدادهای هفته ملی مهارت در خبرگزاریهای  :جمهوریاسالمی ایران  ،مهر  -فارس  ،موج  ،ایسنا  ،تسنيم و وب سايت هاي خبري
استاني
 درج گزارش آگهی عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در روزنامه های:ایران ،همشهری ،آراز آذربایجان و هفته نامه های کوشا -تسنیم روح ،
دیلمقان
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

مدیریت وب سایت

2

درج اخبار

شرح فعاليت
مدیریت و پیگیری و به روز رسانی وب سایت اداره کل
درج اخبار و رویدادهای هفته ملی مهارت در وب سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری سمینار و
جشنواره

 برگزاری سمینار با موضوعیت اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی درتوسعه زيرساخت هاي استان
 برگزاری جشنواره مد و لباس ايالمي و ايراني با همكاري و مشاركت دستگاههاي ملي و استاني

2

برگزاری مراسم تجلیل

3

برگزاری نمایشگاه
و گذر مهارت

 برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای مراکز آموزشی در سطح استان برگزاری نمایشگاه گذر مهارت در مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفه ایخواهران مياندوآب ،بوكان ،مهاباد و اروميه

4

نماز جمعه

 شركت گسترده كاركنان اداره كل و مراكز آموزشي در راهپيمايي روزجهاني قدس و شركت در نمازجمعه  3مرداد ماه
 سخنرانی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان در نماز جمعه ارومیه -سخنرانی رؤسای مراکز آموزشی در نمازجمعه شهرستان ها

5

برگزاری مسابقه فرهنگی
و ورزشی

برگزاری مسابقه فرهنگی آداب روزه داران در بین کارکنان اداره کل و مراکزآموزشی و انتخاب  5نفر برگزیده
 برگزاری مسابقه ورزشی در بين كاركنان مراكز آموزشي و اهداي جوايزيبه برگزيدگان

 -برگزاری مراسم تجلیل از رؤسای مراکز ،مربیان و کارشناسان نمونه و...
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4

پخش تیزر و زیرنویس
آنونس

 تهیه و پخش تیزر جذب کارآموزان از مرکز سیمای شهرستان های ارومیهو مهاباد
 پخش آنونس رادیویی از صدای مراکز صدا و سیمای شهرستان های ارومیهو مهاباد
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

هماهنگي با شوراي
اطالع رساني استان

 هماهنگی برای درج شعارها و پيام هاي هفته ملي مهارت در سربرگنامه هاي اداري

2

دیدار با مقامات

3

بازدید مقامات و...

4

 دیدار مدیرکل ،معاونين و رؤسای ستادی با نماینده ولی فقیه واستاندار ارومیه
 ديدار رؤساي مراكز با مقامات شهرستاني بازدید فرمانداران ،بخشداران مرکزی ،رؤسای ادارات شهرستانی ونمایندگان مجلس از کارگاه های مراکز آموزشی
 -بازدید خانواده های کارآموزان از کارگاه های آموزشی

مشاركت آموزشگاه هاي آزاد در نصب بنر ،پرده و پالكارد تبريك 6
مشاركت آموزشگاههاي آزاد
مرداد ماه و هفته ملي مهارت
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

نصب بنر ،پالکارد و پوستر

نصب در سطح شهرستان ها ،مراکز و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

2

پخش پوستر مراکز در
نمازجمعه

در سطح استان

3

ارسال پیام کوتاه مدیران
دستگاه های اجرایی و کارکنان

در سطح استان

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

آگهی در روزنامه

روزنامه سراسری

2

خبر در خبرگزاری ها

خبرگزاری های مختلف

صدا و سيما و مطبوعات

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج خبر روزانه
هفته ملی مهارت

درج خبر روزانه هفته ملی مهارت در وب سایت اداره کل و پیک مهارت آنالین

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

تریبون آزاد

رؤسای کانون و انجمن های صنفی

2

برگزاری نمایشگاه

مرکز خواهران اردبیل

3

صعود به قله سبالن

همکاران اداره کل

4

گلباران مزار شهدای گمنام

در سطح استان اردبیل
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استان اردبیل
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

دیدار با نماینده اردبیل ،نیر ،سرعین
و نمین

2

دیدار با نماینده شهرستان گرمی

دیدار در شهرستان گرمی

3

دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش
استان

اداره کل آموزش و پرورش

4

دیدار با امام جمعه

5

دیدار با فرماندار

6

دیدار با معاون فرماندار

7

دیدار با امام جمعه

دیدار در بیمارستان امام خمینی اردبیل

در شهرستان های نیر و سرعین
در شهرستان های خلخال ،پارس آباد ،مشکین شهر ،نمین ،گرمی
در شهرستان اردبیل
نمین
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

انتشارات
تبلیغات

 نصب بنر درمحل درب ورودي اداره كل و سطح شهر نصب پوستر و استند در محوطه اداره كل و مراكز چاپ پيام تبريك نواري در روزنامه زاينده رود چاپ بروشورهاي اداره كل ،دانشگاه جامع علمي كاربردي و مراكز فني وحرفه اي
 نصب پالكارد در محل برگزاري نماز جمعه شهر اصفهان و شهرستان ها -توزيع هزار بسته پذيرايي به همراه تراكت در مركز نطنز

2

ارسال پيامك

ارسال پيامك به تمامي همكاران و مديران ستادي و استاني و ساير ارگان ها
در اداره كل و مراكز

3

بازديد همگاني

دعوت براي بازديد همگاني در مراكز اداره كل

4

شعارنويسي مهارتي

1

شعارنويسي مهارتي در مركز فني و حرفه اي نائين
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برنامه تلویزیونی

 برنامه تلويزيوني گفتگوي هفته با حضور مدير كل و ارتباط تلفني با ریاست سازمان برنامه زنده تلويزيوني صبح اصفهان -پخش گزارش تصويري از كارگاه هاي آموزشي از سيماي مركز اصفهان

2

مصاحبه راديويي

 مصاحبه راديويي ریاست سازمان به مناسبت هفته مهارت در تاریخ های  9و 13مردادماه
 برنامه راديويي زاويه با حضور مدير كل مصاحبه راديويي با مدير كل و كارآموزان در برنامه پرسان -نشست مدير كل با مسئولين خبرگزاري ايمنا

3

فعالیت های خبری و
مطبوعاتي

 برگزاری نشست مطبوعاتي مصاحبه خبري با مدير كل در نشست خبري درج اخبار هفته مهارت در خبرگزاري ها و روزنامه ها تبريك نواري روزنامه زاينده رود -گزارش خبري ششم مرداد

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

1

به روز رسانی سایت

شرح فعاليت
درج لوگو ،تصویر روز و اخبار هفته مهارت

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

استان اصفهان
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2

پيام هاي متحرك

3

گالري تصاوير

درج پيام هاي متحرك ويژه نامگذاري روزهاي هفته مهارت
درج تصاوير ويژه هفته مهارت در گالري تصاوير پورتال اداره كل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری همايش

 همايش مهارت آموزي و اقتصاد مقاومتي با حضور نماينده مردم اصفهان در مجلسشورای ،ریيس كميسيون فرهنگي مجلس و مديران آموزشگاه هاي آزاد استان
 -همايش زنان ،مهارت و اشتغال در مركز مباركه

2

برگزاری مراسم

 افتتاح اولين آموزشگاه مجازي فني و حرفه اي ایرانیانافتتاح گلخانه مركز آموزش فني و حرفه اي سميرم با حضور فرماندار حضور مديركل در مراسم نهمين جشنواره مطبوعات -مراسم تقدير از موسسين آموزشگاه هاي آزاد در نمايشگاه گذر مهارت

3

نمايشگاه و گذر مهارت

4

مراسم حضور در
نمازجمعه

 حضور مدير كل و كاركنان در نمازجمعه اصفهان سخنراني مديركل ويژه هفته مهارت در نمازجمعه -سخنراني ریيس مركز فريدونشهر در نمازجمعه

5

برگزاری مسابقات
فرهنگی و ورزشی

 مسابقه نقاشي در مركز فني و حرفه اي سميرم مسابقه دوچرخه سواري و پياده روي در مركز آران و بيدگل -مسابقه وبالگ نويسي آموزشگاه رايمند در مركز شهرضا

برپايي نمايشگاه گذر مهارت در ميدان امام اصفهان -برپايي نمايشگاه كتاب و نمايشگاه دستاوردهاي كارآموزان در مركز فريدونشهر

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

ديدار با مقامات

 ديدار با آيت اله العظمي مظاهري ،حجت االسالم و المسلمين سالك و مهندس فوالدگر ديدار مدير كل و مسئولين با ریيس شوراي شهر اصفهان ديدار با فرماندار و امام جمعه اصفهان ،نائين ،نجف آباد ،اردستان ،سمیرم ،مبارکه،لنجان ،شهرضا ،دهاقان و فريدونشهر

2

بازدید مقامات

 بازدید نماینده مجلس شهرستان های سمیرم ،مبارکه ،خميني شهر ،خوانسار وگلپايگان ،كاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای اسالمی
 -بازديد مدير كل از خبرگزاري ايمنا
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

فعالیت های تبلیغاتی

2

ارسال پیام کوتاه

 نصب بنر چاپ بروشور ،پوستر و تراکتارسال پیام تبریک و پیام روزانه براساس نامگذاری ایام هفته مهارت به جامعه
هدف
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

برنامه های تلویزیونی و
رادیویی

2

تعامل با روزنامه های
محلی و ملی

رديف

عنوان فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

شرح فعاليت
 حضور مدیرکل در برنامه اقتصادی تلویزیون” سایه روشن” و ارتباط زندهتلفنی با ریاست سازمان
 حضور مدیرکل در برنامه مانگ شو حضور مدیرکل در گزارش ویژه خبری ساعت  19:30دقیقه و ارائه گزارشعملکرد
 حضور کارشناسان در برنامه های ایالم و توسعه ،صبح بخیر ایالم ،عصربخیر ،گلبانک شبانه
 حضور مدیرکل در برنامه رادیویی رخدادهای هفته ارتباط زنده رادیویی ریاست سازمان در برنامه گلبانک شبانه رادیو ایالم برگزاری مسابقه در برنامه رادیویی عصر ایالم به مدت یک هفته با موضوعفنی و حرفه ای
 -چاپ اخبار و گزارش عملکرد در مطبوعات و سایت های خبری

وب سايت اداره كل
شرح فعاليت
به روز رسانی و درج اخبار از اقدامات مختلف در طول هفته مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری مراسم

شرح فعاليت
 برگزاری جشن بزرگ مهارت و تقدیراز کارآفرینان نمونه ،آموزشگاه هایآزاد ،مربیان نمونه ،روسای مراکز نمونه

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

استان ایالم

38
نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

2

نمایشگاه و گذر مهارت

3

مراسم نماز جمعه

حضور و سخنرانی پیش از خطبه ها در تمامی مراکز شهرستان ها و مرکز
استان

4

برنامه های فرهنگی

حضور در مزار شهدا

5

برنامه های ورزشی

صعود تیم منتخب عکاسی به قله دماوند ونصب پوسترمهارت بربام ایران

برگزاری نشست

برگزاری نمایشگاه و گذر مهارت

برگزاری نشست با مدیران آموزشگاه های آزاد

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

نشست و دیدار با
مقامات

شرح فعاليت
 دیدار و نشست با امام جمعه ،استاندار و شهردار ایالم جلسه با مدیرکل صدا و سیما ،صندوق مهر رضا ،مدیرعامل بانک تعاون و رفاه -جلسه با معاونین حوزه استانداری ایالم
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح
دسترسی گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
نصب بنر در سطح شهر

1

تبلیغات در سطح شهر

2

نصب پوستر در فضای داخلی
مراکز

3

مکاتبه با اتوبوسرانی

4

چاپ و توزیع تراکت و بروشور

5

سربرگ مکاتبات

نصب پوستر در فضای داخلی مراکز
مکاتبه با اتوبوسرانی برای نصب پوستر در اتوبوس های شهری
توزیع تراکت و بروشور برای استفاده عموم
ارسال نامه به استانداری درخصوص درج پیام در سربرگ مکاتبات
اداری

صدا و سيما و مطبوعات
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری نشست خبری

2

تهیه گزارش خبری

3

نشست با خانه مطبوعات

4

ارسال خبر

شرح فعاليت
دعوت از روزنامه های ملی و محلی
دعوت از صدا و سیمای استان البرز در مراکز
نشست با خانه مطبوعات استان در هفته ملی مهارت
ارسال اخبار به خبرگزاری ها و جراید
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

درج اخبار

شرح فعاليت
درج اخبار هفته ملی مهارت در وب سایت اداره کل و
پایگاه خبری مهارت آنالین
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

سخنرانی در نماز جمعه

سخنرانی مدیرکل به مناسبت هفته ملی مهارت
در نماز جمعه شهرستان کرج

2

برگزاری نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای فنی و حرفه ای

3

برگزاری مسابقات ورزشی

برگزاری مسابقات ورزشی در مراکز

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

بازدید نمایندگان مجلس

افتتاح آزمایشگاه الکترونیک و هیدرولیک پنوماتیک و سالن آزمون
الکترونیکی اداره کل

2

بازدید فرماندار ساوجبالغ

بازدید فرماندار شهرستان ساوجبالغ از مرکز هشتگرد

3

بازدید دانش آموزان

4

مکاتبه برای دیدار و بازدید
مقامات

بازدید دانش آموزان از کارگاه های مراکز
مکاتبه با استانداری و دفتر نماینده ولی فقیه درخصوص درخواست
وقت دیدار
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گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

1

چاپ و انتشارات

2

نصب پرتابل در سطح شهر

3
4

نصب پوستر
ارسال پیامک

5
6
7

8

 چاپ  4عنوان تراکت چاپ بروشور معرفی مراکز چاپ کارت های اطالع رسانی معرفی حوزه های خدمات آزمون ،مشاغلخانگی و معرفی آموزشگاه های آزاد
 چاپ بنر و نصب در اداره کل ،مراکز و ستاد نماز جمعه چاپ اقالم تبلیغاتی شامل :دفترچه ،خودکار ،فولدر و خط کشدر بوشهر و مراکز شهرستان
نصب در اداره کل و ارسال به مراکز و دیگر دستگاه ها و آموزشگاه های آزاد
ارسال پیامک به پرسنل ،آموزشگاه های آزاد و عموم مردم

هماهنگی با شورای اطالع رسانی
استانداری جهت درج جمالت در
سربرگ مکاتبات اداری

ارسال نامه و جمالت

درج جمالت در سربرگ مکاتبات
اداری اداره کل و مراکز

استفاده از جمالت در سربرگ مکاتبات اداره کل

برپایی نمایشگاه دستاوردهای
کارآموزان مرکز خواهران آموزش
فنی و حرفهای دشتستان

نمایشگاه با همکاری تعدادی از آموزشگاههای آزاد این شهرستان در محل
مرکز خواهران برگزار شد.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای
کارآموزان مرکز خواهران آموزش
فنی و حرفهای بوشهر

این نمایشگاه به مدت سه روز در حرفه های مرصع کار ،سوخت نگار چوب،
کیف دوزی ،ویترای و سرمه دوز از  11لغایت  13مرداد ماه برگزار شد.

رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری نشست خبری و
مطبوعاتی

2

پخش تیزر و زیرنویس

3

درج اخبار در خبرگزاری ها،
مطبوعات محلی و
وب سایت های استانی

صدا و سيما و مطبوعات

شرح فعاليت

 نشست مطبوعاتی سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتستان نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای با خبرگزاری ها و وب سایت های استانیایرنا ،فارس ،تسنیم و جنوب پرس
 نشست خبری رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه با خبرگزاری ایرناپخش  3نوبت تیزر و  12نوبت زیرنویس درسیمای مرکز بوشهر
خبرگزاری های :ایرنا -تسنیم – فارس-مهر
نشریات :مردم جنوب -نخل جنوب – صدای بوشهر -صدای بندر -روزنامه امتیاز
وب سایت های استانی :جنوب پرس -مردم جنوب-ب -استانداری -بوشهر نیوز-
لیمر -نیویدار
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4

حضور در برنامه های
تلویزیونی و رادیویی

5

هماهنگی برای تهیه
گزارش خبری

رديف

عنوان فعاليت

1

به روز رسانی وب سایت
اداره کل

 حضور مدیرکل در برنامه رادیویی مردم و مسئوالن ،سی مو سی تو و بیانبرنامه های اجرا شده هفته مهارت و پاسخگویی به سواالت مردم
 حضور کارشناس اداره کل در برنامه رادیویی سرای مهر و توضیح درخصوصمشاغل خانگی و پاسخگویی به سواالت مردم
 هماهنگی برای مصاحبه روسای مراکز با رادیو بوشهر پخش گزارش های خبری از سیمای مرکز بوشهر درباره برنامه های برگزار شدهدر هفته مهارت
 پخش گزارش از مرکز خواهران بوشهر ،دشتستان ،گناوه و مرکز شماره  3دربرنامه شونشینی

وب سايت اداره كل

شرح فعاليت

درج متن متحرک ،تصویر مرتبط ،خبر و گزارش تصویری از سمینار و گذر
مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
رديف
1

عنوان فعاليت
برنامه های فرهنگی

2

برنامه های آموزشی و
گذر مهارت

3

نشست ها و همایش ها

برگزاري سمينار و مراسم

شرح فعاليت

غبارروبی گلزار شهدا توسط پرسنل مراکز آموزش فنی وحرفه ایشهرستان گناوه و تنگستان با حضور مقامات
برپایی ایستگاه صلواتی مرکز  9دشتیتقدیر از فعاالن فرهنگی مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتستان افتتاح کارگاه آموزشی AUTOCADدر مرکز آموزش فنی و حرفه ایتنگستان
 برگزاری سمینار نقش آموزش های مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی برگزاری مسابقه طراحی گرافیک در رشته های طراحی با نرم افزار 3DMAXو PHOTOSHOP
 برپایی« گذر مهارت » در مرکز سنجش و ارزشیابی مهارت بوشهر بهمدت  3روز
 تعامل با فرماندهی دریابانی گناوه برای آموزش عملی  50نفر کارآموزمرکز گناوه در رشته تعمیر موتورهای دیزل دریایی
 نشست بررسی آثار مخرب ماهواره بر خانواده و جامعه در مرکز آموزشفنی و حرفه ای دشتستان
 همایش مشترك « بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی » با رويكردآموزش فني و حرفه اي و اشتغال در مركز آموزش فني و حرفه اي
كنگان
 نشست مشترک مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنگستان با ادارهبهزیستی با هدف بررسی ظرفیتهای آموزشی و مهارتآموزی در
راستای توانمندسازی معلوالن و مددجویان
 نشست مرکز آموزش فنی وحرفه ای گناوه با حفاظت محیط زیستاین شهرستان
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5

برگزاری مسابقات ورزشی

6

شرکت در نماز جمعه

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط

رديف

عنوان فعاليت

1

انعقاد قرارداد همکاری

2

برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های والیبال و پینگ پنگ بینکارآموزان و کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی
برگزاری مسابقه پرتاب دارت ویژه خواهران و برادران در مرکز شماره 2برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ایاستان بوشهر
برگزاری مسابقه طناب کشی تیم های اداره کل و مرکز شماره 3حضور مدیرکل و کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استانبوشهر و مراکز دشتی و تنگستان در نماز جمعه و برپایی ایستگاه صلواتی

دیدار و بازدید مقامات

شرح فعاليت

انعقاد قرارداد همکاری فی ما بین اداره کل آموزش فنی و
حرفه ای و هیات فوتبال استان بوشهر
دیدار جمعی از کارکنان مرکز آموزش فنی و حرفه ایدشتستان با امام جمعه برازجان
 بازدید امام جمعه اهرم از مرکز تنگستان بازدید فرماندار ،امام جمعه و دانشجویان دانشگاه هایخورموج از مرکز آموزش فنی و حرفه ای دشتی
 دیدار و نشست با فرماندار دیلم ،دشتستان و دیر بازدید پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای گناوه ازمجتمع توانبخشی گل های آسمانی
 بازدید رییس اداره ورزش وجوانان و مسئول آموزشفرماندهی دریابانی گناوه از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش
فنی و حرفه ای گناوه
 -دیدار و نشست رییس مرکز تنگستان با دهیاران

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

4

برگزاری مراسم و جشن
هفته مهارت

برگزاری جشن باحضورکارکنان ،مربیان ،کارآموزان و آموزشگاه هایآزاد
برگزاری مراسم در مرکز دیلم باحضور پرسنل و خانواده هایشان-تقدیر از برگزیدگان مسابقات ملی مهارت
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استان تهران
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

فعالیت های تبلیغاتی

 چاپ تراک تبلیغاتی همراه با شعار ترویج آموزش های فنی و حرفه ایو ارسال به دستگاه های اجرایی
 طراحی فایل  EXEو  PPTعملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ایاستان تهران در قالب لوح فشرده در  1000نسخه و ارسال به کلیه
مدیران ارشد استان  ،دستگاه های اجرایی استان و توزیع در مراسم
تجلیل و مراسم گلباران و نماز جمعه
 -نصب بیلبورد و بنر در سردر اداره کل و مراکز

2

بهسازي و زيباسازي

بهسازي و زيباسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي

3

ارسال پیام

رديف

عنوان فعاليت

1

ارسال پيام های مختلف به گروه هاي هدف
صدا و سيما و مطبوعات

1

هماهنگي جهت برگزاري
نشست با تهيه كنندگان
سازمان صدا و سيما

شرح فعاليت
 تهیه گزارش نمایشگاه وگذر مهارت پارک قیطریه مصاحبه تلویزیونی معاون وزیر در راستای کارآفرینی ،فرهنگ کار ومهارت آموزی در برنامه زنده "کافه سئوال" شبکه دو سیما
 مصاحبه تلویزیونی معاون وزیر در راستای مربی توانمندسازی و تولیدملی به ترویج آموزش های مهارتی در برنامه زنده "کافه سئوال" شبکه
دو سیما
 دو نوبت مصاحبه تلویزیونی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای تهران دربرنامه زنده "کافه سئوال" شبکه دو سیما
 مصاحبه زنده رادیویی مدیرکل در برنامه زنده"اقتصاد" در رادیو اقتصاد مصاحبه تلویزیونی مدیرکل و مسئولین شهرداری در اخبار 18:30شبکهتهران

2

برگزاري نشست مطبوعاتي

برگزاری جلسه نشست خبری مدیرکل و معاونین با اصحاب رسانه و
مطبوعات

3

ارسال اخبار به رسانه هاي
ارتباط جمعي

 درج اخبار در روزنامه رسالت ،آفرینش ،بازار کار ،ماهنامه خدمات پس ازفروش و  ...و خبرگزاری های واحد مرکزی خبر ،پایگاه جامع اطالع رسانی
صدا و سیما ،تسنیم،ایرنا ،فارس ،ایسنا ،باشگاه خبرنگاران جوان و ( ...لینک
اخبار کار شده در سایت استان)
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رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

به روز رسانی وب سایت اداره کل

بارگذاری روزانه اخبار و اقدامات انجام شده در هفته ملی مهارت
در وب سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

1

عنوان فعاليت

 برگزاری سمینار اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی در مرکز  9مشیریه برگزاری سمینار اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی در مرکز شهریار برگزاری دومین همایش بین المللی عکاسی در محل هتل المپیکبرگزاري سمينار و نشست  -برگزاری نشست تخصصی کارگروه اجتماعی مجلس شورای اسالمی در مرکز
هتلداری و گردشگری اقدسیه و برگزاری نمایشگاه همزمان
 برگزاری مراسم اختتامیه نخستین دوره آموزش های منجر به اشتغال ویژهخانواده زندانیان تهران

برگزاري مراسم تجليل

 برگزاری مراسم تجلیل از مربیان در سالن اجتماعات اداره کل تجلیل از نخبگان مهارتی در مرکز شماره  9مشیریه تجلیل از حامیان آموزش های فنی و حرفه ای در مرکز شماره  9مشیریه تجلیل از فعاالن برگزاری نمایشگاه و گذر مهارتی در سالن اجتماعات ادارهکل
 -مراسم تجلیل از خبرنگاران برتر در حوزه مهارت آموزی

نماز جمعه

 سخنرانی مدیرکل و رؤسای مراکز پاکدشت ،فیروزکوه و دماوند در نماز جمعهمورخ 92/5/10
 مالقات عمومی نمازگزاران با مسئوالن فنی و حرفه ایحضور کارکنان و توزیع بروشور و تراکت

برپايي نمايشگاه

 برگزاری نمایشگاه همراه با کارگاه های آموزش کپسولی (فشرده و کوتاهمدت) در بوستان قیطریه ،مراکز شماره  4پروین اعتصامی ،شماره  17شهرری،
شماره  9مشیریه ،رباط کریم ،پاکدشت ،شماره  6شهید رهبری کهریزک،
شماره  20رباط کریم ،فیروزکوه و پردیس

فعالیت های فرهنگی

 برگزاری مسابقه پیامکی ویژه کارکنان حضور کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران در سازمان انتقال خونو اهدای خون

2

3

4

5

شرح فعاليت

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

وب سايت اداره كل

46
نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

1

2
3

4

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

ديدار با مقامات

 دیدار جمعی از کارآفرینان برتر کشور با رییس مجمع تشخیص مصلحتنظام
 دیدار جمعی از کارکنان آموزش فنی و حرفه ای استان تهران با حضرتآیت اله جوادی آملی
 دیدار با استاندار ،فرمانداران و ائمه جمعه استان تهران دیدار با مدیران اجرایی ادارات کل استان تهران از مرکز تخصصیگردشگری و هتلداری اقدسیه

 بازدید نمایندگان مجلس ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،از مرکزتخصصی گردشگری و هتلداری اقدسیه
دعوت و بازدید مقامات و - ...بازدید ریاست سازمان از کارگاه های آموزشی محصول محور
 بازدید از معلوالن مهارتی توانبخشی رعد بازدید خانواده کارآموزان از کارگاه های آموزشی فرزندانشانانعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی فی مابین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
تهران و شرکت گروه پوشاک اریکا

مشاركت آموزشگاه هاي
آزاد

 همکاری در برگزاری نمایشگاه ها و گذرهای مهارتی در مکان های فوقالذکر
 همکاری در اجرایی شدن ترویج هفته کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای برنامه زنده "کافه سئوال" با حضور مدیرکل استان و معاون وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
طراحی ،چاپ و توزیع بروشور و تراکت در برنامه های اجرا شده ،ایستگاه های
صلواتی و سفر رییس جمهور

1

انتشارات و تبلیغات

2

زیباسازی مرکز

3

تعامل با آموزشگاه های
آزاد استان

استفاده از ظرفیت آموزشگاه های آزاد برای چاپ و نصب بنر و اقالم تبلیغی

تبلیغات محیطی

چاپ و نصب بنر و پوستر در موسسات آموزشی و اصناف و اماکن عمومی

4
5

پیام کوتاه

نظافت ،تزئین و زیبا سازی مراکز

ارسال  46مورد پیامک
صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

ارسال برنامه ها برای رسانه ها

ارسال اسامی کارآفرینان ،مدال آوران المپیاد مهارت برای مصاحبه در
صدا و سیمای استان

2

مصاحبه تلویزیونی و رادیویی

 مصاحبه ریاست سازمان دکتر پرند با صدا و سیمای استان به مناسبتهفته مهارت و تبیین برنامه های سازمان
 مصاحبه مدیرکل با صدا و سیمای شبکه استانی مصاحبه تلویزیونی مدیرکل استان با واحد خبر مصاحبه رادیویی معاون آموزش ،رییس آموزشگاه های آزاد و رییسمرکز شهرکرد
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

ارتقا و به روزرسانی سایت و پیک مهارت

2

درج اخبار هفته مهارت

شرح فعاليت
رفع مشکالت ساختاری سایت با ایجاد بخش های ویژه
درج و ارسال  35خبر مرتبط با هفته ملی مهارت

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

استان چهارمحال و بختیاری
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
رديف

1
2

عنوان فعاليت

مراسم تجلیل

 دیدار و تجلیل از پیشکسوتان با تجربه ی در بخش خصوصی به منظوربهره مندی از تجارب ایشان
 تقدیر و تجدید میثاق با شهدا و خانواده های آنان -شرکت در آیین استقبال از رییس جمهور و هیأت دولت در سفر به استان

افتتاح مرکز

آغاز به کار مرکز سیار جونقان به مناسبت هفته مهارت

بازدید و دیدار
3

4

نشست با مقامات

5

فعالیت های فرهنگی و
ورزشی

6

7
8

شرح فعاليت

شرکت در نمازجمعه

برگزاری جلسه
برپایی نمایشگاه و گذر
مهارتی

 دیدار رییس مرکز و کارکنان با امام جمعه فارسان بازدید از موزه دفاع مقدس بازدید از کارخانه شیر پگاه در معیت وزیر بازدید از آموزشگاه های آزاد و بررسی امکانات آموزشی بازدید رییس اداره جهاد کشاورزی اردل بازدید فرماندار و جمعی از مدیران از مرکز فارسان بازدید امام جمعه سامان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای سامان بازدید مدیرکل و معاونان از مراکز آموزشی شهرستان ها بازدید همگانی در هفته مهارت از مرکز بروجن بازدید فرماندار سامان ،فارسان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید رییس دانشگاه پیام نور اردل از مرکز آموزش فنی و حرفه اینشست با وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سفر ریاست محترم
جمهور و هیأت دولت به استان
 برپایی ایستگاه صلواتی در هفته مهارت با همکاری آموزشگاه آزاد و مرکزشهرکرد و اداره کل
 دیدار دوستانه بین تیم منتخب اداره کل و تیم کارآموزان مرکز شهرکرد برگزاری مسابقه شنا و طناب کشی بین همکاران و فرزندان آن ها تبیین برنامه های هفته مهارت ،معرفی روز شمار حضور هماهنگ کارکنان اداره کل و مرکز شهرکرد و فارسان در نماز جمعه سخنرانی رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان اردل در سخنانپیش از خطبه های نماز جمعه
 برگزاری جلسه معارف به میزبانی اداره کل فنی و حرفه ای استان در هفتهمعارف
 برگزاری جلسات ستاد بزرگداشت هفته مهارت برپایی گذر مهارتی در پارک بانوان شهرکرد -برپائی نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان جونقان در هفته مهارت
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رديف

1

2

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

نشست ها و دیدارها

 نشست مدیرکل با وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برای ارائه راهکارهایتوسعه آموزش مهارتی در استان و تبیین برنامه ها
 نشست مدیر با استاندار و معاون سیاسی امنیتی ،معاون هماهنگی امورعمرانی ،معاون منابع انسانی و معاون پشتیبانی استاندار
 نشست مدیرکل با فرماندار شهرکرد ،مدیر عامل صندوق مهر امام رضا(ع)،مدیرکل صدا و سیما ،رییس اقتصاد دارایی ،رییس دادگستری ،مدیرکل
بازرسی ،مدیرکل دیوان محاسبات ،مسئولین کاریابی ها ،دهیاران شهرستان
شهرکرد ،فرماندار بروجن ،امام جمعه وبخشدار باباحیدر و فرماندار فارسان
 -نشست رییس مرکز با فرماندار سامان

 انعقاد تفاهم نامه جهت پوشش برنامه های اداره کل با مدیرکل صدا وتعامل با دستگاه های
سیمای استان به ویژه هفته مهارت
اجرایی
 -نشست با فرمانده سپاه به منظور انعقاد تفاهم نامه و هفته ملی مهارت
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
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استان خراسان رضوی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
با الگو برداری از پوستر ارسالی ستاد سازمان طراحی وچاپ نشر پوستر
مخصوص خراسان رضوی

1

طراحی ،چاپ و توزیع پوستر

2

تبلیغات محیطی

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری نشست و
کنفرانس خبری

 نشست خبری با حضور مدیران صنایع در محل اتاق بازرگانی با موضوعبررسی چالش های فراروی صنعت و انتظار از آموزش های فنی و حرفه ای
مورخ93/5/13 :
 کنفراس مطبوعاتی مدیرکل با اصحاب رسانه ،خبرگزاری ها و صدا و سیمامورخ 93/5/14

2

برنامه های تلویزیونی و
رادیویی

 تولید برنامه تلویزیونی تکاپو به مناسبت هفته ملی مهارت 93/5/12 گزارش تلویزیونی مدیرکل مورخ  93/5/14به مناسبت هفته ملی مهارت برنامه زنده رادیویی با حضور مدیرکل خراسان رضوی و معاون پژوهش وبرنامه ریزی سازمان جناب آقای دکتر مهرعلیزاده درمورخ 93/5/16
 گزارش خبری ریاست محترم سازمان در صدای خراسان رضوی مورخ93/5/10

3

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه درخصوص فرهنگ سازی برای آموزش های فنی وحرفه ای
با مدیرکل صدا و سیمای استان ،مدیر مسئول روزنامه های کشوری خراسان
و قدس و روزنامه استانی شهرآرا در هفته ملی مهارت

طراحی و چاپ بنر بزرگ و نصب در میادین بزرگ شهر مشهد
صدا و سيما و مطبوعات

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

به روز رسانی اخبار در وب سایت
اداره کل

بارگذاری روزانه اخبار و اقدامات انجام شده در هفته ملی مهارت
به صورت تصویری در وب سایت اداره کل
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برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

