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  فعاليت موضوع) درسي گروه(  تخصصي و فني دانش از آگاهي -1- 1
  
  آموزش هاي فني و حرفه اي كلي تعاريف -1-1- 1
  

 استعدادهاي رساندن فعليت به و الزم هاي مهارت ايجاد و افراد دانش ارتقاء هدف با كه است عملي و نظري هاي آموزش مجموع :اي حرفه و فني هاي آموزش
 آنان توانايي و نموده آماده مشخص سطوح تا گوناگون مشاغل در ارك و كسب و حرفه شغل، احراز براي را آموزان مهارت و گردد مي اجرا ايشان در نهفته

  .دهد مي افزايش مختلف حرَف در فعاليت و كار انجام رابراي
 ارزشيابي و اجرا براي را آموزش محدوده عملي، نظري، زمان مدت تفكيك به كه مهارت هر آموزشي هاي فصل سر از اي مجموعه :آموزشي استاندارد
  .نمايد مي مشخص

 شده تعيين رشته هر مجموعه زير و ها رشته تفكيك براي بندي طبقه المللي بين سازمان توسط كه باشند مي قراردادي اعداد از اي مجموعه :استاندارد كد
  .گردد مي منظور كدها اين در تغييراتي ملي مشاغل) ISCO( استفاده براي مختلف كشورهاي در معموالً و است
 استانداردهاي بخش به توانند مي نظر مورد آموزشي دوره دقيق انتخاب جهت آموزشي، استانداردهاي محتواي از اطالع به نياز ورتص در متقاضيان:  نكته

  . نمايند مراجعه http://research.irantvto.ir نشاني به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان سايت طريق از آموزشي
  :شوند مي تقسيم درجه چهار به كه باشد مي آموزشي دوره يك طي در آموز مهارت توسط شده گرفته فرا واناييت و مهارت ميزان بيانگر : مهارت سطوح
 صنعت سه سطح مهارت -الف :گردد مي اطالق زير هاي بخش در متقاضيان هاي آموزش به سازمان، شده تدوين استانداردهاي مطابق :سه درجه مهارت

  ذهني توان كم افراد به هارائ قابل هاي مهارت -ب؛  ساختمان
 مي گفته دو درجه مهارت شود، مي ارائه مبتدي آموزان مهارت به كه مقدماتي هاي آموزش به سازمان، شده تدوين استانداردهاي مطابق :دو درجه مهارت
  .باشد مي يك درجه آموزشي هاي دوره در شركت جهت نياز پيش عنوان به دو درجه مهارت گواهينامه و شود

 شود، مي ارائه دو درجه مهارت گواهينامه دارنده آموزان مهارت به كه تكميلي هاي آموزش به سازمان، شده تدوين استانداردهاي مطابق :يك درجه مهارت
  .باشد مي ماهر كارگر آموزشي هاي دوره در شركت جهت نياز پيش عنوان به يك درجه مهارت گواهينامه و شود مي گفته يك درجه مهارت
 سازي غني براي جنبي مهارت چند و شغلي مهارت يك كامل هاي شايستگي كه شود مي اعطا فردي به ماهه 18يا طرح  ممتاز درجه مهارت :ماهر ارگرك مهارت
 است، كرده كسب كه اي تجربه و فني دانش اعتبار به كه پردازد مي ماهري كارگر تربيت به ممتاز درجه مهارت آموزشي دوره. باشد گرفته فرا را شغلي
 از درجه اين جمله از) ماه هيجده آموزش( فعلي مدت بلند آموزشهاي و دارد فني كارهاي و معين شغل در را وظيفه چند يا يك دادن انجام توانايي
 شرايط، واجد عالقمند دافرا به رسيده، امضا به 1364 سال در كه آلمان فدرال صنايع اتحاديه و سازمان بين موافقتنامه اساس بر آموزشها اين. ستامهارتها

 به نمايند، طي موفقيت با را آموزشي دوره اين كه افرادي و شود مي داده مصوب، استانداردهاي برابر) ساعت 2800( تخصصي آموزش ماه 18 مدت به
  .شوند مي شناخته ممتاز، درجه با ماهر كار نيروي عنوان
 به مربوط مراحل كليه شامل فني كار يك دادن انجام توانايي است كرده كسب كه زيادي تجربيات اي فني دانش اعتبار به كه است كسي كار استاد :كار استاد
  .باشد داشته را كار آن دادن انجام

  .باشد مي اي حرفه و فني آموزش هاي دوره در شركت داوطلب كه شود مي اطالق شخصي به : متقاضي
  . نمايد مي شركت مهارت فراگيري منظور به اي حرفه و فني آموزش هاي دوره از يكي در كه شود مي اطالق شخصي به :كارآموز يا آموز مهارت

 است آمده وجود به كار بازار و صنايع در فناوري تغييرات اثر بر كههايي  مهارت سطح ارتقاء منظور به كه است آموزشي بازآموزي، :مربيان بازآموزي
، مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي در سازمان .دهد پوشش را كار بازار نياز مورد يدجد مهارتهاي تا گيرد مي نجاما مربيان سازمان جهت

  متولي بازآموزي مربيان مي باشد.
  .طبقه بندي و اجرا مي گردد هنر و فرهنگ و كشاورزي خدمات، صنعت، شامل اصلي آموزشي خوشه چهار در اي حرفه و فني آموزش هاي دوره :آموزشي خوشه
  .شود مي گفته آموزشي گروه گيرند، مي قرار مجموعه يك در موضوع و ماهيت نظر از كه آموزشي حرَف از تعدادي به :آموزشي هگرو
 زمان يك در مربي توسط الزم امكانات و تجهيزات از استفاده با آموزشي استاندارد قالب در كه عملي و نظري هاي آموزش مجموعه به :آموزشي دوره

  .شود مي ارائه آموز مهارت به مشخص
  .شود مي گفته شغل رود مي انتظار فعاليت يك اجراي جهت نظر مورد سطح در شخص يك از كه خاص هاي توانمندي و وظايف از اي مجموعه به :شغل
  .شود مي گفته حرفه اند شده بندي دسته بزرگ گروه يك در كه همگن شغل چند از اي مجموعه به :حرفه
 از يكي ساعت –نفر. دوره آن در كننده شركت كارآموزان تعداد در آموزشي دوره يك استاندارد ساعت حاصلضرب از است رتعبا :آموزشي ساعت- نفر

 نفر 15 و باشد ساعت 100 آموزشي دوره يك استاندارد ساعت چنانچه مثال طور به باشد مي سازمان اي حرفه و فني هاي آموزش در عملكرد هاي شاخص
  .باشد مي 1500 دوره آن آموزشي ساعت- نفر باشند، هكرد شركت دوره آن در
  .15 از است عبارت آموزشي دوره- نفر فوق مثال در. گويند آموزش دوره- نفر آموزشي دوره يك در كننده شركت نفرات تعداد به :آموزشي دوره- نفر

  .شود مي مصرف سازمان در  كارآموزهر  براي آموزشي دوره يا سال يك در كه مخارجي مجموعه :آموزشيهزينه  سرانه
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  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان وظائف شرح و ها ماموريت -1-2- 1
  

 كل اداره« آموزشي واحد سه ادغام از 1359 سال در تأسيس ابتداي در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت به وابسته كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
 در و گرديد تشكيل» انساني نيروي و فني آموزش سازمان« نام با »كارآموزي كانون« و »كارآموزي صندوق«،»ماعياجت امور و كار وزارت اي حرفه تعليمات

 600 از بيش كل، اداره 31 داراي مركزي، ستاد بر عالوه سازمان اين حاضر حال در. يافت نام تغيير» كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان« به 1360 سال
 هاي پژوهش و مربي تربيت آموزش مركز همچنين و كشور سطح در آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه هزار 17 از بيش و دولتي اي هحرف و فني آموزش مركز
 كار نيروي مهارت ارزشيابي و آموزشي استانداردهاي توليد پژوهش، آموزش، كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اصلي مأموريت. است اي حرفه و فني

 مراكز در آموزش طريق از تحصيلي سطوح بين تكميلي هاي پودمان و مدت كوتاه صورت به ماهه 18 تا 1 هاي دوره قالب در آموزش آيندفر كه است كشور
 آموزش ها، پادگان جوار مراكز زندان، جوار مراكز دانشگاه، جوار مراكز صنوف، و صنايع جوار مراكز روستايي، و شهري سيار هاي تيم دولتي، بخش ثابت
 و شود مي انجام آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه توسط دولتي غير بخش در آموزش همچنين و اي حرفه و فني هاي پژوهش و مربي تربيت مركز در

 يها مهارت فرهنگ ارتقاي و خدمات و كشاورزي صنعت، مختلف هاي بخش نياز مورد ماهر نيمه و ماهر كار نيروي تربيت و تأمين به نسبت وسيله بدين
  . نمايد مي اقدام جامعه فني

  آموزي مهارت هاي زمينه
 مجهز هاي كارگاه در عمدتاً باشند مي مختلف هاي بخش در فني ي پايه هاي آموزش عموما كه ها آموزش گونه اين: دولتي بخش ثابت مراكز در آموزش* 
 دو آموزشي مراكز و زنان مردان، آموزش ويژه دولتي ثابت آموزشي مركز 600 از بيش با سازمان. شود مي اجرا اند، گرديده مستقر ثابتي محل در كه

  .نمايد مي اجرا را اي حرفه و فني هاي آموزش كشور، سطح در منظوره
 مستلزم كه مركز فاقد و دوردست نقاط در ثابت مراكز كمبود جبران منظور به عشايري و روستايي كارآموزي هاي پايگاه: عشايري و روستايي آموزش* 

  .است شده طراحي نبوده، صرفه به مقرون نقاط آن در كالن گذاري سرمايه لزوم و باشد مي مركز احداث سنگين ي هزينه فصر
 از مندي بهره منظور به و دانشگاهي التحصيالن فارغ و دانشجويان آموزي مهارت ضرورت به نظر: دانشگاهي التحصيالن فارغ و دانشجويان به آموزش* 

 جوار مراكز اصطالحاً كه آموزشي مراكز اندازي راه و تأسيس به سازمان اين كشور، اي حرفه و فني آموزش سازمان و ها دانشگاه هاي ظرفيت و امكانات
 ، KAB الگوي اساس بر كارآفريني شغلي، آمادگي هاي دوره برگزاري به اقدام حاضر حال در مراكز اين. است نموده اقدام شوند، مي ناميده ASD) )دانشگاهي

  . است نموده تخصصي افزارهاي نرم و كار و كسب مديريت جمله از فني غير پيشرفته هاي مهارت
 صنايع فناوري، علمي، هاي حوزه در شاغل افراد مهارت ارتقاي و متخصص كار نيروي تأمين هدف با ها آموزش اين: غيرفني و فني پيشرفته هاي آموزش* 

 واحد متخصصان و مديران و ها دانشگاه التحصيالن فارغ بيشتر ها، آموزش اين كنندگان دريافت. شود مي اجرا و طراحي كارآفريني و مديريتي پيشرفته،
  . هستند صنعتي و اقتصادي هاي

 سطح ارتقاي و كار نيروي از صيانت راستاي در و كار بازار شاغالن ويژه صنايع، در آموزش قالب در سازمان هاي آموزش از بخشي: صنايع در آموزش* 
  :شود مي انجام زير شرح به هايي قالب در روز هاي فناوري با همگام آنان مهارت

 نياز مورد ماهر انساني نيروي تأمين و اي حرفه و فني هاي آموزش گسترش منظور به مراكز اين:  كارگاهي بين و كارگاهي جوار مراكز در آموزش -  الف
 آموزش معاونت هدايت و نظارت با نياز مورد هاي رشته آموزش به نسبت و شده اداره و تأسيس ايانكارفرم توسط قانون، اساس بر كه باشند مي صنايع
  .نمايند مي فعاليت استان، اي حرفه و فني آموزش كل اداره

 توانند مي اشتراك به احدو چند يا تنهايي به واحد هر و بوده توليد خط جريان از مستقل آموزشي، تجهيزات لحاظ از كه است مركزي كارگاهي جوار مركز - 
 بزرگ صنايع توسط شغلي هاي مهارت آموزش منظور به توليدي واحد دو بين در كه است مركزي كارگاهي بين آموزش مركز و نمايند اداره و تأسيس را آن

  .شود مي ايجاد
 كار از شاغل كردن جدا بدون واقعي كار انجام حين در و محل در صنعت، در شاغالن مهارت افزايش منظور به ها آموزش اين: كار ضمن آموزش - ب

  .پذيرد مي صورت
  ها زندان در آموزش* 

 مي خالف و بزهكاري اعتياد، به گرايش علل از يكي مهارت فقدان و بيكاري كه آنجا از. باشد مي زندان در آموزش سازمان، آموزشي هاي بخش از ديگر يكي
 از سازمان راستا، اين در. كند مي كمك وي اجتماعي منزلت و شخصيت تقويت به اشتغال، براي اوليه شرايط دايجا ضمن فرد در مهارت داشتن بنابراين باشد؛
  .نمايد مي اقدام معرف خود و يافته درمان معتادان و زندانيان آموزش به نسبت مخدر، مواد با مبارزه ستاد و ها زندان امور سازمان با نامه تفاهم عقد طريق

  ها انپادگ در آموزش* 
 سازمان توسط 1371 ماه بهمن در سربازان اي حرفه و فني آموزش طرح عنوان تحت طرحي سربازي، خدمت از بعد جوانان اشتغال شرايط احراز منظور به

 ي نامه آيين ه،ل معظم موافقت و العالي) رهبري(مدظله معظم مقام از مجوز اخذ و دولت محترم هيأت تصويب از پس و تهيه كشور اي حرفه و فني آموزش
 ها پادگان آموزش ادارهء مسؤوالن همكاري با سازمان قانون، اين طبق. گرديد ابالغ كشور اي حرفه و فني آموزش كل ادارات و مسلح نيروهاي به آن اجرايي

 و پردازد مي ها پادگان محل در بازانسر پيشرفته و پايه آموزش به استانداردها براساس الزم هاي توافق و ريزي برنامه از پس كارشناسي، هاي نشست در
  . گردد مي اعطا گواهينامه ها آن به آزمون، انجام و دوره پايان از پس
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  پيشرفته هاي مهارت آموزش* 
 اولويت و راهبردي هاي فناوري كشور، علمي جامع ي نقشه و 1404 انداز چشم سند تحقق و پايدار ي توسعه در انساني نيروي و فناوري اهميت به توجه با

  :پيشرفته به شرح ذيل است مهارتهاي امور دفتر فعاليت محورهاي .است گرفته قرار توجه مورد كشور دار
  نوين و راهبردي هاي فناوري حوزه در ماهر انساني نيروي تربيت •
  پنجم برنامه 21 ماده الف بند اساس بر آموختگان دانش و آموختگان مهارت كارورزي •
 آموختگان دانش و دانشجويان  به از بازاركارني مورد هاي مهارت ارائه •

  
  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند -1-3- 1
  

 تهيه سازمان امكانات و منابع تحليل و تجزيه به توجه با و راهبردي رويكردي با كه كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند
 فناوري و مهارت جامع نظام استقرار براي بسترسازي كلي رويكرد با سازماني اهداف و برنامه 245 از بيش و سياست 27 راهبرد، 8 ي رندهدربرگي شده
 تهيه نفعان ذي كليه مشاركت با كه است اشتغال احراز شرايط نظام - 3 و فناوري و مهارت آموزش نظام - 2اي، حرفه صالحيت نظام - 1 نظام زير سه شامل

  :است شده تنظيم و
  :فناوري و مهارت راهبردي سند تدوين اهداف

o 1404 انداز چشم سند تحقق،  
o و 230 ،194 ، 21 مواد( توسعه پنجم ي برنامه تحقق(...،  
o المللي، بين هاي عرصه در مؤثر حضور   
o فناوري، و مهارت ملي نظام پياده سازي و تحقق   
o ي،فناور و مهارت آموزش نظام سازي پياده و تحقق   
o اي، حرفه صالحيت نظام سازي پياده و تحقق   
o اشتغال، احراز شرايط نظام سازي پياده و تحقق   
o مهارتي، هاي آموزش كارآيي و اثربخشي بهبود   
o اي، حرفه و فني هاي آموزش يكپارچه مديريت و سياستگذاري بسترهاي آوردن فراهم   
o جهاني و اي منطقه ملي، هاي ظرفيت از ي بهينه ي استفاده،   
o شغلي، هاي فرصت حذف يا ايجاد در آن تأثير شناسايي جهت ها فناوري مستمر تغييرات به توجه با پژوهي آينده   
o انساني نيروي توانمندسازي( بنيان دانش هاي شركت توسعه و حفظ گيري، شكل براي بسترسازي(،   
o كشور، آموزي مهارت ي عرصه در زنان حضور تقويت   
o كشور، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه در نقش ايفاي و جامعه در مؤثر حضور و بازگشت جهت اجتماعي ديدگان آسيب توانمندسازي   
o آموزشي، امور ريزي برنامه و طراحي به بخشي انسجام   
o مهارت، المللي بين مسابقات در كشور جايگاه بهبود   
o كار، بازار نيازهاي با ها آموزش كردن منطبق و مهارت هاي آموزش مستمر نيازسنجي   
o پايدار، هاي اشتغال سمت به مهارت هاي آموزش دادن سوق   
o كشور عمومي فرهنگ در اي حرفه و فني آموزش جايگاه ارتقاي و سازي فرهنگ. 

  
  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مهارت برنامه هاي تحول سند -1-3- 1
  

 مجموعه در و نوسازي تحول راه نقشه عنوان به فناوري و مهارت راهبردي ندس اجراي بسترسازي منظور به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان
 و اشتغال اداري، نظام كلي هاي سياست ، 1404انداز  چشم سند همچون كشور باالدستي اسناد به باتوجه ، سازمان اين هاي فعاليت و فرآيندها خدمات،
 كاري منشور به نگاه با و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ي پنجم توسعه ي برنامه( العالي مدظله)رهبري معظم مقام سوي از شده ابالغ مقاومتي، اقتصاد
 سندبا عنوان » صف و ستاد سطح در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان اجرايي بسته «تدوين  به اقدام هرساله اجتماعي، رفاه و كار تعاون، وزارت
 برنامه بر مشتمل سند اين .كند مي اجرايي خود را فعاليتهاي مجموعه آن براساس و كشور نموده اي فهحر و فني آموزش سازمان مهارت تحول هاي برنامه
  :است نموده بندي طبقه فصل 23 در را سازمان عملياتي هاي برنامه و بوده اجرايي هاي

o نياز مورد هاي امهن آيين و ها مصوبه قوانين، تصويب و تدوين/  موجود هاي نامه آيين و ها مصوبه قوانين، اصالح   
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o متخصص نيروي به كشور كار بازار نياز رفع رويكرد با دانشگاهي آموختگان دانش و دانشجويان ي حرفها هاي شايستگي ارتقاء   
o پايدار اشتغال رويكرد با كشور مرزي و محروم مناطق و عشاير روستاييان، مهارتي هاي آموزش و توانمندسازي   
o كوچك و خرد بنگاههاي توسعه و ايجاد هاي آموزش و محور بازار آموزشهاي خرد، و خانگي مشاغل آموزش توسعه   
o شاغلين مهارت ارتقاء و تكميل در سازمان اثربخش و موثر مشاركت   
o اجتماعي ديدگان آسيب و آسيب معرض در پذير، آسيب اقشار توانمندسازي   
o بخشي بين هاي همكاري ي توسعه  
o اي هحرف و فني هاي آموزش كيفيت تضمين   
o كار بازار نياز مورد شايستگي و شغل آموزش استانداردهاي روزرساني به و تدوين   
o ،سازمان هاي آموزش بهسازي و نوسازي تحول   
o جمعي خرد و مشاركتي مديريت توسعه   
o ،فناورانه هاي توانمندي ارتقاء در مشاركت و توسعه تحقيق   
o شغلي - آموزشي هدايت و مشاوره   
o مهارت يارزشياب و سنجش تحول   
o مردمي مشاركت و خصوصي بخش توسعه از حمايت   
o كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مهارت تحول هاي برنامه سند  
o منابع سازي بهينه و عملكرد بر مبتني ريزي بودجه استقرار   
o اي حرفه و فني هاي آموزش توسعه در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيري بهره   
o شهروندي و سازماني حقوق اداري، سالمت ارتقاء   
o رساني اطالع و فرهنگي امور به اهتمام   
o كاركنان ساالري شايسته و توانمندسازي از حمايت   
o آموزشي كمك و آموزشي علمي، منابع انتشار و چاپ تدوين، از حمايت   
o مهارت ديپلماسي تحقق و المللي بين عرصه در موثر حضور   
o خانواده و زنان امور به اهتمام  

  
  
  ....) و كار و كسب اشتغال، آموزشي، سازماني، و صنفي(  مرتبط مقررات و قوانين از آگاهي -2- 1
  
 )4 تا 1 مواد( 62 سال بودجه قانون 75 تبصره »ب« بند موضوع اجرايي نامه آيين -2-1- 1

   وزيران مصوبه هيات :صادركننده دستگاه
 15/4/1362 : تاريخ و شماره

تأييد  به توجه با و كشور اي حرفه و فني آموزش هماهنگي عالي شوراي 23/2/62 مورخ 467 شماره پيشنهاد به بنا 15/4/1362 مورخ جلسه در وزيران هيأت
 30 بر مشتمل كشور كل 1362 سال بودجه قانون 75 تبصره ب بند موضوع اجرايي نامه آيين  بودجه و برنامه سازمان و دارايي و اقتصادي امور وزارت 

  .نمودند تصويب زير شرح به را نامه  آيين اين 6 ماده در مذكور نامه موافقت برگ يك و هتبصر 12 و ماده
 آنان تابعه يا وابسته آموزشي مؤسسات و واحدها هاي فعاليت كه هستند اجرايي هاي دستگاه نامه، آيين اين مشمول دولتي مؤسسات و ها خانه وزارت ـ 1 ماده 

  .باشند داشته مشاركت 1362 سال بودجه قانون 75 تبصره الف بند درآمد تأمين در و بوده اي حرفه و فني آموزش با ارتباط در
 هاي زمينه در خدمات ارايه يا و توليدات و محصوالت فروش از كه شود مي اطالق درآمدهايي به اي حرفه و فني هاي آموزش از ناشي درآمدهاي ـ 2 ماده 

 گيرندگان، آموزش ( آموزش در مؤثر عوامل مشاركت با آموزشي هاي برنامه چهارچوب در و اجراي اثر بر پيراپزشكي و پزشكي كشاورزي، خدمات، صنعت،
  .گردد مي كسب) آموزشي مؤسسات و واحدها خدماتي كادر و دهندگان آموزش

 به ( باشند شده خريداري نامه آيين ينا موضوع درآمدهاي محل از كه مصرفي و اوليه مواد هاي ريزي دور و ضايعات فروش از حاصل درآمدهاي ـ تبصره 
  .گردد منظور نامه آيين اين 10 ماده موضوع حساب به بايد) اموال اسقاطي و ضايعات استثناي

