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مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استانهای هرمزگان، گیالن، کرمان، قم، سیستان و 

بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، ایالم، البرز و اردبیل

     با سالم و تحیت

     ضمن آرزوی سالمتی برای شما و همکاران محترم، در راستای اجرای بند ٩ از ماده ٣ و بند ٩ از ماده ٥ تفاهم نامه 
شماره ٧٧٧٢١ مورخ ١٣٩٩/٥/٦ فیمابین وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و 
دستورالعمل اجرایی طرح ایران مهارت ابالغی این معاونت، به شماره ٩٩/٢٠٠/١٩٩٠٧ مورخ ٩٩/٥/٧، طرح استعدادیابی 
شغلی و  مهارت آموزی دانش آموزان مناطق محروم «طرح آموزشی امید»،  با موضوع اجرای دوره های 
آموزشی در قالب حرفه های مهارتی کوتاه مدت طرح ایران مهارت، بر اساس جدول پیوست، برای ١٠ منطقه 
محروم کشور که با همکاری موسسه رشد دانش آموزان مناطق محروم "مؤسسه مردم" تعیین گردیده، و با 

محوریت انجام آزمون های سنجش هوش و تیپ شخصیتی و ارائه مشاوره و هدایت شغلی، جهت اجرا ابالغ    
می گردد.

     با عنایت به تصمیم سازمان با هدف حمایت از این گروه هدف مبنی بر معافیت دانش آموزان مشمول طرح  
از پرداخت هزینه های قانونی شامل هزینه ثبت نام، حق مشاوره و هزینه صدور تأییدیه، خدمات ارائه شده به این 

گروه هدف، کامال رایگان خواهد بود.
     همچنین با توجه به شرایط خاص همه گیری بیماری کرونا، انجام هر یک از مراحل اجرای این طرح، و 

برگزاری کارگاه های آموزشی، تابع تصمیمات ابالغ شده توسط ستاد ملی و منطقه ای مبارزه با کرونا و     
پروتکل های بهداشتی ابالغ شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

     شایسته است مطابق مراحل اجرای قید شده در متن طرح، در بدو امر نسبت به برگزاری جلسه بین اعضاء 
کارگروه استانی طرح، تشریح فرایند همکاری، معرفی ظرفیت آزمون های نوین استعدادیابی و شخصیت شناسی 
پورتال سازمان، معرفی دوره های آموزشی موجود و انجام توافقات درخصوص فعالیت های مشارکتی بر اساس 
ظرفیت های موجود و قید شده در جدول پیوست ،  حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ ابالغ این نامه اقدام گردد. 

(مشخصات و شماره تماس رؤسای مناطق مؤسسه مردم به پیوست آمده است)



١٣٩٩/٠٧/٠٩

دارد
٩٩/٢٠٠/٢٢٢١۴

    شایان ذکر است به منظور تشریح بیشتر مراحل اجرایی طرح، به ویژه فعالیت ارائه مشاوره و هدایت شغلی، 
مقرر است جلسه وبیناری توسط دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی برنامه ریزی و اجرا گردد که تاریخ آن به 

زودی به اطالع ادارات کل خواهد رسید.    
   

 


