دستور العمل ارسال مستندات رویدادهای هفته ملی مهارت -مرداد 98
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

الف -برنامه های فرهنگی  ،ترويجي و تبليغاتی ( کاربرگ شماره )1
برنامه های فرهنگی  ،ترویجی و تبلیغاتی

رديف

عناوين فعاليت ها

زمان

1

اكيپ های مهارتی

98/5/1
لغايت
98/5/3

مکان

عکس

باغ غدير
گذر چهارباغ



2

نمايشگاه دستاوردها

طي هفته مهارت

مراكز شهرستان ها،
فرهنگسراي كوثر
خوراسگان،
تيم هاي سيار،
مجموعه فرهنگي
شهيد آويني
مباركه ،بهزيستي
گز ،مؤسسه معلولين
افالك آران و بيدگل
و ..



3

کافه مهارت

طي هفته مهارت

دوره هاي كپسولي
توسط موزشگاههاي
آزاد شهرستان ها



خدمات ارائه
شده
معرفي رشته هاي
آموزشي  ،كتب و سي
دي مهارتي

نمايش دستاوردهاي
مهارت آموختگان
مراكز شهرستانها و
مدد جويان بهزيستي و
زندان

حوزه هاي صنايع
غذايي – پوشاك-
فناوري اطالعات –
مراقبت و زيبايي –
خميرچيني – نقاشي –
عروسك دوزي – نصب
نرم افزار -خياطي –
رباتيك – چرم دوزي –
فن بيان – مكانيك
خودرو – جواهردوزي
– گياهان داروئي –
فناوري هاي راهبردي
و نوين و ...

ويديو كليپ
کوتاه

مستندات مرتبط

توضيحات
 30غرفه

 35مورد

برگزاري بيش از  150دوره
آموزش كپسولي توسط بخش
دولتي و غيردولتي استان

بهداري اداره كل
هالل احمر



سالن مسكين هزار
جريب



98/05/15

هتل پيروزي
اصفهان



4

اهدای خون

98/5/5

5

برنامه های ورزشی

طي هفته مهارت

6

مسابقات مهارتی

7

تجديد ميثاق با آرمان هاي
شهدا

8

نشست ها و پنل های علمی

 200نفر

اهداي خون
تمرينات ورزشيواليبال ،فوتسال و ....
ويژه كاركنان
ورزش صبحگاهيكاركنان مباركه
نوشیدنی های سرد
ایران بارتندینگ
(كشوری)

98/04/30

مراكز شهيد رجايي
و بهشتي



مسابقه مهارت در
هنرستان های
كاردانش استان
اصفهان

98/05/02

شهرستان داران



مسابقه آشپزی

98/05/3
طي هفته مهارت

گلستان شهدا،
قبور شهدا در
شهرستانها



تجديد ميثاق با شهدا
(مدير كل ،رؤساي
مراكز ،كاركنان)

98/04/20

شهرستان هاي
دهاقان و شهرضا



بررسي مشكالت حرفه
آموزي

98/05/01

كارگروه تخصصي
اشتغال سميرم



بررسي مزيت ها و
ظرفيت هاي منطقه اي

98/05/06

شوراي شهر
اصفهان



تشريح طرح هاي نظام
آموزش دوگانه و
صالحيت حرفه اي

98/05/07

مركز اردستان



كسب و كار با رویکرد
پرورش
حیوانات خانگی

98/05/03

مركز مباركه



فارغ التحصیالن بیکار،
مهارت و تخصص كافی
فارغالتحصیالن مطابق
نیازهای صنعت

 23رقابت كننده

 50رقابت كننده
 15رقابت كننده





9

آيين تجليل از مهارت آموزان
مهارتی

10

تبليغات شهری و محلي

98/05/01

سالن جشن شهيد
رجايي اصفهان



98/05/06

سالن همايش وزات
تعاون



98/04/30
98/05/07

مراكز استان و
شهرستان
سطح شهر
ورودي استانداري



برپايي جشن مهارت با
مشاركت فعال انجمن تخصصي
آموزشگاههاي فني و حرفه اي
آزاد فناوري اطالعات استان
اصفهان

تجليل از كارآفرينان،
رييس نمونه ،مربيان،
مديران و مؤسسين
آموزشگاههاي آزاد
فعال و نخبگان مهارتي
تجليل از  2نفر از
كارآفرينان برتر استان
اصفهان و  1نفر مربي
نمونه كشوري

 40شهرستان

تبليغات مهارتي

ب -جلسات هم انديشي با شرکای سازمان( کاربرگ شمارها )2
جلسات هم اندیشی با شرکای سازمان

رديف

عناوين فعاليت ها

زمان

1

بخش خصوصی

طي هفته مهارت

مکان

عکس

شركاي مهارتي
(آموزشگاههاي

خدمات ارائه شده

ويدئو كليپ
كوتاه

مستندات مرتبط

انجمن تخصصي

حمايت همه جانبه در


آزاد)