 قبول يا توليد امر به اقدام توانند مي صورتي در خود آموزشي ماهيت براساس نامه آيين اين مشمول اي حرفه و فني آموزش مؤسسات و واحدها ـ 3 ماده 
 افزايش باعث و بوده هماهنگ و منطبق آنها آموزش هاي برنامه با امر اين انجام كه بنمايند، خدمات عرضه و توليدي محصوالت فروش حال هر به و سفارش

  .باشد انگيرندگ آموزش توان حد ودر داشته وجود آموزشي مؤسسه يا واجد تحصيلي هاي رشته با موافق هاي مهارت آن در و نشود آموزشي دوره مدت
  .است پذير امكان نامه آيين اين 6 ماده رعايت با نيز آموزشي مؤسسه يا واحد از خارج در توليدي يا خدماتي كارهاي انجام ـ تبصره 
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 موزشيآ مؤسسه يا واحد نظارت هيأت تصويب و نامه آيين اين مفاد رعايت با و 3 ماده اجراي در اي حرفه و فني آموزش مؤسسات و واحدها ـ 4 ماده 
 به نسبت توانند مي گردد مي ابالغ ذيربط دولتي سازمان يا خانه وزارت اي حرفه و فني آموزش هماهنگي ستاد رييس امضاي به كه هايي دستورالعمل برمبناي
 .نمايند اقدام سفارش انجام و پذيرش

  
 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون) 55( ماده »د« بند اجرايي نامه آيين -2-2- 1

   وزيران مصوبه هيات :صادركننده دستگاه
 22/1/1385 -   هـ34801ت/4914 : تاريخ و شماره

 :خالصه شرح

 قانون) 55( ماده استناد به و) كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان( اموراجتماعي و كار وزارت پيشنهاد به بنا 28/12/1384 مورخ جلسه در وزيران هيئت
 :نمود تصويب زير شرح به را يادشده بند اجرايي نامه آيين ـ1383 مصوب ـ  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي  اقتصادي، توسعه چهارم برنامه

 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون) 55( ماده »د« بند اجرايي نامه آيين

 :رود مي كار به زير مشروح معاني در شده برده كار به اصطالحات نامه آيين اين در ـ 1 ماده

 كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان:  سازمان ـ 1

 .شوند مي گرفته كار به رسمي، مربيان التدريس حق و موظف ساعت طريق از آموزشي نيازهاي تأمين عدم به توجه با كه مربياني: مربيان ـ 2

 .متقاضي واحدهاي ساير در آموزش صنايع، در آموزش كارخانه، جوار  صنوف، و زندان پادگان، سيار، ثابت، مراكز: آموزشي زمراك ـ 3

 .مربوط آموزشي استاندارد براساس حرفه يك نظري و عملي ارزشيابي و آموزشها زمان مدت مجموع: آموزشي دوره ـ 4

 . بود خواهد نامه آيين اين ضوابط راساسب آموزشي مركز در مربيان كارگيري به ـ 2 ماده

 .باشد مي سازمان آموزشي تعهدات در شده تعيين آموزشي هاي دوره اجراي براي قراردادها قالب در مربيان كارگيري به ـ 3 ماده

 و حقوق شوراي 23/4/1383 مورخ مصوبه موضوع اي حرفه و فني آموزش مربيان ساعتي التدريس حق مبناي بر مربيان التدريس حق پرداخت نحوه ـ 4 ماده
 .شد خواهد سازي معادل كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان 17/5/1383 مورخ 242993/1803 شماره اصالحيه و دستمزد

 .باشد مي سازمان عهده به اجتماعي تأمين و كار قانون ضوابط و ساعتي كاركرد ميزان به مربيان كارفرماي سهم بيمه حق ـ 5 ماده

 .بود خواهد سازمان عهده به وزيران هيئت مصوبات براساس مربيان تسهيالت ساير ـ 6 ماده

 .بود خواهد سازمان با شده منعقد قرارداد مفاد براساس مربي متقابل تعهدات ـ 7 ماده

 :باشد مي زير شرح به مربيان كارگيري به عمومي شرايط ـ 8 ماده

 .گزينش عمومي شرايط رعايت ـ الف

 .باشد جسمي نظر از تدريس مناسب ايطشر داراي ـ ب

 ).اند داشته همكاري سازمان با 1384 سال پايان تا كه مربياني استثناي به( نباشد ديپلم فوق از كمتر تحصيالت سطح ـ ج

 .باشند سازمان تأييد مورد مربيگري كارت داراي ـ د

 .شوند مي گرفته كار به منطقه موزشيآ كارگروه تأييد از پس صرفاً مربيگري، كارت فاقد متقاضيان ـ  تبصره

 .باشد مي مجاز فني هاي رشته در آموزشي مراكز بازنشسته مربيان از استفاده ـ 9 ماده

 ايجاد از و دهد انجام شده بيني پيش اعتبارات سقف در را نامه آيين اين موضوع مربيان كارگيري به و آموزشي ريزي برنامه است موظف سازمان ـ 10 ماده
 .نمايد خودداري مالي سال طول در اعتبار بر مازاد تعهدات ههرگون

  .ندارد شده گرفته كار به مربيان استخدام براي تعهدي هيچگونه سازمان ـ 11 ماده
  
  
  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، ي توسعه هاي برنامه -2-3- 1

  اسالمي شوراي مجلس مصوبه :صادركننده دستگاه
  .رسد مي اسالمي شوراي مجلس تصويب به و شود مي تنظيم وقت دولت توسط و ساله پنج صورت به كه شود مي گفته مدتي ميان هاي برنامه مجموعه به

  »كشور توسعه ساله پنج هاي برنامه نامه نظام بر مروري «

 چارچوب در اول برنامه شده بيني پيش هاي فعاليت. فتگر شكل تحميلي جنگ پايان در كشور اقتصادي بازسازي پايه بر) 1368- 1372(توسعه اول برنامه 
 و عوارض افزايش ماليات، طريق از درآمد تامين و دولت بودجه در تعادل ايجاد جهت در سازندگي و بازسازي نيازهاي با متناسب مالي مشي خط يك

  .بود شده بيني پيش مختلف خدمات تعديل
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 گرفت شكل اقتصادي ثبات پايه بر ها، قيمت تورم و توسعه اول برنامه اواخر در كشور خارجي تعهدات افزايش دليل به) 1374- 1378(توسعه دوم برنامه .
 ساختار در تغيير و دولت منابع از استفاده در كارايي افزايش مختلف، بازارهاي ساماندهي به بيشتر توجه اقتصادي، كالن مديريت بر تاكيد ترتيب اين به

  .است بوده دوم برنامه ريزي برنامه نظام عمده هاي گيري جهت از دولت، بخش اندازه كاهش جهت در دولتي ايه موسسه و ها دستگاه اداري
 شكل اجرايي هاي برنامه ساير و مقررات و قوانين اصالح توسعه، براي الزم زيربناهاي ايجاد و ساختارها اصالح پايه بر) 1379- 1383(توسعه سوم برنامه 

 توسعه سوم برنامه ريزي برنامه نظام ديگر هاي ويژگي از توسعه سوم برنامه قانون 198 مفادماده طبق برنامه نظارتي بعد به دادن اهميت. است گرفته
  .است بوده

 تورم، و بيكاري نرخ شدن رقمي تك و "محور دانايي اقتصادي پايدار رشد "ماموريت با و انداز چشم سند چارچوب در) 1384- 1388(توسعه چهارم برنامه 
 امنيت اجتماعي، عدالت و انساني امنيت اقتصاد، پذيري رقابت جهاني، اقتصاد با فعال تعامل دانايي، بر مبتني توسعه پايدار، و مستمر رشد. است شده تنظيم
 توازن و تعادل و اييقض توسعه و امنيت دولت، مديريت توسعه فرهنگي، توسعه پايدار، توسعه و زيست محيط زندگي، كيفيت بهبود و سالمت ارتقاء ملي،

 اسالمي جمهوري مدت بلند انداز چشم تهيه. باشد مي ريزي برنامه نظام اين هاي الزام و اهداف از سرزمين آمايش موازين اساس بر كشور اي منطقه
 تنظيم سطوح از استاني توسعه ناداس و بخشي توسعه اسناد و فرابخشي ويژه اسناد تهيه ، چهارم برنامه اليحه تدوين نظام، كلي هاي سياست ايران،تهيه

  .باشد مي توسعه چهارم برنامه ريزي برنامه نظام
 امور مديريت، و اداري نظام اجتماعي، امور فناوري، و علم ايراني، -  اسالمي فرهنگ: جمله از فصل نه شامل قانون اين) 1390- 1394(توسعه پنجم برنامه 

 بخش تر فعال حضور به كمك و تقويت توسعه،. است نظارت و بودجه قضايي، و حقوقي، امور امنيتي، و دفاعي و سياسي امور سرزمين، آمايش اقتصادي،
 صادرات توسعه بانكي، عقود و مالي هاي ابزار و مالي تأمين هاي روش توسعه اشتغال، وري، بهره ارتقاي تعاوني، و خصوصي  بخش ويژه به غيردولتي
 اصلي هاي حوزه از پذيري رقابت نيز و آن موانع رفع و گذاري سرمايه دولت جاري مخارج كنترل و مالياتي هاي درآمد تقويت واردات، مديريت و غيرنفتي
 و خصوصي بخش ويژه به غيردولتي بخش فعالتر حضور به كمك و تقويت رقابت، توسعه كار، و كسب فضاي بهبود و موانع رفع. است پنجم برنامه
 صادرات توسعه مالي، نهادهاي مديريت و نظارت تقويت بانكي، عقود و مالي ابزارهاي و مالي تأمين هاي روش توسعه اشتغال، وري، بهره ارتقاء تعاوني،
 جاري مخارج كنترل و مالياتي درآمدهاي تقويت جديد، مالي نهاد عنوان به ملي توسعه صندوق تشكيل و گذاري سرمايه توسعه واردات، مديريت و غيرنفتي
 به توجه كنار در كه است پنجم برنامه  كالن محورهاي از ها يارانه هدفمندكردن قانون كنار در متوازن توسعه و روستايي توسعه توزيع، نظام بهبود دولت،
 رشد ارتباطات، و نقل و حمل توسعه مسكن، تأمين غذايي، امنيت طبيعي، منابع و كشاورزي توسعه آب، منابع مديريت و تأمين جمله از بخشي هاي بحث
 اصلي هاي حوزه از پذيري رقابت و گذاري سرمايه موانع رفع و گذاري سرمايه توسعه بحث. است گرفته قرار توجه مورد پنجم برنامه در معدن و نعتص

 8 به ياقتصاد رشد شده مقرر آن براساس كه وري بهره ارتقا بحث همچنين است، طرح قابل كار و كسب فضاي بهبود رابطه اين در كه است پنجم برنامه
 و غيرنفتي صادرات توسعه و واردات مديريت بوده توجه مورد اقتصادي حوزه در كه محورهايي ديگر از. است برنامه اين مهم موارد ديگر از برسد درصد
  .است گرفته قرار تأكيد مورد پنجم برنامه در كه است مالي و پولي بازارهاي توسعه

  
  )7تا  1قانون بيمه بيكاري (مواد  -2-4- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه

 26/6/69 : تاريخ و شماره

  . باشند مي قانون اين مقررات مشمول هستند كشاورزي كار و كار قوانين تابع كه اجتماعي تامين قانون مشمولين كليه - 1 ماده
  : هستند مستثني قانون اين مقررات شمول از زير گروههاي -  تبصره

  .  كلي ازكارافتادگان و بازنشستگان -  1
  .  اختياري شدگان بيمه و آزاد مشاغل و حرف صاحبان -  2
  .  خارجي اتباع -  3

  . باشد كار آماده و شده بيكار اراده و ميل بدون كه است اي شده بيمه قانون اين نظر از بيكار - 2 ماده
 شناخته موقت بيكار كار عالي شوراي تاييد و ذيربط وزارتخانه تشخيص به مربوطه واحد اقتصادي ساختار تغييرات علت به كه شدگاني بيمه -  1 تبصره
  . بود خواهند قانون اين مقررات مشمول نيز شوند
 امور و كار واحد معرفي با شوند مي بيكار... و سوزي آتش ، جنگ زلزله ، سيل قبيل از مترقبه غير و قهريه حوادث بروز علت به كه شدگاني بيمه -  2 تبصره

  . كرد خواهند استفاده بيكاري بيمه مقرري از محل ماعياجت
 كه شدگاني بيمه به مقرر، بيمه حق دريافت با است مكلف اجتماعي تامين سازمان و است اجتماعي تامين هاي حمايت از يكي عنوان به بيكاري بيمه - 3 ماده
  . نمايد پرداخت بيكاري بيمه مقرري شوند مي بيكار قانون اين مقررات طبق
  . شد خواهد منتفع قانون اين مزاياي از محل اجتماعي امور و كار واحد كتبي معرفي با بيكار شده بيمه - 4 ماده

  . كرد خواهند دريافت را) كار قانون موضوع( مربوطه خسارات و مزايا و حقوق كليه قانون اين مشمول بيكاران - تبصره
  . شد خواهد پرداخت و تامين كارفرما توسط كال كه باشد مي دهش بيمه مزد%) 3( ميزان به بيكاري بيمه حق - 5 ماده
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 ، اعتراض به رسيدگي نحوه همچنين و كارفرما و شده بيمه تكليف ، آن وصول چگونگي ، بيكاري بيمه حق تعيين تشخيص نحوه و شده بيمه مزد - تبصره
 اجتماعي تامين مقررات و قانون در اجتماعي تامين حمايتهاي ساير بيمه قح براي كه است ضوابطي اساس بر مورد اين در مربوطه مقررات ساير و تخلفات
  .  است شده بيني پيش
  :  داشت خواهند را بيكاري بيمه مقرري دريافت استحقاق زير شرايط احراز صورت در بيكار شدگان بيمه - 6 ماده
 مي مستثني بند اين شمول از قانون اين) 2( ماده) 2( تبصره مشمولين. باشد شتهدا را بيمه پرداخت سابقه ماه) 6( حداقل شدن بيكار از قبل شده بيمه -  الف
  . باشد

 كار به اشتغال براي را خود آمادگي اجتماعي امور و كار واحدهاي به بيكاري مراتب اعالم با بيكاري تاريخ از روز 30ظرف است مكلف شده بيمه -  ب
  . بود خواهد پذير امكان ماه سه تا اختالف حل هيات تشخيص با و موجه عذر با روز سي از پس مراجعه. دهد اطالع آن مشابه يا و تخصصي

 واحدهاي ساير يا و سوادآموزي نهضت و اجتماعي امور و كار واحد توسط كه سوادآموزي و كارآموزي هاي دوره در است مكلف بيكار شده بيمه -  ج
 تسليم اجتماعي تامين شعب به را مورد اين در الزم گواهي بار يك ماه دو هر و نموده شركت شود مي تعيين اجتماعي امور و كار وزارت تاييد با ذيربط
  . نمايد

 بيكاري بيمه مقرري از آن مزاياي و حقوق ميزان كه شوند مي گمارده مشاغلي يا شغل به بيكاري بيمه مقرري دريافت زمان در كه كارگراني - 1 تبصره
  . شد خواهد پرداخت بيكاري بيمه صندوق حساب از شده بيمه دريافتي تالتفاو مابه باشد كمتر متعلقه
  .شد خواهد محسوب فوت و ازكارافتادگي ، بازنشستگي نظر از شده بيمه ، بيمه حق پرداخت سوابق جز بيكاري بيمه مقرري دريافت مدت - 2 تبصره

  
  راناي اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 80( ماده -2-5- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه

  30/10/89 – 73285/419شماره : تاريخ و شماره

 را زير اقدامهاي نو مشاغل توسعه و اي منطقه تعادل عدم كاهش كارآفريني، توسعه پايدار، اشتغال ايجاد راستاي در شود مي داده اجازه دولت به ـ 80ماده
  :دهد انجام
) هدفمند كمكهاي اعطاء( بزرگ متوسط، كوچك، بنگاههاي بين مناسب پيوند ايجاد توليدي، هاي زنجيره و ها خوشه ها، شبكه توسعه تشويق و مالي حمايت ـ الف
 نيرسا اطالع مراكز توسعه و متوسط و كوچك بنگاههاي در بازاريابي و توسعه و تحقيق تخصصي، ـ مهندسي ـ فني توان تقويت براي الزم تمهيدات انجام و
  آنها براي الكترونيك تجارت و
  پذير رقابت و بزرگ بنگاههاي به آنها تبديل و بلوغ به كمك و متوسط و كوچك بنگاههاي توسعه و رشد موانع و مشكالت رفع ـ ب
 نرخ متوسط از باالتر ريبيكا نرخ با مناطق در ويژه به تعاوني و خصوصي بخش اشتغالزاي طرحهاي و دور راه از مشاغل و خانگي كار و كسب گسترش ـ ج

  كشور بيكاري
  متشكل واحدهاي به خانوار اقتصادي غيرمتشكل فعاليتهاي تبديل جهت در تشويقي سياستهاي تنظيم و حقوقي و مالي حمايت ـ د
  اربرديك ـ علمي و اي حرفه و فني كارآفريني، كار، و كسب آموزشهاي گسترش و توسعه منظور به غيردولتي بخش از مالي حمايت ـ هـ
 به جهت در اجتماعي امور و كار وزارت واحدهاي معرفي يا و تأييد با كه كارگاههايي كارفرمايان سهم بيمه حق از بخشي تأمين يا و پلكاني تخفيف اعمال ـ و

  .باشد نداشته كار وينير كاهش آن، از قبل سال در يا و بوده تأسيس تازه واحد، كه آن شرط به نمايند، مي مبادرت جديد كار نيروي كارگيري
  
  آزاد  اي حرفه و فني آموزشگاههاي اداره و تشكيل نحوه نامه آيين -2-6- 1

   مصوبه هيئت وزيران :صادركننده دستگاه
  1385 : تاريخ و شماره

 كار قانون) 111( ماده تبصره استناد به و اجتماعي امور و وزارت كار 4/2/1384مورخ 7677 شماره پيشنهاد به بنا 8/5/1385 مورخ جلسه در وزيران هيئت
  :نمود تصويب زير شرح به را يادشده ماده اجرايي نامه آيين ـ 1369 ـ مصوب ايران اسالمي جمهوري

  : تعاريف و كليات ـ اول فصل
  :روند مي بكار مربوط مشروح معاني در زير اصطالحات نامه آيين اين در - 1 ماده
  .امور اجتماعي و كار وزارت به وابسته كشور يا حرفه و فني آموزش سازمان: سازمان ـ الف
 مي داده آموزش سازمان، استانداردهاي با مطابق و مصوب هاي اساس برنامه بر رشته چند يا يك آن در كه آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه: آموزشگاه ـ ب

  .شود
 دريافت ساله پنج اعتبار با آموزشگاه، تأسيس پروانه از سازمان امهن آيين اين در شده ذكر مراحل طي از پس كه است حقوقي يا حقيقي شخص: مؤسس ـ پ
  .نمايد مي

 سازمان ضوابط برابر دولتي شركتهاي و مؤسسات و ها در وزارتخانه شاغل كاركنان به مجوزها ساير و تأسيس پروانه صدور ضوابط و شرايط ـ تبصره
  .گردد مي تعيين
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  شود مي شناخته آموزشگاه آن مسئول دارنده و است آموزشگاه از برداري بهره و تأسيس مجوز: آموزشگاه تأسيس پروانه ـ ت
 آن اداره و آموزشگاه در حضور جهت تأسيس پروانه دارنده يا طرف مؤسس از كه نامه آيين اين) 5( ماده مفاد شرايط حائز است فردي: آموزشگاه مدير ـ ث
  .مي شود معرفي سازمان به
  .است نامه آيين اين سوم فصل در مندرج داراي شرايط و دارد عهده به را عملي و نظري دروس تدريس كه است فردي: آموزشگاه مربي ـ ج
  .كند مي نام آموزشگاه ثبت در معيني رشته يا حرفه مهارت، فراگيري منظور به كه است فردي: كارآموز ـ چ
 مي منعقد نامه آيين اين مقررات اساس بر آموزش منظور به و كارآموز آموزشگاه ديرم يا و تأسيس پروانه دارنده بين كه قراردادي: كارآموزي قرارداد ـ ح

  .شود
  .باشد مي آن از بخشي معين يا حرفه يك انجام براي الزم عملي هاي توانايي و نظري اطالعات مجموعه :مهارت ـ خ
  .باشد مي شغل يك نياز مورد مهارتهاي مجموعه: حرفه ـ د
  .مي باشد خانواده هم حرفه چند فراگيري به مربوط آموزشي هاي مهبرنا مجموعه: رشته ـ ذ
  .است سازمان مصوب استاندارد برابر عملي و نظري آموزشهاي زمان مدت: دوره ـ ر
 و فني گاههايآموزش امور به مربوط ضوابط تعيين و نامه اصالح آيين پيشنهاد و تدوين مشي، خط تعيين منظور به كه است هيئتي: مركزي نظارت هيئت ـ ز

 آموزشي مراكز امور بر گيري تصميم و مرجع نظارت باالترين و گردد مي تشكيل استانها نظارت هيئتهاي فعاليت بر نظارت و ايجاد هماهنگي و آزاد اي حرفه
  .باشد مي خصوصي بخش

 آيين اين) 2( ماده و ماده اين) ز( بند موضوع مركزي، هيئت نظارت براي شده مشخص اختيارات حدود و وظايف شرح با است هيئتي: استان نظارت هيئت ـ ژ
  .دارند عهده به را استان امور آموزشگاههاي به رسيدگي كه نامه
  .نمايد ابالغ و تصويب تدوين، را جداول مربوط و دستورالعملها ضوابط، زير موارد در تواند مي مركزي نظارت هيئت ـ 2 ماده

 و گردد مي تعيين اجتماعي امور و كار وزير تأييد و رييس سازمان پيشنهاد به آن اعضاي تركيب و مركزي نظارت تهيئ اختيارات و وظايف ساير ـ تبصره
  .شوند مي منصوب سازمان حكم رييس با مذكور هيئت اعضاي

  .باشد مي سازمان طرف از اجازه صدور به منوط آموزشگاه تأسيس ـ 3 ماده
 پايان آزمون در كننده شركت كارآموزان%) 60( درصد شصت قبولي حداقل از است عبارت آموزشگاه آموزشي رهدو هر قبول قابل بازدهي ميزان ـ 4 ماده
  .شود مي سازمان انجام توسط كه دوره

  
  )اصول و كلي تعاريف: اول فصل(  ايران اسالمي جمهوري كار قانون -2-7- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه
  1369 : تاريخ و شماره