مراسم افتتاح

افتتاح اولین آموزشگاه سفیران سالمت راهها در کشور به دست مدیرکل
در تاریخ 93/5/14

2
3

مراسم نماز جمعه

سخنرانی مدیر کل ،قبل از خطبه های نماز جمعه مشهد مورخ  93/5/10و
نمازجمعه نیشابور مورخ 93/5/17

برگزاری مسابقات ورزشی برگزاری مسابقات فوتسال در هفته ملی مهارت
ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری نشست و جلسه

 نشست مدیران تشکل های خصوصی و برنامه ریزی هفته ملی مهارت برگزاری نشست صمیمی مدیرکل با کارآموزان المپیاد ،مربیان و مدیرانبرگزار گننده اردوی مسابقات ملی مهارت
 -جلسه در اتاق اصناف به مناسبت هفته ملی مهارت مورخ 93/5/15

2

3

برگزاری همایش و تقدیر

دیدار و بازدید مقامات

 همایش مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و کانون انجمن صنفیویژه هفته ملی مهارت 93/5/13
 همایش بزرگ مشترک بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضویو اصناف بزرگداشت هفته ملی مهارت 93/5/16
 تقدیر از  5تن از پیشکسوتان ،ورزشکاران و بهترین کار آفرینان برتر استان دیدار مدیرکل استان با ائمه جمعه شهرستان های شاندیز و طرقبه مورخ93/5/14
 دیدارمدیرکل به اتفاق جمعی از مدیران ستادی و مراکز مشهد با حضرتایت ا ...مرتضوی
 -بازدیداساتید دانشگاه آزاد اسالمی وبسیج دانشجوئی از مرکزشماره 1مشهد

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
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استان خراسان شمالی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

فعالیت های تبلیغاتی

1

 چاپ  9000تراکت معرفی رشته های مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان و توزیع در سمینار ،کارگاه آموزشی ،ضمیمه روزنامه
خراسان و نماز جمعه
 چاپ  3000بروشور معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان و توزیعدر سمینار ،اماکن عمومی و نماز جمعه
 نصب  50عدد بنر و پرده نوشته در سردر اداره کل و مراکز استان ،محلورودی مصلی و محل برگزاری نماز جمعه  17مرداد
 نصب  100عدد پوستر در مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان چاپ  4اطالعیه برگزاری کارگاه آموزشی اصالح سبک زندگی با محوریتگیاهان دارویی در روزنامه های محلی استان
 درج شعارهای هفته مهارت در تابلو دیجیتال سردر اداره کل و مرکز یکبجنورد

 نصب بنر و پرده نوشته توسط آموزشگاه ها در سردر آموزشگاه های آزادسطح استان
مشارکت آموزشگاه های آزاد  -ارسال  160عدد پوستر به آموزشگاه های آزاد سطح استان
در تبلیغات محیطی
 جلسه با نمایندگان آموزشگاه های آزاد فاروج به مناسبت هفته مهارت ومشارکت آموزشگاه های آزاد دراجرای برنامه های مختلف

2

3

بهسازی و زیباسازی

4

ارسال پیام کوتاه

بهسازی و زیباسازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان
ارسال پیام تبریک و پیام روزانه براساس نامگذاری ایام هفته مهارت به
جامعه هدف
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

شناسایی ظرفیت های
صدا و سیما

شرح فعاليت
 نشست مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با معاون صدای صداوسیما
 هماهنگی با تهیه کننده برنامه رادیویی مهارت و اشتغال جهت اجرای 3برنامه در هفته کارآفرینی و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
 هماهنگی با تهیه کننده برنامه تلویزیونی شب های اترک جهت دعوت ازمسئولین ،کارشناسان و کارآفرینان برتر در برنامه شب های اترک
 هماهنگی با تهیه کننده برنامه تلویزیونی آالچیق و تهیه  3برنامهآموزشی با به کارگیری مربیان بخش دولتی و خصوصی استان در هفته
مهارت
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3

برنامه های تلویزیونی و
رادیویی

 مصاحبه مدیرکل با خبرنگار واحد خبر شبکه استانی صداو سیما 93/4/31 مصاحبه خبرنگار واحد خبر شبکه استانی صداو سیما با کارآموزان و مربیان93/4/31
 حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای در برنامه تلویزیونی کنکاش 93/5/4 مصاحبه مدیرکل با خبرنگار صداو سیما درخصوص سمینار « اهمیت وجایگاه آموزشهای مهارتی در تحقق اقتصاد مقاومتی » 93/5/15
 مصاحبه رییس مرکز اسفراین با برنامه زنده رادیویی پرسش و پاسخ 93/5/6 مصاحبه مدیرکل با خبرنگار برنامه ایشق گجله از صداوسیمای استان باگویش ترکی 93/4/31
 مصاحبه معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل با برنامه رادیوییاقتصاد و توسعه 93/5/13
 مصاحبه رییس مراکز اسفراین ،مانه و سملقان با برنامه مردم و مسئولین93/5/6
 مصاحبه مدیرکل با برنامه رادیویی اقتصاد و توسعه ،صبح زندگی مورخ5و93/5/6
مصاحبه رییس مرکز شهرستان راز با برنامه رادیویی پرسش و پاسخ 93/5/6
مصاحبه مدیر کل با خبرنگار شبکه اترک درخصوص برگزاری کارگاه آموزشی
اصالح سبک زندگی با محوریت گیاهان دارویی 93/5/16
مصاحبه مدیر کل با برنامه مردم و مسئولین 93/5/6
حضور مدیر کل در برنامه رادیویی مهارت و اشتغال 93/5/15
مصاحبه رادیویی مدیر کل با برنامه رادیویی شبهای آالداغ در حاشیه کارگاه
آموزشی اصالح سبک زندگی با محوریت گیاهان دارویی 93/5/16
 برگزاری  2مسابقه رادیویی مهارت و اشتغال با حضور کارآموزان در رشته هایمکانیک و رایانه در  11و  13مرداد 93
 -حضور کارآفرین موفق در برنامه تلویزیونی کنکاش 93/5/4

4

گزارش صداوسیما

 گزارش واحد خبر از مراسم گلباران مزار شهدا و مصاحبه با مدیر کل فنیو حرفه ای استان در 93/5/11
 تهیه گزارش توسط صداوسیما( برنامه آالچیق) از کارگاه های مراکزشهرستان شیروان 93/5/12
 تهیه گزارش توسط صداوسیما( برنامه کنکاش) از کارگاه های مراکزشهرستان بجنورد 93/5/1

5

تقدیر از اصحاب رسانه و
مطبوعات

تجلیل از  7نفر خبرنگاران فعال صداوسیما و مطبوعات استان

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

2

ارتباط با مطبوعات و
خبرگزاری ها

 دیدار مدیرکل و کارکنان روابط عمومی اداره کل با مدیر مسئول وخبرنگاران روزنامه خراسان شمالی ،اتفاقیه و خبرگزاری ایسنا
 اختصاص ستون معرفی رشته های مهارتی در روزنامه خراسان شمالی بهصورت رایگان
 مصاحبه تلفنی مدیرکل با خبرنگار خبرگزاری ایسنا 93/5/11 -ارسال  30خبر مربوط به هفته مهارت به رسانه های استان (  17رسانه )
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وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

شرح فعاليت
به روز رسانی و درج  31خبر از اقدامات مختلف در طول هفته مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری سمینار

 برگزاری سمینار «اهمیت و جایگاه آموزش های مهارتی در تحقق اقتصادمقاومتی» در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان شیروان در  93/5/15با
حضور و سخنرانی مسئولین استانی و شهرستانی
 برگزاری دومین کارگاه آموزشی اصالح سبک زندگی با محوریت گیاهاندارویی موثر در پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی و
عروقی در شهرستان بجنورد به تاریخ 93/5/16

2

مراسم تقدیر

3

فعالیت های فرهنگی

4

برگزاری نشست

5

مراسم نماز جمعه

 مراسم تقدیر از  9نفر از مربیان و کارکنان نمونه مراسم تقدیر از  7نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه فعال استان تقدیر از برندگان مسابقات رادیویی مهارت و اشتغال مراسم گلباران مزار شهدا به صورت هماهنگ در شهرستان های سطحاستان
 برگزاری مراسم زیارت عاشورا در مرکز اسفراین برگزاری مراسم اهدای خون تعدادی از کارکنان و مربیان اداره کل و مراکزبجنورد در تاریخ 93/5/12
 برگزاری گفتمان دینی با موضوع «جوان و آراستگی مذهبی» ویژه بانوان درخراسان شمالی
 مراسم دیدار با خانواده شهدای شهرستان فاروج برگزاری نشست هم اندیشی مدیران دستگاه های متولی اشتغالزایی درمرکز شماره یک بجنورد
 تشکیل کارگروه اشتغال با حضور مسئولین استانی و شهرستانی درشهرستان شیروان
 شرکت در مراسم نماز جمعه مورخ  93/5/17شهرستان های سطح استانو تأکید ائمه جمعه به بحث مهارت آموزی
 -پذیرایی از نمازگزاران نماز جمعه شهرستان های سطح استان
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رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

مکاتبه با مقامات

مکاتبه با روابط عمومی استانداری جهت درج شعارهای فنی و حرفه ای در سربرگ
مکاتبات اداری استان

2

دیدار با مقامات

3

بازدید مقامات

 دیدار مدیرکل ،رییس و جمعی از کارکنان و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ایبرادران بجنورد با فرماندار شهرستان بجنورد در مورخ 93/5/18
 دیدار با امام جمعه شهرستان های مانه ،سملقان و فاروج دیدار و بازدید فرماندار شهرستان های جاجرم ،گرمه و اسفراین از مراکز آموزشی بازدید رییس و مربیان مرکز اسفراین از مرکز جغتای در استان خراسان رضوی بازدید رییس اداره برق شهرستان اسفراین از مرکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید مردم و مسئولین از مراکز شهرستان بجنورد در هفته مهارت ( کارکنانشرکت بتن آماده طلوع  ،بسیجیان و )...
 بازدید خانواده کارآموزان و کارکنان از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانجاجرم ،مرکز دومنظوره شهرستان شیروان
 -بازدید مدیرکل ،کارکنان و مربیان از نمایشگاه عکس غزه 93/5/17
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
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استان خراسان جنوبی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
 چاپ تراکت معرفی آموزش فنی و حرفه ای ،مراکز آموزشی،رشته های فعال و توزیع در سطح ادارات استان ،مراسم عید فطر،
نماز جمعه و بازدید مسئولین و مردم از مراکز آموزش فنی و
حرفه ای استان
 چاپ کتابچه عملکرد سال  92و ارسال برای مسئولین استانیو شهرستانی
 نصب بنر های ارسالی سازمان و بنر های مرتبط با ایام  6مرداددرکارگاه های آموزشی اداره کل ،میادین اصلی شهر ها و مراکز
تجمع
 انتشار پیام استاندار به مناسبت  6مرداد در روزنامه های محلیاستان به تعداد  50000نسخه
 درج جمالت با موضوع تبریک  6مرداد و اهمیت مهارت آموزیدر سربرگ نامه های اداره کل
 مکاتبه با استانداری و کلیه دستگاههای اجرایی جهت درجپیام های ترویجی مهارت آموزی در سربرگ نامه های اداری
 تشکیل ستاد خبری هفته مهارت با مشارکت جمعی ازخبرنگاران خبرگزاری های استان

1

فعالیت های تبلیغاتی

2

زیباسازی مراکز

نصب بنر و تزیین سر در آموزشگاه های آزاد و مراکز

3

ارسال پیام کوتاه

ارسال پیام تبریک 6مرداد و هفته مهارت ،اطالع رسانی برخی
فعالیت ها به گروه های هدف

صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاري نشست خبری

برگزاری جلسه نشست خبری با اصحاب رسانه

2

برنامه های تلویزیونی

حضور مدیر کل در برنامه های تلویزیونی کوچه باغ و خبر صدا و سیما
 برگزاری جلسه ستاد هماهنگی با حضور مسئولین شهرستانی و صداو سیما
 گفتگوی زنده با ریاست سازمان در برنامه صبح شرقی صدا و سیمایاستان در چهارمین روز هفته مهارت
 انعقاد قرارداد جهت اجرای مسابقه تلویزیونی قلعه گنج با موضوعمهارت آموزی
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4

5

فعالیت های مطبوعاتی

تور رسانه ای

 چاپ بیش از  50خبر در روزنامه های محلی استان شامل بیرجند امروز،آوای خراسان جنوبی ،خراسان ،طنین قائنات ،فردوس و ...
 چاپ بیش از  150خبر در وب سایت خبرگزاری های فعال در استانشامل فارس ،تسنیم ،ایسنا ،شبستان ،مهر و خاورستان
 بارگذاری  80خبر در وب سایت پیک مهارت آنالینبرگزاری تور رسانه ای برای بازدید از مراکز آموزش فنی و حرفه ای
و تهیه گزارش خبری توسط خبرنگاران رسانه ها
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

شرح فعاليت
درج تصویر روز ،جمله متحرک و درج اخبار در وب سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری مراسم تجلیل

شرح فعاليت
 تقدیر از مربیان و کارکنان در جشن خانواده کارکنان آموزش فنی وحرفه ای
 تقدیر از مربیان مرکز اسدیه با حضور فرماندار ،امام جمعه و مدیرکل تقدیر از مربیان فعال در بخش زندان با حضور مدیرکل سازمان زندان ها،روسای مراکز آموزش فنی و حرفه ای و روسای زندان های استان
 تقدیر از برترین های مسابقه نقاشی و عفاف و حجاب در جشن بزرگ 6مرداد و تقدیر از تیم های برتر مسابقات ورزشی
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3

برنامه های رادیویی

 حضور مدیرکل در برنامه های رادیویی صبح شرقی ،میز خدمت ورادیو شب
 پخش عناوین روزهای هفته مهارت و شعار با موضوع ترویجآموزش های فنی و حرفه ای از بخش پیام رادیو استان خراسان جنوبی
 حضور معاونین مدیرکل و روسای مراکز بیرجند در برنامه رادیو شبصدای خراسان جنوبی
 مصاحبه رادیو شب و برنامه صبح شرقی با مربیان مرکز خواهرانبیرجند ،تهیه مستند صنایع دستی استان با حضور مربی مرکز خواهران
بیرجند
 حضور مربی برتر استان در برنامه رادیویی نسل نقره ای مصاحبه برنامه رادیو خراسان جنوبی با  2نفر از کارآموزان کارآفرینمرکز خواهران بیرجند و مرکز تخصصی برق استان
 حضور یک نفر از کارآموزان کارآفرین در برنامه مدرسه عشق ،مصاحبهتلویزیونی با مدیر کارآفرین آموزشگاه آزاد قدسی
 پخش  10گزارش خبری از بخش خبر صدا و سیمای استان -چاپ گزارش آگهی در روزنامه های محلی استان
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2

3

4

5

مراسم نماز جمعه

 سخنرانی تمامی ائمه جمعه استان درخصوص اهمیت مهارت آموزی درخطبه های نماز جمعه روز قدس ( 20مورد)
 مکاتبه با تمامی ائمه جمعه استان برای تآکید بر مهارت آموزی درخطبه های نماز جمعه
 سخنرانی  5نفر از روسای مراکز به عنوان سخنران قبل از خطبه هاینماز جمعه در هفته های منتهی به هفته ملی مهارت
 حضور کارکنان مراکز و اداره کل در روز قدس و نماز جمعه هفته منتهیبه ملی مهارت
 -درج شعارهای مربوط به مهارت آموزی در مصلی نماز جمعه

سمینار و همایش

 برگزاری سمینار اقتصاد مقاومتی و راهکار های تحقق و اعطای گواهیآموزش کارکنان دولت
 برگزاری سمینارخانواده و اشتغال -برگزاری همایش آموزشگاه ها آزاد

 برگزاری جشن بزرگ  6مرداد با حضور خانواده کارکنان اداره کل و مراکزآموزشی
 مشارکت در برگزاری جشن های عید فطر در شهرستان ها برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های تنیس روی میز و فوتسال دراداره کل و مراکز آموزشی
 برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع مهارت آموزی و نماز بین فرزندانکارکنان
 برگزاری مسابقه عفاف و حجاب در طی هفته مهارت غبار روبی مزار شهدا و بقاع متبرکه در تمامی شهرستانهای استانبرنامه های فرهنگی و ورزشی  -اهدای خون توسط کارکنان اداره کل ،مرکز بیرجند ،مرکز فردوس ،مرکز
طبس و  ...در آخرین روز هفته ملی مهارت
 تست رایگان خودرو ها در هفته مهارت در مراکز آموزشی بیرجند ،فردوس،قائن و نهبندان
 برگزاری حلقه صالحین در شهرستان فردوس برگزاری دوره ارتباطات غیرکالمی با حضور استاد بیدار مغز ضیافت افطار  6مرداد ماه در بیرجند و فردوس تشکیل ستاد بزرگداشت هفته ملی مهارت در مرکز استان و تمامیشهرستان ها و صدور ابالغ ستاد بزرگداشت هفته ملی مهارت