راستاي رونق توليد و
ايجاد اشتغال پايدار

توضيحات



جشن مهارت

آموزشگاههاي آزاد
فناوري اطالعات و صنايع
دستي

تفاهم نامه با صنفتفاهم نامه



تعميركاران موبايل ،كافي
شاپ و آرايشگر مردانه

دانشگاه
صنعتي،
2

دانشگاه ،مدرسه و مراکز
آموزشی

طي هفته مهارت

اصفهان ،مهاجر،
علمي كاربردي،
دانشگاههاي
آزاد

طرح آموزش دوگانه با

هدف ضمانت اشتغال
كارورزي در محيط كارواقعي

 3مورد

 5نماينده در
3

نمايندگان مجلس شورای

اصفهان

اسالمی

 20نمايندگان



شهرستانها
4

صنايع  ،اصناف و اتحاديه ها

5

بخشداران

6

فرمانداران

7

معاون استاندار

8

استانداران

9

ائمه جمعه و جماعات

گردهمايي

-طرح آموزش دوگانه با

نمايندگي هاي

هدف ضمانت اشتغال،

مجاز خودرو

-مجوز صالحيت حرفه اي

مركز استان،

جواركارگاهي ،معرفي

اتاق اصناف،

حرفه ها ،فعاليت ها و

گروه صنعتي
سپاهان،
انتخاب،
شهرستان هاي

كاشان ،هرند،
نجف آباد،
خميني شهر،
نجف آباد ،تيران
و كرون ،ورزنه،
شهرضا،
چادگان ،داران،
خور و بيابان،
گلپايگان ،زرين
شهر ،دهاقان،
شاهين شهر،
گز ،ناجي آباد،
فالورجان،
خوانسار ،آران و
بيدگل ،زرين
شهرو ...

آموزشي منطقه اي،

انسانی استانداری اصفهان
ديدار با استاندار

مندي از فناوري هاي

مباركه،سميرم،

اردستان ،نطنز،

و شهرستان ،نيازسنجي

اقتصادی و توسعه منابع

افزايش رونق توليد ،بهره

نائين،

طي هفته مهارت

اقدامات مهارتي در استان

معاون هماهنگی امور



نوين ،مشاركت بخش

مكاتبات ارسالي  ،نشست ها،

خصوصي ،ايجاد فرصت

جلسات ،بازديدها ،جشن

هاي شغلي پايدار،

مهارت

فقرزدايي با اجراي طرح
هاي جديد آموزشي،
حمايت از توليد ملي،
بازديد از كارگاهها و
دپارتمانهاي بخش دولتي و
غيردولتي ،معرفي نخبگان
مهارتي ،اعزام  2نخبه
اصفهاني به كازان روسيه،
تجليل از سربازان و ...

 20مورد

ج -افتتاح ها (کاربرگ شماره )3
افتتاح ها

رديف

عناوين فعاليت ها

1

كارگاه

2

مركز آموزشی

زمان

مکان

عکس

خدمات ارائه
شده

ويدئو كليپ

ساير مستندات مرتبط

توضیحات

اجرای طرح آموزش
98/05/02

كارگاه اتومکانیك مركز
شهید بهشتی اصفهان



دوگانه ( 30درصد در

تعمیركاران خودروهای

كارگاه و  70درصد

نقلیه سبك از طریق

در محیط كار واقعی)

انعقاد تفاهم نامه

بستر سازی مناسب
جهت آشنایی با

98/05/08

كارگاه تراشکاری مركز
نطنز



محیط كار واقعی و

شركت جهان صادرات در

همچنین تبادل

راستای فعالیت های

اطالعات ،آگاهی از

آموزشی و تولیدی (انعقاد

نیاز های بازار كار و

تفاهم نامه)

تکنولوژی روز می
باشد.
98/05/10

آموزش دوگانه در
نمایندگی سایپا كاشان



مركز مدیریت مهارت
98/05/05

آموزی و مشاوره شغلی
در دانشگاه آزاد

ورود جوانان به بازار
كسب و كار و صنعت
مجهز شدن



شهرستان مباركه

دانشجویان به ابزار
مهارت و ایجاد
اشتغال و كارآفرینی

اولین دوره تربیت مربی
در حرفه های مراقبت
98/04/29

زیبایی ،ماساژ
وكشاورزی در استان
توسط آموزشگاه فنی و
حرفه ای آزاد یانا

انعقاد تفاهم نامه

استاندارد بهداشتی،


فرهنگسازی مناسب
واستانداردهای الزم



دوره های متنوع
آموزشی اعم از
كیك ساز و ترساز،
شیرینی پزی درجه
98/05/06
3

خامه طالیی شهرستان
نائین

1و 2شیرینی پز


شیرینی های
خشك ،كیك سازی
و تزئین آماده

آموزشگاه آزاد

با توجه به متفاوت
بودن ذائقه ها و
سلیقه ها
رشته های هنرهای
98/05/08

كافه نقاشی در
شهرستان چادگان



تجسمی با هدف
انتقال هنر و مهارت
و ایجاد اشتغال

4

سالن سنجش الکترونیك
بادرود

 9مورد افتتاح

تحقق دولت
98/05/02

بادرود شهرستان نطنز



الکترونیك ،كاهش
هزینه ها



حوزه صنایع غذایی

د -برنامه های رسانه ای(کاربرگ شماره )4
برنامه های رسانه ای

ويدئو
رديف

عناوين فعاليت ها

زمان

مکان

عکس

خدمات ارائه شده

كليپ

ساير مستندات مرتبط

توضيحات

كوتاه
معرفی طرح های جدید
1

98/04/31

2

98/05/01

3

98/05/02

اداره كل و
مراكز جوار



آموزشی (دوگانه و
صالحیت حرفه ای) و



اهم اقدامات
سالن همایش



مراكز شهید
بهشتی و



4

راديو و تلويزيون (برنامه
زنده ،ضبط شده و گزارش
های خبری)