  )6 تا 1 مواد( كار قانون 
  اصول و كلي تعاريف -  اول فصل 
  . باشند مي قانون اين از تبعيت به مكلف كشاورزي و خدماتي صنعتي، توليدي، مؤسسات ها، كارگاه كارگران، كارفرمايان، كليه -  1 ماده 
 كارفرما درخواست به مزايا ساير و سود سهم حقوق، مزد، از اعم السعي قح دريافت مقابل در عنوان هر به كه است كسي قانون اين لحاظ از كارگر -  2 ماده 

  . كند مي كار
 طور به و مسئوالن و مديران. كند مي كار السعي حق دريافت مقابل در او حساب به و درخواست به كارگر كه حقوقي يا حقيقي است شخصي كارفرما -  3 ماده 

 كارگر قبال در مذكور نمايندگان كه است تعهداتي كليه مسئول كارفرما و شوند مي محسوب كارفرما نماينده هستند هكارگا اداره دار عهده كه كساني كليه عموم
  . است ضامن كارفرما مقابل در نپذيرد را آن كارفرما و بنمايد تعهدي خود اختيارات از خارج كارفرما نماينده كه صورتي در. گيرند مي عهده به

 ساختماني،  معدني، كشاورزي، صنعتي، مؤسسات قبيل از كند، مي كار آنجا در او نماينده يا كارفرما درخواست به كارگر كه است محلي كارگاه -  4 ماده 
  . ها آن امثال و عمومي امكان توليدي، تجاري، خدماتي، مسافربري، ترابري

 اي، حرفه آموزشگاه حمام، درمانگاه، كودك، مهد شيرخوارگاه، ها، تعاوني اهارخوري،ن نمازخانه، قبيل از اند، كارگاه به متعلق كار اقتضاي به كه تأسيساتي كليه 
 و ذهاب و اياب وسايل و ورزشگاه كارگران، بسيج و اسالمي انجمن و شورا به مربوط اماكن و آموزشي مراكز ساير و سوادآموزي كالسهاي خانه، قرائت
  . باشند مي كارگاه جزء ها آن نظاير

  . باشند مي قانون اين مقررات مشمول ها كارگاه نيز و كارآموزان و آنان نمايندگان كارفرمايان، كارگران، يهكل -  5 ماده 
 اجبار  ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و بيست و بيستم نوزدهم، اصول و دوم اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بند اساس بر -  6 ماده 

 سبب ها اين مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم و ممنوع ديگري از كشي رهبه و معين كار به افراد
 مصالح و ماسال مخالف و است مايل آن به كه را شغلي دارد حق كس هر و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم افراد همه و بود نخواهد امتياز

  .برگزيند نيست ديگران حقوق و عمومي
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  اختراعات و ها نوآوري سازي تجري و بنيان دانش هاي شركت و موسسات و ها شركت از حمايت قانون اجرايي نامه آيين -2-8- 1
  مصوبه هيات وزيران :صادركننده دستگاه
  21/8/89 : تاريخ و شماره

) 13( ماده استناد به و فناوري و تحقيقات علوم، عالي شوراي و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت پيشنهاد هب بنا 21/8/1391 مورخ جلسه در وزيران هيئت
 شرح به را شده ياد قانون اجرايي نامه آيين ـ5/8/1389 مصوب ـ اختراعات و ها نوآوري سازي تجاري و بنيان دانش مؤسسات و ها شركت از حمايت قانون
  : نمود تصويب زير

   تعاريف ـ اول فصل
 كاال توليد و طراحي( شامل توسعه و تحقيق نتايج سازي تجاري« و »نوآوري و اختراع كاربرد و گسترش« زمينه در كه بنيان دانش مؤسسات و شركتها ـ2ماده

  .شوند مي محسوب بنيان دانش مؤسسه يا شركت نمايند، مي فعاليت »باال افزوده ارزش با و برتر فناوريهاي حوزه در) خدمات و
 ساير و افزاري نرم روزمره و عادي فعاليتهاي كارآموزي، و آموزش كتابداري، خدمات علمي، همايشهاي در شركت و برگزاري نظير فعاليتهايي ـ1تبصره

  .روند نمي شمار به بنيان دانش فعاليتهاي از نيست، آنها كيفيت بهبود يا خدمات يا محصـوالت طراحي آنها هدف كه فعاليتهايي
  .هستند خارج نامه آيين اين شمول از پردازند، مي تجارت امر به كه بنيان دانش محصوالت واردكننده هاي شركت و خارجي هاي شركت نمايندگي ـ2صرهتب

 هاي شركت به متعلق آنها مالكيت از درصد پنجاه از بيش كه مؤسساتي و شركتها و غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات دولتي، هاي شركت ـ3تبصره
  .نيستند قانون هاي حمايت مشمول باشد، غيردولتي عمومي نهادهاي و مؤسسات دولتي،

  ساير فصول و برخي از مواد ديگر اين آيين نامه به قرا ذيل اند:
  كمك اعطاي ـ دوم فصل
 از توانند مي سازي نمونه و) امتياز حق تدرياف( فناوري كسب اختراع، ثبت فعاليتهاي جهت بنيان دانش مؤسسات و شركتها ـ7تسهيالت: ماده ـ سوم فصل

  .نمايند استفاده ساله سه حداكثر بازپرداخت دوره با صندوق عامل توسط تجاري طرح بررسي از پس صندوق الحسنه قرض تسهيالت
 و مالي مؤسسات و بانكها از بنيان دانش مؤسسات و شركتها دريافتي تسهيالت وثيقه كسر پوشش منظور به ـ14بيمه: ماده و نامه ضمانت ـ چهارم فصل

  .نمايد مي اقدام) وثايق درصد هفتاد سقف تا( اعتباري نامه ضمانت خدمات ارايه به نسبت صندوق اعتباري،
 پذير ريسك گذاري سرمايه صندوقهاي و شركتها توسعه و تأسيس براي صندوق پذير، ريسك گذاري سرمايه توسعه منظور به ـ18مشاركت: ماده ـ پنجم فصل

  .نمايد واگذار را خود سهام سال پنج از پس حداكثر و نمايد مشاركت سهام، درصد نه و چهل سقف ات
  گمركي و مالياتي هاي معافيت ـ ششم فصل
 و ريفناو و علم ويژه مناطق رشد، مراكز فناوري، و علم پاركهاي ـ23ها: ماده حمايت ساير و بنيان دانش مؤسسات و شركتها به دهي اولويت ـ هفتم فصل
  .نمايند اقدام بنيان دانش مؤسسات و شركتها استقرار در دهي اولويت به نسبت موظفند اقتصادي ويژه مناطق

  
  كار  و كسب محيط مستمر بهبود قانون 18 ماده -2-9- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه

  16/11/90 : تاريخ و شماره

 متقاضيان براي امنيت و سهولت ايجاد و ساختمان بخش مختلف زيربخشهاي در كار بازار گيري شكل و سازي شفاف خدمات، كيفيت ارتقاء منظور به ـ18ماده
 اين.كند فراهم را ساختمان بخش در شاغالن صنفي تشكلهاي گيري شكل زمينه است مكلف اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت بخش، اين در كار نيروي
 پيگيري و اي حرفه و فني مراكز به استادكاران و كارگران معرفي كارفرمايان، به كارجويان معرفي كاريابي، مهارتي، بندي بقهط هويت، تعيين مسؤوليت تشكلها
  .دارند برعهده را ساختمان بخش در شاغالن رفاهي امور و بازنشستگي و درمان بيمه امور

  كشور صنفي نظام قانون -2-10- 1
  اي اسالميمصوبه مجلس شور :صادركننده دستگاه

  24/12/1382 : تاريخ و شماره

   تعاريف اول: فصل
تعيين  قانون اين طبق را صنفي واحدهاي و افراد حقوق و حدود اختيارات،  وظايف،  سازمان، به مربوط امور كه است مقرراتي و قواعد: صنفي نظام - 1 ماده 
  . كند مي 
  گذاري سرمايه فني خدمات و خدمات توزيع، فروش، خريد، تبديل، توليد، از اعم صنفي هاي فعاليت زا يكي در كه حقوقي يا حقيقي شخص هر: صنفي فرد - 2 ماده 

 از قسمتي يا تمام و آورد فراهم كسبي وسيله يا داير كسبي محل  ديگران مباشرت با يا شخصه به خواه آزاد، شغل و حرفه صاحب و ور پيشه عنوان به و كند
  .شود مي شناخته صنفي فرد دارد، عرضه كننده مصرف به جزئي يا كلي صورت به و غيرمستقيم يا مستقيم طور به را خود خدمات يا محصول كاال،

  . هستند مستثني قانون اين شمول از دارند، خاص قانون كه صنوفي -  تبصره  
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 باشد، شده داير كسب پروانه اخذ با صنفي افراد يا ردف توسط و باشد سيار وسيله يا ثابت محل در آن فعاليت كه اقتصادي واحد هر: صنفي واحد - 3 ماده 
  .شود مي شناخته صنفي  واحد

  .است محل،بالمانع همان براي  كسب پروانه اخذ با ثابت محل در سيار صنفي واحدهاي فعاليت :1تبصره  
 به كسب ثابت محل عنوان به توانند مي باشند، صنفي واحد چند استقرار جهت  الزم شروط واجد نظارت كميسيونهاي مصوب ضوابط طبق كه :اماكني2تبصره  

  .گيرند قرار استفاده مورد ربط، ذي هاي اتحاديه يا اتحاديه از كسب پروانه اخذ از پس صنفي، فرد چند يا يك وسيله 
  . شوند مي محسوب صنفي  واحد دهند، مي سيار صنفي واحدهاي به خدماتي كه دفاتري :3 تبصره  
 نوع به توجه با قانون، اين مشمول صنوف. دهند مي را صنف يك تشكيل  باشد، نوع يك از آنان فعاليت طبيعت كه صنفي افراد از گروه آن: صنف - 4 ماده 

  . شوند مي تقسيم خدماتي يا توزيعي فني، خدمات توليدي، گروه چهار  به ها آن فعاليت
 يا مشخص محل براي صنفي افراد يا فرد به حرفه يا كار و كسب ادامه و شروع منظور به قانون اين مقررات طبق كه است مجوزي: كسب پروانه - 5 ماده 

  . شود مي داده معين كسب وسيله
 صادر صالح ذي مراجع وسيله به و دارد داللت فني يا تخصصي كارهاي دادن انجام مهارت داشتن بر كه است اي گواهينامه: فني و تخصصي پروانه - 6 ماده 

  . شود مي
 در مقرر هاي مسؤوليت و وظايف دادن انجام براي اند، مشابه يا يكسان فعاليت داراي كه صنف چند يا يك افراد از كه است حقوقي شخصيتي: اتحاديه - 7 ماده 

  . گردد مي تشكيل قانون اين
 و وظايف دادن انجام براي هرستانش هر صنفي هاي اتحاديه مديره هيأت اعضاي منتخب نمايندگان از كه است مجمعي: صنفي امور مجمع - 8 ماده 

  . شود مي تشكيل قانون اين در مقرر هاي مسؤوليت
 در صنفي نظام مباني تقويت هدف با كشور شهرستانهاي صنفي امور مجامع  رئيسه هيأت نمايندگان از كه است شورائي: كشور اصناف شوراي - 9 ماده 

  . گردد مي تشكيل  تهران
 دستگاههاي و ها سازمان با صنفي امور مجامع و ها اتحاديه بين هماهنگي ايجاد و ارتباط برقراري منظور به كه است يسيونيكم: نظارت كميسيون - 10 ماده 

  . شود مي تشكيل شهرستان هر صنفي امور مجامع و ها اتحاديه بر نظارت همچنين و ها آن اختيارات و وظايف راستاي در دولتي
 شوراي صنفي، امور مجامع ها، اتحاديه كليه بر نظارت و هماهنگي ايجاد هدايت، ريزي، برنامه تعيين منظور به كه است يهيأت : نظارت عالي هيأت - 11 ماده 

  .است كشور اصناف امور بر نظارت مرجع ترين باال و گردد مي  تشكيل نظارت كميسيونهاي و كشور اصناف
  ساير فصول قانون نظام صنفي به قرار ذيل است:

  صنفي فصل دوم: فرد
  .كنند اقدام كسب پروانه اخذ به نسبت حرفه، و كسب  به اشتغال يا صنفي واحد نوع هر تأسيس از قبل موظفند صنفي افراد - 12 ماده

  
  ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 80 ماده -2-11- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه
  15/10/89 : تاريخ و شماره

 را زير اقدامهاي نو مشاغل توسعه و اي منطقه تعادل عدم كاهش كارآفريني، توسعه پايدار، اشتغال ايجاد راستاي در شود مي داده اجازه دولت به ـ 80ماده
  :دهد انجام
) هدفمند كمكهاي اعطاء( بزرگ متوسط، وچك،ك بنگاههاي بين مناسب پيوند ايجاد توليدي، هاي زنجيره و ها خوشه ها، شبكه توسعه تشويق و مالي حمايت ـ الف
 رساني اطالع مراكز توسعه و متوسط و كوچك بنگاههاي در بازاريابي و توسعه و تحقيق تخصصي، ـ مهندسي ـ فني توان تقويت براي الزم تمهيدات انجام و
  آنها براي الكترونيك تجارت و
  پذير رقابت و بزرگ بنگاههاي به آنها تبديل و بلوغ به كمك و وسطمت و كوچك بنگاههاي توسعه و رشد موانع و مشكالت رفع ـ ب
 نرخ متوسط از باالتر بيكاري نرخ با مناطق در ويژه به تعاوني و خصوصي بخش اشتغالزاي طرحهاي و دور راه از مشاغل و خانگي كار و كسب گسترش ـ ج

  كشور بيكاري
  متشكل واحدهاي به خانوار اقتصادي غيرمتشكل فعاليتهاي تبديل جهت در تشويقي سياستهاي تنظيم و حقوقي مالي و حمايت ـ د
  كاربردي علمي ـ و اي حرفه و فني كارآفريني، كار، و كسب آموزشهاي گسترش و توسعه منظور به غيردولتي بخش از مالي حمايت ـ هـ
 به جهت در اجتماعي امور و كار وزارت واحدهاي معرفي يا و تأييد با هك كارگاههايي كارفرمايان سهم بيمه حق از بخشي تأمين يا و پلكاني تخفيف اعمال ـ و

  .باشد نداشته كار نيروي كاهش آن، از قبل سال در يا و بوده تأسيس تازه واحد، كه آن شرط به نمايند، مي مبادرت جديد كار نيروي كارگيري
 توسعه سوم برنامه قانون) 113( ماده اصالح و كشور صنايع نوسازي تسهيل راتمقر از بخشي تنظيم قانون) 10( ماده شغلي، فرصتهاي استمرار براي ـ ز

  .گردد مي تنفيذ پنجم برنامه سالهاي طول در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي،
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  دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي الحاق قانون 17 ماده -2-12- 1
  مجلس شوراي اسالمي مصوبه :صادركننده دستگاه
  27/11/80 : تاريخ و شماره

  
 ميراث سازمان و اطالعات فناوري و ارتباطات ترابري، و راه تعاون، شهرسازي، و مسكن نيرو، نفت، بازرگاني، صنايع، كشور، هاي وزارتخانه ـ17ماده

 و حرَف با مرتبط خصوصي و تعاوني بخشهاي شاغلين هب آموزش ارائه منظور به و خود مصوب اعتبارات محل از هستند مجاز گردشگري و فرهنگي
 با مجاز غيردولتي آموزشي مؤسسات ساير و دانشگاهي جهاد و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان با قرارداد عقد طريق از خود پوشش تحت مشاغل

  .نمايند اقدام ها هزينه پرداخت و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان هماهنگي
  
  
  )7 تا 1 مواد(خانگي مشاغل از حمايت و ساماندهي قانون-2-13- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه
  22/2/89 : تاريخ و شماره
 بيست انداز چشم سند به توجه با و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون) 43( سوم و چهل و) 28( هشتم و بيست اصول استناد به است موظف دولت ـ1ماده
  . گردد فراهم متقاضيان گونه اين براي اشتغال ايجاد زمينه كه نحوي به نمايد حمايت و ساماندهي قانون اين مطابق را خانگي مشاغل ،ساله
 فضاي در خانواده اعضاء يا عضو توسط ،)3( ماده موضوع ستاد تصويب با كه است فعاليتهايي از دسته آن خانگي، كار و كسب يا مشاغل از منظور ـ2ماده

 كاالي يا و خدمت توليد به منجر و گيرد مي شكل همجوار مسكوني واحدهاي آرامش در اخالل ايجاد و مزاحمت بدون كار و كسب طرح يك قالب در مسكوني
  .گردد مي مسكوني محيط از خارج بازار به عرضه قابل

  :نمايند مي فعاليت ذيل صورتهاي به منافع كسب براي مذكور كار و كسب شاغلين
  .مسكوني محيط از خارج كارفرماي براي كارمزدي صورت به فعاليت انجام ـ1
  .مسكوني محيط از خارج به محصول عرضه تا مواداوليه تأمين از اعم مستقل فعاليت انجام ـ2
 صورت به ترجيحاً بازار، در آنان محصول عرضه و مواداوليه كننده تأمين باالدستي هاي بنگاه با مشاركت يا و اتحاديه تعاوني، صورت به فعاليت انجام ـ3

  .اي خوشه كار و كسب
  شود...  مي ناميده »ستاد« پس اين از كه خانگي مشاغل از حمايت و ساماندهي ستاد خانگي، مشاغل گسترش و حمايت منظور به ـ3ماده
  :ستاد اختيارات و وظايف ـ4ماده

  .خانگي مشاغل اجرائي سياستهاي تعيين ـ1
  .المللي بين و داخلي از اعم بيروني سرمايه بازار با خانگي كار و كسب يوندپ راهكارهاي تعيين ـ2
  .خانگي كار و كسب و مشاغل مورد در ربط ذي اجرائي دستگاههاي نظارتي و حمايتي دستورالعملهاي در هماهنگي ايجاد ـ3
  .ملي توسعه در خانگي مشاغل اقتصادي و اجتماعي نقش مستمر ارزيابي ـ4
  .خانگي مشاغل از تسهيالتي و مالي حمايتي كارهايراه بررسي ـ 5
  .مقتضي تصميمات اتخاذ جهت استاني هاي كارگروه و اجرائي دستگاههاي پيشنهادهاي بررسي ـ 6
  .خانگي كار و كسب و مشاغل از حمايتي مقررات و قانوني مصوبات اجراء در ربط ذي هاي دستگاه عملكرد ارزيابي ـ7
  .خانگي مشاغل مجوز رصدو دستورالعمل تهيه ـ 8

 كارشناسان تعيين و موجود امكانات با ستاد دائمي دبيرخانه ساختار ايجاد براي را مناسب كار و ساز است موظف اجتماعي امور و كار وزارت ـ 5ماده
  .نمايد فراهم ري،جمهو رياست انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت هماهنگي با تابعه واحدهاي در خود كارشناسان بين از ربط ذي
 حداكثر دستورالعمل، قالب در را مجاز خانگي مشاغل توسعه و ايجاد كننده تسهيل و نظارتي حمايتي، راهكارهاي موظفند ستاد عضو دستگاههاي كليه ـ 6ماده
  .نمايند ارائه ستاد به تصويب جهت و تدوين قانون اين تصويب تاريخ از ماه سه ظرف
 صورت تابعه واحدهاي يا اجتماعي امور و كار وزارت توسط ستاد ابالغي ضوابط چهارچوب در خانگي كارهاي و كسب و مشاغل مجوز صدور ـ7ماده
  :شوند  مي برخوردار ذيل مزاياي از مزبور مشاغل صاحبان و پذيرد مي

  .خانگي محصوالت عرضه جهت شهرداري محلي بازار از استفاده ـ1
  .خانگي كار و كسب تخصصي اي خوشه عام سهامي شركت در عضويت ـ2
  .روستاها و شهرها اسالمي شوراهاي مصوب و تعييني تجاري و اداري عوارض از معافيت ـ3
  .مسكوني كاربري تغيير به نياز عدم ـ4
 تعرفه فرما، خويش بيمه حق اشتغال، الحسنه قرض وام تأمين ماليات، هاي زمينه در حمايتي ضوابط تعيين به نسبت ستاد پيشنهاد به بنا تواند مي دولت ـ 5

  .نمايد لحاظ و محاسبه سنواتي بودجه در را موردنياز اعتبار و اقدام قانون، اين تصويب از ماه سه ظرف مصرفي، سوخت و برق آب، مصرف
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  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه پنجم برنامه قانون 21 ماده -2-14- 1

  جلس شوراي اسالميمصوبه م :صادركننده دستگاه
  15/10/89 :تصويب تاريخ
 هرم اصالح محيط، در واقعي كار انجام به نگرش با مهارت و دانش افزايش طريق از اي حرفه شايستگي گسترش منظور به است مكلف دولت ـ21ماده

 ايجاد و جهاني استاندارد سطح با كشور ركا نيروي شايستگي سطح فاصله كاهش انساني، هاي سرمايه توانمندسازي و ارتقاء و كار نيروي تحصيلي
 از اعم كشور كاربردي ـ علمي و اي حرفه و فني آموزش نظام براي اي حرفه و فني آموزشهاي جايگاه ارتقاء و جوانان براي اي حرفه و شغلي جديد فرصتهاي
 مناسب الزامات بيني پيش با و تهيه را الزم سازوكارهاي يرز محورهاي در قانون اين تصويب تاريخ از يكسال ظرف نايافته،  سازمان و غيررسمي رسمي،
  : كند اجراء
  . كاربردي ـ علمي و اي حرفه و فني غيررسمي عالي، و متوسطه رسمي آموزشهاي در كارورزي و كارآموزي نظام استمرار ـ الف
 سازي زمينه و سهل شرايط با كالبدي و فيزيكي فضاهاي تأمين و ترجيهي نرخ با مالي تسهيالت اعطاء طريق از كشور در مهارت ارتقاء سازي فراهم ـ ب

  . كشور كاربردي ـ علمي و مهارتي غيررسمي و رسمي آموزشهاي توسعه در غيردولتي مؤثربخش و فعال حضور
  . غيردولتي و دولتي بخشهاي در اي حرفه و فني آموزش از برداران بهره مشاركت تسهيل و افزايش ـ ج
  . كشور نياز با متناسب پويا و منسجم نظام يك عنوان به كشور اي حرفه و فني آموزشهاي ريزي برنامه در مديريت و ياستگذاريس در هماهنگي ـ د
 حرفه حوزه در مختلف انواع و سطوح در ها گواهينامه و مدارك صالحيتها، ارتباط براي منسجم صورت به ملي اي حرفه صالحيتهاي چهارچوب كاربست ـ ـ ه
  . مهارتي مختلف سطوح هاي شايستگي تعيين و العمر مادام يادگيري شناختن رسميت به جهت رد شغل و
 در كارداني هاي دوره آموزش مراكز توسعه و تأسيس منظور به حمايت و الزم مجوز صدور و موردنياز كارداني انساني نيروي برآورد و نيازسنجي ـ و

