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 بسمه تعالی

 

 مقدمه
    

سبصهبى آهَصش فٌی  ،ًبم گشفتِ است «تَلیذ خْص »ثب ػٌَاى  )هذظلِ الؼبلی( اص سَی همبم هؼظن سّجشیدس سبل خبسی وِ     

 لشاس دادُ است. 1399سا سٍیىشد هحَسی خَد دس سبل « خْص هْبست»ّبی هْبستی، اصلی اسائِ آهَصشای وطَس ثِ ػٌَاى هتَلی ٍ حشفِ

، اص دس حبل حبضش، خَضجختبًِ الجبل ًْبدّبی سیبستگزاس، ثشًبهِ ًَیس ٍ خشیبى سبص ًسجت ثِ آهَصش ّبی هْبستی ضىل گشفتِ است 

تْی ثِ ضطن هشداد هبُ؛ سٍص هلی وبسآفشیٌی ٍ آهَصش ّبی فٌی ٍ حشفِ ای ّفتِ هٌ ؛ ( 6/5/99تب  30/4/99) ّفتِ هلی هْبستایي سٍ 

اخشای گستشدُ ٍ ّذفوٌذ ثشًبهِ ّبی لشاس هی دّذ تب ثب اسصضوٌذ دس اختیبس سبصهبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس فشصتی 

ریشثغبى، ریٌفؼبى ٍ ضشوبی ثب ّن افضایی  ّفتِ هلی هْبستفشٌّگی، تشٍیدی، سسبًِ ای ٍ اعالع سسبًی ٍ ... دس سٍصّبی 

  دستبٍسدّبی اسصضوٌذی سا دس هسیش گستشش ًْضت هْبست افضایی سلن ثضًذ.  هْبستی، 

ّبی ًبضی اص ضیَع ثب تَخِ ثِ ضشایظ ٍ هحذٍدیت 1399دستَسالؼول اخشایی ثضسگذاضت ّفتِ هلی هْبست دس سبل       

 سبصهبًی ٍ ثشٍى سبصهبًی گیشی اص ظشفیت فضبی هدبصیٍ ثْشُ  ّبٍیشٍس وشًٍب دس وطَس،  ثب هحَسیت اخشای هدبصی ثشًبهِ

 .ضشح صیش اثالؽ هی ضَد تذٍیي ٍ ثِ

 

 هااهداف و سیاست

 «جْص تَلیذ»دس سبل  «جْص هْاست» هسیش دس خبهؼِ دس  «ٍصى اجتواػی هْاست»استمبی .1

ًْض  هْاست » د هلی دس هسیشاتحبٍ  سبصخشیبى ّبیثب اخوبع گشٍُ« تشیثَى هلی هْاست»سبصیٍ فؼبل تطىیل .2

 «افضایی
ٍ استفبدُ حذاوثشی اص ظشفیت .3 ْاست آهَصی» ّبی هلی ثشای ایدبد  خلت هطبسوت   «جشیاى هلی ه

  «خذهات الکتشًٍیک»ئِ دس تَلیذ هحتَا ٍ اسا« ّای ًَیيآٍسیفي»تَخِ ثیطتش ثِ  .4

ْبست آهَصی ثفشٌّگ دس تشٍیح ٍ گستشش   «ای هْاست جٌثص سساًِ»ایدبد  .5 َاى ضشٍست اضتغبل پبه ْبست دس ًگُبِ ػٌ   یذاس ٍ استمبی اسصش ه

ٍ خبهؼِ  هسئَالى 

 ضشایظ حبون اص  دس همبثلِ ثباص عشیك هْبست  ثِ خبهؼِ آهبدُ اضتغبل وطَس «اهیذتخطی ٍ تشٍیج خَدتاٍسی» .6

  «ّاتحشین»

 ذی ثب ّذف سلبثتی وشدى ثبصاس هْبست آهَصی ٍ افضایص وبسآه «هطاسک  تخص خصَصی»خلت  .7

 ٍ فمشصدایی  تحمك ػذالت آهَصضیثب ّذف  تا تَاى هْاستی پاییي هٌاعك هحشٍمتَخِ ثِ هْبست آهَصی دس  .8

هٌاتغ  ساصیتَاًوٌذ» ثب سلبثت پزیشًوَدى وبالی ایشاًی ٍ افضایص ثْشُ ٍسی ثب توشوض ثش  «تَلیذ هلی» اص حوبیت .9