برگزاری نمایشگاه
و گذر مهارت

 نمایشگاه عفاف و حجاب و برش و دوخت چادر با حضورآموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان
 برگزاری نمایشگاه گذر مهارت در مرکز استان راه اندازی میز خدمت مهارت در محل میدان اصلی شهر و برخی پارک ها همکاری با آموزش و پرورش جهت برپایی نمایشگاه گذر مهارت -برپایی نمایشگاه دستاوردهای کارآموزان در مراکز آموزشی
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رديف

1

2

عنوان فعاليت

دیدار با مقامات

نشست ها

بازدید مقامات و ...
3

شرح فعاليت

 دیدار نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی با مدیران وکارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
 دیدار نماینده مردم فردوس ،سرایان ،طبس و بشرویه در مجلس شورای اسالمی بامدیرکل و روسای مراکز آموزشی طبس ،فردوس ،سرایان و بشرویه
 دیدار مدیرکل و رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای قائن با نماینده مردم قائن و زیرکوهدر مجلس شورای اسالمی
 دیدار روسا و پرسنل مراکز آموزش فنی و حرفه ای با ائمه جمعه و فرماندارانشهرستان های استان ( 12مورد)
 دیدار با اعضاء شورای شهر و روسای دانشگاههای شهرستان قائن دیدار با مدیر کل زندان  ،روسای زندان های استان ،مربیان بخش زندان و مدیران مسئولروزنامه های فعال سطح استان
 دیدار با روسای ادارات دستگاه های تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی درشهرستان های استان و فعاالن بخش خصوصی جهت توسعه آموزش های بازار محور
 دیدار مدیرکل با مدیران صدا و سیمای استان جهت هماهنگی تولید برنامه هایمشترک
 نشست مشترک با آموزش و پرورش در اداره کل و مراکز آموزشی درخصوص راه اندازینمایشگاه ها و برگزاری شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی به مناسبت هفته مهارت و کارآفرینی در محل اداره کل
 -برگزاری نشست انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیمای استان

 بازدید مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مراکزبیرجند ،خواهران و تخصصی برق
 بازدید نماینده مردم بیرجند و درمیان از مراکز بیرجند و خواهران بازدید نماینده فردوس ،طبس ،سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسالمی ازمرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس
 بازدید ائمه جمعه ،فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستانی از مراکز آموزش فنیو حرفه ای ( 8مورد)
 بازدید خانواده کارآموزان از مراکز آموزشی استان -بازدید بیش از  300نفر از مراکز آموزشی استان در قالب طرح بازدید همگانی
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
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استان خوزستان
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
 چاپ تعداد  1000تراکت تبلیغاتی  6مرداد و نمایشگاهتهیه و چاپ بروشور به تفکیک مراکزچاپ و نصب بنر در سطح شهر و نماز جمعه مراکز-ارسال پوستر به تمامی دستگاههای اجرایی استان و شهرستان

1

فعالیت های تبلیغاتی

2

بهسازی و زیباسازی مراکز

3

ارسال پیام کوتاه

4

درج شعار

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برنامه های تلویزیونی

 پخش زیرنویس تلویزیونی درخصوص هفته مهارتمصاحبه اختصاصی واحد مراکز خبر صدا و سیما با مدیرکل  3نوبتپوشش نمایشگاه هفته مهارت در برنامه تلویزیونی تحت عنوان در شهرحضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در برنامه زنده تلویزیونیتحت عنوان طعم زندگی
مصاحبه اختصاصی واحد مرکزی خبر با معاونین ،روسای مراکز مربیانکارآفرین و کارآموزان نخبه مهارتی
مصاحبه اختصصای شبکه ماهواره اهواز با روسای مراکز و مربیانمصاحبه با روسای مراکز و کارشناسان در برنامه عربی بست الحسنه-مصاحبه با روسای مراکز و کارشناسان در برنامه عربی مراجب

2

برنامه های رادیویی

 اعالم رضایت ها و عملکرد مهارتی در هفته مهارت دو نوبتمصاحبه اختصاصی رادیو مرکز خوزستان با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خوزستان ،مربیان و کارآموزان
حضور روسای مراکز و کارشناسان در برنامه عربیتهیه برنامه رادیویی آموزشی دوره های مهارتی در طول هفته مهارت-حضور رییس مرکز دزفول در برنامه رادیویی مرکز دزفول

3

ارسال اخبار

4

نشست مطبوعاتی

رنگ آمیزی مراکز و هرس درختان
ارسال پیام کوتاه به گروههای هدف در طول هفته مهارت
درج شعار و پیام تبریک هفته مهارت در سربرگ مکاتبات اداری
صدا و سيما و مطبوعات

 انتشار بیش از  50خبر ویژه هفته ماهرت در رسانه های ارتباط جمعی -تهیه و ارسال 20خبر به رسانه های مختلف گروهی

 -درج گزارش آگهی درخصوص فعالیت و عملکرد

برگزاری نشست اختصاصی با رسانه های مختلف مانند :پانا ،کارآفرین ،ایام،
ایرنا ،فارس و ایسنا

61

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

بارگذاری اخبار بر روی وب سایت

بارگذاری اخبار هفته مهارت در وب سایت اداره کل و مرکز آموزشی آشتیان

2

ارسال اخبار به نشریات استانی و ملی

ارسال اخبار از طریق سامانه  RSSبه صورت روزانه برای نشریات ملی و محلی

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

کارگاه آموزشی

2

مراسم جشن

برگزاری مراسم اختتامیه هفته مهارت

3

مراسم افتتاح

 افتتاح کارگاه آموزشی سنگهای قیمتی با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار -افتتاح نمایشگاه مهارتی با حضور معاون منابع نیروی انسانی و پیشتیبانی استانداری خوزستان

4

نماز جمعه

5

مراسم تجلیل

6

برگزاری نمایشگاه و
گذر مهارت

شرح فعاليت
برگزاری تعداد  16کارگاه آموزشی در رشته های مختلف مهارتی و آموزشی  290نفر

 حضور مدیرکل ،روسای مراکز ،مربیان و کارآموزان در نماز جمعهسخنرانی مدیرکل ،روسای مراکز در نماز جمعهبرگزاری مراسم تجلیل از مدیران نمونه ،مربیان ،و روسای نمونه مراکز آموزشی
 برپایی نمایشگاه در طول هفته مهارت در اهواز ،خرمشهر ،ماهشهر ،دشت آزادگان-برگزاری کارگاههای آموزشی گذر مهارت

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

نشست

 نشست با مدیرکل صدا و سیما ،آموزش و پرورش ،مرکز خوزستان پیرامونهمکاری دوجانبه و پوشش برنامه هفته مهارت
-برگزاری نشست با نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی

2

نشست و بازدید

 نشست با معاون منابع انسانی و پشتیبانی و معاون سیاسی و اجتماعی استانداریو بازدید از نمایشگاه مهارتی
 بازیدنماینده مردم اهواز،نماینده مردم شادگان ،نماینده مردم ایذه ،باغملکدرمجلس شورای اسالمی ،فرماندار اهواز ،رامشیر،هفتکل،مسجدسلیمان ،باغملک
وبهبهان ،رییس کانون انجمن کارآفرینان و رییس مراکز کاریابی استاناز نمایشگاه
مهارتی
-بازدید خانواده های کارآموزان از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی
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وب سايت اداره كل
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استان زنجان
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

2

چاپ و نصب بنر

 نصب بنر و توزیع بروشور هفته مهارت در سطح شهر و نمایشگاه گذر مهارتی بازارمحور و نماز جمعه و شهرستان های ابهر و خدابنده
 نصب بنر هفته مهارت توسط در شهرستان ابهر توسط مرکز شهید چمران -نصب پوستر و بنر هفته مهارت توسط مرکز سهروردی شهرستان خدابنده

 توزیع پوستر های هفته مهارت درسطح شهر توسط مرکز شهید مطهری شهرستانطارم و انجام تبلیغات محیطی
چاپ و توزیع پوسترها  -چاپ و توزیع بروشور هفته مهارت توسط در شهرستان ابهر توسط مرکز شهید
و تراکت ها و
چمران
بروشورها
 چاپ تراکت های تبلیغاتی توسط مرکز سهروردی شهرستان خدابنده -چاپ و پخش بروشور فعالیت های مرکز فجر ابهر در نماز عید فطر

3

بهسازی و زیبا سازی

4

پیام کوتاه

بهسازی و زیبا سازی اداره کل و مراکز آموزشی تابعه
ارسال پیام کوتاه هفته مهارت ،روزشمار هفته مهارت ،اهم سخنان مقامات استانی و
اطالع رسانی نمایشگاه از طریق پیام کوتاه
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

کنفرانس مطبوعاتی

2

درج اخبار در مطبوعات و
خبرگزاری ها

3

برنامه های رادیویی

4

شرح فعاليت
برگزاری نشست خبری مدیرکل ،معاونین و روسای ادارات
درج اخبار و گزارش عملکرد اداره کل در هفته مهارت در مطبوعات و خبرگزاری ها
 گفتگوی تلفنی دکتر پرند در رادیو زنجان گفتگوی تلفنی دکتر پرند در ارتباط با هفته مهارت با خبر ساعت  19شبکه اشراق گفتگوی تلفنی مدیرکل در برنامه رادیویی جهت تشریح برنامه های هفته مهارت حضور مدیرکل در برنامه زنده رادیویی حرف حساب -حضور مسئول المپیاد مهارت در برنامه زنده رادیویی

 انعکاس فعالیت های اداره کل و مراکز آموزشی تابعه در اخبار استانی شبکه اشراق مصاحبه از نخبگان و مخترعین اداره کل و پخش از اخبار شبکه اشراق مصاحبه تلویزیونی مدیرکل از صدا و سیمای مرکز زنجان تهیه گزارش تلویزیونی از افتتاح نمایشگاه گذر مهارتی بازار محور در پخش خبرشبکه اشراق
برنامه های تلویزیونی
 تهیه گزارش خبرنگار صدا و سیمای مرکز اشراق در مراسم هفته مهارت مرکز فجرابهر از فرماندار ابهر و مدیرکل فنی و حرفه ای و پخش در بخش اخبار شبکه اشراق
 تهیه گزارش خبرنگار صدا و سیمای مرکز اشراق از نمایشگاه در مرکز سمیه خرمدرهاز اخبار شبکه اشراق
 -پخش نشست مطبوعاتی اداره کل از اخبار شبکه اشراق
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رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج اخبار

درج تصویر روز و اخبار فعالیت های هفته مهارت در وب سایت اداره کل ،مراکز
و پیک مهارت آنالین

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت شرح فعاليت

1

 برگزاری مراسم هفته مهارت در مراکز فجر شهرستان ابهر ،سهروردی شهرستانخدابنده ،شهرستان ماهنشان و سمیه شهرستان خرمدره
برگزاری مراسم
 مراسم نواختن زنگ مهارت در مرکز فجر شهرستان ابهرجشن
 تجلیل از برگزیدگان مسابقات آزاد جوشکاری قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستانزنجان

2

برگزاری جلسه
هم اندیشی

 برگزاری جلسه هم اندیشی “نقش آموزش های مهارتی در اشتغال پایدار” با حضورنمایندگان مجلس شورای اسالمی ،معاون استاندار ،مدیرکل دفتر آموزش در صنایع
سازمان ،مدیران دستگاه های اجرایی و فعاالن صنایع در استان
 برگزاری جلسه هم اندیشی با فرماندهان سپاه شهرستان ابهر توسط مرکز شهید چمرانابهر و خرمدره

3

نماز جمعه

سخنرانی مدیرکل ،رییس مراکز شهرستان های طارم ،ابهر و خرمدره و ماهنشان قبل
از خطبه های نماز جمعه

4

 ارسال دعوت نامه به مسئولین استانی و سازمان جهت حضور در مراسم افتتاحیه وبازدید از نمایشگاه
افتتاح نمایشگاه،گذر مهارتی بازار محور ،با مشارکت مراکز تابعه ،موسسات کارآموزی آزاد
و مجریان کشوری و استانی طرح آموزش بازار محور
 بازدید استاندار ،نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه زنجان ،مدیرکل امور بانوان استانبه همراه مشاورین امور بانوان دستگا ه های اجرایی ،معاون منابع انسانی استاندار ،رییس
برپایی نمایشگاه
شورای شهر زنجان و مدیران دستگاه های اجرایی از نمایشگاه  ،گذر مهارتی بازار محور
 برگزاری نمایشگاه از دستاورد های کار آموزان در مرکز سمیه شهرستان خرمدره برپایی نمایشگاه طرح مهرانه در پارک پردیس ابهر توسط مرکز فجر شهرستان ابهر فروش محصوالت محصول محور جهت حمایت از بیماران کلیوی در پارک پردیستوسط مرکز فجر شهرستان ابهر
 -مراسم فروش محصوالت نیوشا جهت حمایت از بیماران  MSدر مرکز فجر شهرستان ابهر

5

 اجرای آموزش های کپسولی در پارک پردیس ابهر توسط مرکز فجراجرای دوره
 اجرای آموزش های کپسولی از نمایشگاه گذر مهارتی بازار محورهای آموزشی و  -اجرای دوره های بهبود فرایند کار توسط کارشناسان خبره استانی به کارآموزان مرکز
کپسولی
خواهران الزهرا زنجان

6

برنامه های
فرهنگی و
ورزشی

 برگزاری مراسم جمع خوانی قران کریم در صدا و سیما با حضور کارکنان برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان مراکز آموزشی برگزاری مسابقه پرتاب دارت توسط کارآموزان مرکز خواهران الزهرا -برگزاری مسابقه ورزشی تنیس روی میز توسط مرکز سهروردی
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وب سايت اداره كل
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ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

بازدید مسئوالن

2

دیدار با مقامات

شرح فعاليت
 بازدید نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان زنجان و طارم ،معاونبرنامه ریزی استاندار ،مدیران دستگا ه های اجرایی و مدیرکل دفتر آموزش
در صنایع سازمان ،از مرکز شهید مفتح زنجان
 بازدید بخشدار مرکز شهرستان ابهر از مرکز شهید چمران بازدید فرماندار و شورای شهر ابهر از مرکز فجر ابهر بازدید و سخنرانی مدیرعامل کاریابی “کارآفرینی” از مرکز فجر ابهر بازدید امام جمعه و فرماندار شهرستان خرمدره از نمایشگاه دستاوردهایمرکز آموزشی سمیه شهرستان خرمدره و سخنرانی در مراسم هفته مهارت
این مرکز
 بازدید امام جمعه خرمدره و فرماندار ابهر از مرکز شهید چمران ابهر وخرمدره
 بازدید مسئوالن استانی از کارگاه های مرکز امام خمینی(ره) شهرستانماهنشان
 بازدید فرماندار و بخشدار شهرستان ایجرود از مرکز ایجرودبازدید از موزه صنایع دستی توسط کارکنان و مربیان مرکز خواهران الزهرازنجان
 بازدید مدیرکل و مسئولین اداره کل از شرکت پارس سوئیچ دیدار کارکنان مرکز شهید چمران ابهر و خرمدره با امام جمعه و فرماندارشهرستان خرمدره
 دیدار کارکنان مرکز سهروردی با فرماندار و امام جمعه شهرستان خدابنده دیدار کارکنان مرکز امام خمینی(ره) با فرماندار و امام جمعه شهرستانماهنشان
 دیدار رییس مرکز فجر و مدیرکل فنی و حرفه ای زنجان با امام جمعه ابهر -دیدار کارکنان مرکز ایجرود با امام جمعه شهرستان
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
 چاپ تراک تبلیغاتی ،ارسال به دستگاه های اجرایی طراحی و چاپ کتابچه عملکرد اداره کل در  1000نسخه و ارسال بهدستگاه های اجرایی استان ،توزیع در مراسم تجلیل و گلباران و نماز جمعه
 -نصب بیلبورد ،نصب بنر در سردر اداره کل و مراکز

1

فعالیت های تبلیغاتی

2

زیباسازی مراکز

بهسازي و زيباسازي مراكز آموزش فني و حرفه اي

3

ارسال پیام کوتاه

ارسال پیام تبریک  6مرداد و هفته مهارت ،اطالع رسانی برخی فعالیت ها
به گروه های هدف
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاري نشست خبری

برگزاری جلسه نشست خبری مدیرکل و معاونین محترم با اصحاب رسانه و
مطبوعات

2

برنامه های تلویزیونی

 گزارش نمایشگاه و گذر مهارت سمنان و دامغان گزارش نشست خبری مدیرکل برنامه کودک (رنگین کمان) با حضور فرزندان پرسنل (زنده) گفتگوی خبری مدیرکل با بخش خبری سیما به صورت زنده مصاحبه تلویزیونی مدیرکل با حضور رییس دانشگاه سمنان به صورت زنده تهیه و پخش گزارش ویژه از کارآفرینان و مربیان برتر ،کارآموزان اشتغالیافته و  ...از تلویزیون سمنان