  . برنامه چهارم سال تا يازن مورد ظرفيتهاي ايجاد و تعاوني و خصوصي بخش
 تحقـيق انساني، نيروي يادگـيري، ـ ياددهي فرآيند اجرائي، مديريت شاخصهاي اساس بر غيررسمي و رسمي اي حرفه و فني آموزشهاي مراكز بندي رتبه ـ ز
  .فراگيران پشتيباني شاخص و منابع توسعه و
  
  كالن  اهداف و ندازا چشم - نخبگان  امور در كشور راهبردي سند 2 فصل -2-15- 1

  بنياد ملي نخبگان :صادركننده دستگاه
  11/7/1391 :تصويب تاريخ
 انداز چشم

 جمهوري نظام اقتضائات بر مبتني و ايراني ـ اسالمي هاي ارزش چارچوب در نخبگاني اجتماعات آن در كه پويا است اي جامعه مطلوب، نخبگاني جامعه
 تحول امور تدبير جامعه، مسائل حل ضمن و آورد دست به خود هاي توانمندي و استعدادها تنوع پايه بر را ثريحداك شكوفايي و رشد فرصت ايران، اسالمي

 .گيرد مي دست را آن

 كالن اهداف

 :از عبارتند سند اين مدنظر كالن هاي هدف گفته، پيش انداز چشم به توجه با

 آنها ديني و معنوي ابعاد ارتقاي و گروهي و فردي دهاياستعدا حداكثري شكوفايي و رشد شناسايي، هاي زمينه ايجاد - 1

 سازي مصون و نخبگاني اجتماع معرفتي و اخالقي رشد منظور به آن، ترويج براي تالش و اسالمي هاي آموزه بر مبتني »نخبگي اخالق« جامع نظام تحقق - 2
 آنان

 انصاف و عدالت اصول اساس بر مناسب سازي رصتف و نخبگاني اجتماع ظرفيت افزايش نخبگاني، هاي فعاليت موانع رفع - 3

 المللي بين و ملي سطح در كشور تحوالت مديريت در نخبگاني اجتماع توان از حداكثري گيري بهره و نخبگي دايره به بخشيدن وسعت - 4

 جامعه به خدمت چرخه از نخبگان خروج از پيشگيري و نخبگان گردش هدفمند مديريت - 5

 اسالمي نظام گفتمان چارچوب در آنان ملّي دلبستگي حس افزايش و جامعه و نخبگاني اجتماع متقابل حقوق و ها ؤوليتمس تنظيم و تبيين - 6

  اسالمي نوين تمدن برپايي و اسالمي الملل بين تحقق منظور به جهان سراسر در مسلمان نخبگان متقابل همكاري و شناخت سازي زمينه - 7
 جهاني سطح در نخبگان جذب - 8
 
  معين موارد در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون) 61( ماده -1-16- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه
  1373 :تصويب تاريخ
 هزينه وقيحق و حقيقي متقاضيان به فني خدمات و آموزشي خاص خدمات ارائه قبال در مي شود داده اجازه اي حرفه و فني آموزش سازمان به -  61 ماده
  .خواهد شد واريز كشور عمومي درآمد حساب به ماده اين موضوع درآمدهاي كليه. نمايد دريافت قراردادهاي منعقده براساس را مربوط هاي
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 مزبور انسازم اختيار در ميشود منظور سال هر بودجه در قانون منظور همين به كه اعتباري محل از فوق شده واريز درآمدهاي%)  100( صددرصد معادل
 و هاي پژوهشي هزينه انجام اي، حرفه و فني آموزش كيفيت و كميت باالبردن و فني مهارت مسابقات هاي برگزاري هزينه جهت تا شود مي داده قرار

 .برساند مصرف به كارگران آموزش و مربيان جذب و تحقيقاتي

 به بودجه و برنامه سازمان تأييد و اجتماعي امور و كار پيشنهاد وزارت به سازمان فني و آموزشي خدمات هاي تعرفه جمله از ماده اين اجرايي نامه آيين
 .رسيد خواهد وزيران هيأت تصويب

 
  كار به اشتغال براي اي حرفه و فني آموزشهاي فراگيري الزام قانون -2-17- 1

  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه
  11/3/1376 : تاريخ و شماره

 به اشتغال متقاضيان از موظفند وصنفي خدماتي توليدي، كيفي ارتقاي و شده انجام هاي گذاري سرمايه از تر كامل هرچه گيري بهره منظور به - واحده ماده
  .مايندن فراهم را خويش ماهر ونيمه وماهر ساده كارگران آموزش ارتقاي زمينه و همچنين مطالبه ذيصالح مراجع از اي وحرفه فني مهارت گواهينامه كار

 آموزش سازمان شده زمانبندي هاي برنامه براساس اند يافته اشتغال الذكر فوق واحدهاي در قبالً كه كارگراني كار ضمن آموزش ارتقاي زمينه - 1تبصره 
  .بود خواهد اي وحرفه فني

 كار وزارت به وابسته وحرفه اي فني آموزش مراكز زا اي حرفه مهارت كار، گواهينامه پروانه صدور برابر در موظفند ذيربط دستگاههاي كليه - 2 تبصره 
  . نمايند مطالبه آنهارا وامثال هنرستانها ، دانشگاهها ويا اجتماعي وامور

 برنامه بدون آموزش به الزام ويا نبوده مقدور مذكور شرايط در آنها در آموزش كه مشاغلي فهرست ماه شش مدت به قانون اين تصويب اززمان - 3تبصره 
 عالي شوراي تاييد از پس و تهيه كشور اي وحرفه فني آموزش سازمان توسط گردد مي كار بازار ونوسانات توليد امر در اشكاالتي  بروز موجب قبلي ريزي
  . رسد مي اجتماعي وامور كار وزير تصويب به كار

 مراكز كليه در كار جوياي زنان احتمالي مشكالت رفع ظوربمن موجود امكانات از استفاده با است موظف كشور اي وحرفه فني آموزش سازمان - 4تبصره 
  . نمايد فراهم را بانوان اي وحرفه فني آموزش زمينه شغلي هاي فرصت با متناسب و شهرستانها استانها
 اطالع جهت گروهي يها رسانه در هر دوره ابتداي در خود آموزشي هاي برنامه اعالم ضمن است موظف كشور اي وحرفه فني آموزشي سازمان - 5تبصره 
 مفاد از مختلف كارفرمايان .نمايند شوند اقدام مي كارفرمايان معرفي توسط كه آموزش متقاضيان از نام ثبت به نسبت هر دوره پايان در نظر مورد مديران

 نقدي جريمه به بدهي اصل رداختپ كشورضمن اي وحرفه فني آموزش سازمان از اخطار دريافت صورت در كارآموزي قانون 14ماده وهمچنين قانون اين
 مهلت ظرف كه اجتماعي تاًمين قانون مشمول كارگاههاي كارفرمايان از نقدي جرايم دريافت قانون) 6( و)3( مواد و)1( ماده) 3( و) 2( هاي تبصره موضوع

 ناشي مالي بار است بديهي. گردند مي محكوم 9/5/1373مصوب نمي نمايند. اقدام مربوط بيمه و حق شدگان بيمه و حقوق مزد صورت ارسال به نسبت مقرر
  .گردد مي تاًمين شود مي واريز خزانه به كه) 5( تبصره موضوع جرايم اخذ محل از قانون اين اجراي از
 اسالمي شوراي مجلس سيصدوهفتادوشش يكهزارو ماه خرداد يازدهم مورخ يكشنبه روز علني جلسه در تبصره وپنج واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 

  .است رسيده نگهبان شوراي تاييد به21/3/1376تاريخ ودر تصويب
  
  
  
  ، محتواي درسيبط آموزشي، روش ها و شرايط تدريستسلط بر ضوا - 3- 1
  
  تعاريف مركز آموزشي، كارگاه آموزشي و نوبت آموزشي -3-1- 1
  

 اقدام دولتي بصورت رايگان آموزشهاي ارائه به افراد مهارت ارتقاء و دايجا منظور به مقررات و ضوابط اساس بر كه است آموزشي واحد : آموزشي مركز
  :شوند مي مراكز روزانه و مراكز شبانه روزي تقسيم دسته دو به مراكز اين نمايد، مي

 شبانه امكانات فاقد مراكز اين كه نمايند مي فعاليت آموزان مهارت براي عصر و صبح هاي نوبت در آموزشي هاي دوره اجراي با مراكز اين :روزانه مراكز
 براي مخالف نوبت در و برادران براي نوبت يك( منظوره دو و خواهران برادران، دسته سه به آموزان مهارت جنسيت نوع نظر از مراكز اين. باشند مي روزي

  .شوند مي تقسيم) خواهران
  .شود نمي برگزار رانبراد و خواهران براي مختلط بصورت اي حرفه و فني آموزشي هاي دوره:  نكته

 روزي شبانه امكانات از برخورداري دليل به نمايند، مي برگزار يكسره و عصر صبح، هاي نوبت در را آموزشي هاي دوره كه مراكز اين : روزي شبانه مراكز
  .دارند آموزشي هاي دوره در را غيربومي آموز مهارت جذب قابليت رايگان،
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 و فني هاي آموزش ارائه به نسبت كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مجوز با كه است دولتي غير آموزشي حدوا :آزاد اي حرفه و فني آموزشگاه
 محل به توجه با آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه است ذكر به الزم. نمايد مي اقدام مصوب هاي شهريه اخذ با سازمان استانداردهاي با مطابق اي حرفه

  .نمايند مي فعاليت آموزشي مراكز از ييك نظر زير جغرافيايي،
 مهارت مجرب، مربي نظر زير آنجا در كارآموزان و شده تجهيز عملي و نظري بخش در آموزشي هاي دوره اجراي براي كه است فضايي :كارگاه آموزشي

  .نمايند مي كسب مصوب استانداردهاي براساس را الزم هاي
  .شود مي اجرا درآن آموزشي دوره كه هستند روز طول از مشخصي زمان مدت :آموزشي هاي نوبت

  
 ساعت پايان ساعت شروع نوبت آموزشي

 12:30 7:30  صبح
 17:30 13:30  عصر
 17 7:30  يكسره

  توضيح اينكه:
  .يابد كاهش آموزشي نوبت زمان مدت مدت، كوتاه آموزشي هاي دوره براي است ممكن مذكور آموزشي هاي نوبت در - 1
  .است تغيير قابل اي حرفه و فني آموزش كل اداره نظر با جغرافيايي شرايط و افق به توجه با آموزشي هاي نوبت پايان و شروع ساعات -  2
  .باشد مي آموزشگاه عهده به كل اداره با هماهنگي ضمن ضوابط، و شرايط به توجه با آزاد اي حرفه و فني هاي آموزشگاه براي آموزشي بندي نوبت -  3
  
  در مركز كارآموزي اخالقي- انضباطي عمومي تالزاما -3-2- 1
  

 بدو در دارد ضرورت و لذا باشد داشته كامل اطالع مركز آموزشي و اسالمي–انضباطي ضوابط براي يك دوره آموزشي مي بايست از شده پذيرش كارآموز
 و گردد رساني اطالع و شده تحويل ايشان به فحهص چند يا دريك واحد پذيرش توسط مكتوب بصورت را مربوطه عمومي و اصلي موارد كارآموز پذيرش
 كه عمومي موارد .شود تشريح آموزشي دوره ابتداي در كارآموزان براي و نصب كارگاهها در تابلو بصورت مربيان نيز توسط تر تخصصي ضوابط ساير
  :تاس زير مانند مواردي شامل گردد ابالغ دوره شروع قبل كارآموز به به صورت مكتوب بايست مي

  . مركز عمومي و تخصصي مختلف هاي بخش آموزشي و اخالقي –انضباطي مقررات و ضوابط تمامي رعايت
  . سايركارآموزان و مركز مسئولين ، مربيان با برخورد در احترام و ادب رعايت .1
  .مركز هماهنگي مسئولين با و) كالس پايان و شروع ساعت( مركز سوي از اعالمي ساعت طبق مركز به خروج و ورود .2
  . دوره طول دوازدهم يك از بيش) موجه غير و موجه( آموزش از غيبت عدم .3
  . مركز تخصصي و عمومي اماكن درتمامي اجتماعي و فردي بهداشت رعايت .4
  . مركز در حضور و خروج ، ورود هنگام به اسالمي مناسب پوشش و شئونات رعايت .5
  . امكانات خسارت به كردن وارد از جدي خودداري و ارگاهيك ابزار و تجهيزات از نگهداري و استفاده در دقت رعايت .6
 عكس و دي سي برنده، و تيز و سرد از سالحهاي استفاده و حمل( عمومي جرائم به ارتكاب و اخالقي غير و درسي غير موارد داشتن همراه به از خودداري .7

  . مركز در)  اسالمي فرهنگ و شئونات با مغاير محصوالت و لوازم و الكلي مشروبات مخدر، گونه مواد هر و سيگار اخالقي، غير و درسي غير هاي فيلم و
 .فردي و جمعي نزاع در شركت عدم و كارآموزان ساير با فيزيكي برخورد و درگيري از پرهيز .8

 و بصري و سمعي خوابگاه، ران،رستو نمازخانه، ورزشگاه، كتابخانه،( رفاهي و عمومي امكان ساير در و مربي ، آموزشي كارگاه در آموزشي دوره درحين
 به لحاظ( مناسب تابلوي نصب طريق از خود مسئوليت حوزه بخش انضباطي مقررات و ضوابط رساني بر اطالع عالوه بود خواهد ملزم بخش آن مسئول....) 
 بر عالوه مربي آموزشي دركارگاه .باشند نيز نرفتار كارآموزا و كردار ناظر شده، ياد ضوابط به كارآموزان دادن توجه و تشريح و مناسب محل در) ابعاد
 خالل در را ايمني و حفاظت نكات رعايت همچنين و كار اسالمي فرهنگ و اي اخالق حرفه و كارگروهي روش مقتضي نحو به داشت خواهد وظيفه فوق موارد

  دهد آموزش به كارآموزان، تخصصي آموزش
  
  تعريف آموزشهاي رسمي و غيررسمي -3-3- 1
  

 به يا باشد مي مدت بلند و زماني توالي داراي و تحصيلي هاي پايه و مراتبي سلسله ساختار داراي كه است آموزشي)  Formal Training( :رسمي آموزش
 آموزش، نوع اين. يابد مي ادامه عالي آموزش تا و آغاز كودكستان از كه است آموزشي نظام از قسمت آن شامل اي مدرسه يا رسمي آموزش ديگر، عبارتي
  .كند مي پيروي منظمي مراتب سلسله از و باشد مي شخصي ساختاري داراي و است يافته سازمان
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 نمي تصيلي مدرك به منجر كه غيررسمي آموزش دارد وجود حالت دو در رسمي غير آموزش) Informal Training / nonformal( :رسمي غير موزش آ
  مستقيم غير عموما كه رسمي غير آموزشگويند.   nonformal training انگليسي در را ها آموزش نوع ينا گردد مي نامه گواهي صدور به منجر ولي شود

اين  است ويژه محل و خاص مخاطب ، نامه گواهي يا تحصيلي مدرك بندي، زمان فاقد و گردد مي منتقل غيره و مساجد و بازار و ها رسانه خانواده، طريق از
 رسمي غير آموزش مجموع در. باشد مي nonformal از نوع اي حرفه و فني هاي آموزش. گويند مي Informal Training انگليسي در را نوع آموزش

 به خدمت ارايه براي و شده سازماندهي تر گسترده فعاليت يك از جزيي عنوان به يا مستقل صورت به متعارف آموزشي نظام از خارج در كه است آموزشي
 شود مي اطالق كارآموزي و آموزشي فعاليت نوع هر به غيررسمي؛ آموزش ديگر تعريفي به .اند شده طراحي مشخص آموزشي هاي هدف با و خاص گروهي

-عقيدتي گوناگون هاي زمينه در مدت كوتاه كارآموزي و آموزشي هاي دوره. پذيرد مي تحقق رسمي، آموزش نظام از خارج در ولي است يافته سازمان كه
 انواع و خدمات و كشاورزي صنعت، هاي زمينه در اي حرفه و فني مهارتهاي كسب خانواده، تنظيم اوليه، هاي كمك تعاون، بهداشت، سوادآموزي، سياسي،
  است. غيررسمي آموزشهاي جمله از غيره و فراغت ساعات ساختن بارور براي آموزشها

  
  تدريس، روش هاي تدريس و فنون تدريس -3-4- 1
  

عبارت است از  تدريس مهارت آموز. روش رفتار در مطلوب تغيير منظور به هدفدار و منظم طرح اساس بر مربي متقابل رفتار يا تعامل از است عبارت تدريس
 مناسب روش و مشي خط بايد وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد يك مربي .محتواي آموزشي به مخاطبين ارائه براي اصولي و منظم روشي
 هر. گويند »تدريس روش« شود مي اتخاذ امكانات موجود و شرايط به توجه با هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند نتخابا را خود تدريس
 دوره از آنها بهره گيري و مطالب به فراگيران دستيابي ميزان اساس بر آموزش روش است. غالباً خاصي شرايط و معيارها تدريس داراي و آموزشي روش
 مناسب آموزشي روش هم اساس همين بر و گيرند مي ياد را مطالب آموخته ها اجراي و پاسخ و پرسش ، ديدن ، كردن گوش با فراگيران شود مي تعيين
اي و روش  مباحثه مسئله،روش حل اكتشافي،روش سخنراني،روش توضيحي،روش روشانواع روش هاي تدريس بدين قرارند:برخي از  .شود مي انتخاب

  سش و پاسخ.پر
 به» آريانپور« فارسي به انگليسي فرهنگ و»  معين«  فارسي فرهنگ در متد ي وواژه ، رود مي كار به»  متد« التيني ي واژه مقابل در روش :روش تعريف

 ،با منظم راه از عبارت نيز دريست روش. گويند روش را»  كاري هر دادن انجام راه« كلي طور به.  است شده معني اسلوب ، طرز ، ،طريقه ،راه شيوه ، روش:
  . باشد مي درس ارائه براي منطقي و قاعده
 نظام يك درون در را يادگيري امر است هايي موقعيت و فرصتها كردن فراهم هدفش ،كه شده طراحي پيش واز هدفدار است فعاليتي آموزش : آموزش مفهوم

 شده طراحي دقيق و مشخص فعاليت يك آموزش. پرورش خود نه ، پرورش براي است اي وسيله آموزش بنابراين. بخشد سرعت و كند تسهيل پرورشي
 فيلم طريق از معلم حضور بدون ويا معلم حضور با است ممكن آموزش. است پرورشي هدفهاي از زودرستر و مشخصتر و تر دقيق آن هدفهاي پس ؛ است
  . گيرد صورت ها رسانه ساير و ،تلويزيون ،راديو
 و است آموزش از بخشي تدريس. شود مي اطالق افتد مي اتفاق درس كالس در معلم حضور با كه آموزشي هاي فعاليت از قسمت آن هب تدريس مفهوم
 به.  است معلم سوي از يادگيري مطلوب شرايط ايجاد هدفش و گيرد مي بر در را شده تعيين پيش واز هدفدار ، منظم هاي فعاليت سلسله يك آموزش همچون

 نمي گفته تدريس وجه هيچ به گيرد مي صورت آموزان دانش با معلم تعامل و حضور بدون و ها رسانه ي وسيله به كه آموزشي هاي فعاليت از قسمت آن
   . نباشد تدريس است ممكن آموزشي هر ،ولي است آموزش تدريسي هر گفت توان مي ديگر عبارت به.  دارد تدريس از عامتر معنايي آموزش اين بنابر. شود
  : از عبارتند كه دارد وجود تدريس تعريف در خاص ويژگي چهار
   آموزان دانش و معلم بين تعامل وجود) الف
   شده تعيين پيش واز معين اهداف اساس بر فعاليت) ب
   امكانات و موقعيت به توجه با منظم طراحي)  ج
  . يادگيري تسهيل و فرصت ايجاد) د

 تدريس فنون.  شود مي گفته فن تدريس روند مي كار به يادگيري روند تسهيل و روش ارائه منظور به كه يوسايل و تمهيدات مجموعه فنون تدريس:
 اجرا فن چند كمك به تدريس روشهاي از يك هر گفت بايد تر ساده عبارت به. مي گيرند قرار استفاده مورد تدريس روشهاي اجراي در كه هستند مهارتهايي

 و باشد داشته مختلف اطالع فنون از بايد مربي اين بنابر.  شود مي استفاده پاسخ و پرسش تحريرو بيان فن چون فنوني از يروش سخنران در مثال گردد مي
كالمي، فنون غير كالمي، فن پرسش و پاسخ، فن تمرين، فن بيان ، فن  فنون: از عبارتند تدريس فنون كند. مهمترين كسب را الزم مهارتهاي آنها گيري بكار در
  تباط كالسي و ...ار
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  ثبت اطالعات فردي در سامانه هاي مرتبط با مديريت سرمايه هاي انساني سازمان -4- 1
  
  )سامانه مربيان(متخصص انساني هاي سرمايه الكترونيكي مديريت سامانه -4-1- 1
  

-به خاطر فرصت هـايي اسـت بـراي قـرار دادن روابـط مـديريت      مديريت منابع انساني الكترونيكي براي مديريت منابع انساني يك نوآوري است. در وهله اول 
انساني دارد كه  كاركنان در دست مديران و كاركنان فراهم مي كند و در وهله دوم به خاطر قابليت هايي است كه فن آوري اطالعات در طراحي ابزارهاي منابع

ي الكترونيكي كاركنان را قادر مي سازد كه در پويايي هاي سازماني و بحـث هـاي   بدون فن آوري اطالعات ميسر نيست. معرفي ابزارهاي مديريت منابع انسان
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نيز به منظور مزيت هايي كه در ادامه به صورت خالصـه بـه آنهـا اشـاره خواهـد شـد؛       هم زمان بيشتر درگير شوند. 