 «اًساًی

 صی وست ٍ وبسّبی هْبست ثٌیبىدس ساُ اًذا «هْاست آهَختذاى کاسآفشیي»حوبیت اص   .10

 



  

 

 هفته ملی مهارت  روسهاینامگذاری 
 

 نام  تاريخ روس رديف

  جْص تَلیذ، گفتواى هلیهْاست،  33/34/99 دوشنبه 1

  هْاست، هل ، هجلس  31/34/99 سه شنبه 2

 دٍل  ٍ هْاست  31/35/99 چهارشنبه 3

 ٍ ًخثذاى هْاستیهشتی هْاست،  32/35/99 پنجشنبه 4

 هْاست، خاًَادُ، سشهایِ اًساًی هاّش 33/35/99 جمعه 5

 ّای هشدهی هْاست، خصَصی ساصی ٍ تَسؼِ هطاسک  34/35/99 شنبه 6

 سشتاصاى ٍظیفِ هَصاى، داًطجَیاى،آداًص  هْاست، 05/05/99 یک شنبه 7

 ّای فٌی ٍ حشفِ ایسٍص هلی کاسآفشیٌی ٍ آهَصش 06/05/99 دوشنبه 8
 

 

هارکان جشنوار  
      

 مهارتملی هفته  گذاریای سیاستشور الف:

  هی ضَد.گزاسی ثب ػضَیت اػضبی ریل تطىیل ّبی ّفتِ هلی هْبست، ضَسای سیبستثِ هٌظَس تجییي سیبست ّب ٍ خْت گیشی 

 )سئیس ضَسا( سبصهبى سئیستؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػی ٍ  ٍصیش هؼبٍى -

 ػیهؼبٍى فشٌّگی ٍصیش تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوب -

ٍاثظ ػوَهی ٍ سئیس هشوض  -  اعالع سسبًی ٍصاست تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػیس

 سبصهبى هؼبٍى آهَصش -

 سبصهبى هؼبٍى تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ  -

 سبصهبى  هؼبٍى پژٍّص، ثشًبهِ سیضی ٍ سٌدص هْبست -

 هذیش ول حَصُ سیبست  -

  (دثیش ضَسا)سبصهبى  سٍاثظ ػوَهی هؼبٍى -

 ًوبیٌذُ هذیشاى استبًی -

 صٌفی آهَصضگبُ ّبی آصاد ّبیوطَسی اًدوي وبًَى ذًُوبیٌ -

 ًوبیٌذُ سبصهبى هلی وبسآفشیٌی  -

 سئیس اًدوي صٌفی هشاوض هطبٍسُ، اعالع سسبًی ٍ خذهبت وبسافشیٌی
 

 مهارت ملی هفته  جشنواره استانی اجزایاعضای ستاد : ب
 (استبًی یس ستبدئهذیشول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى )س -1

 ژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى هؼبٍى آهَصش، پ -2

 اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى هؼبٍى اداسی ٍ پطتیجبًی -3

 هذیشول تؼبٍى، وبس ٍ سفبُ اختوبػی استبى -4

 )دثیش ستبد استبًی(ػوَهی اداسُ ول  َل سٍاثظئهس -5

 آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى َل حشاست اداسُ ولئهس -6



  

 ؤسبی هشاوض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ثِ اًتخبة هذیشول استبى یه ًفش اص س -7

 َل وبًَى اًدوي ّبی صٌفی آهَصضگبُ ّبی آصاد استبىئهس -8

 هشوض استبىصذا ٍ سیوبی  هؼبٍى -9

 سٍاثظ ػوَهی استبًذاسی -10

 هذیش ول اهَس اختوبػی استبًذاسی -11

  پبسلوبى هشثیبى ٍ وبسضٌبسبى استبىذُ ًوبیٌ -12

 ضْشداسی هؼبٍى فشٌّگی  -13

 ٌذُ اًدوي صٌفی هشاوض هطبٍسُ، اعالع سسبًی ٍ خذهبت وبسآفشیٌی استبىًوبی -14

  
 

 مهارت ملی هفته  بزرگداشت اقدامات و فعالیت هایاهم 
 ّبی صیش ٍ هصبدیك ػولیبتیپس اص تطىیل، ثشًبهِ سیضی ٍ تحمك ثشًبهِ هْبست هلی ّفتِ خطٌَاسُ ّبی هلی ٍ استبًیستبد

 دس وطَس ثب هحَسیت  ضشایظ ضیَع کشًٍا دس ًظش گشفتيثب ثشًبهِ ّبی صیش  س خَاٌّذ داد.ّب سا دس دستَس وبس خَد لشاآى 

