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مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استانها  

"خیلی فوری" با سالم و احترام،

                

به مناسبت بزرگداشت روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای، و با هدف شناسایی و معرفی 
الگوهای کارآفرینی مهارت محور به جامعه و توسعه فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال در کشور، برای چهارمین سال 

متوالی، جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر، برنامه ریزی گردیده است. 

     این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری طراحی گردیده و دستورالعمل برگزاری جشنواره به انضمام پیوست 
های مربوطه مشتمل بر جزئیات عوامل امتیازآور (پیوست ۱)، صورتجلسه کمیته استانی (پیوست ۲)، جدول مناطق 

محروم و کمتر توسعه یافته (پیوست ۳) ارسال می گردد.

     شایسته است مدیران کل محترم، مطابق ضوابط ذیل نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط، انتخاب و تقدیر از 
دارندگان رتبه اول تا پنجم در سطح استان و معرفی این افراد به ستاد (دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی) اقدام 

نمایند.

  مطابق موارد درج شده در دستورالعمل:

مهارت آموخته کارآفرین فردی است که از مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا آموزشگاه های فنی و حرفه ای  -۱

آزاد، گواهینامه مهارت اخذ نموده و عالوه بر راه اندازی کسب و کار در زمینه مرتبط با عنوان گواهینامه 
اخذ شده، حداقل یک نفر را به استخدام درآورده باشد.

مهارت آموختگانی که تاریخ صدور گواهینامه مهارت آنان ۹۷/۷/۱ الی  ۹۹/۷/۱ بوده ، پس از مهارت  -۲

آموزی اقدام به راه اندازی کسب و کار مرتبط نموده اند، مجاز به شرکت در جشنواره و تکمیل فرم 
های مربوطه خواهند بود.

در ماده ۸ دستورالعمل (فرایند اجرایی) مراحل مختلف شناسایی و انتخاب مهارت آموختگان کارآفرین  -۳
برتر استان به تفصیل بیان شده است و الزم است مراحل کار به دقت بر اساس شرح ذکر شده در ماده 

مذکور محقق گردد.

مستندات مورد نیاز جهت بررسی و تأیید امتیازات درج شده ، در پیوست ۱ قید شده اند و الزم است  -۴
مطابق دستورالعمل تکمیل برنامه اکسل مربوطه در فایل مذکور درج و بارگزاری شوند. بدیهی است امتیاز 

موارد فاقد مستندات قابل قبول، تأیید نخواهد شد.
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الزم است مستندات منطقه جغرافیائی محل راه اندازی کسب و کار در محل مربوطه درج و با توجه به  -۵

جدول فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته که در پیوست ۳ درج شده است، امتیاز مربوطه 
تخصیص یابد.

درمرحله استانی، نفراول تاپنجم دارنده باالترین امتیاز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

معرفی این افراد به ستاد بر اساس گام های ۸ و ۹ دستورالعمل پیوست ، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ صورت 
خواهد گرفت. بدیهی است مسئولیت عدم بررسی مدارك ارسالی پس از تاریخ فوق الذکر و یا فاقد مستندات مثبته 

که منجر به حذف سهمیه استان از مرحله کشوری می گردد به عهده کارگروه استانی جشنواره خواهد بود.

اهداف و شرح وظایف هر یک از ارکان، در دستورالعمل برگزاری جشنواره قید شده که وظایف ادارات کل آموزش 
فنی و حرفه ای کشور بر این اساس و با رعایت محدودیت های زمانی جهت انجام فعالیت ها الزامی می باشد.

موضوع اطالع رسانی گسترده از اهمیت ویژه برخوردار بوده و الزم است ادارات کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند 
مهارت آموختگان بخش دولتی و غیر دولتی درجریان جشنواره قرار بگیرند.

شایسته است ادارات کل به منظور مدیریت زمان و انجام به موقع مراحل اجرایی، ضمن نظارت دقیق، حجم فعالیت 
ها را به تناسب تعداد مشمولین جشنواره در سطح استان، بین مراکز آموزشی توزیع و از حداکثر ظرفیت های 

موجود استفاده نمایند.

     در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در زمینه اجرای مفاد این دستور العمل با شماره تلفن ۶۶۵۸۳۵۲۴ و 
۶۶۵۸۳۵۱۵  دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی تماس حاصل نمائید. دستورالعمل برگزاری جشنواره، فایل 
اکسل مربوط به ورود مشخصات و مستندات نفرات برتر و دستورالعمل تکمیل آن و سایر پیوست های این نامه در 
سایت سازمان - دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی-مشاوره آموزشی و هدایت شغلی- جشنواره های مربوط به 

حوزه مشاوره -  جشنواره مهارت آموختگان کارآفرین برتر ۱۴۰۰ ،  در دسترس می باشد.


