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  روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 
  1396 ارديبهشت ماه



  "بسمه تعالي"
  

 مقدمه

ترويج و توسعه فرهنگ . دارد نقش بسزايي يكردهاي سازمانتحقق اهداف و روفرهنگ سازماني در     
چرا كه منابع انساني ارزشمندترين سرمايه هاي . سازماني در ميان كاركنان از اهميت زيادي برخوردار مي باشد
 . سازمان ها در تحقق برنامه ها و رويكردهاي سازماني مي باشند

و ارزشهاي مشترك بر رفتار و انديشة اعضاي سازمان اثر اي از باورها  عنوان مجموعه فرهنگ سازماني به  
فرهنگ سازماني از . نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد دتوان گذارد و مي مي

  .هاي تغيير و تحول در سازمان است  ترين زمينه اساسي
اي از ارزشها، باورها، عقايد، فرضيات و  ن مجموعهعنوا تقريباً تمامي پژوهشگران از فرهنگ سازماني به    

       .كنند هنجارهاي مشترك حاكم بر سازمان ياد مي
از طريق اين فرآيند افراد جاي . فرآيند اجتماعي سازمان در ايجاد و تكوين فرهنگ سازماني مهم است    

ا هنجارها و استانداردهاي سازمان گيرند كه چگونه جذب سازمان شوند، ب ياد مي. كنند خود را در سازمان باز مي
  هاي توجيهي و قبل  صورت آموزش ها به فرآيند اجتماعي در سازمان .گيرند آشنا شوند و رفتار مناسب را فرا

تدريج هنجارها و رفتارهاي مناسب را تشخيص  هاي حين خدمت است يا گاهي افراد خود به از خدمت و آموزش
. رسمي است گيرند كه در حالت اول آموزش به شكل رسمي و در حالت دوم به شكل غير به آنها خو مي دهند و  مي

 .موفقيت فرآيند اجتماعي سازمان ارتباط زيادي به ماهيت فرهنگ سازمان و نوع هنجارهاي غالب در سازمان دارد

شود و  ها ايجاد مي اين فرهنگ با سياست. فرهنگ سازماني پويا خود باعث شكوفايي خود خواهد شد
هر سازمان داراي فرهنگ متفاوتي است اما . ستا ها موريت، تاريخچه و شخصيتأتركيبي از ارتباطات، فرآيندها، م

يك سازمان بايد اين .يك فرهنگ مترقي فرهنگي است كه در آن هميشه به كاركنان به چشم ارزش نگريسته شود
هاي با فرهنگ مترقي، به  ند و در سازمانكار هست و  حقيقت را درك كند كه كارمندان سبب پيشرفت كسب

  .شود كارمندان ارزش نهاده مي
يكي از مهمترين نقش هاي روابط عمومي در اين بخش . روابط عمومي بخش ارزش آفرين سازمان است

 .آموزش و ترويج اخالق سازماني مبتني بر ارزش هاي مورد قبول سازمان است
 ،مي تواند ظرفيت هاكارگيري يكپارچه اين ه ر دارد كه با بدر اختيامناسبي  ظرفيت هايروابط عمومي 

ثري در زمينه ايجاد هويت سازماني و جاري كردن ارزش هاي سازمان در فعاليت هاي روزمره كاركنان ؤم نقش
  .ايفا نمايد



  

توسط روابط عمومي سازمان  آموزيمهارت  ارتقاي ارزش هاي فرهنگ دستورالعمل اجرايي از اين روي
و با اهداف  در راستاي انطباق فرهنگ سازماني با مأموريت و استراتژي هاي سازمان ه اي كشورفزش فني و حرآمو
  . تدوين شده است زير
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 قاي مشاركت همكاران در تحقق استراتژي و سياست هاي سازمانيارت .4

 تعالي سازماني با افزايش بهره گيري از روحيه مشاركت و خردجمعي  .5

 توسعه روحيه نشاط و همدلي در پيشبرد اهداف و برنامه هاي سازماني  .6

  
  
  
 



 ترويج اخالق حرفه اي و همدلي سازماني برنامه هاي 

يف
رد

  

حجم   فعاليت 
  بازه زماني  عمليات

  ساالنه  1   در ادارات كل، مراكز و آموزشگاه هاي آزاد )منشور واحد سازماني( بنر منشور اخالق حرفه اينصب   1

هر دو هفته   1  ترويج اخالق حرفه اي و همدلي سازماني توليد پيام هاي  2
  يكبار

  ماهانه  1  )تنياز به چاپ نيس(ترويج اخالق حرفه اي و همدلي سازماني طر احي بنر پيام  3
  ماهانه  1   ، مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي آزادكلادارات وب سايت در  بارگذاري بنر پيام  4

  ، مراكز آموزشي و ادارات كل ،ستاد در موجود تلويزيون هاي شهرينمايش بنر پيام از طريق   5
  ماهانه  1  )در صورت وجود تلويزيون شهري( آموزشگاه هاي آزاد