ثی ضه تؼبهل ثب  آى ثب سٍیىشدی خاللبًِ، هَسد اًتظبس است.فشاتش اص ٍ تحمك  ظشفی  فضای هجاصیاص  حذاوثشی گیشیثْشُ

ٍ  ثخطی غٌب ّب،تشا ًوَدى تَاًبیی ّب ٍ ظشفیری ًفؼبى، ضشوب ٍ حبهیبى هْبست آهَصی اص ثخص دٍلتی ٍ غیشدٍلتی دس ّوگ

 است. تبثیشگزاس خطٌَاسُ یاستمب

 اقداماتاهم 
 

هتٌاسة تا ًام گزاسی  ٍ ضشکای هْاستی تشگضاسی ًطس  ٍ ّواٌّذی تا هماهات دستذاُ ّای اجشایی .1

است لشاسگاُ هْتِ ٍیژُ استاًذاسی،  تطشیک هساػیافضایی ٍ هٌظَس ّنبه  سٍصّای ّفتِ هلی هْاست

 آهَصش ػالی ٍ ....آهَصش ٍ پشٍسش، صٌایغ، اصٌاف،تاصسگاًی،  ّایاتاق، استاى آهَصی

سْن استمای تؼاهل ٍیژُ تا ًوایٌذگاى هجلس، تا هحَسی  فؼال ًوَدى هَضغ دٍل  ٍ هجلس دس  .2

 ٍ تشًاهِ ّفتن تَسؼِ  1400تَدجِ دس آهَصش ّای فٌی ٍ حشفِ ای 

 تا حضَس استاًذاساستاى « ضَسای هْاست»ؼادُ جلسِ فَق الپیذیشی تشای تطکیل یک  .3

ّای صٌفی آهَصضذاُ ّای آصاد ٍ جلة هطاسک  ٍ حوای  ّوِ کاًَى یتشگضاسی ًطس  تا اػضا .4

 تِ ٍیژُ ّوکاسی دس اًجام تثلیغات ٍ تشًاهِ ّای ّفتِ هلی هْاست  تخص خصَصیجاًثِ 

 تا استفادُ حذاکثشی اص ظشفی  فضای هجاصی ٍ ای خثشی ٍ سساًِ تثلیغاتی، ّایاجشای تشًاهِ .5

 «اسصش هْاست»ای تا هحَسی  جلة تَجِ افکاس ػوَهی، دٍل ، هجلس ٍ ضشکای هْاستی تِ سساًِ

 هصادیك:             

  دستگبُ ّبی هشتجظ ثب هحَسیت ضشٍست ًْضت هْبست آهَصی هطتشن ثب  خجشی ًطست ّبیثشگضاسی 

 ای ّبی فٌی ٍ حشفِای ثِ هٌظَس هؼشفی آهَصشّبی سسبًِظشفیتٍ استفبدُ اص  ثشای ضٌبسبیی ّوبٌّگی ثب صذا ٍ سیوبی استبى 

 هؼشفی فؼبلیت ّب ٍ ثب ّذف  ای هشتجظ ٍ ...هشثیبى، وبسضٌبسبى ٍ ًخجگبى دس ثشًبهِ ّبی سسبًِ ،هسؤٍالى اداسات ول حضَس

 سٍیىشدّبی سبصهبى  

  هحَسیت استمبی ٍصى هْبست دس خبهؼِ ٍ هؼشفی خذهبت ٍ  ظشفیت ّبی آهَصش حضَس پشسًگ دس فضبی سسبًِ ای ٍ  هدبصی ثب

 فٌی ٍ حشفِ ای استبى 

  اص یه ّفتِ لجل ثب هطبسوت ثخص خصَصی )ًصت ثٌش، ثیلجَسد، پَستش ٍ ...( ٍ ضْشیدسٍى ٍ ثشٍى سبصهبًی تجلیغبت هحیغی اًدبم 

  ْشی، فضبی تبثلَّبی تجلیغبتی هحیغی ٍ...هبًٌذ تلَیضیَى ض ضشوبی اختوبػیاستفبدُ اص فضبی تجلیغبتی 



  

  ًبم آٍساى هسبثمبت خْبًی ٍ هلی »، «هشثیبى ثشتش»، «یًخجگبى هْبست» ،«وبسآفشیي هْبست آهَختگبىِ»حضَس هؼشفی ٍ ثشای ّوبٌّگی