 اختصاص داده است. بخشي از بستر سامانه پورتال جامع خود را به اين امر مهم

اني الكترونيكـي  مديريت منابع انساني در صدد است كه اطالعات را در هر زمان و هر مكان در اختيار مديران و كاركنان قرار دهد. سيستم مديريت منابع انسـ 
ع انساني الكترونيكي نوين به كاركنـان اجـازه مـي    و مراكز خدمات منابع انساني مي باشد. بنابراين مديريت مناب  شامل نرم افزار برنامه ريزي منابع سازماني

تحليل ها، تصميم  دهد تا اطالعات فردي خود را از طريق به روز آوري و تصميم گيري كنترل نمايند و به مديران اجازه دسترسي به داده ها و اطالعات، انجام
ريت منابع انساني فرصتي است تا متخصصان منابع انساني از بسياري كارهـاي  گيري و ارتباط با ديگران را بدون مشورت با واحد منابع انساني مي دهد.مدي

  .داشته باشند روتين رها شوند و فرصتي براي تمركز بيشتر بر روي ابعاد استراتژيك شغلشان
  :به كارگيري مديريت منابع انساني الكترونيكياهداف 

  را مي توان در چهار بعد ذيل خالصه نمود بنابراين اهداف به كارگيري مديريت منابع انساني الكترونيكي
  بهبود كارايي - 1
  بهبود فرآيندهاي اداري - 2
  بهبود خدمات مشتري - 3
  بهبود نقش استراتژيك منابع انساني - 4

 همه تاس ضروري مربيان مي باشد. بازآموزي شغلي و اطالعات سوابق، اطالعات تحصيلي ،اطالعات شخصي شامل اطالعاتي سامانه مربيان بخشهاي
. ( باشند كرده طي آموزشي دوره اخير خدمت، سال دو در ساعت 60 ميزان به حداقل غيررسمي مربيان و ساعت 80 ميزان به حداقل پيماني و رسمي مربيان

  ) 19/11/85 مورخ 52984/220 شماره به دفتر بخشنامه
 مي فعاليت ادامه به مجاز و شده بكارگيري 1/1/85 سال از قبل كه مرتبط غير ديپلم فوق و ديپلم تحصيلي مدرك با كه التدريسي حق مربيان خصوص اين در 

  . است تاكيد مورد ي بيشتر حساسيت با باشند،
 هر در تخصصي رشته با مرتبط آموزشي دوره هر و نبوده كرج مربي تربيت مركز آموزشي هاي دوره به محدود آموزشي هاي دوره است ذكر به الزم

 بكارگيري درزمان كه غيررسمي و رسمي مربيان به. است تاييد مورد مربي، توانمندي ارتقاء راستاي در ،) گواهينامه داراي و مستند( معتبر آموزشي موسسه
 اموزشي دوره گذراندن به موفق اخير دوسال در دليل هر به ليكن باشند شان آموزشي رشته با متناسب آموزشي دوره گواهينامه داراي آموزشي درمراكز

 نخواهند واقع تاييد مورد بعدي درمراحل صورت اين غير در. شد خواهد داده ايشان به آموزشي دوره گذراندن فرصت زماني بازه يك تعيين با اند، رديدهنگ
  .شد نخواهند واقع دفتر اين تاييد مورد باشند تخصصي آموزي باز و آموزشي دوره گواهينامه فاقد استخدام بدو در كه غيررسمي مربيان .شد

  روش كار با سامانه مديريت اطالعات مربيان:
اي مراكز سامانه اطالعات مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي به منظور ثبت و ساماندهي اطالعات مربيان شاغل در كارگاههاي آموزشي و همچنين روس

 اطالعات رساني بروز و ويرايش ورود، جهت سامانه د. اينمي باش )بازآموزي و شغلي تحصيلي، شخصي،(بخش اصلي  4آموزشي ايجاد گرديده و شامل 
 وقت اسرع در موظفند مربيان. است گرديده ايشان تهيه همكاري ادامه و تاييد آموزشي، هاي بخش كليه در غيررسمي و پيماني ، رسمي از اعم مربيان
منوي امور  http://behsazi.irantvto.irو نظارت آموزشي به آدرس دستورالعمل بازگذاري شده در سايت دفتر بهسازي  برابر را خود اطالعات ويرايش

 هرگونه. نمايند اقدام بودن صحيح و بودن كامل كنترل از پس ايشان اطالعات تاييد به باالتر نسبت سطوح در نيز كل ادارات و مراكز و داده مربيان انجام
 اطالعات صحت مسئوليت كه است بديهي.شود مي محسوب اداري تخلف پرسنلي پرونده رموجود د شده ارائه مستندات با شده تكميل اطالعات در مغايرت

 باالتر سطح در و مراكز محترم روساي مربي، متوجه بر عالوه) بازآموزي و شغلي تحصيلي، شخصي،(اطالعاتي هاي بخش تمامي در افزار نرم در شده درج
 قرار كار دستور در ميداني بازديدهاي ستادي در ناظر بعنوان آموزشي نظارت و بهسازي تردف توسط موضوع اين بررسي و باشد مي استاني كل ادارات
   .گرفت خواهد
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  :اطالعات رساني بروز و اصالح روش
 عبور (كه از طرف اداره كل رمز و كاربري نام درج ) با http://www.portaltvto.comپورتال ( از طريق آدرس  اصلي صفحه به ورود از هر مربي پس

 سامانه صفحه وارد آموزش سامانه بخش آموزش، منوي سپس از طريق انتخاب .شود وارد مربي اصلي صفحه به استان به وي اختصاص داده شده)
 و ندنماي مي اطالعات ورود بار اولين براي كه مربياني.شد خواهد مربي اطالعات صفحه وارد جديد مربيان اطالعات گزينه روي بر كليك از پس.گردد آموزش
 و. شد خواهند ملي كد صحت تاييد صفحه وارد گزينه ويرايش روي بر وكليك انتخاب از پس اند نشده خود اطالعات ويرايش به موفق تاكنون كه مربياني
 ويرايش گزينه روي رب وكليك انتخاب با است گرديده ايشان تاييد ملي كد وصحت اند شده خود اطالعات ويرايش و ورود به موفق قبل مرحله در كه مربياني
  .شد خواهند شخصي اطالعات صفحه وارد مستقيما

تكميل  را بخش چهار تمامي عزيز مربيان است الزم كه است شده مديريت)  بازآموزي ؛ تحصيلي ؛ شغلي ؛ شخصي(  مجزا چهاربخش در مربيان اطالعات
اطالعات  بانك در آنها اطالعات سپس و تائيد سازمان ستاد و كل اداره كز،مر توسط ترتيب به مربي؛ توسط چهاربخش تاييد از پس نهايت در كه نموده
برنامه  در ايشان بكارگيري امكان و بوده آموزشي فعاليت به مجاز مربيان ديگر بيان به يا و شد خواهد درج كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مربيان
  .بود خواهد مقدور آموزشي ريزي
  شود. انجام ستاد و كل اداره مركز، رئيس مربي، توسط ابتدا از بايد تاييد مراحل كليه اطالعات، حذف و ويرايش درج، با:  مهم تذكر
اطالعات  صحت از اطمينان از پس و شده وارد شخصي مدارك با مطابق و كامل و صحيح بصورت شده خواسته اطالعات تمامي شخصي اطالعات صفحه در

  .بزنيد را ادامه و ذخيره كليد ورودي
 بخش تمامي در ليسانس فوق و ليسانس ،)داشتن درصورت(ديپلم فوق ديپلم، شامل؛ تحصيلي سوابق كليه كه دارد ضرورت تحصيلي اطالعات صفحه در

به  يكبار رستفه در نبودن موجود صورت در ،)آن از بعد و ديپلم مقطع از( شده اخذ رسمي تحصيلي مقاطع از يك هر براي فلذا. شود تكميل هاي اطالعاتي
  .شود انتخاب ذخيره كليد و تكميل فرم در مجزا صورت

 تكميل امروز به تا ترتيب به) دولتي غير و دولتي(دستگاهها و ارگانها تمامي در اشتغال ابتداي از شغلي سوابق كليه است الزم شغلي اطالعات صفحه در
  . است آنها آموزشي وظايف آخرين با ارتباط در آنها موثر و مفيد مرتبط، اتتجربي دهنده نشان مربيان خدمت سنوات بر عالوه شغلي سوابق.شود
 اين دوره است ذكر به الزم. شود تكميل استخدام از بعد و قبل در معتبر گواهي يا مدرك داراي و شده گذرانده هاي دوره كليه بازآموزي اطالعات صفحه در
 آموزشي و وظايف انجام بحث در مربيان توانمندسازي در كه ويژه و تخصصي هاي دوره تمامي و نشده خالصه مربي تربيت مركز هاي دوره به فقط ها

مهارتي  هاي گواهينامه. ( دارد برداري بهره قابليت و است توجه مورد) دولتي غير و دولتي(معتبر آموزشي موسسات كليه در باشد موثر آنها، پژوهشي
  .)نيستند مستثني قاعده ازاين نيز سازمان

  

  مربي تربيت مركز بازآموزي و آموزشي هاي دوره در شركت -5- 1
  
  اي حرفه و  فني هاي آموزش و مربي تربيت مركز  -5-1- 1
  

 تأسيس )UNDP( ملل سازمان عمران برنامه و)ILO( كار المللي بين سازمان همكاري با 1353 درسال) ITC(اي وحرفه فني هاي پژوهش و مربي تربيت مركز
  . نمود فعاليت به شروع رسمي طور به 1363 سال از و گرديد برداري بهره و تجهيز ايراني متخصصين همت با اسالمي انقالب يپيروز از بعد و

 سازمان آن پوشش تحت تقاضا، حسب نهادها و موسسات وديگر) TVTO(  اي حرفه و فني آموزش سازمان مراكز مربيان تربيت و تامين منظور به مركز اين
 انساني منابع توسعه محوري نقش و شود مي اداره كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان رياست نظر زير مستقيماً مستقل مركز كي وانشدوبعن تاسيس
 جهت كاربردي و مهارتي هاي آموزش متولي و بوده اجتماعي امور و كار وزارت به وابسته كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان. دارد بعهده را سازمان

 هاي بنگاه نياز مورد ماهر وكارگران تكنسين تربيت و انساني منابع توانمندي بهبود و توسعه ، جامعه در كار فرهنگ اشاعه مولد، اشتغال هاي زمينه ايجاد
  . دارد بعهده را توليدي و اقتصادي

 و فني آموزشي مراكز هاي ظرفيت از استفاده و زشيآمو هاي دوره كيفيت افزايش و مهارت انتقال به بخشيدن سرعت و توسعه منظور به مربي تربيت مركز
  .است نموده واگذار استانها به را مربيان آموزش هاي دوره از بعضي كشور اي حرفه

 انساني منابع افزاري نرم و افزاري سخت پيشرفته و وسيع امكانات از برخورداري لحاظ به اي حرفه و فني هاي پژوهش و مربي تربيت مركز حاضر درحال
  است. مطرح منطقه و كشور سطح در پيشرفته مهارتي و تخصصي هاي آموزش مركز مهمترين و بزرگترين بعنوان برهخ
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  مربيان بازآموزي هاي دوره در نام ثبت نحوه -5-2- 1
دد. ثبت نام در دوره هاي هر مربي ( رسمي يا غيررسمي) سازمان مي بايست به ميزان ..... ساعت در سال به دوره هاي آموزشي بازآموزي اعزام گر

با استفاده از شناسه اختصاص داده شده به هر مربي انجام مي گيرد. در اين سايت تقويم  http://www.itclms.irآموزشي مربيان از طريق سايت 
  باشد قابل دسترس مي مربي تربيت مركز هاي دپارتمان ليست   و آموزشي دوره هاي اين مركز از طريق مشاهده تقويم آموزشي

  
  سايت رسمي مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي -5-2- 1

 پودمانها،سنجش پژوهشي، طرحهاي: شامل(پژوهش ، شامل منوهاي ذيل است: معاونت http://www.tvto-itc.irمركز تربيت مربي به آدرس رسمي سايت 
 و اداري معاونت آموزش، معاونت ،)ديجيتال كتابخانه،كتابخانه هاي كتاب رستها، فه دوره صنعت،پايش با سنجي،ارتباط نياز و سنجي ارزيابي،نظر و

  خودرو فناوري تخصصي مركز سازمان، اخالقي منشور فرهنگي، ،امور كاربردي و علمي آموزش مركز، اساتيد بسيج پشتيباني،
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طرح، پيشنهاد و برنامه هاي درسي انجام تحقيقات و ارائه فصل دوم:  
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  انجام اقدامات مطالعاتي و پژوهش هاي فني و تخصصي -2-1
  
  ريزي برنامه و پژوهش دفتر -1-1- 2
  

 مي فعاليت ريزي برنامه و پژوهش معاونت نظر زير كه باشد مي كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان تخصصي دفاتر از يكي ريزي برنامه و پژوهش دفتر
  :اشدب مي زير شرح به دفتر اين اصلي وظايف. نمايد

 انساني،(سازمان منابع وري بهره ميزان بررسي و مطالعه و جامعه و سازمان در اي حرفه و فني هاي آموزش) فايده – هزينه( اقتصادي تحليل بررسي - 
  ).وري بهره فرهنگ ترويج و اطالعاتي و فيزيكي مالي،

  .ها استان پژوهشي ورايش عملكرد بر نظارت و سازمان پژوهشي شوراي دبيرخانه امور اداره و تشكيل - 
 عناوين درج و نهايي تصويب جهت سازمان پژوهشي شوراي به پيشنهاد و)  استاني و ملي سطح در( سازمان ساالنه پژوهشي عناوين بررسي و دريافت - 

  .اجرا جهت پروژه ملي كد اخذ جهت پژوهشي طرحهاي هماهنگي سامانه در پژوهش شوراي مصوب پژوهشي
  .نهايي تصويب جهت سازمان پژوهشي شوراي به ارايه و ها استان پيشنهادي حقيقاتيت هاي طرح بررسي - 
  .ستادي هاي واحد و ها استان به آن تخصيص و سازمان تحقيقاتي و پژوهشي بودجه تعيين در مشاركت - 
  .المللي بين و ملي هاي همايش و سمينارها برگزاري - 
 هاي واحد به انتشار و چاپ جهت آن ارائه و تخصصي هاي همايش مقاالت خالصه تنظيم و تحقيقاتي هاي طرح از حاصل نتايج به مربوط گزارشات تنظيم - 

  .ذيربط
 اجراي بر نظارت و ستادي حوزه يا استان چند يا يك در تحقيقاتي هاي پروژه اجراي از حاصله نتايج نمودن عملياتي جهت الزم راهكارهاي ارائه و بررسي - 

  .مذكور عمليات
 براي ها روش اين در ها آوري نو تعيين و كشور وخارج داخل آموزشي موسسات و ها سازمان در موجود آموزشي هاي روش بررسي و عهمطال - 

  .اي وحرفه فني آموزش امر در ها آن بكارگيري
  .آموزي مهارت عنوان با مهارتي هاي آموزش حوزه در علمي فصلنامه انتشار - 
  دكترا و ارشد ناسيكارش هاي نامه پايان از حمايت - 
  
  مطالعات نيازسنجي آموزشي و مخاطب شناسي و اعتبارسنجي مراكز -2-2
  
  تعريف نيازسنجي آموزشي -2-1- 2
  

  نياز مفهوم
 نوع يك همگي اگرچه تعاريف اين.  شود مي ارائه آن از متعددي تعاريف و دارد وسيعي نسبتاً كاربرد مختلف هاي زمينه در كه است عمومي مفهوم يك نياز

  . نگرند مي آن به متفاوتي بعضاً و مختلف ابعاد و مناظر از وجود اين با دهند مي انتقال را مشتركي احساس يا مفهوم
  : كرد بندي طبقه زير دسته چهار به توان مي را نياز از شده ارائه تعاريف و برداشتها كلي طور به
  مطلوب وضع و موجود وضع بين فاصله عنوان به نياز. 1

.  دارد فاصله مطلوب وضعيت با حاضر يا موجود وضعيت آن در كه دارد داللت موقعيتي به نياز.  نيازاست از تعاريف مقبولترين و متداولترين از يكي
  . است ، باشد بايد كه آنچه درباره مختلف ادراكات و انتظارات ، ترجيحات ، هنجارها ، ها آل ايده گيرنده بر در نظر مورد يا مطلوب وضعيت

  ترجيح يا خواست يك عنوان به نياز. 2
 گروهها و افراد عقايد و نظرات كه است آن دهد مي تشكيل را نظريه اين اصلي هسته آنچه. است اي گسترده كاربرد داراي عموماً ، نياز از برداشت اين

  . است نيازسنجي اصلي كانون نياز درخصوص
  كاستي يا عيب يك عنوان به نياز. 3
 مفهوم اين در.  شود مي تلقي نياز شود، بهينه عملكرد در اشكال ايجاد به منجر كه وسايلي و ابزار يا و نگرشي يا توانايي و مهارت ، دانش نبود هديدگا اين از

  . آيد دست به تواند نمي يا است نيامده دست به رضايت سطح حداقل خاص مورد يك در كه شود مي مطرح هنگامي نياز
  تركيبي برداشت. 4
 بر كه آنچه سرانجام و دهد مي شكل را افراد انتظارات و عاليق ، ترجيحات كه آنچه ؛ دارد قرار مطلوب وضع و موجود وضع بين كه آنچه ديدگاه اين از

  . هستند نياز نشانگر همگي ، دارد منفي اثر مطلوب عملكردهاي
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  نيازسنجي اهداف
  ريزي برنامه براي اطالعات سازي فراهم. 1
 ميزان و نوع و شوند مي مشخص ها برنامه اجراي براي ضروري گيرند،اقدامات مي قرار شناسايي مورد برنامه مقاصد و اهداف نيازسنجي ايندفر طريق از

 نيز را اه برنامه نوع و ماهيت  نيازسنجي از حاصل اطالعات ديگر سوي از.  شوند مي تعيين ، شوند مصرف بايد هدفها به دستيابي براي كه منابعي و تالشها
  . شوند مي تدوين نگر آينده و مدت بلند هاي برنامه يا و)  ضربتي(  مدت كوتاه هاي برنامه ، حاصله سنجش براساس ديگر عبارت به.   سازد مي مشخص

  سنجش و ارزيابي. 2
 بايد طرح يا و برنامه كه اي ويژه زمينه ابتدا ، يمشخص برنامه يا خاص طرح اجراي براي.  است آتي هاي برنامه اجراي براي اوليه ارزيابي فرايند نيازسنجي

 ، آن از ارزشيابي و برنامه اجراي از پس و شود مي منعكس ها برنامه در نتايج وضعيت ، بررسي از پس ، شود مي واقع سنجش مورد ، شود اجرا آن در
  . گيرد مي قرار مقايسه مورد اوليه وضعيت با حاصله نتايج

  آموزشي نظامهاي و موسسات نكرد مسئول و پاسخگو. 3
 از بسياري.  نگهدارد پاسخگو و مسئول اقداماتشان و تالشها نتايج به نسبت را آموزشي سازمانهاي و نظامها كه است آن نيازسنجي فرايند اهداف از يكي

 آيا كه دريابند تا كنند مي استفاده اي گسترده سطح در نيازسنجي مختلف الگوهاي از دارند نظارت آموزشي نظامهاي عمليات و اقدامات بر كه سازمانهايي
 چه و هستند كدام است بوده مطلوب حد از كمتر آموزشي پيشرفتهاي كه هايي حوزه و موارد نيز و خير يا است بوده موثر آموزشي فعاليتهاي و اقدامات
  . گذاشت اجرا مرحله به بايد آنها بهبود براي اقداماتي

  نظام يا سازمان اساسي مشكالت و مسائل و ضعفها شناسايي يا تشخيص. 4
. شود مي مواجه شكست با خود حقيقي رسالت تحقق در ياسازمان نظام و ماند مي عقيم اقدامات از بسياري ، گسترده تالشهاي وجود با موارد برخي در

 نحوه درخصوص را مقتضي تصميمات و شناسايي را رانيبح قلمروهاي و ها حوزه توانند مي ريزان برنامه و مديران ، نيازسنجي از حاصل نتايج براساس
  . كنند اخذ آنها با برخورد يا رفع

  كاركنان و سازمان توسعه و رشد. 5
 به بستگي همواره مهم اين به دستيابي.  است آموزشي مديريت فرايند اساسي مسائل از يكي كاركنان مستمر پرورش و رشد و سازماني توسعه امروزه

 طريق از تنها امري چنين تحقق.  است كاركنان و سازمان توسعه طرق بهترين يافتن و ها آل ايده به دستيابي در موجود موانع ، نوين هاي لآ ايده شناسايي
  . است امكانپذير آموزشي ابعاد در نيازسنجي مستمر نظام كارگيري به و طراحي

  امكانات و منابع از بهينه استفاده. 6
 ، اين از گذشته و دارد وجود محدودي مادي و مالي ، انساني منابع و امكانات ، متنوع و متعدد نيازهاي و ها خواسته مقابل در ، آموزشي نظامهاي تمامي در

 براي آنها اهميت درجه و نيازها و اهداف كردن مشخص نيازسنجي، فعاليتهاي اكثر اساسي اهداف از يكي.  ندارد وجود نيازها تمامي تحقق براي الزم زمان
  . است عملي هاي برنامه تهيه
 اولويت از كه دهند قرار توجه مورد را اي دسته آن ، نيازها و ها خواسته تمامي بين در تا كند مي كمك ريزان برنامه و مديران به نيازسنجي ، اعتبار اين به

 هدفهاي تحقق جهت در موجود منابع از استفاده حداكثر نيازسنجي تگف توان مي بنابراين.  باشد آنها پاسخگوي نيز امكانات و منابع ، بوده برخوردار اي ويژه
  . سازد مي امكانپذير را ارزش با و مهم

  
  عشايري كانون و روستايي آموزش نيازسنجي -2-2- 2

  عشايري كانون و روستايي آموزش نيازسنجي :عنوان
  دفتر امور آموزش روستايي :مجري واحد
   18/9/92مورخ   31812/240/92:تاريخ و شماره

 و روستايي جوامع به نيازسنجي موظف كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان توسعه، پنجم برنامه قانون 194 ماده اجرايي نامه آيين 8 ماده ب بند در
 در كارآفريني ويژه به شغل ارتقاي يا و شغل متقاضيان اي براي حرفه و فني آموزش تقويم تهيه و استاني اشتغال كارگروههاي نظرات از استفاده با عشايري

 از توليدات كيفيت بهبود و صنعتي هاي فعاليت در مشاركت و نوين خدمات از استفاده با اولويت گردشگري و دستي صنايع صنعت، كشاورزي، هاي بخش

 نيازسنجي امر در كه سعه پايدارتو هاي شاخص ترين اصلي .است شده عشايري و روستايي مناطق در ذيربط اجرايي يا دستگاههاي و خود اعتبارات محل

 :است ذيل موارد شامل باشند مي توجه مورد

 ساختار و انساني منابع تراكم، هاي مولفه شامل مهاجرت: و جمعيت

 گذاري سرمايه و وري بهره اشتغال، هاي مولفه شامل: اقتصادي عملكرد و ساختار

 زندگي كيفيت و تغذيه نيت،ام مسكن، درآمد، هاي مولفه شامل: اجتماعي عدالت و بهزيستي

 زيستگاهها و ها گونه تنوع هاي مولفه شامل :پايداري و محيط

 سنجي نياز اهداف

 سنجي نياز اساس بر روستايي آموزش امر در مدت بلند و مدت ميان مدت، كوتاه هاي برنامه تعيين •
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 روستايي توليدات بهبود و نوين خدمات از استفاده و ارايه براي سازي توانمند •

 كشاورزي بخش در روستاها آموزشي نيازهاي تعيين •

 كشاورزان و روستائيان زندگي و درآمد سطح ارتقاي •

 كشور روستاهاي آموزشي نيازهاي تعيين •

 آموزشي هاي دوره بخشي اثر افزايش •

 روستايي مناطق محروميت رفع •

 مستمر سنجي نياز برنامه تبيين •

  
  ازمانس دولتي مراكز) بندي رتبه( اعتبارسنجي -2-3- 2

  14/5/91مورخ  16583/100 :تاريخ و شماره
  

  تعريف و اهداف
 هاي شاخص اساس بر رسمي وغير رسمي اي حرفه و فني آموزش مراكز بندي رتبه ايران اسالمي جمهوري توسعه پنجم برنامه 21 ماده »ز« بند براساس
 قرار سازمان اين كار دستور در بايست مي فراگيران پشتيباني و شاخص منابع توسعه و تحقيق انساني، نيروي يادگيري، -  ياددهي فرآيند اجرائي، مديريت