3

برنامه های رادیویی

 مصاحبه رادیویی مدیرکل در برنامه زنده صبح به خیر قومس و کوچه دلگشا -گفتگوی تلفنی معاون وزیر با بخش خبری سیما به صورت زنده

4

فعالیت های مطبوعاتی

 درج گزارش عملکرد با قالب رپرتاژ در روزنامه استانی پیام و شاهوار درج اخبار در روزنامه استانی پیام ،روزنامه رسالت ،هفته نامه کویر وسایت های ایرنا و فارس

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

شرح فعاليت
به روزرسانی و درج اخبار اقدامات مختلف در طول هفته مهارت
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استان سمنان
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری مراسم تجلیل

 برگزاری مراسم تجلیل مورخ  92/5/13با حضور معاون برنامه ریزی استاندار،برخی مقامات و مسؤالن دستگاه های اجرایی استان
 -مراسم تجلیل از خبرنگاران برتر در حوزه مهارت آموزی در نشست خبری

2

مراسم نماز جمعه

 سخنرانی مدیرکل و رؤسای مراکز برادران در نمازجمعه مورخ 92/5/10 برگزاری مسابقه بین نمازگزاران برگزاری مسابقه نقاشی در مهد آدینه نمازجمعه ویژه کودکان مالقات عمومی نمازگزاران با مسئوالن فنی و حرفه ای ضمن حضور کارکنان،پخش شربت و توزیع بروشور

3

برنامه های فرهنگی و
ورزشی

 برگزاری مسابقات نقاشی ویژه فرزندان کارکنان همراه با اهدای جوایز بهتمامی شرکت کنندگان و برندگان
 برگزاری مسابقه فوتسال در بیارجمند -غبار روبی گلزار شهدای سمنان و شاهرود

4

برگزاری نمایشگاه
و گذر مهارت

5

برپایی مانور مهارت

 برگزاری نمایشگاه و گذر مهارت و غرفه های ارائه خدمات تست خودروهایانژکتوری در مرکز بیارجمند
 برپایی کارگاه یک روزه صنایع غذایی در دامغان ساخت کلیپ مستند کارآفرینی مرکز خواهران دامغان و رونمایی از آن درحضور مقامات و ارسال به دستگاه های اجرایی و ...
مانور کارآفرینی در مرکز خواهران شاهرود

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

دیدار با مقامات

دیدار با نمایندگان مجلس ،فرمانداران ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان،
ائمه جمعه شهرستان های شاهرود ،دامغان ،گرمسار ،مهدیشهر ،میامی و بیارجمند

2

بازدید مقامات و ...

بازدید نمایندگان مجلس،فرمانداران ،اعضای شورای شهر ،مدیران کل زیرمجموعهوزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و  ...از مراکز
 -بازدید خانواده کارآموزان از کارگاه های آموزشی فرزندانشان
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

فعالیت های تبلیغاتی

2

ارسال پیام

 انجام تبلیغات محیطی در سطح استان با چاپ بنر و تراکت تهیه تراکت و بروشور و توزیع در مراکزارسال پیامک تبریک روز ششم مرداد و روزشمار هفته مهارت در سطح استان
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برنامه های رادیویی

 مصاحبه دکتر پرند ریاست محترم سازمان با برنامه صبح شرقی رادیوزاهدان
 پخش مصاحبه با مربیان و ارائه توضیحاتی درخصوص رشته های آموزشیبازار کار و نحوه ورود کارآموزان به کارگاه های آموزشی به مدت یک هفته
در برنامه ایستگاه طالیی رادیو زاهدان
 پخش مصاحبه با کارآموزان موفق به مدت یک هفته در برنامه ایستگاهطالیی برنامه رادیو زاهدان
 پخش مصاحبه با نخبگان مهارتی استان حضور مدیر کل در برنامه زنده رادیویی مردم و مسئولین -مصاحبه رییس مرکز زابل با رادیو محلی سیستان

2

برنامه های تلویزیونی

 مصاحبه با مدیرکل فنی و حرفه ای استان و معاون آموزش سازمانآموزش فنی و حرفه ای کشور در مراسم گرامیداشت ششم مرداد
 پخش دیدار با امام جمعه از سیمای استانی پخش کنفرانس مطبوعاتی مدیرکل از سیمای استانی پخش بازدید استاندار از جشواره لباس های سنتی -حضور کارآموز المپیادی در برنامه روی خط جوانی

3

درج اخبار در مطبوعات و
خبرگزاری ها و...

درج اخبار مربوط به هفته ملی مهارت در خبرگزاری ها ،روزنامه ها و
هفته نامه های استانی

رديف

عنوان فعاليت

1

درج اخبار

وب سايت اداره كل
شرح فعاليت
درج اخبار ،پوستر و انعکاس فعالیت های هفته ملی مهارت
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استان سیستان و بلوچستان
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برپایی نمایشگاه
و گذر مهارت

 برپایی نمایشگاه به مناسبت هفته ملی مهارت در محل برگزاری همایشششم مرداد
 -برپایی دوره های آموزشی گذرهای مهارت در مرکز زابل به مدت  3روز

2

برگزاری همایش و
جشنواره

 برگزاری همایش ششم مرداد در سالن ششم مرداد مرکز شماره یک زاهدان -برگزاری جشنواره لباس های سنتی ایران و احیای لباس های سنتی ایران

3

مراسم تجلیل

4

برنامه های آموزشی

برگزاری کارگاه تدوین استاندارد و منابع آموزشی با حضور مدیرکل دفتر طرح
و برنامه درسی سازمان

5

نماز جمعه

سخنرانی امام جمعه زاهدان درخصوص آموزش های فنی و حرفه ای و حضور
مدیر کل ،کارکنان و مربیان در نماز جمعه

6

برنامه های فرهنگی،
ورزشی و تفریحی

تجلیل از کارکنان ،مربیان و بازنشستگان اداره کل و مراکز

 -برگزاری مراسم ختم قرآن با دعوت از سخنران و تجلیل از قاریان قرآن

 -برگزاری اردوی تفریحی برای کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای

برادران و خواهران شهرستان زهک

 حضور همکاران در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای زاهدان وتجدید میثاق با آرمان های شهدا و انقالب اسالمی

 برگزاری مسابقه نقاشی بین فرزندان همکاران با موضوع نماز -برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع مهارت

 -برگزاری مسابقات ورزشی در مرکز یک

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

دیدار با مقامات

شرح فعاليت
 دیدار مدیرکل ،کارکنان ،مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد با نمایندهولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان
 -دیدار رییس و کارکنان مرکز زهک و زابل با فرمانداران این شهرستان ها
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 -بازدید استاندار از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک و دو زاهدان

2

بازدید مقامات

3

برگزاری نشست

4

دعوت از مقامات برای
سخنرانی

 -بازدید دکتر نیرومند ،معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

از مرکز شماره دو زاهدان ،کارگاه های آموزشی حاشیه شهر و سکونتگاه های

غیر رسمی

 -بازدید از محل آموزش کارگاه آشپزی المپیاد ملی مهارت

نشست هم اندیشی دستگاه ها و نهادهای ذینفع آموزش های مهارتی با حضور
دکتر نیرومند ،معاون آموزش سازمان ،مدیرکل دفتر طرح و برنامه درسی
سازمان و مشاور معاون آموزش سازمان
 دعوت از سخنران جهت سخنرانی درخصوص عفاف و حجاب دعوت از سخنران جهت سخنرانی درخصوص اهمیت و جایگاه نماز درخانواده با حضور خانواده و فرزندان همکاران
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 -بازدید نماینده مردم چابهار از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان
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استان فارس
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

چاپ و تبلیغات

2

فضا سازی و
تبلیغات محیطی

 معرفی فعالیت های اداره کل و مراکز تابعه چاپ بنرهای  2*3و  2*90به متراژ  122متر توزیع بروشورهای ارسالی سال های قبلی سازمان نصب بنر های چاپ شده و پوستر های ارسالی از سازمان در مکان هایپرتردد
 نمایشگاه دستاوردها ،سمینار های برگزار شده در مکان های اداری و عمومیصدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

برنامه های رادیویی

 مصاحبه رادیویی ریاست سازمان با برنامه رادیویی شب چراغ مورخ 12مرداد از شبکه صدای فارس

2

برنامه های تلویزیونی

 گزارش برنامه در شهر از برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردها و گذر مهارتی درمحل پارک آزادی شیراز به مدت  15دقیقه
 حضور مدیرکل در برنامه نگاه روز ،به صورت زنده به مدت نیم ساعت ازشبکه استانی فارس
 گزارش برنامه در شهر از برپایی سمینار آموزشی کارآفرینی در محل تاالرآزادی شیراز با حضور  30نفر به مدت  10دقیقه

3

برنامه های خبری

 برپایی کنفرانس خبری در تاریخ12مرداد ماه با حضور خبرنگاران رسانه هایملی و محلی و تقدیر از آنان به مناسبت روز خبرنگار
 مصاحبه با مدیر کل استان در خصوص برنامه های هفته مهارت مصاحبه با مدیر کل استان در حاشیه برگزاری نمایشگاه فرصت های شغلی مصاحبه با مدیرکل استان و جمعی از شرکت کنندگان در سمینار کارآفرینی انعکاس برگزاری مسابقات فوتسال «جام مهارت» و مصاحبه با مسئول روابطعمومی و سایر رقابت کنندگان
 ارسال پیش خبر برنامه های هفته مهارت برای مطبوعات -درج خبر مسابقات فوتسال جام مهارت در خبرگزاری ها و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

درج اخبار

وب سايت اداره كل
شرح فعاليت
درج اخبار مرتبط با هفته مهارت در سایت اداره کل و مراکز تابعه
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برگزاري سمينار و مراسم
رديف
1

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

سخنرانی در نماز جمعه  -سخنرانی رییس حوزه مهارت های پیشرفته شیراز در خطبه های نماز جمعه
مورخ  10مرداد ماه

2

برگزاری سمینار

 برگزاری سمینار کارآفرینی برای کارآموزان مراکز آموزشی شیراز در تاریخ 11مرداد ماه
 برگزاری سمینار نقش خالقیت در کارآفرینی برای مربیان و مدیرانآموزشگاه های آزاد و جمعی از دبیران آموزش و پرورش فارس در تاریخ 12
مرداد ماه
 برگزاری سمینار مشترک تکنیک های بازاریابی و فروش مدرن با همکاریسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در تاریخ  14مرداد ماه،
 برپایی سمینار آموزشی از آنچه هستیم تا آنچه خواهیم شد با همکاریسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در تاریخ  16مرداد ماه

3

برپایی نمایشگاه

 برپایی نمایشگاه گذر مهارت و دستاوردهای مراکز شیراز و تعدادی ازآموزشگاه های آزاد در محل پارک آزادی
 برپایی نمایشگاه فرصت های شغلی با حضور صاحبان صنایع و حدود 200نفر از کارآموزان منتخب مراکز شیراز و آموزشگاه های آزاد

4

پیاده روی عمومی

برگزاری یک دوره پیاده روی عمومی در پارک حاشیه ای بلوار چمران

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

بازدید مقامات

 بازدید فرماندار شیراز از نمایشگاه فرصت های شغلی بازدید دکتر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس از نمایشگاه دستاوردها ضمنمصاحبه با سیمای مرکز فارس
 بازدید جناب آقای مختاری ،مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از نمایشگاهدستاوردها و مصاحبه با سیمای مرکز فارس

2

نشست با استاندار

برگزاری نشست مشترک روسای مراکز شیراز و مدیرکل استان با فرماندار شیراز

3

حضور جمعی از
مسئوالن

حضور مدیر صندوق مهر امام رضا(ع) ،معاون تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و معاون
بهزیستی استان در مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
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استان قزوین
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
1
انتشارات و
تبلیغات

2

3
4

روزشمار هفته
مهات

 نصب بنر هفته مهارت در سطح شهر و درب مساجد ،مراكز آموزشي و آموزشگاه هايآزاد استان
 چاپ بروشور معرفي رشته ها آموزشی مراكز ثابت و توزيع در پارك ها دركنارآموزش هاي كپسولي آموزشگاه هاي آزاد
 توزيع پوستر  6مرداد در بين مراكز آموزشي تابعه و دستگاه هاي اجرايي استان ونصب در فضاي داخلي و بيروني اداره كل
مكاتبه با استانداري قزوين و ارسال شعارهاي هفته مهارت براي درج در سربرگ
مكاتبات اداري دستگاه هاي اجرايي در طول هفته مهارت

پيام كوتاه

ارسال پيام های مهم مانند :روزشمار هفته مهارت ،اطالع رساني برخي فعاليت ها نظير
آموزش هاي كپسولي در پارك ها ،گزيده سخنان نمايندگان مجلس و ...به گروه هاي
هدف در طول هفته مهارت

تنديس

اهداي تنديس انتخاب برترين اتومكانيك كار اتومبيل هاي سواري به استاندار در مراسم
گراميداشت هفته مهارت

5

نماز جمعه

سخنراني مديركل و حضور كاركنان در نماز جمعه استان

6

آموزش هاي
كپسولي

برگزاري آموزش هاي كپسولي در پارك هاي استان توسط آموزشگاه هاي آزاد

صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

گفتگوي تلفني

2

نشست مطبوعاتي

3

مصاحبه خبري

مصاحبه خبرنگار واحد خبرصدا و سيماي استان قزوين با مديركل و
بازتاب گسترده اين نشست در مطبوعات استان

4

پوشش خبري

دعوت از خبرنگاران براي پوشش خبري و برنامه گردهمايي بزرگداشت
هفته مهارت با حضور استاندار و فرماندار البرز و تقدير از خبرنگاران
باعنايت به تقارن روزخبرنگار با جشن گراميداشت هفته مهارت

5

درج خبر

هماهنگي گفتگوي تلفني ریيس محترم سازمان با راديو قزوين
برگزاري نشست مطبوعاتي مديركل با اصحاب رسانه

درج اخبار برنامه هاي هفته مهارت در سايت خبرگزاري ها
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رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج اخبار

درج اخبار ،روزشمار و انعكاس فعاليت اداره كل و مراكز در طول هفته مهارت در وب
سايت اداره كل و پيك مهارت آنالين

2

پوستر

بارگذاري پوستر هفته مهارت در سايت اداره كل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

مراسم همايش

برگزاري همايش گراميداشت هفته ملي مهارت در مركز شماره يك البرز
باحضور استاندار ،فرماندار البرز و تمامی كاركنان آموزش فني و حرفه اي

2

مراسم تجليل

برگزاري مراسم تجليل از برگزيدگان مرحله استاني المپياد  ،15انتخاب
برترين تعميركار اتومبيل هاي سواري و برگزيده مرحله كشوري جوشكاري

3
4

شركت در نماز جمعه
مراسم گلباران مزار
شهدا

شرح فعاليت

 حضور مديركل ،معاون و كاركنان در مراسم عبادي سياسي نماز جمعه حضور ریيس و کارکنان مركز يك در مراسم نماز جمعه و سخنراني ریيسمركز
گلباران و عطرافشاني مزار شهدا در مركز استان و شهرستان ها

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری نشست با مقامات

2
بازديد از كارگاه هاي
آموزشي

شرح فعاليت
 نشست مديركل ،روساي ادارات و مراكز آموزشي با نماينده محترم مردمقزوين ،آبيك ،تاکستان و البرز در مجلس شوراي اسالمي در محل مركز
شماره يك البرز
 نشست با معاون آموزش و پرورش استان در مركز شماره يك البرز نشست مديركل با مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان آبيك،فرماندار ،شهردار ،فرمانده هوايي نيروز ،رییس شوراي شهر و كاركنان
مركز شماره  9برادران آبيك
 گردهمايي بزرگداشت هفته مهارت با حضور فرماندار البرز در محلمركز شماره يك البرز
 بازديد نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي از كارگاه هايآموزشي مركز شماره يك البرز
 بازدید بسیجیان پایگاه شهداي شهرستان تاكستان از مرکز شماره 3تاكستان
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وب سايت اداره كل
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3

4

5

سخنراني امام جمعه

سخنراني امام جمعه موقت قزوین درخصوص مقوله مهارت آموزي

ديدار با مقامات

 ديدار ریيس و كاركنان مركز شماره  3برادران با فرماندار و امام جمعهتاكستان
 ديدار با استاندار با حضور مديركل ،معاونين در مركز شماره يك البرز ديدار ریيس مركز خوزنين و بوئين زهرا با فرماندار و امام جمعهشهرستان بوئين زهرا
 ديدار ریيس مركز خوزنين با ائمه جمعه و بخشداران بخش هاي رامند،شال و اسفرورين