 دس ثشًبهِ ّبی  هختلف صذا ٍ سیوب «هْبست دٍ سبل اخیش

 حشفِ ای ٍ آهَصش ّبی فٌی»هشداد، سٍص هلیضطن گشاهیذاضت  آًًَس ّبی سادیَییٍ  تلَیضیًَی ، تیضسپخص صیش ًَیس ٍ 

 دس صَست اهىبى سایگبى« وبسآفشیٌی

 ثِ سسبًِ ّبی استجبط خوؼی گشٍُ ّبی ّذف ٍ سٍیىشدّبی هْن سبصهبًیػولىشد اداسُ ول دس استجبط ثب سبل اخجبس اس 

  ػولىشد اداسُ ول دس هغجَػبت هلی ٍ هحلیگضاسش  دسج 

 

 

هشتثظ تا استمای ٍصى اجتواػی هْاست ٍ ایجاد جشیاى هلی ی فشٌّذی ّااجشای تشًاهِ .6

 آهَصیهْاست

  تَلیذ هحتَای هْاستی 

 یادداض  تخصصیپیام ٍ  -1

  تِ هٌاسث  ضطن   استاًی اسضذاًتطاس پیام تثشیک سئیس ساصهاى، هذیشکل استاى، استاًذاس ٍ هماهات

 فضای هجاصی ضشکا ٍ ریشتغاى هْاستی دس ٍب سای  اداسات کل، سساًِ ّای استثاط جوؼی ٍ هشداد
 ّبی تخصصی ثب هحَسیت ضشٍست هْبست آهَصی تَسظ هذیش ول، هؼبًٍبى، سؤسبی هشاوض، هشثیبى دٍ ثخص دٍلتی ٍ یبدداضت تَلیذ

ٍ ظشفیت فضبی  سسبًِ ّبی استجبط خوؼی ٍة سبیت اداسُ ول ٍ خصَصی ٍ وبسضٌبسبى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استبى ٍ اًتطبس اص 

 دبصی اداسُ ول ٍ سبیش دستگبُ ّبی اخشایی ٍ ضشوبی هْبستیه

 استبًذاس ٍ ّبی هْبستی آهَصی، ضشوب ٍ ریشثغبى ٍ ریٌفؼبى آهَصشّبی صبحجٌظشاى حَصُ هْبستّوبٌّگی ثشای دسیبفت یبدداضت (

اصٌبف ش ٍ پشٍسش ٍ آهَصش ػبلی، ّبی ثبصسگبًی، هسئَالى آهَصهؼبًٍبى استبًذاس، اػضبی ضَسای هْبست استبى، سئیس ٍ اػضبی اتبق

ّبی استجبط خوؼی ٍ ظشفیت فضبی هدبصی اداسُ ول ٍ سبیش ًتطبس اص ٍة سبیت اداسُ ول ٍ سسبًِ اٍ صٌبیغ، عشف تفبّن ًبهِ ّب ٍ ...

 دستگبُ ّبی اخشایی ٍ ضشوبی هْبستی

  ظشفیت فضبی هدبصی اداسُ ول ٍ سبیش  ّبی استجبط خوؼیاص ٍة سبیت اداسُ ول ٍ سسبًِاًتطبس سٍص ضوبس ّفتِ هلی هْبست ٍ 

 دستگبُ ّبی اخشایی ٍ ضشوبی هْبستی

 

 ییٍیذئَ هحتَای -2

ّای اجشایی ٍ ٍ اًتطاس اص عشیك ظشفی  فضای هجاصی اداسُ کل ٍ سایش دستذاُکَتاُ )هَتایلی(  ٍیذئَیتَلیذ 

 ضشکای هْاست
 ِهؼشفی هْبست آهَختگبى اضتغبل یبفت 

  فشیيهْبست آهَختگبى وبسآهؼشفی 

 هذال آٍساى هسبثمبت هلی ٍ خْبًی هْبست  هؼشفی 

  دٍ ثخص دٍلتی ٍ خصَصی(  هشثیبى ٍ هْبست آهَصاى دس حیي آهَصشهؼشفی سضتِ ّبی آهَصضی ثب هحَسیت( 

 

ٍ اًتطاس اص  هؼشفی ظشفی  ّا ٍ خذهات اداسُ کل دس دٍ تخص دٍلتی ٍ خصَصی گشافییا هَضي کلیپتَلیذ  -3

