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  پيش درآمد

تقويت و برقراري شبكه هاي  حياتي ترين بخش هر سازمان است كه با هدف حاضرعمومي در عصر  روابط     

. از زمان ايفا مي نمايد چندگام جلوتر را نقش حساس خود اجتماعي دركانال هاي ارتباطي درون و برون سازماني،

  اي كشور تالش مي نمايد با بهره گيري از  در همين راستا روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه

  . ثر را برقرارنمايدؤارتباطي م ينفعان،ذ و تكنيك هاي ارتباطي بين سازمان و مخاطبان

  اشتغال و توليد مزين   با نام اقتصاد مقاومتي؛) مدظله العالي(رهبري  ممعظ كه با تدبير مقام 1396در سال       

اين مهم با توجه به رسالت بزرگ سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشور در مسير مهارت آموزي و  ،شده است

ع انساني كه در نهايت منجر به توسعه زمينه هاي اشتغال و ارتقاي بهره وري نيروي كار توسعه توانمندي هاي مناب

     . ، از اهميتي مضاعف برخوردار مي باشدو توليد مي شود

با هدف توسعه  شوراي روابط عمومي هاي سازمان آموزش فني  و حرفه اي كشورتشكيل از اين روي       
برنامه هاي اطالع  سياستگذاري و اجراي درادارات كل استاني  مومي هايروابط عمشاركت حوزه هاي ستادي و 

  . در دستور كار قرار گرفته استاين سازمان در دو سطح ملي و استاني  رساني و ارتباطي 
  

   اهداف

  فني و حرفه اي  مهارتي و  در حوزه آموزش هايتوليد محتوا 

 جويي در زمان و ساير هزينه ها بهره گيري از ظرفيت هاي فضاي مجازي به منظور صرفه  
  هاحوزه هاي ستادي و استاني در سياستگذاري و اجراي برنامه  ارتقاي مشاركتجمعي و  بهره گيري از خرد 

 ملي برنامه هاي اطالع رساني و ارتباطي  انسجام و يكپارچگي 

  ارتقاي ارزش هاي فرهنگ سازماني  
 دانش و مهارت ها اشتراك تجارب ،  



  

 رنامه اجرايي روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور براي تحقق اهداف ياد هت گيري بج
  .شده در باال ، بابهره گيري از ابزارهاي مؤثر در اين عرصه به شرح زير است

 ،اهداف و برنامه ها و خدمات سازمان در جامعه سياستها، اطالع رساني و تبيين استراتژي  
 در زمينه به كارگيري فناوري هاي  پيشرفته در توسعه  اي سازمانه اطالع رساني و تبيين فعاليت  

  )ICTخصوصا (آموزش هاي مهارتي 
  اطالع رساني در راستاي تبيين نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در ايجاد اشتغال و ارتقاي  

  توليدبهره وري نيروي كار و 
  برنامه هاي بسترسازي جلب مشاركت دستگاههاي اجرايي  
 و معرفي نخبگان و استادكاران مهارت اطالع رساني  
  اطالع رساني مسابقات ملي مهارت  
  اجراي برنامه هاي فرهنگي و مناسبتي  



   ملي و استاني سطحدو شوراي روابط عمومي هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در 
  . مي پردازدبه فعاليت 

  رسازمان آموزش فني و حرفه اي كشو ملي؛سطح 

هدايت ا فعاليت هاي شورا ر ،نظارت سياستگذاري و با رويكرد شوراي روابط عمومي هاي سازمان در سطح ملي     
   . مي كندو راهبري 

 برنامه هاي سطح ملي : 

  كارگروه ستاديتشكيل  و فعال سازي  -

  كارگروه استانيتشكيل و فعال سازي  -

 

 اادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ه: استاني سطح 

روابط عمومي يك منطقه تقسيم شده اند كه در هر منطقه  7در اين بعد استان ها به         
همچنين دبيران ساير مناطق و با استان هاي منطقه مربوطه و عنوان دبير منطقه ه استان ب

  . اعضاي ستادي شوراي روابط عمومي در تعامل مي باشد



 :گانه كشور به شرح زير 7تعيين مناطق

   بختياري و چهارمحال و هرمزگان، همدان، گيالنسمنان،  ستانهايا : )1(منطقه 
  سمناناستان : 1دبير منطقه*
 

  آذربايجان غربيو  فارس ،زنجانكرمان، خراسان شمالي،  استانهاي : )2(منطقه  
  استان كرمان: 2دبير منطقه*
 

   و ايالملرستان ، استانهاي كردستان، قزوين، گلستان :)3(منطقه  
  دستاناستان كر: 3دبير منطقه* 
 

  كرمانشاه و مركزي  البرز، خراسان جنوبي،  كهگيلويه و بوير احمد،استانهاي : )4(منطقه  

  كهگيلويه و بوير احمد استان: 4دبير منطقه*
  
  و يزد آذربايجان شرقي ،خراسان رضوي ،نخوزستا استانهاي :)5(منطقه  

  استان خوزستان : 5دبير منطقه*
  

  مازندران و تهران  ،اردبيل ،اصفهان ياستانها : )6(منطقه 

  اصفهاناستان : 6دبير منطقه*
  

  مركز تربيت مربيو سيستان و بلوچستان  ،قم ،بوشهر استانهاي: )7(منطقه 
    استان بوشهر: 7دبير منطقه*



  استانيمناطق هفتگانه دبيران شرح وظايف 
 راي روابط عمومي هاتعامل مستمر دبيران مناطق هفتگانه با اعضاي ستادي شو  

 ساير اعضاي منطقه مربوطه  با  دبير هر يك از مناطق تعامل مستمر 

  تعامل مستمر دبير منطقه با دبيران ساير مناطق 

 نظارت بر توليد و پردازش محتوا 

 نشر محتواي توليدي در كانال ارتباطي شورا 

 عملكرد هر منطقه به روابط عمومي ستاد  ماهيانه گزارش ارائه 

 

 استانيهفتگانه مناطق  اعضاي ح وظايف هريك ازشر 

  با دبير منطقه  اعضاي مناطقتعامل مستمر 

 اعضاء درگروه  مرمشاركت فعال و مست 

 فعاليت مستمر در توليد و پردازش محتوا 

 

 رئوس فعاليت هاي شورا  
  توليد محتواي الكترونيكي در حوزه مهارت آموزي و رويدادهاي مهم سازماني 

  الكترونيكي در حوزه روابط عمومي آموزش توليد محتواي 

  اشتراك ايده ها و تجارب موفق 

  طرح هاي ارائه شده  ارائه پيشنهادات در خصوصتبادل نظر و 

 و نظرات در راستاي اجراي شايسته راهبردها و سياست هاي سازماني  ارائه پيشنهادات 

 برون سازماني اطالع رساني رويدادهاي مهم ملي و بين المللي درون سازماني و  