، مراكز آموزشي و آموزشگاه هاي در فضاي محيطي ادارات كلبا مضمون اخالق حرفه اي نصب پوستر  6
  ماهانه  1  آزاد

هر دو هفته   1  از طريق اتوماسيون اداري  به همكاران ترويج اخالق حرفه اي و همدلي سازماني ارسال پيام  7
  بار يك

  



 هاي سازمان رويكردها و فعاليتمعرفي  توليد محتوا در راستاي برنامه هاي  

يف
رد

  

  
  فعاليت

حجم 
  عمليات

بازه 
  زماني

  طي سال  شناور  با محوريت مهارت آموزي) مدظله العالي(مقام معظم رهبري استخراج گزيده بيانات  1

 رييس محترم جمهور، رييس محترم مجلس و ديگر مسؤوالن ارشد كشور استخراج گزيده بيانات  2
 طي سال   شناور  ا محوريت مهارت آموزيب

  شناور  با محوريت مهارت آموزي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استخراج گزيده بيانات  3
هر دو 
هفته 
  يكبار 

  هفتگي  شناور  با محوريت مهارت آموزي رييس محترم سازمان استخراج گزيده بيانات  4

راكز آموزشي و آموزشگاه ، مادارات كلموجودتلويزيون هاي شهرينمايش بنر شعار هاي مهارتي از طريق  5
  هفتگي  1  هاي آزاد

 ، مراكز آموزشي و با محتواي شعارهاي مهارتي در فضاي تبليغاتي ادارات كل پوستر طراحي و نصب  6
  ماهانه  1  آموزشگاه هاي آزاد

از طريق  به همكاران ارسال پيام هاي ترويج فرهنگ مهارت آموزي، كار و كارآفريني در قالب پيام  7
  هفتگي  1  ن اداري اتوماسيو

  هفتگي  1  ادارات كل و مراكز آموزشي ،در وب سايت سازمانتصاوير مراكز آموزشياريذبارگ 8
  هفتگي  1  ادارات كل و مراكز آموزشي،در وب سايت سازمانتصاوير مسابقات ملي مهارتبارگذاري 9

در .... ها، همايش ها، بازديد همگاني و از جمله برنامه هاي افتتاحبارگذاري تصاوير رويدادهاي مهم سازماني  10
  هفتگي  1  ادارات كل و مراكز آموزشي ،سازمان وب سايت

  



 انساني سرمايه هاي و روحيه مشاركت توانمندي  ،ارتقاي انگيزه برنامه هاي  

يف
رد

  

حجم   فعاليت
  بازه زماني  عمليات

برنامه ها و ارائه گزارش  ،ت هابرگزاري نشست مدير كل و معاونين با همكاران با هدف تبيين سياس  1
  فصلي  4  عملكرد 

  ماه  6هر  2  برگزاري كارگاه هاي آموزشي با موضوع همدلي سازماني و اخالق حرفه اي   2

نظرات  ،برگزاري نشست صميمانه مدير كل با همكاران و بازنشستگان با هدف بهره مندي از خردجمعي  3
  ماه 6هر   2  و پيشنهادات همكاران 

  فصلي  4 ، پويا و پرتالشاز كاركنان كوشاتقدير 4
  طي سال  1 تشكيل بانك اطالعالتي همكاران بازنشسته 5
  روز خانواده  1 تكريم روز خانواده و بازنشستگان 6
  طي سال  شناور تعامل مستمر با همكاران بازنشسته سازماني 7

 ، مراكز و يت ادارات كل، وب ساارسال پيام هاي تبريك از طريق سيستم اتوماسيون اداري  8
  آموزشگاه هاي آزاد

  طي سال  شناور

  طي سال  شناور ارسال پيام هاي تبريك به همكاران بازنشسته از طريق سامانه پيام كوتاه 9
  طي سال  شناور ارسال پيام تبريك تولد به همكاران و بازنشستگان  10
  طي سال  1  مهارتي به روزرساني بانك اطالعات نخبگان و استعدادهاي برتر  11
  طي سال   1  معرفي نخبگان مهارتي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي  12

  



  مهارتيبرنامه هاي برگزاري مسابقات  

يف
رد

  

حجم   فعاليت
  بازه زماني  عمليات

  1  مسابقات ويژه همكاران و بازديدكنندگان عكس مهارتبرگزاري مسابقه   1

همزمان با زمان 
  برگزاري

 مرحله استاني "
مسابقات ملي "

  مهارت 

  1  بازديدكنندگان مراكز آموزشيويژه  عكس مهارتبرگزاري مسابقه   2
  سه ماهه سوم

همزمان با هفته 
  "بازديد همگاني"

  سه ماهه دوم   1  )توليد شعار با محور مهارت آموزي(ويژه همكاران   شعار مهارتبرگزاري مسابقه   3
   "هفته مهارت"

  سه ماهه چهارم  1  )ويژه فرزندان همكاران( ا محوريت مهارت آموزيبنقاشي برگزاري مسابقه  4

  

   