برگزاري مسابقه

برگزاري مسابقه فوتبال درهنرستان دارالفنون (شهرستان بوئين زهرا) به
مناسبت هفته مهارت
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

فعالیت های تبلیغاتی

2

بهسازی و زیباسازی

3

درج نام روزهای هفته مهارت

4

پیام کوتاه

رديف

عنوان فعاليت

1

برنامه های تلویزیونی و
رادیویی

2

نشست مطبوعاتی

3

اطالع رسانی رسانه ای

 چاپ تراکت و بروشورهای تبلیغاتی و توزیع در مراکز آموزشی چاپ و توزیع کتابچه معرفی فعالیتهای اداره کل تهیه و نصب پوسترهای  6مرداد انجام تبلیغات محیطی در سطح شهربهسازی و زیباسازی مراکز آموزشی
درج نام روزهای هفته مهارت در سربرگ نامه های اداری داخلی و ارسالی
ارسال پیام تبریک به گروه های هدف از طریق سیستم پیام کوتاه
صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت
 گفتگوی زنده تلویزیونی مصاحبه تلویزیونی و رادیویی مدیرکل گفتگوی تلفنی ریاست سازمان با سیمای قم حضور صدا و سیما در مراکز آموزشی جهت معرفی فعالیت هابرگزاری نشست مطبوعاتی مدیرکل
 هماهنگی با رسانه های ارتباط جمعی جهت پوشش خبری برنامه هایهفته کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
 ارسال اخبار روزانه هفته کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای بهرسانه های ارتباط جمعی
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

شرح فعاليت
به روزرسانی و درج اخبار اقدامات مختلف در طول هفته مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری همایش

شرح فعاليت
برگزاری همایش صنعت با موضوع «توسعه ی آموزش های مهارتی»
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 برگزاری مراسم تجلیل از روسای مراکز فعال در پانزدهمین مسابقاتملی مهارت
 برگزاری مراسم تجلیل از نخبگان مهارتی -برگزاری مراسم گرامیداشت هفته مهارت

2

برگزاری مراسم

3

برگزاری مسابقات ورزشی

4

فعالیت های فرهنگی

5

مراسم نماز جمعه

حضور مدیرکل ،معاونین و روسای مراکز و ادارات در مراسم نماز جمعه

6

برپایی نمایشگاه

برپایی نمایشگاه توانمندی های کارآموزان مراکز خواهران

برگزاری مسابقات تنیس روی میز
 دیدار با خانواده شهدای فنی و حرفه ای -تجدید میثاق با شهدای فنی و حرفه ای

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

تفاهم نامه

2

بازدید مقامات

 بازدید روسای دانشگاه ها از مراکز آموزشی بازدید معاون صدا و سیما از مرکز سنجش و شکوهیه بازدید رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی از مرکز یک امام خمینی(ره) بازدید معاون آموزش و پرورش از مرکز نبوت بازدید رئیس مرکز خدمات حوزه های علمیه از مرکز امام رضا(ع) بازدید رییس پارک علم و فناوری قم از مرکز یک بازدید مدیرکل از خبرگزاری فارس -بازدید مدیرکل و معاونین از مراکز آموزشی

3

دیدار با مقامات

 دیدار مدیرکل و روسای مراکز و ادارات با نماینده مجلس شورای اسالمی وامام جمعه
 -نشست معاون پشتیبانی با معاون شهرداری

4

مکاتبه با مقامات

مکاتبه با حضرات آیات مکارم و سعیدی جهت مالقات مدیرکل و روسا

امضای تفاهم نامه با سایر ارگان ها به مناسبت هفته ملی مهارت
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

فعالیت های تبلیغاتی

1

 چاپ تراکت تبلیغاتی چاپ بروشور معرفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای تابعه و توزیع آن درمراسم نماز جمعه
 نصب پالکارد تبریک  6مرداد در سردر اداره کل و مراکز در سطح استان چاپ و نصب بنر تبلیغات برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزش فنی وحرفه ای در سردر اداره کل ،مراکز و سطح استان
 نصب پوستر در اداره کل و مراکز تابعه -تعویض پرچم و تابلو و چراغانی اداره کل و مراکز تابعه

2

زیباسازی مراکز

رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاري نشست خبری

برگزاری جلسه نشست خبری مدیرکل با اصحاب رسانه و مطبوعات

2

برنامه های تلویزیونی

 مصاحبه تلویزیونی مدیرکل پخش خبر افتتاح نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای از صدا و سیمای استان
 -پخش مجله اقتصادی از خبر صدا و سیما درخصوص آموزش های بازار محور

3

برنامه های رادیویی

 حضور مدیرکل و ارتباط تلفنی با رییس سازمان در برنامه زنده رادیوییدرشهر

4

فعالیت های مطبوعاتی

 درج گزارش عملکرد اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان در روزنامهجمهوری اسالمی و همشهری
 -درج اخبار در روزنامه جمهوری اسالمی و خبرگزاری مهر و ایرنا

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

 -به روزرسانی و درج اخبار و پوستر هفته مهارت در سایت اداره کل و مراکز

صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

وب سايت اداره كل

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

استان کردستان
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينارو مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری نمایشگاه و
گذر مهارت

شرح فعاليت
 برپایی نمایشگاه دستاوردهای آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی وگذر مهارت در شهرستان های سنندج و سقز
 برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت انرژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و کارگاهیک روزه صنایع غذایی در دامغان

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

2

شرح فعاليت

دیدار با مقامات

 مکاتبه با سایر دستگاه ها درخصوص برنامه های گرامیداشت هفته مهارت دیدار کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با مسئولین استانی وشهرستانی
 برگزاری جلسه هم اندیشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان با مدیرانهنرستان های کاردانش سراسر استان

بازدید مقامات و ...

 بازدید سردار فالح جانشین سپاه بیت المقدس استان از نمایشگاه دستاوردهایفنی و حرفه ای و کارآفرینی
 بازدید مسئوالن استانی و شهرستانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطحاستان
 بازدید والدین کارآموزان مراکز سطح استان از مراکز آموزش فنی و حرفه ایتابعه
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
 طراحی ،چاپ و نصب بنر  60متری جلوی پل هوایی اداره کل برای اولینبار با همکاری آموزشگاه های آزاد و شهرداری(رایگان)
 طراحی ،چاپ و نصب بنر18متری برای اولین بار با همکاری شهرداری وآموزشگاه های آزاد در چهار راه پر رفت و آمد شهر
 طراحی ،چاپ و نصب  2عدد بنر 12متری در مصلی نماز عید فطر باهمکاری آموزشگاه آزاد
 طراحی ،چاپ و نصب  10عدد بنر در سطح شهر با همکاری آموزشگاه هادر سطح شهر
 نصب پارچه و بنر توسط مراکز آموزشی در سطح شهرستان های استان -نصب پارچه سردر آموزشگاه ها به مناسبت  6مرداد

1

تبلیغات محیطی

2

تهیه و توزیع بروشور

تهیه و توزیع بروشور معرفی اداره کل و رشته های آموزشی مراکز

3

تبلیغات

 انجام تبلیغات به صورت تراکت در نماز عید فطر سیرجان تبلیغ به صورت اهدای خودکار منقوشصدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

نشست خبری

2

برنامه های تلویزیونی

3

برنامه های رادیویی

4

شرح فعاليت
نشست خبری مدیرکل با حضور خبرنگاران رسانه ها
 حضور مدیرکل در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای استانی همراه با ارتباطتلفنی با ریاست محترم سازمان
 اطالع رسانی برنامه های هفته ملی مهارت از واحد خبر سیما حضور مدیرکل و رییس کمیسیون آموزش مجلس در برنامه شب های کرمانبه مناسبت هفته مهارت با حضور کارآ فرین برتر و خانواده وی

 حضور مدیرکل در برنامه رادیویی “کوچه  7پیچ” صدای استانی -حضور ریاست محترم سازمان در برنامه رادیویی “کرمان سالم”

 حضور مدیرکل در برنامه رادیویی استانی -حضور مدیرکل در برنامه رادیو کرمان با موضوع فعالیت اقتصادی خانم ها

 برنامه های آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان از باشگاه خبرنگاران جوان گفتگوی مدیرکل با نشریه کارآفرین ناب در مورد فعالیت های آموزشی فنیو حرفه ای
مطبوعات و خبرگزاری ها
 درج نشست خبری مدیرکل و مسئوالن در مطبوعات درج برنامه ها از زبان ریاست سازمان و مدیرکل استان در مطبوعات -درج دیدار امام جمعه در مطبوعات
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استان کرمان
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وب سايت اداره كل
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

تهیه اخبار و گزارشات

2

پیک مهارت

بارگذاری تیزر هفته ملی مهارت در سایت پیک مهارت استان

3

تصویر روز

قراردادن تصویر بنر طراحی شده در تصویر روز

تهیه اخبار و گزارشات هفته ملی مهارت

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

مراسم تقدیر

2

برنامه های آموزشی

3

نماز جمعه

4

همایش

5

برگزاری جلسه و نشست

6

مراسم افتتاح

7

فعالیت های فرهنگی
و ورزشی

شرح فعاليت
تقدیر از برگزیدگان المپیاد استانی و مربیان تقدیر از خیران همراه با آموزش های فنی و حرفه ایافتتاح کالس پته دوزی پایگاه روستایی اله آباد با همکاری بسیج
 سخنرانی مدیرکل قبل از خطبه های نمازجمعه 17مرداد حضور کارکنان و کارآموزان در نماز جمعههمایش تجلیل از نخبگان
 جلسه با مدیران آموزشگاه های برتر درخصوص برنامه های هفته ملی مهارت جلسه با مدیران کاریابی هاافتتاح آموزشگاه گوهر پارسی در زمینه تراش سنگ های قیمتی
 برگزاری مسابقه کتابخوانی و قرآن -صعود کوهنورد مرکز جیرفت به چهارمین قله بلند ایران

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

دیدار با مقامات

 دیدار مدیرکل وکارکنان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان دیدار مدیرکل با رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس کرمان و راوردر برنامه شب های کرمان
 دیدار روسای مراکز و کارکنان مراکز بردسیر ،رفسنجان و کهنوج با امام جمعه -دیدار رییس مرکز کهنوج با فرماندار

2

بازدید مسئوالن از مراکز فنی  -بازدید فرماندار و امام جمعه رفسنجان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای
 بازدید رییس و مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی بافت از مرکزو حرفه ای
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات

فعالیت های تبلیغاتی

1

2

بهسازی و زیباسازی مراکز
ارسال پیام کوتاه

3

 طراحی و چاپ بروشور تمامی مراکز و توزیع در ادارات و ارگان ها ،دانشگاه ها،نمازجمعه و...
 چاپ کتابچه عملکرد اداره کل تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس های درون شهری چاپ بنر و پوستر و نصب بر روی پایه های بنر سطح شهر اطالع رسانی از طریق تابلوی اعالنات الکترونیکی چاپ ویژه نامه به مناسبت هفته ملی مهارت و توزیع در دستگاه هایزیرمجموعه وزارتخانه متبوع
بهسازی و زیباسازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای از طریق رنگ آمیزی
محوطه و دیوارها و تعویض پرچم ها و ...
ارسال روزهای هفته ،برنامه های هفته ملی مهارت و اهم سخنان مقامات
استانی به گروه های هدف
صدا و سيما و مطبوعات

رديف
1
2

عنوان فعاليت
پخش زیرنویس

شرح فعاليت
پخش زیرنویس هفته ملی مهارت در تلویزیون شهری

انعکاس اخبار

انعکاس اخبار و فعالیت های هفته ملی مهارت در خبرگزاری های ایرنا،
ایسنا ،فارس ،مهر ،مرصادنیوز ،نسیم ،تسنیم ،ایکنا ،موج و ...

2

برنامه های رادیویی

 مصاحبه زنده رادیویی مدیرکل در برنامه های صدای کرمانشاه و پیامکرمانشاه و در مسیر توسعه

3

برنامه های تلویزیونی

 مصاحبه های مدیرکل در برنامه تلویزیونی شبکه زاگرس تهیه و پخش گزارش تلویزیونی معرفی نخبگان مهارتی و مهارتآموختگان شاغل
معرفی مربیان نمونه و مدال آوران مسابقات ملی مهارت به اصحابرسانه جهت تهیه گزارش و مصاحبه
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وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

عملکرد سایت اداره کل

درج اخبار اقدامات صورت گرفته ،پوستر ،گزارش تصویری و جمله
متحرک در وب سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

برگزاری سمینارآموزشی

2

برگزاری نشست

نشست مدیرکل ،کارکنان و مربیان با استاندار و تشریح عملکرد فعالیت های
صورت گرفته استان

3

برپایی نمایشگاه بزرگ
مهارت

باحضور مراکز دولتی ،آموزشگاه های آزاد ،بهزیستی ،کمیته امداد ،میراث
فرهنگی و گردشگری ،دانش آموزان استثنایی آموزش و پرورش از تاریخ 13
لغایت  17مردادماه

با عنوان نقش آموزش های فنی و حرفه ای در اقتصاد مقاومتی

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف
1
2

3

4

5

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

هماهنگی با شورای اطالع درج شعارهای هفته ملی مهارت و تبریک روز آموزش های فنی و
رسانی استان و استانداری حرفه ای و کارآفرینی در سربرگ مکاتبات اداری
ارسال دعوتنامه برای مقامات

ارسال دعوتنامه برای مقامات و مسئوالن استانی ضمن دعوت از
هنرمندان معروف و محبوب کرمانشاهی

برگزاری نشست با مقامات

 نشست با معاون برنامه ریزی استانداری و مدیران کل دستگاه هایاستان
 نشست با فرمانداران ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه،مدیرکل بهزیستی

بازدید مقامات

 بازدید مدیرکل از مرکز توانبخشی معلوالن بازدید نمایندگان مجلس ،مدیرکل امور بانوان استانداری از نمایشگاهمراکز فنی و حرفه ای و هایتک

افتتاح مراکز آموزشی

 افتتاح کارگاه اتومکانیک در مرکز جوانرود با حضور مسئوالنافتتاح کارگاه تولید محور خیاطی در مرکز شماره یک باحضورمسئوالن
 افتتاح کارگاه تولید محور زندان مرکز باحضور مسئوالن افتتاح دو مرکز جدیدالتاسیس علمی کاربردی در شهرستان هایسنقر و پاوه با حضور مسوالن استانی
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7

برنامه های فرهنگی

 دیدار با خانواده شهداو ایثارگران غبارروبی وعطرافشانی مزارشهدااهدا خون توسط همکاران اداره کل و مراکز سطح شهر کرمانشاه برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان با محور آموزش های فنی ومهارتی در مراکز شهرستان های تابعه

8

برگزاری مسابقات ورزشی

 برگزاری مسابقات فوتسال بین پرسنل کوهپیمایی بسیجیان و کارکنان اداره کل و مراکز تابعه استان کوه پیمایی کارکنان و مربیان اداره کل و مراکز فنی و حرفه ایشهرستان های تابعه
 -برگزاری مسابقه طناب کشی در بین مربیان مراکز

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

6

مراسم نماز جمعه

 سخنرانی مدیرکل پیش از خطبه های نماز جمعه حضور مدیرکل ،معاونان ،روسای ستادی و مراکز ،مربیان و کارآموزاندر مراسم نماز جمعه مورخ 93/5/17
 توزیع شربت و شیرینی و بروشور تراکت های تبلیغاتی در نماز جمعهدر مراکز شهرستان های تابعه
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استان کهگیلویه و بویراحمد
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح
دسترسی گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
	-چاپ بیش از  1000هزار تراکت دعای عید سعید فطر بر روی پوستر
مهارت و پخش در بین نمازگزاران در سطح استان
	-چاپ  30بنر بزرگ و  300کارتن پالست و نصب در معابر عمومی و
روستاهای پرجمعیت
 تهیه و تدوین معرفی فعالیت های اداره کل و مراکز آموزشی تابعه وارسال به استاندار ،فرمانداری ،ائمه جمعه و تمامی مدیران دستگاه های
اجرایی استان

1

چاپ و نشر

2

تبلیغات محیطی

3

ارسال پیامک

ارسال پیامک به مناسبت هفته ملی مهارت و  6مرداد

4

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی در مصلی شهرستان گچساران

5

بهسازی مراکز

تبلیغات محیطی با نصب بنر و پوستر در مراکز آموزشی تابعه و سایر
شهرهای استان

بهسازی و زیباسازی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان
صدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

1

مصاحبه مدیرکل

2

هماهنگی برای مصاحبه
تلفنی
در برنامه زنده رادیویی

3

گزارش خبری

تهیه گزارش واحد مرکزی خبر از کارگاه های آموزشی و گفتگو با
رییس مرکز شماره یک یاسوج