 مخاطبيني حجم طرفي از و كيفي لحاظ به چه و كمي لحاظ به چه مراكز اين در ها فعاليت و ها تنوع رشته و آموزشي مراكز باالي حجم به توجه با لذا. گيرد
 برداشت، آن گام اثربخشي و بهبود اصالح، جهت در بايست مي كه شده ارائه هاي آموزش به باربخشياعت و شوند مند بهره ها اين آموزش از بايست مي كه

 مورد را آموزشي نظام در موجود عناصر كه بتواند ارزشيابي هاي نظام با متناسب الگويي اساس بر مراكز اين بندي رتبه جهت مناسب سازوكار يك ارائه
  .درس مي نظر به ضروري دهد قرار بررسي
 رعايت آموزش، به مراكز توجه ميزان سنجش براي موثري مبناي كيفيت، ارزيابي الگوي ترين شده شناخته عنوان به )Accreditation( سنجي اعتبار

 پيش مي شده تعيين شپي از معيارهاي منطبق با ها برنامه كه داد خواهد سازمان به را اطمينان اين امور، سازي شفاف با و كرده ايجاد را الزم استانداردهاي
 ارزيابي كننده هيأت ازطرف يك) مركز( آموزشي يك نظام وآموزشي علمي، پژوهشي ومنزلت اعتبار آن طي كه فرايندي است اعتبارسنجي حقيقت در .روند

 به مربوط شده تعيين استانداردهاي به توجه با...) و نهادهاي رسمي، سازمانهاي غيردولتي حرفه اي، انجمنهاي علمي، مؤسسات اعتبارسنجي، عالي شوراي(
 و قضاوت سرانجام مورد ارزيابي، كيفي و كمي شاخصهاي مستمر ارزيابي و »نظارت« و »سنجش« چون ابزارهايي از استفاده با و اعطاء ميشود نظام آن

  خير؟ يا هستند برخوردار از زمان برهه اي در استانداردها حداقل از پژوهشي و آموزشي مؤسسات يا مركز آيا كه مي گيرد قرار تصميمگيري
 وارزيابي يكديگرند الزم وملزوم بيروني و ارزيابي دروني ارزيابي .بيروني ارزيابيو  دروني ارزيابي: است تقسيم قابل دوبخش به اعتبارسنجي الگوي
 دروني ارزيابي يعني طرح اصلي هدف به توجه با. يردپذ كيفيت انجام مسئله به شدن وحساس ارزيابي مفهوم درك وبراي بيروني ازارزيابي قبل بايد دروني
 اي حرفه و فني هاي آموزش به مربوط تخصصي حوزه خبرگان و متخصصان از متشكل كميته اي كشور، اي حرفه و فني آموزش سازمان آموزشي مراكز

 و اهداف، وظايف با آشنايي كميته اين اصلي هاي شاخصه از كه كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان به آشنا اندركاران كارشناسان، دست از همينطور و
 و اجرا امر در اندركاران دست و با خبرگان مصاحبه از گيري بهره با و تشكيل است، سازمان آموزشي ساختار ويژه به و سازمان تخصصي هاي حوزه

  باشد؛ مي زير موارد شامل ترتيب به كه ستا شده جزئي طراحي هدف 28 و اصلي هدف 8 تعداد خارجي و داخلي منابع مطالعه همچنين
  :دولتي اي حرفه و فني آموزش مراكز اعتبارسنجي طرح در مرتبط جزئي و كلي اهداف - الف

  .شده استاندارهاي تعريف اساس بر اي حرفه و فني آموزش مركز) كيفي و كمي(آموزشي عملكرد بهبود و ارتقا .1
  .اي حرفه و فني آموزش مراكز در يادگيري –دهي ياد راهبردهاي توسعه .2
  .آموزشي هاي حرفه و ها گروه تنوع افزايش .3
  .اجرايي ظرفيت و مخاطبين تنوع افزايش .4
  .اي حرفه و فني آموزشهاي اجراي روشهاي در بيشتر تنوع ايجاد .5
  .اي حرفه و فني آموزش مركز آموزشي كارايي بهبود .6
  .منابع كرد بهينه هزينه و شده تعيين نداردهاياستا رعايت از مالي كنندگان تامين و مديريت اطمينان حصول - ب

  . اي حرفه و فني آموزشهاي مراكز در شده تعريف استاندادهاي و مالكها عوامل، سطح افزايش و ارتقاء .1
  . كيفيت مستمر كنترل و ارزيابي سيستم توسعه .2
  .آن نتايج به بخشي اعتبار و و بيروني كارشناسان اي دوره ميان ارزيابي توسعه .3
  .منطقه نياز با متناسب اي حرفه و فني آموزش مركز كالبدي سعهتو - پ
  . آموزشي تجهيزات مناسب برداري بهره و توزيع صحيح مديريت .1
  . آموزشي فضاي بهبود و توسعه .2
  .پشتيباني اماكن ساماندهي .3
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  معتبر اي حرفه و آموزش فني مركز آگاهانه انتخاب در كارآموزان به كمك و نفعان ذي اعتماد جلب اثربخشي؛ افزايش - ت
  . اشتغال و كار بازار در اي حرفه و فني كارآموختگان سهم افزايش .1
  . كارآموزان پذيرش و مشاوره رساني، اطالع سيستم ساماندهي .2
  . دولتي غير و دولتي هاي بخش در اي حرفه و فني آموزش از برداران بهره مشاركت تسهيل و رضايت افزايش .3
  . آموزشي قراردادهاي و ها تفاهمنامه نعقادوا مركز بيروني تعامالت توسعه .4
  در هدفمند و جامع بصورت اي حرفه و فني آموزش مركز اجرايي اركان نمودن فعال و مشاركت .5
  .مركز ارزشيابي و ريزي برنامه هدفگذاري، .6
  .مركز اسمي ظرفيت با شده تعيين اهداف تناسب - ث
  .مركز اهداف تحقق جهت موثردر نظارت و عملياتي ريزي برنامه .1
  .جامعه و فرد نيازهاي با مركز اهداف تناسب .2
  . مركز اهداف تحقق جهت اجرايي اركان انگيزه تقويت .3
  .گواهينامه و اعتبار به جهت دسترسي آنها رساندن فعليت به و ها قابليت شناسايي در اي حرفه و فني آموزش مركز به كمك - ج
  . المللي بين و ملي سطح در آموزشي توليانم و نهادها ؛ دستگاهها ساير از آموزشي مجوز دريافت .1
 . آزاد كارآموزي موسسات در آموزي مهارت كيفي و كمي توسعه .2

  .اي حرفه و آموزش فني مركز اجرايي اركان شايستگي هاي معيار تعيين طريق از انساني منابع مديريت بهبود - چ
  . شده طراحي شايستگي معيارهاي اساس بر آموزش مدير انتصاب و انتخاب .1
  .شده طراحي شايستگي معيارهاي اساس بر مربيان مهارت و دانش توسعه و صالحيت احراز .2
  .شده طراحي شايستگي معيارهاي اساس بر مركز پژوهش/آموزش/سنجش بخشهاي در شاغل انساني منابع شغلي ارتقاي .3
  .اي حرفه و فني آموزش مركز مديريت كاركردهاي توسعه - ح
  .مركز فعاليتهاي اسبمن سازماندهي و ريزي برنامه .1
  .پاسخگويي و ارزيابي سيستم ساماندهي و بهبود .2
 .مالي منابع بهينه مديريت .3

  
  
  
  ارائه طرح هاي كاربردي براي اجراي آموزش -2-3
  
 )مشاركتي يادگيري( پروژه عملياتي طرح و شناسنامه -3-1- 2

  يك پروژه نمونه كارگاهي مي بايست شامل موارد ذيل باشد: 
                                               روژهپ عنوان) الف
  پروژه هدف) ب
  ها فعاليت شرح و پروژه اجراي زمانبندي جدول) ج
   شده كارگرفته به خدمات/  مصرفي مواد مشخصات فهرست) ه
  گروه اعضاء استفاده مورد فني اطالعات و منابع) و
  بازاركار رد آن كاربرد و پروژه ايده پيدايش ضرورت يا منشاء) ز
  كامل فني مشخصات و كار نقشه) ح
  
  دركارگاهها عملي آموزش محورشدن پروژه -3-2- 2

 مواد زمان،( منابع از استفاده با مشخص خدمت يا و كاربردي تحقيق محصول، طراحي كارآموزان در قالب توسط كه است هايي فعاليت مجموعه پروژه
 بر آموزشي هاي پروژه هدايت و مديريت پذيرد. مي انجام آموزشي دوره اهداف به منظور نيل به شده يزير برنامه به صورت و) ابزار و تجهيزات مصرفي،

 با خدمت يا محصول فرآيند توليد ريزي برنامه و طراحي تعريف، جهت كارآموزان هدايت شامل: گروهبندي كارآموزان، كه است آموزشي مربيان عهده
  .  شود مي شده، تعيين زمان درمدت آموزشي دوره اهداف به نيل منظور به مناسب روشهاي و زارآالتاب تجهيزات، مهارت، ازدانش، استفاده
 نفس اعتماد به الذكر، فوق مزاياي داشتن ضمن روش اين. دهند انجام را فعاليتي اي و مرحله منظم طور به چگونه كه گيرند مي ياد كارآموزان روش دراين

صبر  كاري، انضباط مسئوليت، احساس همكاري، تقويت و كارآموز باعث مربي بين آموزش صحيح رابطه برايجاد وعالوه. شدبخ مي را نيز ارتقاء كارآموزان
  .گردد مي كارآموزان در كار پژوهش و خودآموزي اساسي مهارتهاي ارتقاء ديگران، عقايد تحمل امور، درانجام تحمل و



  .............................................................................................................. شوركتاب راهنماي مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي ك
  

26

  شيوه نامه : اهداف - 
 فني مهارتهاي فراگيري با همراه در كارآموزان نوآوري روابتكا خالقيت، روحيه پرورش .  
 در كارآموزان باوري خود و يادگيري انگيزه تقويت.  
 عملي مهارتهاي آموزش كيفيت ارتقاء و مربيان تدريس روش بهبود .  
 واقعي اشتغال و كار محيط شرايط با  متناسب ها حرفه آموزشي محيط شرايط آوردن فراهم .  
 دوره پايان قبولي نمره در پروژه ارزشيابي نتايج انعكاس طريق از فرآيندآموزشي با ارزشيابي و سنجش لمراح يكپارچگي.  
 آموزشي هاي پروژه توليد و طراحي زمينه در آموزشي مراكز و مربيان بين سالم رقابتي فضاي ايجاد . 

  :اي پروژه روش اجراي مراحل - 
  .پروژه توليد و طراحي مراحل پروژه اجراي اهداف با نانآ آشنائي منظور به كارآموزان توجيه و آموزش .1
  . آنان آگاهي با سطح متناسب پروژه و مديريت ارتباطي مهارتهاي كارگروهي، قواعد درزمينه كارآموزان به الزم اطالعات ارائه .2
  . كارآموزان بندي گروه .3
  . گروه اعضاي توسط آن توليد عملياتي طرح تهيه و پروژه موضوع انتخاب .4
  .تأئيد و بررسي جهت) مشاور مربي( مربي به پروژه عملياتي طرح ائهار .5
  . گروه اعضاي توسط پروژه اجراي .6
  . راهنما مربي توسط اي مرحله ارزيابي .7
  . پاياني ارزيابي .8

  . دوره پايان عملي آزمون نمره 100 از نمره 10 حداكثر ميزان به آموزش حين پروژه پاياني ارزيابي نتيجه اختصاص
  
  رائه پيشنهاد محتواي درسي جديد و يا بازنگري استانداردهاي موجودا -2-4
  
  سازمان آموزشي استانداردهاي به مربوط مفاهيم -4-1- 2

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي :مجري
 موارد از بعضي در و ندگوي مي شغل را استاندارد كار محيط در موثر عملكرد براي نياز مورد هاي توانمندي و ها شايستگي مشخصات شغل: استاندارد
 از بايد شغل آن در شاغل كه آن است به مربوط ي كارها و شغل اصلي وظايف از اي مجموعه واقع در شغلي استاندارد. شود مي گفته نيز اي حرفه استاندارد

 اي حرفه را خبرگان آن كفايت و گي ه بسند و شده حاصل نيازسنجي فرآيند در وظايف مجموعه اين. برآيد استاندارد برابر كارها و وظايف اين انجام عهده
  .ميكنند تعيين

 براي نياز مورد هاي حداقل آموزشي استاندارد .باشد مي شغل استاندارد در موجود هاي شايستگي به رسيدن براي يادگيري ي نقشه آموزشي: استاندارد
 است آن مراحل و كارها از اي مجموعه ،آموزشي استاندارد .كند مي تعيين ، شود مي مطرح اصلي استاندارد قالب اركان در راكه آموزشي دوره يك اجراي

 مي تعيين آموزشي و درسي برنامه متخصصان را كفايت آن باشدكه مي عملكرد معيار و ابزار ، مواد ، ،تجهيزات نگرش توانايي، مهارت، دانش، شامل كه
 شرايط آموزشي سيستم بايد كه است شغل استاندارد مندرج در هاي شايستگي بر مبتني گرشن و دانش، مهارت از اي مجموعه ،آموزشي استاندارد .نمايند

  .آورد فراهم را آن آموزش
  . شود مي اطالق شغل نام ، رود انتظار مي نظر مورد سطح در شخص يك از كه خاص هاي توانمندي و وظايف از اي مجموعه به شغل: يك نام

 مسئوليت شغلي، حوزه يك در ديگر مشاغل با شغل كارها، ارتباط شغل، عنوان يا جايگاه قبيل از شغل يك عناصر رينت مهم شامل است اي بيانيهشغل: شرح
 حيطه يك شغل، نياز پيش هاي توانائي حداقل و شغل يك تعريف كه است اي مجموعه شغل، شرح .شغل نياز عملكرد مورد استاندارد و كاري شرايط ، ها

  .كند مي ينتعي را آن سطح و صالحيت
  .استاندارد آموزشي يك رفتاري و كلي اهداف به رسيدن براي نياز مورد جلسات و زمان حداقل آموزش: دوره طول

  .رود آموزش انتظارمي دوره به ورود هنگام در كارآموز يك از كه هايي توانايي و ها شايستگي حداقل ورودي: كارآموز ويژگي
 كه دارد ضرورت و گيرد مي صورت ماكت با يا محدود به صورت عملي آموزش آن با همگام يا نظري آموزش از دبع كه است مشاغلي در صرفاً كارورزي:

  شود. تجربه شده تعريف مدتي براي واقعي خاص محيط مشاغل آن در
 حرفه اخالق و عملي كتبي عملي، بخش سه شامل كه ، يا خير است آمده بدست شايستگي يك آنكه مورد در قضاوت و شواهد آوري جمع فرآيند ارزشيابي:

 در موثر عملكرد آن معيار كه است مهارت و دانش، نگرش هاي حوزه در كارآموزان هاي شايستگي ميزان بررسي فرآيند مهارت، بود. ارزشيابي خواهد اي
  .گيرد مي نجاما ها ارزشيابي اين اساس بر اي حرفه صالحيت اعطاي معموالً و باشد شغل مي هر در استاندارد برابر كار

  . رود انتظار مي استاندارد آموزش دوره مربيان از كه اي حرفه و آموزشي هاي توانمندي حداقل مربيان: اي حرفه صالحيت
  . است استاندارد برابر كارا و موثر طور به گوناگون شرايط و ها محيط در كار انجام توانايي شايستگي:
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 نيازمند آنها به كند مي تعيين كار محيط كه شروطي مطابق وظيفه كار يا انجام براي فرد يك كه شود مي اطالق هايي مهارت و دانش از گروهي به شايستگي
  .است اي حرفه زمينه يا شغل يك در ها شايستگي،كاربرد مهارت. است

  
 درسي هاي برنامه و طرح دفتر وظائف شرح -4-2- 2

 تا 1380 هاي سال در درسي ريزي برنامه و پژوهش دفتر عنوان تحت سپس گرفت شكل پژوهش يتمدير عنوان با 50  دهه در درسي هاي برنامه و دفترطرح
 تحت و شد جدا دفتر اين از پژوهش بخش كشور اي حرفه فني و آموزش سازمان در ساختاري تغييرات دليل به 1386 سال در. داد ادامه فعاليت به 1386
 هاي برنامه و طرح دفتر عنوان حاضر اين دفتر با حال در و گرفت قرار سازمان ريزي برنامه و وهشپژ معاونت نظر زير ريزي برنامه و پژوهش عنوان
 ضمن دفتر اين.  كنند مي فعاليت  درسي ريزي برنامه گروه 65 در دفتر كارشناسان.  دهد مي خودادامه فعاليت به سازمان آموزش معاونت نظر زير درسي

 و درسي ريزي برنامه معاونت دو با و پردازد مي كار بازار و روز نياز با مطابق جديد استانداردهاي تدوين به موجود ياستانداردها سازي بهينه و بازنگري
  . است فعاليت به مشغول آموزشي منابع

  : دفتر اصلي بخشي از وظايف
  درسي هاي برنامه تدوين و تنظيم تهيه، جهت درسي ريزي برنامه هاي گروه تشكيل.  
 مختلف مشاغل و حرف براي درسي هاي نامه بر تدوين جهت مناسب علمي هاي روش انتخاب و سيبرر ، مطالعه.  
 شده داده هاي پاسخ تحليل و تجزيه و صنايع شناسايي هاي پرسشنامه تدوين و تهيه.  
 كشور ذيصالح متخصصين و كارشناسان همكاري با آموزشي جزوات و كتب تدوين و تهيه.  
 آموزشي مشكالت و ها نارسائي رفع و آموزشي كمك و آموزشي وسايل تهيه جهت ذيصالح هاي كميته و ها ونكميسي با همكاري و ارتباط.  
 درسي هاي برنامه نويس پيش تدوين و تهيه منظور به آنها بندي اولويت و صنايع آموزشي نيازهاي تعيين.  
 روستايي امورآموزش دفتر همكاري با اآنه نياز مورد آموزشي برنامه تهيه و كشور روستايي آموزشي نيازهاي بررسي.  
 مرتبط آموزشي و صنعتي مراكز ، موسسات ، مربيان ، صنوف ، ها اتحاديه ، دانشگاهها همكاري با درسي هاي برنامه تدوين و تنظيم .  
  -ذيربط آموزشي مراكز در آموزشي استانداردهاي از برداري بهره هاي روش و شيوه كنترل و نظارت.  

  :آموزشي ستانداردهايا تدوين مراحل
  سرزمين آمايش سطح در نيازسنجي : اول مرحله

 مشاغل شناسايي فرم طبق عناوين ارسال  
 تخصصي كميته توسط اوليه غربالگري   
 راهبردي هاي ،فناوري هنر و فرهنگ ، ،كشاورزي خدمات صنعت، درسي ريزي برنامه تخصصي گروه در درخواست تاييد و بررسي  

  ستاد نظارت با آموزشي تانداردهاياس تدوين :دوم مرحله
 مربوطه تخصصي هاي گروه توسط اعضا تاييد از پس تدوين تيم تشكيل و تدوين تيم اعضاي تخصصي رزومه بررسي  
 گيري گزارش و تخصصي كميته در آموزشي استاندارد محتواي گام به گام بررسي و تدوين تيم بر مستمر نظارت  
 تدوين تيم توسط مقرر زمان در تخصصي كميته به نآ ضمائم و استاندارد ارسال و تهيه   

  سازمان سايت در بارگذاري و نهايي بررسي : سوم مرحله
 تخصصي كميته به تاييد اعالم و درسي ريزي برنامه تخصصي گروه توسط نهايي بررسي  
 تخصصي كميته توسط استاندارد كد اختصاص  
 سايت روي بر بارگذاري و استاندارد كردن نهايي  

 آموزش ، شغل آموزش هاي بخش شامل سازمان سايت در موجود ، برداري بهره قابل استانداردهاي :سازمان سايت روي بر موجود داردهاياستان
 مي جسمي و ذهني معلولين ويژه آموزش ، نامه تفاهم قالب در آموزش ، راهبردي هاي فناوري آموزش روستايي، آموزش و صنايع در آموزش ، شايستگي

نيازسنجي  انجام با قديمي استانداردهاي و گردد مي تدوين جديد آموزشي استانداردهاي كار بازار نياز و استانداردنويسي روال طبق ساله ره و باشد
  بروزرساني مي گردند.

  
  
 و درج در سامانه الكترونيكي(پورتال) مربيبرنامه آموزشي و پيشنهاد برنامه فعاليت آموزشي  -2-5

 آموزش و نحوه ثبت دوره در پورتال پورتال جامع -5-1- 2
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 تهيه طرح درس براي دوره ها -2-6
  پداگوژي ، برنامه درسي و طرح درس -6-1- 2

  پداگوژي
تين است و در معنا به روشها و الدر اصل يك لغت  »پداگوژي«واژه  آمده است؛ تعليم علم تعليم و فن آموزگاري، روش معني به ها لغتنامه در پداگوژي
ن مورد استفاده مي گيرد. ليكن در حال حاضر هنگامي كه عبارت فوق مورد استفاده قرار مي گيرد، الق مي گردد كه براي تعليم و تربيت خردساالاط مقدماتي

  ردد:دوره پداگوژي در سازمان فني و حرفه اي به منظور ذيل برگزار مي گ.مراد و مقصود روشهاي آموزش و تربيت مربي به معناي عام آن مي باشد
  .شاغل مربيان براي مهارت ارتقا و بازآموزي هاي دوره و استخدام  تازه مربيان براي پداگوژي هاي دوره -  الف 
  .تقاضا حسب بر نهادها و سازمانها كاركنان و مربيان براي ويژه هاي دوره -  ب 

 مديريت آموزش، در گيري اندازه و ارزشيابي آموزشي، هاي رسانه و فناوري تدريس، فنون و روشها درسي، و آموزشي ريزي برنامه: شامل پداگوژي
  آموزشي مي شود.