ارائه آموزش های


فریدونشهر

باكیفیت به عشایر و
روستائیان با هدف رونق



تولید

افتتاح مركز
آموزشی

5

شده در دپارتمان های



بخش دولتی و غیردولتی

كارگروه
98/05/04

بخش دولتی و خصوصی
معرفی مهارت های ارائه

رجایی اصفهان

شهرستان

معرفی دستاوردهای



98/05/05

مشاوره شغلی

آموزش های مهارتی به


در شهرستان

فارغ التحصیالن



دانشگاهی

مباركه
نمایشگاه شهر

معرفی حرفه های

دستگرد
6

98/05/03
98/05/06

برخوار
افتتاح صنایع
غذائی
شهرستان
نائین

مشاغل خانگی و



كارآفرینی
دوره های متنوع
آموزشی توسط بخش
غیردولتی




تلویزیونی

7
مدیر كل

پارك مهارت دانش

استان اصفهان

آموزان

8

98/05/02

9

98/05/06

10

98/04/31

11

98/05/14

12

98/05/05

13

98/05/06

رادیو كاشان

98/05/01

نشست با

98/05/03

اصحاب رسانه

اصحاب رسانه

جشن مهارت
مدیر كل
استان اصفهان





تجلیل از كارآفرینان و



بخش غیردولتی





اوقات فراغت

رادیویی

كارآفرینی و
اشتغال توسط



صنایع غذایی – فن



رشته های تركیبی

بیان – عکاسی و ...

بخش خصوصی
مصاحبه با
رییس لنجان



معرفی فعالیت ها



تبیین سیاست ها


مصاحبه با رییس
كاشان
 25نفر از اصحاب

2

نشست های خبری

3

تور رسانه ای

98/05/01

انتشار یادداشت

طی هفته

سایت و شبکه

رسانه ای

مهارت

های مجازی



با مشاركت فعال انجمن تخصصی آموزشگاههای

رسانه

فنی و حرفه ای آزاد فناوری اطالعات

نشست خبری در مركز
زواره

بازدید و تهیه عکس
های خبری از كارگاههای

بیش از  15كارگاه

مهارتی

عکس های خبری تهیه

بازدید اصحاب رسانه در

شد



چند نوبت
مدیر كل-رییس

كمیسیون

فرهنگی

و

اجتماعی

ورزشی شورای اسالمی
4



شهر اصفهان
شهردار اصفهان و هرندفرمانداران مباركه ونائین
یادداشت رسانه ای درروزنامه دنیای اقتصاد

نسل فردا – اصفهان
امروز – جهان اقتصاد –
دنیای اقتصاد – مواجهه
– یادگار امروز – نصف
جهان  -ایمنا – ایلنا –
خبرنگاران جوان – ایسنا
– موج – اقتصاد بازاد –

5

انعکاس اخبار در رسانه ها

طی هفته

(خبرگزاری ها و روزنامه ها)

مهارت



دنیای اسرار – كیمیای

كلیه مستندات در آدرس های زیر بارگذاری شده

وطن – تسنیم – صدا و

است:

سیما – ارمغان شهر –
فارس – خبردان – سینا

http://etvto.ir/?part=news&inc=news&id=8442

پرس – مهر -اصفهان

http://etvto.ir/?part=news&inc=news&id=8405

زیبا – عصر اصفهان –
بازار كار  -همشهری –
مردم

ساالری

–

خبرفارسی و ...ایرنا –
عصر كاشان – نطنزنا –
خبرگزاری

جمهوری

اسالمی ایران
6

فضای مجازی

طی هفته
مهارت

شبکه های مجازی


تورمجازی
چارگون و ...

بیش از  150خبر

ه -سخنرانی در خطبه های نماز جمعه ( کاربرگ شماره )5
سخنرانی در خطبه های نماز جمعه

ردیف

عناوين فعاليت ها

زمان

مکان

عکس

1

مدیر كل

98/04/11

مصلی اصفهان



2

معاونین مدیر كل

طی هفته

جایگاه

مهارت

نمازجمعه

3

رؤسای مراكز

طی هفته

تریبون

مهارت

نمازجمعه



خدمات ارائه

ويدئو كليپ

شده

کوتاه

ارائه اهداف
مهارتی

تبیین سیاست ها
و اهداف مهارتی

روابط عمومي
اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان

ساير مستندات مرتبط

توضيحات