4

مصاحبه خبری

مصاحبه خبری مدیرکل استان درخصوص فعالیت های آموزشی یا
واحد مرکزی خبر

درج اخبار

شرح فعاليت
هماهنگی برای حضور مدیرکل در برنامه های زنده رادیویی توسعه و
سالم بامدادی استان
هماهنگی مصاحبه زنده تلفنی ریاست محترم سازمان با برنامه رادیویی

درج اخبار در سایت خبرگزاری های ایرنا -فارس و تسنیم

85

رديف

عنوان فعاليت

1

وب سایت اداره
کل

شرح فعاليت
 درج اقدامات صورت گرفته در طول هفته مهارت در وب سایت اداره کل -به روز رسانی تصویر روز و جمله متحرک در وب سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف
1
2

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

برگزاری مراسم جشن هفته برگزاری مراسم جشن  6مرداد در شهرستان گچساران با حضور مدیرکل،
فرماندار ،مسووالن شهرستانی و کارآفرینان برتر شهرستان
مهارت
غبارروبی گلزار شهدا

غبار روبی از گلزار شهدای یاسوج به مناسبت هفته مهارت

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

دیدار با ائمه جمعه

2

دیدار و بازدید

3

مکاتبات با استانداری

انجام مکاتبات و پیگیری های الزم با شورای اطالع رسانی استانداری برای درج
شعارها و پیام تبریک ششم مرداد در سربرگ مکاتبات اداری استان

4

حضور در نماز جمعه

حضور مسئوالن اداره کل ،کارآموزان ،مربیان و روسای مراکز در مراسم نمازجمعه
مورخه93/5/17

5

سخنرانی

هماهنگی برای سخنرانی مدیرکل در خطبه های پیش از نماز جمعه 93/5/17

6

مکاتبات

انجام مکاتبات و دعوت از مقامات و مسئوالن استانی از کارگاه های آموزشی مراکز

7

بازدید از کارگاه های آموزشی

انجام مکاتبات و دعوت از مقامات و مسئوالن استانی از کارگاه های آموزشی مراکز
در سطح استان ( استاندار– نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی

دیدار پرسنل اداره کل و مراکز آموزشی تابعه با امام جمعه در شهرستان های
بویراحمد ،کهگیلویه ،گچساران ،چرام و بهمئی
دیدار و بازدید امام جمعه شهرستان کهگیلویه از کارگاه های آموزشی شهر دهدشت
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وب سايت اداره كل
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استان گیالن
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
فعالیت های
تبلیغاتی

1

چاپ  1000عدد بروشور و توزیع در نمايشگاه و در محل جشن چاپ كتابچه معرفي آموزش هاي مهارتي به تعداد  300عددصدا و سيما و مطبوعات

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برنامه های صدا و سيما

حضور سرپرست اداره كل در معرفي روز ملي مهارت
و آموزش هاي مهارتي

2

پوشش مراسم  6مرداد

در محل جشن ملي مهارت

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج اخبار هفته مهارت

معرفي برنامه ها

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاري جشن

دعوت از نمايندگان و مديران كل

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

دعوت از نمايندگان مجلس و مديران كل

در محل جش و تقدير از پيشكسوتان و كارآفرينان
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
نصب بنر و پوستر در سطح شهر ،مصلی نماز جمعه و اداره کل

1

تبلیغات محیطی

2

ویژه نامه

رديف

عنوان فعاليت

1

تیزر اشتغال

به مدت  90ثانیه و  12نوبت پخش در سیمای گلستان

2

گزارش آگهی

دردو بخش هرکدام  420ثانیه مجموعا  840ثانیه در  14نوبت

3

پخش و ضبط برنامه مشارکتی

تهیه ویژه نامه و ارسال آن به ادارات و مراکز
صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

 1800ثانیه در دو نوبت
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

1

درج اخبار

شرح فعاليت
درج اخبار مرتبط با هفته مهارت در سایت اداره کل

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف
1

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

مراسم گرامیداشت  6مرداد تجلیل از کارآفرینان نمونه استان گلستان
برگزاری مسابقات قرآن برای کارمندان و خانواده آن ها

2

مسابقات فرهنگی

رديف

عنوان فعاليت

1

دیدار با مقامات

دیدار مدیرکل ،معاونین و روسای مراکز با استاندار

2

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان با حوزه مشاور جوان استاندار

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
شرح فعاليت
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استان گلستان
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استان لرستان
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح
دسترسی گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

2

انتشارات و تبلیغات  -ارسال و نصب پوستر در دانشگاه ها ،آموزشگاه های آزاد و دستگاه های اجرایی
استان
 پخش بروشور تبلیغاتی در خیابان ها و نمازجمعه و زمان برپایی نمایشگاه نصب بنر در سطح شهر و زمان بازدید از نمایشگاه و محل های آموزشی پخش خودکار و پکیج تبلیغاتی با تبلیغ هفته ملی مهارتارسال تقویم

ارسال تقویم هفته ملی مهارت به عنوان سربرگ اداری استانداری
صدا و سيما و مطبوعات
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

مصاحبه رادیویی و تلویزیونی

2

چاپ اخبار در رسانه ها

3

پخش تیزر

 پخش تیزر تبلیغاتی در  5نوبت در روز به مدت یک هفته پخش تیزر تبلیغاتی در تلویزیون سطح شهر به مدت دو هفته هر 4دقیقه  1بار

4

پخش اخبار

 پخش اخبار مراسم افتتاحیه نمایشگاه با حضور نمایندگان و مدیران ومعاونین دستگاه های اجرایی در صدا و سیما
 پخش برگزاری کالس گذرمهارت در اخبار استان پخش مراسم اختتامیه نمایشگاه با حضور مدیران اجرایی استان -پخش در اخبار شبکه استانی

 مصاحبه مدیر از طریق رادیو در دو برنامه سالم لرستان و پرسش وپاسخ با مردم
 مصاحبه با دکتر پرند از طریق رادیو در برنامه سالم لرستان مصاحبه با دکتر پرند از طریق تماس تلفنی در برنامه گفتگوی ویژهخبری به طور مستقیم
 مصاحبه با دکتر رحمانی از طریق تماس تلفنی در برنامه گفتگویویژه خبری به طور مستقیم و زنده در صداو سیما
چاپ اخبار و در روزنامه ها ،خبرگزاری ها و مطبوعات و تبریک
 6مرداد در روزنامه های استان

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج اخبار

به روز رسانی و درج اخبار روزانه در سایت اداره کل ،پیک مهارت آنالین و ارسال به سازمان

2

پیامک روزانه

ارسال مناسبت های روزانه طبق تقویم هفته ملی مهارت از طریق پیامک برای گروه های
هدف
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برگزاري سمينارو مراسم
شرح فعاليت

رديف

عنوان فعاليت

1

ارسال دعوتنامه به
مقامات

2

تفاهم نامه

3

تقدیر از برگزیدگان

دعوت از مسئولین برای افتتاحیه و اختتامیه مراسم هفته مهارت
اجرای تفاهم نامه با پارک علم و فناوری و سیزده شرکت دانش بنیان
 تقدیر از کارآفرینان برتر استان با حضور دکتر طاهایی تقدیر از ورزشکاران و برگزیدگان مسابقات در هفته ملی مهارت تقدیر از مربیان ،کارمندان و کارآموزان نمونه در هفته ملی مهارت -تقدیر از غرفه دارن نمونه

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
رديف

1

عنوان فعاليت

دیدار با مقامات

شرح فعاليت
 دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه خرم آباد دیدار با نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسالمی دیدار با استاندار و معاونین استانداری دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان لرستان و تامین اجتماعیدیدار با مدیرکل صدا و سیمادیدار با فرمانداران خرم آباد ،بروجرد ،الشتر ،پلدختر ودورهدیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان -دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر خرم آباد

2

ارسال دعوت نامه

دعوت نامه برای نمایندگان استان و تمامی مدیران اجرایی استان برای حضور در
نمایشگاه

3

سخنرانی و طرح
شمیم

 سخنرانی مدیر کل استان قبل از خطبه امام جمعه به مناسبت هفته ملی مهارت -اجرای طرح شمیم در مراسم نماز جمعه
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...
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استان مازندران
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
فعالیت های
تبلیغاتی

1

 چاپ بنر با شعارهای آموزش فنی و حرفه ای و نصب آن در اماکن پرتردد چاپ پوستر جهت بزرگداشت هفته ملی مهارت و نمایشگاه کارآفرینی چاپ تراکت معرفی میزان تعهد و عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای چاپ لیبل و  DVDتبلیغ هفته ملی مهارت و معرفی عملکرد اداره کل چاپ بروشور گزارش عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در سال 92و  4ماهه1393 چاپ آی دی کارت برای برگزار کنندگان و غرفه داران نمایشگاهصدا و سيما و مطبوعات

رديف

شرح فعاليت

عنوان فعاليت

1

 ارائه گزارش عملکرد اداره کل توسط مدیرکل استان در جمع اصحابرسانه و جراید
درج وقایع در مطبوعات
 درج بیش از  24خبر اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران درو خبرگزاری های رسمی کشور جراید محلی
 درج بیش از  12خبر مربوط به افتتاح نمایشگاه و مراسم اختتامیه درسایت های مختلف ملی و محلی

2

 تدوین برنامه تلویزیونی درخصوص معرفی کارآفرینان برتر استان ومصاحبه با ایشان
 ساخت و پخش تیزر گزارش عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفهبرنامه های تلویزیونی و رادیویی
ای استان مازندران
 پخش بیش از 12گزارش خبری از شبکه سیمای مازندران و 1مصاحبه رادیویی

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف
1
2
3

عنوان فعاليت
مراسم نمازجمعه

شرح فعاليت
 سخنرانی قبل از خطبه های نمازجمعه در سطح استان در هفته ملیمهارت

برگزاری جشنواره و نمایشگاه

 برگزاری مراسم جشنواره هفته ملی مهارت با حضور استاندار مازندران،مدیران کل استان و مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 -افتتاح نمایشگاه مهارت آموزی و کارآفرینی با حضور مدیران کل استان

برپایی آموزش گذر مهارت

برپایی آموزش گذر مهارت و اعطاء گواهی حضور در کالس به متقاضیان
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5

مشارکت آموزشگاه های آزاد مشارکت آموزشگاه های آزاد استان در برپایی نمایشگاه مهارت آموزی و
کارآفرینی و مراسم اختتامیه
استان
وب سايت اداره كل

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

درج اخبار

درج بیش از  30خبر مربوط به افتتاح نمایشگاه ،بازدید استاندار
و مدیران کل

2

به روزرسانی وب سایت
اداره کل

به روز رسانی جمله متحرک و پوشش خبری به روز عکس های مربوط
به افتتاح و اختتامیه نمایشگاه و بازدید استاندار و مدیران کل استان از
نمایشگاه

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

1

عنوان فعاليت

دعوت و بازدید
مقامات

شرح فعاليت
 ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،فرمانداران ،شهرداران و نمایندگانشورای اسالمی شهرهای استان جهت بازدید از مراکز آموزشی وآشنایی با ظرفیت
های موجود
در مراکز
 بازدید  2ساعته استاندار مازندران از غرفه های نمایشگاه و صحبت با غرفه داران دیدار مدیر کل و روسای مراکز و همکاران با نماینده ولی فقیه در استان و ائمهجمعه و جماعات در شهرستان ها
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4

برگزاری مراسم تجلیل

 برگزاری مراسم تجلیل از کارآموزان المپیاد برگزیده استان و مربیانمربوطه آنان
 -برگزاری مراسم تجلیل از غرفه داران برتر در نمایشگاه
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استان مرکزی
الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروههای هدف به آموزشهای مهارتی
انتشارات و تبليغات
انجام تبلیغات محیطی و
محلی

 نصب پوستر ،بنر و پالکارد در معابر عمومی طراحی و چاپ بنر هفته مهارت در مراکز مختلف انجام تبلیغات مختلف در سطح شهرستان های آستانه ،آشتیان ،خمینو تفرش

2

بهسازی و تزیین مراکز

آذین بندی محیط مراکز

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

پوشش رسانه ای
برنامه های هفته مهارت

 مصاحبه های تلویزیونی و رادیویی مدیرکل ،معاونین و مربیان این اداره کلبا صدا و سیمای استان
 حضور مدیرکل و معاونین در برنامه زنده رادیویی رادیو محله پوشش تصویری بازدید نماینده شازند از مرکز آموزشی آستانه -مصاحبه مطبوعاتي و تصویری رییس مرکز آموزشی شهرستان خمین

2

درج اخبار و برنامه های
هفته مهارت در مطبوعات و
خبرگزاری ها

رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

بارگذاری اخبار بر روی
وب سایت

بارگذاری اخبار هفته مهارت در وب سایت اداره کل و مرکز آموزشی آشتیان

ارسال اخبار به نشریات
استانی و ملی

ارسال اخبار از طریق سامانه  RSSبه صورت روزانه برای نشریات ملی و محلی

1

صدا و سيما و مطبوعات

 پوشش خبری برنامه های هفته مهارت در خبرگزاری ها -درج اخبار مراکز آموزشی آستانه ،آشتیان در خبرگزاریها

وب سايت اداره كل
1

2
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برگزاري سمينارو مراسم
رديف

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

1

برگزاری جلسه و نشست

 برگزاری جلسه هماهنگی ستاد هفته مهارت(جلسه ویدئو کنفرانس با ریاستمحترم سازمان)
 برگزاری نشست صمیمی با استاندار و تقدیر از برگزیدگان مسابقات ملیمهارت
 -برگزاری جلسه با مسئولین آموزش و پرورش

2

فعالیت های فرهنگی

3

برپایی نمایشگاه

4
مراسم نمازجمعه

5

6

7

برگزاری مراسم و برنامه
های هفته مهارت

 برگزاری مسابقات قرآن بین همکاران و خانواده کارکنان برگزاری مراسم اهدا جوایز برگزیدگان مسابقات قرآنی برگزاری مراسم پر فیض زیارت عاشورا در مرکز آستانه گلباران مزار مطهر شهدای گمنام در آستانه برگزاری نمایشگاه در محل مراکز خواهران اراک ،آشتیان ،نراق ،فرمهین،خمین ،دلیجان و تفرش
 سخنرانی در نمازجمعه توسط مدیرکل حضور در نمازجمعه و پخش اطالعیه و نصب پالكارد در بین نمازگزاران درشهرستان آستانه
برگزاری نمایشگاه در مصلی های نماز جمعه سطح استان سخنرانی در نمازجمعه توسط رییس مرکز آموزشی خمین حضور در نمازجمعه توسط کارکنان مرکز آموزشی محالت برگزاری مراسم دومین جشن اشتغال برگزاری مراسم تقدیر از فعاالن برپایی نمایشگاه هفته مهارت برگزاری مراسم تقدیر از آموزشگاه های آزاد دارای 30سال سابقه فعالیت تجلیل از فعاالن هفته مهارت در مرکز آستانه -تقدیر از مسئولین ادارات شهرستان آشتیان

فعالیت های ورزشی

 برگزاری مسابقات ورزشی در مراکز آستانه ،دلیجان ،محالت ،شازند مرکزسنجش اراک و آشتیان
 -کوهپیمایی و پیاده روی کارکنان مرکز آستانه به مناسبت هفته مهارت

فعالیت های آموزشی

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین شهرستان آشتیان برگزاری کالس اخالق مسئولین در مرکز آشتیان برگزاری سمینار آموزشی مواد مخدر در شهرستان تفرش برگزاری مسابقه طراحی پوستر در مرکز آشتیان برگزاری دوره آموزشی آسیبهای ماهواره در مرکز محالت برگزاری دوره سرويس نگهداري خودرو ویژه عموم مردم در خمین -برگزاری كالس هاي كار آفريني ویژه کارآموزان در مرکز آموزشی خمین

نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط و...