  برنامه درسي
 مي مشخص و تعريف برنامه اين در آموزش براي نياز مورد وتجهيزات مطالب. كند مي تشريح را آموزشي اهداف به نيل وروشهاي محتوا درسي، برنامه
  . شود مي مشخص و تعيين برنامه ، در عملي و تئوري درس هر براي آموزشي تجهيزات و طالبم ، شده بندي زمان جدول ، الزم مدت مربيان،. شوند
  : درسي برنامه تنظيم و تهيه

 داده آموزش مختلف ساعات و هفته طي است قرار كه هايي برنامه ريز و مطالب آن در و شود مي استخراج آموزشي برنامه جدول از درسي برنامه جدول
 نام ، ساعت هر آموزشي موضوعات استراحت، ساعت آموزش، ساعات هفته، روزهاي: همچون مواردي درسي برنامه جدول در. شود مي مشخص شود
  .شود مي مشخص آموزش نياز مورد تجهيزات و آموزشي رشته بخش يا كارگاه نام آموزشي، مربي
  :درس طرح

 جلسه يك براي) آموزش و مهارت استاندارد اساس بر( آموزشي هدف چند يا يك به دنرسي براي پيش از مربي يك كه هايي برنامه و فعاليتها از اي مجموعه
  .نمايد مي تهيه
 پيش منطقي شيوه به و مشخص زمانهاي و مراحل در ديگري، از بعد يكي و ترتيب به را آموزش ضروري هاي فعاليت مربي كه شود مي موجب درس طرح
  .دهد قرار استفاده مورد آموزش بعدي مراحل رد تدريس براي را، آن از حاصل نتايج و ببرد

  :درس طرح از گيري بهره مزاياي از برخي
o به را آن جزئيات و تدريس مراحل تمام توانند نمي كه كار تازه مربيان در ويژه به نفس به اعتماد ايجاد و مثبت روحيه تقويت باعث درس طرح نگارش 

  .شود مي بسپارند خاطر
o مي كند ايجاد متعدد هاي ارزشيابي وسيله به را تدريس روشهاي در حقيقت فرصت ، درس طرح تدوين.  
o كند مي جلب مختلف، درسهاي براي ، تدريس مناسب فنون و روشها انتخاب به را مربي توجه ، درس طرح.  
o كند بيني پيش را تدريس احتمالي مشكالت تا داشت خواهد فرصت مربي ، درس طرح تهيه جريان در.  
o توانايي ايجاد و فراگيران توسط مفاهيم درك موجب كه كند اقدام اي گونه به تدريس مورد مطالب وتنظيم انتخاب در كه كند مي كمك بيمر به درس طرح 

  )آموزشي استاندارد براساس. ( شود آنها در
  :درس طرح تدوين مراحل

  آموزشي هاي هدف تعيين .1
  درس طرح تدوين چارچوب تعيين .2
  درس طرح در آنها بندي اولويت و درسي محتواي وتدوين تهيه .3
  تدريس مختلف تكنيكهاي بين از تدريس تكنيك انتخاب .4
 نياز مورد آموزشي مواد تعيين .5

وسايل كمك آموزشي و كاربرد هر  ساعت ، هر آموزشي موضوعات استراحت، ساعت آموزش، ساعات هفته، روزهاي:همچون مواردي درس طرح جدول در
  شود. مي مشخص آموزش نياز مورد تجهيزات و آموزشي رشته يا بخش هكارگا نام آموزشي، مربي يك، نام
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آموزش براي بهينه شرايط ايجاد و بهسازي در مشاركت فصل سوم:  
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 ثبت اطالعات تجهيزات و ملزومات موجود در سامانه مديريت تجهيزات-1- 3

 آموزشي كارگاههاي تجهيزات الكترونيكي مديريت سامانه-1-1- 3
  دفتر بهسازي و نظارت آموزشي :مجري گاهدست

 سازمان آموزشي كارگاههاي در موجود اطالعات تجهيزات ساماندهي و ثبت منظور به اي وحرفه فني آموزش سازمان تجهيزات مديريت و ساماندهي سيستم
 آموزشي اهداف براي ،بوده برخوردار بااليي قيمت از هك است نظر مورد تجهيزاتي ساماندهي تنها افزار نرم اين در .است شده اندازي راه اي حرفه و فني

...)  و صندلي و ميز مانند(  كالسي و اداري تجهيزات و مصرفي تجهيزات دسته در يا و بوده كمي برخوردار مادي ارزش از كه تجهيزاتي و ؛هستند ضروري
 آموزشي پرمخاطب استانداردهاي از مورد 200نزديك به  استاندارد تجهيزات ليست سيستم اين در. باشد نمي سيستم به آنها ورود به نيازي گيرند مي قرار

 افزار نرم اين در را خود نظر تحت كارگاه داخل تجهيزات اطالعات تا شده طراحي كارگاهها مسئول مربيان استفاده براي افزار نرم اين. است شده گنجانده
 شده وارد اطالعات. است شده گرفته نظر در خرابي اعالم و تجهيزات مشخصات ويرايش جديد، جهيزاتت درج همچون امكاناتي افزار نرم اين در. نمايند وارد

سامانه مديريت  .شد خواهد ثبت پورتال و داده پايگاه در استفاده مورد اطالعات عنوان به مركز رييس توسط تاييد و پورتال در بارگذاري از پس مربي توسط
مديريت تجهيزات كارگاه(مدير مركز و  >مديريت تجهيزات  >سامانه آموزش  >) www.portaltvto.comپورتال(سير: الكترونيكي تجهيزات از طريق م

  قابل دسترس مي باشد.مربيان) 

 به گاهكار هر مسئول مربي و مركز رئيس وظائف ذيل در قابل بهره برداري مي باشد. مربي كارگاه و مركز كارشناس مركز، رئيس: سطح سه در اين سامانه
  :است شده خالصه ذكر طور

 و افزار نرم راهنماي دانلود و مركز كارشناس يا مركز رئيس شناسه طريق از آموزش سامانه به ورود:اول گام:مركز كارشناس يا مركز رئيس وظائف
 مقرر و باشد مي وي تحويل كارگاه اموال كه اي مربي يعني)"كارگاه مسئول تعيين " عنوان طريق از( كارگاه مسئول مربي تعيين :دوم گام، آن دقيق مطالعه
  .نمايد تكميل را افزار نرم است

 مطالعه و »تجهيزات مديريت« لينك طريق از ورود سپس پورتال در مربي عبور كلمه و شناسه توسط پورتال به ورود:سوم گام :كارگاه مسئول مربي وظائف
  مربي توسط آنالين افزار نرم در كارگاه تجهيزات اطالعات درج و كارگاه تجهيزات مديريت بخش به ورود و راهنما

  مركز رئيس توسط آن تائيد و بررسي و مربيان توسط سيستم در شده وارد تجهيزات مالحظه: نهايي گام:مركز رئيس خاص وظائف
  
  پيشنهاد و استقرار تجهيزات در شرايط بهينه چيدمان كارگاه -1-2- 3
  
  

 با سالمت (جسمي و روحي) در محيط مهارت آموزي ايجاد شرايط ايمن و توام -2- 3

  كار در خصوص حفاظت و بهداشت كار قانون 91و  90، 85مواد  -2-1- 3
  مصوبه مجلس شوراي اسالمي :صادركننده دستگاه

 و)   فني  حفاظت  تامين  جهت(   فني  حفاظت  عالي  شوراي  طريق از  كه  هائي  دستورالعمل  رعايت كشور  مادي  منابع و  انساني  نيروي  صيانت  :براي 85  ماده
  كليه  براي شود، مي  تدوين)  كار محيط و كارگر و كار  بهداشت  تامين و  اي حرفه  بيماريهاي از  جلوگيري  جهت(  پزشكي  آموزش و درمان ، بهداشت  وزارت

 و  ايمني  اصول  رعايت  به  و مكلف  بوده  فصل  اين  مقررات  مشمول نيز  خانوادگي  رگاههايكا:  . تبصره است  الزامي  كارآموزان و  كارگران ، كارفرمايان كارگاهها،
  .ميباشد بهداشتكار

 با  همراه مورد  حسب را  وسايل مشخصات بايد كنند توليد يا وارد را  بهداشتي و  فردي  حفاظت  لوازم بخواهند  كه  حقوقي يا  حقيقي  اشخاص  كليه: 90  ماده
  اقدام  سايل و  اين  كردن وارد يا  ساخت  به تائيد از  پس و دارند  ارسال  پزشكي آموزش و  درمان  بهداشت  وزارت و  اجتماعي امور و كار  وزارت  به  آن  هاي نهنمو

  نمايند.
  سالمت و  حفاظت  تامين  براي  فني حفاظت   عالي  شوراي  صوباتم  اساس بر مكلفند  قانون  اين 85  ماده  موضوع  هاي واحد  كليه  مسئوالن و  كارفرمايان: 91  ماده

 در و بياموزند  آنان  به را الذكر فوق  وسايل كاربرد  چگونگي و  داده قرار  آنان اختيار در و  تهيه را  الزم  امكانات و  وسايل كار محيط در  كارگران  بهداشت و
اجراي  و  فردي  بهداشت و  حفاظتي  وسائل از  نگهداري و  استفاده  به  ملزم نيز مذكور افراد. نمايند  ظارتن  بهداشتي و  حفاظتي  مقررات  رعايت  خصوص

  ميباشند.  كارگاه  به مربوط  دستورالعملهاي 
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  وسايل حفاظت انفرادي نامه آيين -2-2- 3

  (وقت)فني وزارت كار و امور اجتماعي حفاظت عالي مصوبه شوراي :صادركننده دستگاه
  21/3/90تاريخ: 

  هدف و دامنه شمول 
ژي و به منظور تاميـن و ارتقاء سطح ايمني و حفاظت نـيروي كار و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور و در راستاي پيشرفت تكنولو

قانون جمهوري  85نامه به استناد ماده  قررات اين آيينسازي محيط كارگاهها و به منظور پيشگيري از حوادث منجر به صدمات جاني و خسارات مالي، م ايمن
  اسالمي ايران تدوين گرديده است.

  اين آيين نامه مشتمل بر چهار فصل به قرار ذيل است:
  فصل اول ـ تعاريف

در محل كار توسط فرد استفاده آور محيط كار و تقليل اثرات مخاطره آميز  اي است كه براي حذف تماس مستقيم با عوامل زيان وسيله حفاظت فردي: وسيله
  شود. مي

  عمومي مقررات ـ دوم فصل
  اختصاصي مقررات ـ سوم فصل
  مقررات ساير ـ چهارم فصل
 فني حفاظت عالي شوراي 13/10/1389 مورخ جلسه در ايران اسالمي جمهوري كار قانون 91 و 85 مواد اسـتناد به ماده 92 و فصل 4 بر مشتمل نامه آيين اين

 مصوب انفرادي حفاظت وسايل نامه آيين جايگزين مذكور نامه آيين.است رسيده اجتماعي امور و كار وزير تصويب به 21/3/1390 تاريخ در و تدوين
  .باشد مي فني حفاطت عالي شوراي 21/12/1340
  
  
  ها كارگاه در ايمني مسئول بكارگيري نامه آيين-2-3- 3

  تعاون، كار و رفاه اجتماعي فني وزارت حفاظت عالي شوراي :صادركننده دستگاه
  16/2/94 :تصويب تاريخ
 عالي شوراي 94/01/31 مورخ جلسه در ايران اسالمي جمهوري كار قانون 176 و 91،86،85  مواد استناد به تبصره 9 و ماده 9 بر مشتمل نامه آيين اين

  رسيد. اجتماعي ورفاه كار تعاون، وزير تصويب به 94/02/16 تاريخ در و تدوين فني حفاظت
 و ايمني زمينه در صالحيت واجد و شايسته بكارگيري افراد نمودن مند نظام و مشمول هاي دركارگاه ايمني سطح ارتقاي منظور به نامه آيين اين :هدف

  .است گرديده كشورتدوين مادي منابع و انساني نيروي از صيانت براي و كار از ناشي ازحوادث پيشگيري
 مي االجرا الزم قانون اين مشمول هاي كارگاه تمامي براي و تدوين ايران اسالمي كارجمهوري قانون 86 و 85 مواد استناد به مهنا آيين اين :شمول دامنه
  .باشد
 رب و كارگاه مخاطرات و شرايط به توجه با فني، حفاظت شورايعالي مصوب فني حفاظت و ايمني هاي نامه آيين اجراي منظور به است مكلف كارفرما :1ماده

  .نمايد بكارگيري ايمني مسئوالن/ مسئول عنوان به را اند شده صالحيت تاييد نامه آيين اين مطابق كه را ) ،افرادي1( شماره پيوست وظايف شرح اساس
 مي فعاليت ها كارگاه در ايمني كارشناس ايمني، هميار ايمني، رابط ناظرايمني، افسرايمني، فني، حفاظت مسئول :ازعناوين يكي با كه افرادي تمامي:تبصره

 محوله وظايف دار عهده كارگاه تاييديه،در اخذ از پس و بررسي كار بازرسي اداره توسط نامبردگان صالحيت است الزم و بوده نامه آيين اين نمايند،مشمول
  .گردند نامه آيين اين در مندرج
 شاغل،نوع كارگران تعداد كارگاه، وسعت مشمول،براساس هاي دركارگاه نيايم مسئوالن/مسئول حضور نحوه و جذب اولويت وتعيين گذاري سياست :2ماده

 كارگروهي توسط كه بود خواهد ضوابطي براساس گرديده، الزام مربوطه قانوني ومقررات ها نامه درآيين كه مواردي جز موجود،به ومخاطرات فعاليت
  .گرديد خواهد ابالغ كار بازرسي كل مدير توسط و تدوين كار بازرسي كل اداره و فني حفاظت عالي شوراي در كارفرما و كارگر نمايندگان از متشكل
استان  اجتماعي رفاه و تعاون، كار كل اداره توسط نامه، آيين اين )2شماره( پيوست جدول مطابق ايمني، مسئول براي صالحيت صدورتاييديه و احراز:3 ماده

  .شود مي انجام) كار بازرسي اداره(
  
  ي اوليه (اقدامات اوليه)كمكها -2-4- 3

  )First Aid & CPR(اصول كمكهاي اوليه 
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دن كمكهاي اوليه عبارتست از مراقبت هاي فوري پس از بروز حادثه به فرد آسيب ديده يا فردي كه دچار بيماري ناگهاني شده كه تا قبل از رسي
  سبب كاهش چشمگير مرگ و مير مي شود. و مراجعه به مركز درماني   پزشك

  يت صحنه ي آسيب: مدير

  است.   STOPيكي از بهترين روش هاي مديريت صحنه، استفاده از روش 

 STOP  ايست اولين اقدام،همان توقف چند لحظه اي عمليات است.

 Think  فكر كنيد سپس درباره ي شرايط بوجود آمده و ابعاد آن، خسارات و تلفات و .. فكر كنيد

 Observe مشاهده كنيد كنيد و موارد خطر آفرين را دريابيدنحوه ي كاهش آسيب عمليات را بررسي

  Planning  برنامه ريزي كنيد براي انجام عمليات برنامه ريزي كنيد و وسايل مورد نياز را مشخص كنيد

  هدف از كمكهاي اوليه : 

  رسيدن به مركز درماني  تا ربيما حال بهبود به كمك  شدت يافتن عارضه * از جلوگيري  * مصدوم داشتن نگه زنده و نجات  *

  

  مشاركت در جذب مناسب متقاضيان و مهارت آموزي ( مشاوره شغلي و آموزشي و آزمون هاي ورودي) -3- 3

  شغلي هدايت و مشاوره مديريت -3-1- 3
هوري ، مديريت بر اساس پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و تصويب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جم

تاسيس شد و متعاقب آن پس از انجام مطالعات و بررسيهاي كارشناسي مجموعه سياستها ، اهداف  1387مشاوره و هدايت آموزشي در سال 
                                             و خدمات راهنمايي و مشاوره شغلي در مراكز آموزش فني و حرفه اي تدوين گرديد.

شغلي است كه مي تواند در مراكز آموزش فني و حرفه اي اثرات -از سياستهاي فعال اشتغال بازار كار ارائه خدمات مشاوره آموزشييكي     
كار آفرينان و نيروهاي كارمي توانند از اين خدمات در جهت  .فراواني براي كارجويان و ارتقاء بهره وري شاغلين به همراه داشته باشد

برخورداري از مهارتهاي مورد نياز بازار كار بهره مند گردند و در اين صورت خدمات ارائه شده سازگاري بين مشاغل كارآفريني بهتر و 
شناسايي امكانات جامعه و نيز توجه به توانايي هاي افراد حائز اهميت است ، با استفاده از خدمات  .موجود و نيروي كار را تضمين مي كند

حرفه اي افراد به سوي يادگيري مهارتهايي ترغيب و تشويق مي گردند كه نياز بازار كار و جامعه را تامين و از راهنمايي و مشاوره شغلي و 
  .باشد سازگار آنها توانائيهاي و عالئق ،طرفي با خصوصيات رغبت 
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  اي حرفه و فني آموزش تدريس مناسب هاي روش گرفتن كار به -4-1
  
  )فروش - بازاريابي– توليد – آموزش(محور بازار آموزش الگوي -1-2- 4
  دفتر امور آموزش روستايي :مجري حدوا
 يك در را خدمات ارائه يا محصول فروش و بازاريابي توليد، نياز، فرآيند مورد حرفه مهارت آموزش با همزمان كارآموزان جديد، آموزشي الگوي اين در

 اخذ يا پشتيبان حمايت با يا تعاوني يا فردي به صورت بتوانند تا گيرند مي كار فرا بازار متخصصان و مربيان نظر زير شده سازي يا شبيه كارواقعي محيط
  .برآيند تحت پوشش يا مستقل خدماتي يا توليدي بنگاه يك مديريت عهده و از كرده پيدا را بازار كار به ورود توانايي تسهيالت

  اهداف:
  مقاومتي اقتصاد تمهيدات با دنش همگام •
  مهارتي هاي آموزش كارآيي و اثربخشي افزايش •
  كارآفريني توسعه پايدارو اشتغال ايجاد سازي زمينه •
  خانگي مشاغل توسعه و رشد •
  كار محيط واقعي با منطبق آموزش ارائه طريق از كارآموزان نفس به اعتماد افزايش •
  غيردولتي بخش مشاركت •

  ارمحورباز آموزش هاي ويژگي
  )دوره استمرار( آموزشي دوره هر در جديد كارآموز ورود •
  .گيرد مي فرا محور بازار دوره در را خدمات ارائه يا فروش محصول و بازاريابي - توليد–مهارت آموزش فرآيندهاي كليه كارآموز •
 بخش به...  تعاوني و يا پشتيبان طريق از يا مستقل بطور ،دولت حمايتي هاي با سياست فراگير مهارت؛ گواهينامه اخذ و تخصصي آموزش دوره اتمام از پس •

  .شوند مي متصل فروش و توليد
  اجرا محدوده

  )برداري بهره آستانه در يا برداري بهره به آماده و حال احداث در مراكز –اشتغالي خود مراكز( تجهيزات فاقد و سازماني چارت فاقد مراكز •
  كاري راندمان حداقل با بازار در آموزشي اشباع دوره بدليل آموزشي مطلوب وضعيت دفاق ولي تجهيزات داراي آموزشي كارگاه •
  رسمي مربي فاقد آموزشي كارگاه •
 از نيابت به بانكي تسهيالت ارائه و اقتصادي هاي بنگاه به ديده آموزش نيروي كار معرفي با كه تعطيلي آستانه در يا شده تعطيل توليدي هاي كارگاه يا بنگاه •

  . شده ياد صنايع صاحبان به تعاوني قالب ز دركارآمو
  اقتصادي هاي فعاليت براي توسعه صنايع صاحبان يا اقتصادي هاي بنگاه آزاد هاي ظرفيت از استفاده •
  محصوالت كشاورزي توليد و آموزش براي مستعد آموزشي مراكز باير هاي زمين •
  زيكارور دوره در دانشگاهي التحصيالن فارغ قراردادن پوشش تحت •
 اي حرفه و فني غيردولتي هاي آموزشگاه ظرفيت از استفاده •

  
  دستگاهها ساير با سازمان همكاري هاي نامه تفاهم -1-3- 4

 بـه  طـرفين  اجرايي مقامات توافق و طرفين هاي اراده همگرايي بيان براي سند نوع اين. است طرفين ميان چندجانبه يا دوجانبه توافق بيانگر نامه تفاهم تعريف:
 طرفين كه دارد كارايي مواردي در اغلب نامه تفاهم. رود مي كار به موارد ديگر و فني تجاري، فرهنگي، اقتصادي، مختلف هاي زمينه در همكاري افزايش ظورمن

 اند؛ رسانده امضا به كه را سندي دخواهن مي صرفاً و نمايند ايجاد آوري الزام حقوقي تعهد بتوانند كه نيستند موقعيتي در يا ندارند را حقوقي تعهدات ايجاد قصد
   .كند  مشخص را ديگر توافق يك اجراي نحوه ي يا باشد، آينده مذاكرات براي ريزي برنامه

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تالش نموده است از طريق تنظيم تفاهم نامه ها بـا سـاير دسـتگاههاي دولتـي، عمـومي و خصوصـي سـاز وكارهـاي        
استفاده از ظرفيت هاي مكاني و تجهيزاتي يكديگر ، و مولفه هاي مشاركت جويي و تقاضا محوري را محقق نمايد تا برنامه هاي آموزشي بـا  اجرائي، چگونگي 

ره اثربخشي و بهره وري باالتري همراه باشند و تمام بخش هاي اقتصادي از موضوع يكپارچه سازي آموزش و آزمون در سراسر كشـور بـيش از پـيش بهـ    
تعيـين اهـداف،    -3تدوين برنامه عمليـاتي اجرايـي،    -2تشكيل كارگروه تفاهم نامه ،  -1وند. گردش كار تهيه و تنظيم تفاهم نامه شامل مراحل ذيل است: مند ش

ئيديـه از طـرف   تادريافـت   -6ارسال پيش نويس تفاهم نامه به طـرف مقابـل،    -5برگزاري جلسه مشترك با طرف مقابل،  -4مدت زمان اجراو تعهدات طرفين، 
 مقابل؛ 

  برخي از تفاهم نامه منعقده سازمان با ساير دستگاهها بدين قرار است:
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 ي همكاري با كميته امداد امام خميني (ره) نامه تفاهم •

  ي همكاري با وزارت جهاد كشاورزي نامه تفاهم •
  ي همكاري با نظام مهندسي كشاورزي نامه تفاهم •
  ي همكاري با بنياد شهيد نامه تفاهم •
  تفاهم نامه با انستيتو ايز ايزان •
  تفاهم نامه همكاري با صنايع هوايي •
  تفاهم نامه سازمان با مركز ملي فرش ايران •
  تفاهم نامه سازمان با سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور •
  تفاهم نامه سازمان با وزارت دفاع جمهوري اسالمي ايران •
  تفاهم نامه سازمان با شركت توانير •
  سازمان با صنايع شير پگاه ايران تفاهم نامه •
  تفاهم نامه سازمان با سازمان بورس •
  تفاهم نامه با سازمان غله كشور (نان) •
  كننده فرش دستباف ايران اتحاديه تعاوني هاي توليدبا تفاهم نامه  •
  تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسي معدن •
  تفاهم نامه با شركت توانير •
  صنايع دستي كشوراتحاديه سراسري با تفاهم نامه  •
 گروه صنعتي ايران رادياتوربا تفاهم نامه  •