 اداسُ کل ٍ سایش دستذاُ ّای اجشایی ٍ ضشکای هْاستعشیك ظشفی  فضای هجاصی 

ّای دٍ تخص دٍلتی ٍ ّای هختلف ّذف ٍ هؼشفی ظشفی تَلیذایٌفَگشافی ػولکشد اداسُ کل دس گشٍُ -4

 خصَصی

 ٍ اًتطاس هحتَا اص ظشفی  ّای هجاصی اداسُ کل ٍ ضشکای هْاستی  تشگضاسی ًوایطذاُ ّای هجاصی هْاست -5

 ٍسدّبی هْبست آهَختگبى )ثب ثشًبهِ ّبی هَثبیلی اص خولِ ایٌطبت،......دستبػىس  ًوبیطگبُ هدبصی 

  ُهدبصی ػىس هؼشفی ظشفیت ّبی هْبست آهَصی هشاوض دٍلتی ًوبیطگب 



  

 ّبی ّبی آهَصضگبُآهَصی ثخص خصَصی )ثب استفبدُ اص ظشفیتّبی هْبستًوبیطگبُ هدبصی ػىس هؼشفی ظشفیت

 آصاد(

 صًبى، داًص آهَصاى، داًطدَیبى ٍ ...(گشٍُ ّبی هختلف ّذفت )ثب هحَسی هْبست ًوبیطگبُ ػىس :  

 تشگضاسی هساتمات هْاستی )تخصصی ٍ ػوَهی( -6

  ثشگضاسی هسبثمبت آًالیي هْبست دس یه سضتِ تخصصی هتٌبست ثب لبثلیت استبى  

  ثشگضاسی هسبثمِ ػىس هْبست 

 تشش فشٌّگ هْبست آهَصی(ثشگضاسی هسبثمِ پیبم هْبست )تَلیذ ضؼبس هْبست ثب ّذف تشٍیح ٍ گس 

 ثشگضاسی هسبثمِ ًمبضی هْبست ٍ ضغل آیٌذُ هي ٍیژُ فشصًذاى ّوىبساى 

 ُپشداصیثشگضاسی هسبثمبت خاللیت ٍ ایذ 

 هطاٍسُ ٍ آهَصضی تشٍیجی، ّایاجشای تشًاهِ .7
  ْبستیآهَصضی اص عشیك ظشفیت فضبی هدبصی اداسُ ول، دستگبُ ّبی اخشایی ٍ ضشوبی ه ٍیذئَّبیتَلیذٍ اًتطبس 

 ثب هحَسیت هؼشفی سضتِ ّبی آهَصضی، چگًَگی فشآیٌذ ثجت ًبم،  ٍ ّذایت ضغلی ایهطبٍسُ ٍیذئَّبی تَلیذ ٍ اًتطبس

 .... ، پبسخ ثِ سَاالت پشتىشاس هخبعجبى ٍ .ضشوت دس آصهَى

  اخشای دٍسُ ّبی هدبصی آهَصش وبسآفشیٌی 

 

 سٍص ضطن هشدادّای تضسگذاض  اجشای فؼالی  .8

 تا حضَس ّای حَصُ هْاست آهَصی تجلیل اص پیطکسَتاى، حاهیاى ٍ تشتشیيٌفشاًس هشاسن ٍیذئَ ک

 هماهات اسضذ استاى یذشاستاًذاس ٍ د

         تدلیلللل اص سؤسلللبی ًوًَلللِ هشاولللض آهلللَصش فٌلللی ٍ حشفلللِ ای دٍلتلللی ٍ هؤسسلللیي آهَصضلللگبُ ّلللبی 

 آصاد ثشتش، هشثیبى ًوًَِ دٍلتی ٍ خصَصی ٍ وبسوٌبى ٍ وبسضٌبسبى ًوًَِ  

  اص وبسآفشیٌبى ٍ ًخجگبى ثشتش هْبستی، هْبست آهَختگبى وبسآفشیي  تدلیل 

 تدلیل اص پیطىسَتبى ثخص دٍلتی ٍ خصَصی 

   تدلیل اص یبٍساى هْبست 

 هلذیشاى  دسلتگبُ ّلب،   تىشین حبهیبى، ضشوب ٍ ّوىبساى ٍ سوي ّبی ثشخستِ ٍ ثشتش دس حَصُ هْبست آهَصی، هلذیشاى 

 ثب اهضبی هذیش ول استبى ٍ استبًذاس  ًبهِ هطتشن تمذیش غبیٍ اػ اصحبة سسبًِ خصَصی ٍ ثخص ٍ صٌبیغ

 
 

 