94
نگاهي به رويدادهاي هفته مهارت در سال 1393

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگانهاي مرتبط
رديف

1

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

بازدید مسئوالن و مدیران
استان و شهرستان از مراکز
آموزشی

 بازدید استاندار ،شورای فنی استان ،مدیرکل صدا و سیما از مراکز آموزشیاراک
 بازدید مدیرکل ورزش و جوانان از نمایشگاه و مرکز خواهران بازدید معاونت مشارکتهای مردمی کمیته امداد از نمایشگاه بازدید نماینده شورای اسالمی ،فرماندار و مسئوالن دستگاههای اجرایی ازمرکز آستانه و شازند
 بازدید نماینده مردم تفرش در مجلس از مرکز آموزشی این شهرستان بازدید مسئوالن آموزش و پرورش ،تبلیغات اسالمی و شهرداریآستانه ازمرکز آموزشی شهرستان آستانه
 بازدید از کارگاهها توسط مسئولین شهرستان آشتیان دیدار با بخشدار تفرش بازدید مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان محالت و خمین از مرکزآموزشی این شهرستان
 بازدید امام جمعه ،فرماندار و مسئولین دستگاه های اجرایی شهرستاندلیجان از مراکز آموزشی این شهرستان
 -بازدید گروه های مختلف مردمی از مرکز سنجش اراک
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

چاپ تراكت هاي تبليغاتي

توزیع بروشور مراکز آموزش فنی و حرفه ای

2

چاپ و توزيع كتابچه معرفي

کتابچه حاوی اطالعات آموزش  ،آزمون های سنجش مهارت ،مسابقات

فعاليت هاي اداره كل
3

انجام تبليغات محيطي در
سطح شهر

مهارت و ...
 نصب بنر گرامیداشت هفته مهارت در اداره کل ،تمامی مراکز نصب  20بنر در نقاط پرتردد شهر و محل نماز جمعه نصب پوستر گرامیداشت  6مرداد در ادارات و .....صدا و سيما و مطبوعات

رديف

شرح فعاليت

عنوان فعاليت

حضور مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان در گفتگوی ویژهخبری شبکه استانی سیمای همدان

-حضور مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان در برنامه نگاه 5

(به مدت یک ساعت همراه با پخش گزارشات متعدد از کارگاه های

آموزشی و مربیان و کارآموزان)

-پخش تیزر معرفی برخی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان

1

استفاده از ظرفیت های

صدا و سیمای مرکز استان

-گزارش ویژه از مراکز و مصاحبه با مدیرکل در روز  6مرداد

-مصاحبه تلفنی دکتر پرند ،رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای

کشور با رادیو همدان

-مصاحبه تلفنی مديركل آموزش فنی و حرفه ای استان با برنامه

صبح الوند

حضور مربی مرکز مالیر در برنامه خانه و زندگی-تهیه گزارش از مرکز تخصصی متالوژی اسدآباد

-بازتاب رویدادهای مختلف هفته مهارت از شبکه استانی سیما

-پخش تيزر گراميداشت  6مرداد
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حضور نخبگان مهارتی و
2

نام آوران مسابقات ملی
مهارت در برنامه هاي
صدا و سيما

3
4

حضور آقای مرتضی ورمزیار دارنده دیپلم افتخار رشته الکترونیکمسابقات جهانی مهارت در برنامه نگاه  5شبکه استانی سیمای

همدان

مصاحبه روزنامه همشهری با آقای داود مجیدی برگزیده جشنوارهاستعدادهای برتر مهارتی

برگزاري نشست مطبوعاتي

برگزاری نشست مطبوعاتی مدیرکل و معاونان با حضور بیش از 30

درج گزارش عملكرد اداره كل

درج گزارش عملکرد در روزنامه سراسری عصر رسانه و نشریه های

مديركل و معاونان

در مطبوعات ملي و محلي

نفر از اصحاب رسانه

صبح امید و سپهر غرب
درج اخبار اداره کل در
الف) مطبوعات ملی:

همشهری-جمهوری اسالمی -دنیای اقتصاد -آفرینش -عصر رسانه و ...

ارسال اخبار رويدادهاي هفته
مهارت به رسانه هاي

5

ارتباط جمعي

ب) مطبوعات محلی:

همدان پیام -محراب -آوای الوند -سپهر غرب-چشم انداز همدان-
فرهنگ مالیر-ندای توی و ....

ج)خبرگزاری و سایت های خبری:

فارس -ایرنا -ایلنا -مهر -موج-تسنیم-نافع-باشگاه خبرنگاران

جوان-شبستان -همدان پرس -همدان نیوز -صبح الوند -سایت
سیمای مرکز همدان

وب سايت اداره كل
رديف

عنوان فعاليت
مديريت ،پيگيري ارتقا

1

و به روز رساني پايگاه
اينترنتي اداره كل
درج اخبار اقدامات صورت

2

گرفته در طول هفته
مهارت در وب سايت
اداره كل

شرح فعاليت
به روز رسانی گالری تصاویربارگذاری پوستر  6مرداد در بخش تصویر روز سایت اداره کلبه روز رسانی فرم نظرسنجی در وب سایت اداره کل و لینک به پیک مهارتآنالین
درج بیش از 15خبر اقدامات و برنامه های اداره کل و اخبار مهم سازمانی درطول هفته مهارت
-درج مصاحبه با نخبگان مهارتی
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برگزاري سمينار و مراسم
رديف

1

شرح فعاليت

عنوان فعاليت

برگزاری مراسم تجلیل از مربیان ،کارکنان و ....در شهرستان ها باحضور مقامات شهرستانی
تجلیل از مدال آور مسابقات جوشکاری با حضور استاندار همدانتجلیل از برگزیده جشنواره استعدادهای مهارتی با حضور فرماندارتجلیل از پیشکسوتان مهارتی و بازنشستگان-تجلیل از کارکنان اداره کل با حضور نماینده ولی فقیه در استان

برگزاري مراسم تجليل

2

برگزاری کالس مقاله نویسی

3

برگزاري مسابقات ورزشي

4

5

6
7

ویژه مربیان و مدیران بخش دولتی و خصوصی
 برگزاری مسابقه فوتسال ویژه آقایان -برگزاری مسابقه شطرنج ویژه بانوان

ارسال پيام کوتاه

 ارسال عناوین روزهای هفته مهارت به گروه های مخاطب ارسال سخنان مقامات درخصوص آموزش های فنی و حرفه ای بهگروه های مخاطب

هماهنگي با استانداري براي
درج شعارها و پيام تبريك
ششم مرداد در سربرگ
مكاتبات اداري استان

ارسال نامه درج فرمایشات امام راحل و مقام معظم رهبری درخصوص
آموزش های فنی و حرفه ای به روابط عمومی استانداری

برپايي نمايشگاه و گذرهاي
مهارت

 برپایی گذر مهارت و نمایشگاه دستاوردهای آموزش فنی و حرفه ایبا مشارکت اداره کل آموزش و پرورش استان و آموزشگاه های آزاد با
حضور معاون وزیر آموزش و پرورش
برپایی نمایشگاه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان وبازدید فرماندار
-حضور در نمایشگاه مطبوعات

اهدا خون

اهدا خون توسط پرسنل

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

عنوان فعاليت

1

ديدار با مقامات

شرح فعاليت
دیدار کارکنان با نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه همدانحضور مدیرکل در جلسه کارگروه اشتغال مالیر و تقدیر از کارآفرینان وکارکنان فنی و حرفه ای در این جلسه
جلسه با بخشدار و دهیاران نهاوندديدار با امام جمعه تویسرکاندیدار رییس مرکز مالیر با رییس اداره کار این شهرستاندیدار رییس مرکز خواهران تویسرکان با امام جمعه و فرماندار-دیدار کارکنان با امام جمعه مالیر
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2

بازدید مقامات

3

بازديد خانواده هاي
كارآموزان

4

حضور و سخنرانی در نماز
جمعه

5

مسابقات ورزشی

بازدید نماینده مردم همدان ،نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعههمدان از مرکز همدان
بازدید نماینده اسدآباد و فرماندار از مرکز شهرستانبازدید نماینده رزن ،فرمانده ،مسئولین شهرستان ،بخشدار ،دهیاران بخشمرکزی و سردرود از مرکز برادران و خواهران رزن
بازدید امام جمعه و بخشدار از مرکز برادران نهاوندبازدید مسئولین ادارات شهرستان تویسرکان از مرکز این شهرستانبازدید مدیریت سپاه و مسئول بسیج سازندگی سپاه نهاوندبازدید فرماندار و ریاست زندان مرکزی از مرکز برادران همدانبازديد امام جمعه و مسئولين بسيج از مرکز خواهران نهاوندبازدید امام جمعه از مرکز بهاربازدید مسئولین بسیج خواهران و فرماندار از مرکز خواهران تویسرکانبازديد خانواده هاي كارآموزان از كارگاه هاي مراكز آموزشي
 سخنرانی مدیرکل پیش از خطبه های نماز جمعه و حضور کارکنان درراهپیمایی روز قدس
 سخنرانی ائمه جمعه در نماز جمعه درخصوص فنی و حرفه ایمیزبانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان از شرکت کنندگان
در مسابقات بین المللی فوتبال زیر  14سال
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الف .اطالع رساني گسترده رويكردها ،فعاليت ها و خدمات مختلف سازمان در راستاي افزایش سطح دسترسی
گروه های هدف به آموزش های مهارتی
انتشارات و تبليغات
1

اطالع رسانی رشته های آموزشی تهیه وچاپ بروشور رشته های آموزشی مراکز استان

2

نصب پوستر وبنر

 نصب بنر در  2تقاطع و میدان پرتردد استان(مدت7روز) نصب بنر روی شیشه عقب  2اتوبوس واحد(مدت9روز) نصب بنر و پوستر در ورودی و تابلو اعالنات مراکز (6مرداد و طولهفته مهارت)
 -ارسال پوستر به دستگاه های ذیربط و آموزشگاه های آزاد

3

زیبا سازی مراکز

تکمیل ورودی جدید مرکز شماره 1یزد
صدا و سيما و مطبوعات

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

رديف

مکاتبه با صداوسیما

 درخواست پوشش رسانه ای کنفرانس خبری مدیرکل درخواست مصاحبه وگزارش گیری درطول هفته مهارت و اطالع رسانی ازطریق صداوسیما

2

برنامه های رادیویی و
تلویزیونی

 مصاحبه مدیرکل با برنامه رادیویی نسیم صبح مصاحبه مدیرکل با رادیو یزد مصاحبه مدیرکل با سیمای یزد درخصوص هفته مهارت مصاحبه رییس مرکز خواهران میبد با سیمای استان به منظور ارائهدستاوردهای آموزش فنی و حرفه ای خواهران میبد
 حضور دو نفر از مدال آوران المپیاد ملی مهارت در برنامه رادیویی شایستگان -شرکت همکاران در مسابقه رادیویی «تب وتاب»

3

اخبار رویدادهای هفته
مهارت

 ارسال اخبار رویدادهای هفته مهارت به خبرگزاری ها درج گزارش عملکرد مرکز آموزش فنی و حرفه ای مهریز در هفته نامهآیینه مهر

4

نشست مطبوعاتی

1

برگزاری نشست مطبوعاتی مدیرکل
وب سايت اداره كل

رديف
1

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

به روز رسانی وب سایت اداره کل درج اخبار ،پوستر و انعکاس فعالیت های هفته ملی مهارت
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استان یزد
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ب -برگزاري سمينار ،مراسم ،ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط و...
برگزاري سمينار و مراسم
رديف

عنوان فعاليت

1

آموزش کوتاه مدت (یک
روزه)

2

برپایی نمایشگاه
و گذر مهارت

 برپایی نمایشگاه گذر مهارتی در محل پارک کوهستان یزد با حضورآموزشگاه های آزاد ،زندان و مراکز استان
 نمایشگاه دستاوردهای مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران میبد درطول هفته مهارت در تمامی کارگاه های آموزشی مرکز و همچنین در سالن
کانون فرهنگی این شهرستان برای عموم مردم

3

افتتاح

افتتاح سایت آزمون الکترونیکی مرکز شماره 1با حضور مدیرکل فناوری
اطالعات استانداری ،رییس دانشگاه علمی کاربردی و نماینده کاریابی های
استان

برگزاری همایش

 برگزاری همایش با نام اشتغال باحضورمربیان و کارآموزان مرکزآموزشفنی وحرفه ای خواهران میبد(خیرالنساء)
 همایش پیاده روی کارکنان و مربیان اداره کل استان و برگزاری مراسمزیارت عاشورا درمحل پارک کوهستان یزد93/5/16

4

شرح فعاليت
آموزش مرصع کاری و کیف دوزی ویژه زنان شاغل دستگاه های دولتی

بازنویسی قبور شهدا توسط پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای اشکذر

5

تجلیل شهدا

6

تجلیل از مربیان

تجلیل از مربیان نمونه مرکز خواهران میبد

7

فوق برنامه

هماهنگی و تهیه بلیط تئاتر برای همکاران

ارتباط با مقامات و مسؤوالن ساير ارگان هاي مرتبط
رديف

1

عنوان فعاليت

شرح فعاليت

دعوت و بازدید مقامات

 افتتاح و بازدید نمایشگاه گذر مهارتی توسط نماینده مردم یزد در مجلسو مدیرکل زندان 93/5/15
 بازدید مدیرکل زندان ،تامین اجتماعی ،کمیته امداد ،فناوری اطالعاتاستانداری رییس دانشگاه علمی کاربردی و نماینده کاریابی های استان از
مرکز شماره  1یزد
 بازدید مدیرکل زندان و کمیته امداد استان از مرکزخواهران یزد بازدید فرماندار ،رییس شورای شهر و کمیته امداد اردکان از مرکز آموزشفنی و حرفه ای آن شهرستان
 بازدید امام جمعه و بخشدار مرکزی ابرکوه از مرکز امام حسین(ع) ابرکوه بازدید رییس ادارات شهرستان ،معاون فرماندار ،رییس شورای شهرمیبداز مرکز خواهران و برادران میبد(معاون فرماندار ،بخشدارمرکزی ،مشاور
بانوان فرماندار و اعضای کمیته بانوان میبد) در تاریخ 93/5/11
 بازدید رؤسای ادارات شهرستان اشکذر از مرکز آموزش فنی و حرفه ای ونمایشگاه مهارت(رییس اداره اوقاف ،رییس اداره تأمین اجتماعی ،رییس
اداره تبلیغات اسالمی ،مشاور فرماندار ،بخشدارخضرآباد و رییس اداره
ورزش وجوانان)
 بازدید آقایان کارآموزان ،رییس آموزش و پرورش ،رییس دانشگاه آزاد ،رییسکمیته امداد شهرستان مهریز از مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان
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 برگزاری مسابقه بین مهارت آموزان زندان مرکزی در  6رشته مهارتیبرگزاری مسابقات ورزشی
 -مسابقه طناب کشی در سالن ورزشی تالشگران میبد

4

مشارکت آموزشگاه های
آزاد

5

هماهنگی با شورای
اطالع رسانی استان

ارسال نامه به شورای اطالع رسانی استان و روابط عمومی استانداری
درخصوص درج شعارهای هفته مهارت در سربرگ مکاتبات ادارات استان

برگزاری جلسه

برگزاری جلسه هم اندیشی با دفتر معاونت آموزش متوسطه اداره کل
آموزش وپرورش استان با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش
و پرورش استان ،کارشناس مسئول کارودانش و رییس اداره فنی و حرفه ای
کارودانش

بازدید خانواده های
کارآموزان از کارگاه های
آموزشی

بازدید جمعی از والدین کارآموزان از کارگاه های مرکزآموزش فنی و حرفه ای
خواهران میبد(خیرالنساء)

دیدار با مقامات

 دیدار پرسنل مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران میبد با فرماندار ومشاور امور بانوان شهرستان میبد در روز آموزش فنی و حرفه ای و زنان
 دیدار پرسنل مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان بافق با امام جمعه وفرماندار و بازدید معاون فرماندار از کارگاه های این مرکز

6

7

8

نصب پوستر درآموزشگاه
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2

ارسال پیامک

ارسال پیامک تبریک  6مرداد و هفته مهارت به مدیران کل ادارات استان،
مدیران روابط عمومی های استان ،مدیران ادارات فنی و حرفه ای استان ها
و مدیران کل ستادسازمان
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تصاویر منتخب فعالیت ها در هفته مهارت

بازنویسی قبور شهدا -استان یزد

دیدار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مجلس از
مرکز اقدسیه -استان تهران

صعود به قله سبالن -استان اردبیل

برپايي گذرمهارت در حاشيه برگزاري نمازجمعه -استان اصفهان
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اهتزاز پرچم فنی و حرفه ای برفراز چهارمین قله بلند ایران -استان کرمان

مسابقات ورزشی  -استان مرکزی

برگزاری مراسم هفته ملی مهارت  -استان بوشهر

اهدای خون -استان همدان
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تهيه ويژه برنامه هفته ملي مهارت -استان آذربایجان غربی

مسابقات ورزشی  -استان آذربایجان شرقی

دیدار جمعی از کارآفرینان برتر با رییس تشخیص مصلحت
نظام  -استان تهران

صعود تیم عکاسی کارآموزان آموزشگاه آزاد به قله دماوند  -استان ایالم
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غبارروبی مزار شهدای امامزاده یحیی  -استان سمنان

اردوی تفریحی زهک -استان سیستان و بلوچستان

اجرای نمایش عروسکی  -استان گلستان

تقدیر از تیمهای برتر مسابقات جام مهارت در شیراز -استان فارس
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استقبال از ریاست محترم جمهور  -استان چهارمحال و بختیاری

تبلیغات محیطی  -استان قزوین

اهدای خون -استان خراسان شمالی

دیدار با آیت اله مرتضوی -استان خراسان رضوی