  تفاهم نامه با كانون سراسري انجمن هاي صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن •
  تفاهم نامه با خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان •
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت ملي نفت ايران  •
  و شركت ملي گاز ايرانسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  •
  تفاهم نامه همكاري آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و شركت بهينه سازي مصرف سوخت •
  تفاهم نامه با سازمان زندانها •
  تفاهم نامه با نيروهاي مسلح •
  
 اجراي سنجش هاي تكويني و پايان مشاركت در آزمون عملي پايان دوره مبتني بر ضوابط سنجش -4-2
  
  
  آزمون و ارزشيابي مهارت به تعاريف مربوط -2-1- 4
  

 به مهارت آزمون و كنند مي تعريف مختلف طرق به فردي هاي شايستگي و استعدادها اطالعات، توانايي، گيري واندازه سنجش را آزمون يا سنجش مهارت
 انجام آيد مي عمل به كارآموزان از كه) عملي و كتبي( اي رحلهم دو آزموني وسيله به آموزشي، دوره هر پايان در تواناييها، گيري اندازه و سنجش منظور
  گويند. مي آموزش ارزشيابي آزمون، به تر شفاف بيان در. شود مي ارايه مهارت گواهينامه و گرفته
 پاياني هاي آزمون در و دهنمو طي آموزشي استاندارد اساس بر كامل بصورت را آموزشي دوره كه آموزاني مهارت به :مهارت گواهينامه مزاياي و آزمون

  .شود مي اعطاء مهارت گواهينامه شوند، مي قبولي حدنصاب كسب به موفق شود، مي برگزار عملي و كتبي بصورت كه
  :مهارت گواهينامه مزاياي

  المللي بين اعتبار داراي -  1
  مختلف هاي بخش در اي حرفه صالحيت احراز منظور به اعتبار داراي -  2
  مشاغل بندي طبقه طرح مشمول هاي كارگاه در تجربي سنوات عنوان به آموزشي تساعا احتساب -  3
  كاردانش هاي رشته در ديپلم مدرك كسب منظور به پرورش و آموزش درسي واحدهاي برخي با تطبيق قابليت  - 4
  مربوطه ضوابط اساس بر ها بانك نزد كارآفريني و اشتغالي خود تسهيالت از برخورداري امكان -  5
  كسب پروانه صدور در اولويت -  6 

  :تعاريف
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 هاي مراحل آزمون محل، آن در بتوان نياز، مورد هاي ويژگي و امكانات به توجه با كه شود مي گفته محلي به ارزشيابي ي حوزه امتحاني: ي حوزه تعريف
  .كرد مديريت و اجرا را اي حرفه و فني آموزش عملي و كتبي
  است. آزمون برگزاري محل به نامه پاسخ و سؤال هاي بسته ارسال و ازيس آماده جهت مكاني آزمون: مخزن
  .شد خواهد تقسيم شود مي ناميده سالن يك قسمت هر كه قسمت چند به مركز ارزشيابي ي حوزه يسئر تشخيص به بنا آزموني ي حوزه آزمون:هر سالن

 به توجه با كتبي مرحله ي قبولشدگان از آن در و بوده آزموني هاي حرفه از يك هر با متناسب امكانات داراي كه است مكاني سنجش كارگاه سنجش: كارگاه
  :است زير انواع داراي سنجش كارگاه. شود مي گرفته عملي شده،آزمون اعالم زماني تقويم و كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان دستورالعملهاي

  .ها ستانشهر مراكز و كل ادارات در دولتي سنجش مراكز هاي كارگاه - 1
  .خصوصي بخش سنجش هاي كارگاه- 2
  .دارند نظر مورد ي حرفه در را، سازمان استانداردهاي با متناسب امكانات كه صنوف و صنايع هاي كارگاه - 3

. دارند ئوليتشده مس تعيين وظايف برابر در و داشته همكاري ها آزمون برگزاري در كه شود مي گفته افرادي به آزمون اجرايي عوامل اجرايي: عوامل
  .شد خواهد گفته تفصيل به وظايف شرح بخش در آنان مسئوليت

ي هماهنگ، دريافت نتايج آزمون هااعالم جهت دسترسي به سامانه اطالع رساني ارزشيابي مهارت  ،http://azmoon.portaltvto.comآزمون: پورتالآدرس 
  هماهنگ و... آزمون هاي جلسه به كارت ورود

  :مهارت نيكيگواهينامه الكترو
) 1( قبيل از ها گواهينامه انواع صدور فرآيند سازي آسان و مهارتي هاي آموزش مخاطبين به بهتر خدمات ارائه منظور به اي حرفه و فني آموزش سازمان

 بهره و روز فناوري از گيري هبهر با تا است نموده تالش اي؛ حرفه صالحيت گواهي) 3( و فني مهارت پروانه) 2( آموزشي، دوره پايان مهارت گواهينامه
 قرار به الكترونيك هاي گواهينامه مزاياي. دهد ارتقا مهارت الكترونيكي هاي گواهينامه به را مهارت سنتي هاي گواهينامه هوشمند، كارتهاي مزاياي از مندي
  :است ذيل

  .گواهينامه نگهداري و حمل سهولت. 1
  .رتكا يك در گواهينامه عنوان بيست ثبت امكان. 2
  .ها گواهينامه امنيت ارتقا. 3
  .متقاضي به گواهينامه تحويل و صدور سرعت افزايش. 4
  .گواهينامه اطالعات سريع رساني هنگام به امكان. 5
 تأمين مانساز ،پرورش آموزش وزارت قبيل از ها دستگاه ساير توسط گواهينامه استعالم جهت دستگاهي بين نگاري نامه قبيل از سنتي هاي فرآيند حذف. 6

  .غيره و اجتماعي
  .ها گواهينامه نگهداري ريسك كاهش. 7
  .كدشناسايي و ملي كد داشتن دست در با تنها ها گواهينامه استعالم دريافت امكان. 8
  
  شغلي صالحيت احراز ارزشيابي در قبولي شرايط -2-2- 4

  دفتر ارزشيابي مهارت :مجري دستگاه
 كار حين در كه گردد مي محسوب عملي آزمون از بخشي نيز اي مشاهده آزمون( باشد مي عملي آزمون و كتبي مونآز: شامل شغلي مهارتهاي ارزشيابي - 1

  .)گرفت خواهد قرار آزمونگر نظر ملحوظ
  .گردد مي تعيين صد تا صفر آن محدوده كه است نمره عملي و كتبي آزمون براي ارزشيابي معيار - 2 
 احتساب با شده كسب نمرات از تلفيقي كه باشد مي مهارتي استانداردهاي كليه براي% 75 عملي آزمون وزني يبضر و% 25 كتبي آزمون وزني ضريب - 3 

  .گردد مي درج داوطلب نامه گواهي در واحد نمره يك صورت به مذكور ضرايب
  :شغلي صالحيت احراز ارزشيابي در موفقيت شرط - 4 
  كتبي آزمون در 50 نمره حداقل كسب - 4- 1 
  عملي آزمون در 70 نمره حداقل سبك - 4- 2 
  :گردد مي محاسبه زير فرمول طريق از معدل كه وزني ميانگين اساس بر 70 معدل حداقل كسب - 4- 3 

  %70>معدل% = 75×  عملي نمره% + 25×  كتبي نمره
 باشد 50 از كمتر وي كتبي آزمون نمره هك فردي ديگر عبارت به. است الزامي شرط پيش عنوان به عملي آزمون به ورود براي 50 نمره كسب - 4- 3- 1 

  .نمايند شركت بعد نوبت آزمون در آزمون حق پرداخت با بايد و باشد مي علمي مردود
 عملي مجدد آزمون در بايد است 70 از كمتر آنها عملي نمره - 4- 3- 1 بند رعايت با كسانيكه و است الزامي عملي بخش در 70 حداقل نمره كسب - 4- 3- 2 

  .شوند مي شناخته قبول 70 حداقل معدل كسب و بيشتر و 70 نمره كسب صورت در كنند شركت
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  ادواري درآزمون نام ثبت شرايط -2-3- 4
  .آزمون حرفه با متناسب تحصيالت ميزان حداقل داشتن - 1

  .باشند مي فوق بند از مستثني پرورش و آموزش وزارت كاردانش شاخه متقاضيان:  تبصره
  .نيازدارند پيش كه هايي حرفه رعايت - 2
  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان مهارتي حرفه استاندارد با متناسب الزم جسمي توانايي از برخورداري - 3
  . تمام سال 15 سن حداقل - 4
  .خارجي اتباع براي معتبر اقامت مجوز بودن دارا - 5
  :وظيفه نظام مقررات - 6
  . تحصيلي معافيت و صلح زمان دائم معافيت ، دائم پزشكي ت،كفال معافيت كارت ، خدمت پايان كارت داشتن -  6- 1
  . علميه هاي حوزه طالب - 6- 2
  .سربازبودن صورت در وظيفه نظام مراجع نظر از مشموالن قانوني منع عدم - 6- 3
  : نام ثبت 
 نام ثبت سامانه به مراجعه با توانند مي متقاضيان شود، مي انجام الكترونيكي صورت به فقط ادواري آزمون در شركت متقاضيان نام ثبت: نام ثبت نحوه - 1

 سايرشرايط گرفتن بادرنظر و شغلي مهارت و تجارب اساس بر http://advari.irantvto.ir نشاني به كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان الكترونيكي
  .نمايند نام ثبت دفترچه، در مندرج
  :نام ثبت مراحل

 اعتباري خريد ازطريق )ريال 150000 و كشاورزي صنعت هاي و حرفه ريال 100000 خدماتي هاي حرفه براي 1394لتا سا( شده مشخص مبلغ پرداخت - 1
  .آزمون تشريفات حق بابت سامانه توسط

 به نسبت العاتاط صحت از اطمينان از پس و تكميل را نام ثبت دفترچه در نويس پيش فرم است الزم راهنما دفترچه مفاد دقيق مطالعه از پس متقاضيان - 2
  .نمايند اقدام ادواري هاي آزمون الكترونيكي نام ثبت سامانه در نام ثبت

 ادواري هاي آزمون الكترونيكي نام ثبت سامانه در ارسال براي را آن فايل و نموده اسكن ذيل مشخصات با را خود جديد عكس قطعه يك بايد داوطلب - 3
  .نمايد آماده
  .نمايد نام ثبت حرفه يك آزمون در شركت براي مرتبه دو فقط سال يك طول در تواند يم ادواري آزمون متقاضي: تذكر

 ادواري آزمونهاي الكترونيكي نام ثبت سامانه به بامراجعه توانند مي ومراحل آزمون ،شرايط ضوابط ساير درخصوص بيشر اطالعات كسب جهت متقاضيان
  .نمايند اقدام نامي ثبت دفترچه يهته يا با و http://advari.irantvto.ir:  نشانه به

  .اقدام  كرد http://www.tvtobook.irمي توان از طريق سايت اي حرفه و فني آموزش كتب آنالين خريد براي
  
  مسابقات آزاد مهارت -2-4- 4
  

  تعريف مسابقات آزاد مهارت
يي و كشف استعدادهاي برتر و نخبگان مهارتي مي شود و فرصتي را رقابت سالم ميان افراد ماهر كشور در زمينه مهارت فني و حرفه اي كه موجب شناسا

ي از اهداف جهت دستيابي به خالء موجود آموزشي، ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي و توانمنديهاي مهارتي در شاغلين بنگاههاي اقتصادي فراهم مي سازد. برخ
  مسابقات آزاد مهارت بدين قرار است:

 د ماهر و ايجاد فرصت مناسب براي شكوفايي مهارت ها.كشف استعدادهاي حرفه اي افرا  
 ترويج و ارتقاي فرهنگ مهارت آموزي  
 شناسايي نخبگان و استادكاران مهارتي  
 فراهم نمودن فرصت مناسب براي رقابت سالم ميان استادكاران مهارتي 

 معرفي آموزش هاي مهارتي و اهميت و نقش آن در توسعه اقتصاد به عموم مردم 

  و معرفي افراد ماهر و نخبه مهارتي به صنايع و بنگاههاي اقتصاديشناسايي  
  مراحل مسابقات

گزار خواهد مسابقات در دو مرحله استاني و كشوري برگزار مي شود.مرحله استاني؛ اجراي اين مرحله كه به صورت همزمان و هماهنگ در تمامي استانها بر
د تائيد دفتر مسابقات در ستاد سازمان اجرائي خواهد شد. مرحله كتبي اين مسابقات مطابق آزموهاي شد بر اساس آزمونهاي كتبي و پروژه هاي عملي مور

رحله ادواري و با ثبت نام در پورتال آزمون سازمان در زمانهاي تعيين شده از طرف دفتر سنجش و ارزشيابي مهارت برگزار مي شود. قبول شدگان م
  حرفه اي مورد تائيد اداره كل استانها قرار گيرند به مرحله كشوري راه خواهند يافت.استاني كه از نظر صالحيتهاي اخالقي و 
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  اداري مبتني بر شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط با كيفيت –رعايت ضوابط آموزشي  -4-3
  
  شناسنامه دوره هاي آموزشي –شيوه نامه بهبود مديريت فرآيند آموزش  -3-1- 4

  ت آموزشيدفتر بهسازي و نظار
 توان مي كه آموزشي نظام پيامدهاي و برونداد محصول، فرآيند، درونداد، درباره كيفي و كمي هاي داده از است اي مجموعه آموزشي مديريت اطالعات نظام
 نظام امور اداره به مربوط هاي گيري متصمي ودرنتيجه ارزيابي براي الزم اطالعات ها، داده تحليل با طوريكه به درآورد، نظم به مختلف هاي گونه به را ها آن

 هاي فعاليت شفافيت كه شود مي باعث آموزشي هاي سازمان و مراكز در آموزشي مديريت اطالعات نظام استقرار و طراحي. آورد فراهم را آموزشي
 تحقق منظور به آموزشي ارزيابي نظام زيربناي انعنو به آموزشي مديريت اطالعات نظام.يابد افزايش ها آن كارآيي براي الزم شرايط و شود بيشتر آموزشي

  :  شود مي مستقر و طراحي زير هاي هدف
  .آموزشي هاي فعاليت ارزيابي براي موردنياز اطالعات و ها داده عرضه) الف
  . ارزيابي و گوييپاسخ فرهنگ تقويت براي آموزشي مديريت اطالعات اشاعه و تحليل نگهداري، گردآوري، به مربوط هاي فعاليت هماهنگي) ب
  .ها آن عرضه تسهيل و گيري تصميم و ارزيابي براي آموزشي مركز و استان ستاد، در موجود اطالعات و ها داده از پيوسته هم به اي مجموعه ايجاد) ج
  .گيري تصميم وتسهيل آموزشي ارزيابي آنهابراي بموقع عرضه ازطريق آموزشي هاواطالعات داده كيفيت ارتقاي) د
 ها فعاليت بهبود و گيري تصميم ارزيابي، منظور به و شده شناسايي موجود اطالعات و ها داده آموزشي، مديريت اطالعات نظام وسيله به خالصه، رطو به

  .گيرد مي قرار استفاده مورد
  :اهداف - 
 شعبات، و) شده واگذار هاي كارگاه روزي، شبانه روزانه،(ثابت آموزشي درمراكز آموزشي هاي عملكرددوره وارزيابي نظارت درامر رويه ايجاد وحدت .1

 -3 آموزش - 2وپذيرش مشاوره - 1: شامل آموزشي هاي دوره  اصلي گانه سه فرآيندهاي عملكرد اطالعات مديريت سازي يكپارچه طريق از وزندان پادگان
  .آزمون

 نتايج براساس اصالحات وانجام ها آن ضعف و قوت نقاط شناسايي زشي،آمو هاي دوره كارآيي واقعي ميزان منظورتعيين به كافي اطالعات آوردن فراهم .2
  .اصلي گانه سه ازفرآيندهاي هريك تفكيك عملكردبه ازتحليل حاصل
  :است قرار بدين زندان و پادگان – شعبات و ثابت مراكز براي آموزشي دورة درشناسنامـة موجـود هاي فـرم عناوين

  زشـيآمو دورة شروع صورتجلسه -  الف فرم
  آموزشـي دورة اجراي زماني برنامة و  مشخصـات - 1  شمارة فرم
  ورودي آزمون نتايج و آموزشـي دوره متقاضيان فهرست  - 2  شمارة فرم
  وآزمون آموزشـي دوره در كننده شركت افراد مشخصات -  3 شمارة فرم
  كارآموزان آموزشـي بازديـد  - 4  شمارة فرم
  كار طمحي در كارآموزي - 5  شمارة فرم
  ) كارگاهي درون(  اي مرحله هاي آزمون نتايج - 6  شمارة فرم
  آمـوزش حيـن عملـي پـروژه اجـراي و طراحـي - 7  شمارة فرم
  نظران صاحب و متخصصين از شده استفاده آموزشي ساعت - 8  شمارة فرم
  كارآموزان از نظرسنجي نتايج - 9  شمارة فرم
  يانمرب غياب و حضور وضعيت - 10  شمارة فرم
  آموزشـي دورة ارزيابي نتايـج خالصه - 11  شمارة فرم
  آموزشي عوامل نظر طبق مستمر بهبود الزامات - 12  شمارة فرم

  
  )سازماني برون و درون(نظر صاحب استادان آموزشي ازتوان بهره گيري–شيوه نامه بهبود مديريت فرآيند آموزش -3-2- 4

 براي حرفه هر مجربين و متخصصين اساتيد، از دعوت سازمان، آموزشي هاي كارگاه در رخوت و تينواخ يك سكون، از جلوگيري راهكارهاي از يكي
 مطروحه مباحث دربارة تجربه و دانش لحاظ به  افراد صاحب نام از دعوت امكان ايجاد با دارد سعي طرح اين. مراكزاست آموزشي هاي كارگاه در حضور

 درسي برنامه آموزشي ساعات كل از درصد دو  ميزان به حداكثر را ها سرفصل از بخشي آموزش ،)كارورزي و عملي تئوري،( آموزشي در استانداردهاي
 به مذكور افراد توسط آموزش ارائه درزمان آموزشي، دوره مربيان/حضورمربي: نكته. نمايد واگذار ايشان به زير، اهداف به دستيابي براي ها، حرفه

    .است الزامي دركنارايشان هرطريق،
  : اهداف) الف
 مختلف مباحث در تجربه و علم كسب جهت آموزشي هاي حرفه نام صاحبين با كارآموزان و مربيان سازنده تعامل و ارتباط ايجاد .  
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 وآموزش تدريس هاي تكنيك همچنين و وحرف مشاغل تخصصي و دستاوردهاي فناوري باآخرين سازمان مربيان آشنايي.  
 دارند روزرساني به و بازنگري به نياز كه درسازمان استفاده مورد درسي هاي برنامه از هايي بخش شناسايي.  
 مناطق و مراكز درساير مربيان استاد از گيري بهره با سازمان ارزشمند انساني منابع تجربه و تخصص از بهينه استفاده براي ريزي برنامه.  
 ايشان انگيزشي عوامل منظور تقويت به و كارآفرين قموف ازافراد متبحر، كارآموزان توسط بافراگيري همزمان الگوگيري.  
 مرتبط صنعتي و تخصصي علمي، مجامع به برتر وكارآموزان مربيان سازمان، هاي آموزش معرفي جهت سازي زمينه.  
 سازمان موزشآ موضوع مهارتهاي با مرتبط دولتي غير و دولتي گوناگون هاي بخش از اي ومشاوره مديريتي و تخصصي مالي، هاي حمايت جلب.  
 نظر مورد حرفه كار بازار با كارآموزان شدن آشنا.  
  : اجرايي هاي شيوه)  ب
 كارگاهي بين(  مشترك بصورت حرفه چند يا رشته حرفه، يك اختصاصي فني و علمي موضوع با درمراكز آموزشي هاي كارگاه برگزاري (  
 اي وحرفه فني هاي آموزش بر موثر افزاري سخت و افزاري نرم هاي سيستم مورد در خاص آموزشي هاي دوره برگزاري   
 آموزشي دوره حين هاي پروژه ارزيابي و اجرا در آنها دانش بكارگيري مذكور و اساتيد توسط عملي پروژه و يا طراحي دهي ايده به كمك  
 آموزشي هاي كارگاه تدارك و تجهيز امر در مربوط اساتيد تجربيات و دانش از استفاده 

  
  درمحيط كار كارآموزي –نامه بهبود مديريت فرآيند آموزش شيوه  -3-3- 4

 بهتر چه هر ارتقاء بر گذار تاثير بسيار ابزارهاي از يكي تواند مي كارآموز، توسط واقعي كار شرايط بهتر درك و آشنايي منظور به كار محيط در كارآموزي
  .باشد ملي و انيسازم كالن اهداف به يابي دست درنتيجه و آموزي مهارت آموزش، كيفيت
  : اهداف

  .واقعي كار و كار با محيط وآشنائي تجربه كسب - 
  .كار به نسبت نگرش و بهبود روحي سالمتي ارتقاء و حفظ - 
  .كار بازار رويكرد با اي حرفه توانمنديهاي ارتقاء - 
  .مربوط حرفه واقعي كار محيط مشاهده با كارآموزان براي انگيزه ايجاد - 
  .كار بازار با آموزشي استانداردهاي كردن روزآمد و مهارتي هاي وزشآم نمودن هماهنگ - 

  :  اجرايي شيوة
 استاندارد موضوع عملي و تئوري دانش فراگيري ضمن مربيان/بامربي همراه كارآموزان درآن كه است آموزشي فعاليت كار؛ درمحيط كارآموزي درحقيقت
 اطالعات مباني مفهوم به: اصول–كامل اطالعات داشتن مفهوم به: شناسايي - مقدماتي اطالعات اشتند مفهوم به: آشنايي شامل( آموزشي كارگاه در مهارت
 ازهمان بخشي شامل كه را الزم هاي آموزش و يافته حضور...  و صنف صنعت، شامل كار واقعي درمحيط ،)كار انجام قدرت مفهوم به: توانايي - نظري

 كارآموزش واقعي درمحيط بايست مي كه كارگاه آموزشي و مهارت استاندارد از بخش آن تشخيص. ( گذراند مي را باشد مي آموزشي و مهارت استاندارد
  .)باشد مي مرتبط اقتصادي بنگاههاي و با هماهنگي نظر مربي شود بر اساس داده
 است، شده بيني پيش ها درآن كار محيطدر كارآموزي براي مشخص ساعت كه استانداردهايي به اختصاص صرفاً كار درمحيط كارآموزي اجراي ضمناً
  .باشد مي اجرا قابل مربوطه صنف و صنايع با هماهنگي و مربي باتشخيص وآموزشي مهارت استانداردهاي دركلية و نبوده
 تاييد و نظارت با توانند مي آموزان كار از تعدادي باشند داشته هايي كارمحدوديت درمحيط كارآموزي اجراي محل فضاي كه درصورتي ذكراست به الزم
  .بگذرانند را خود كارآموزي دوره مرتبط صنايع و بنگاهها در مربي

  : شود توجه ذيل نكات به طرح اين دراجراي
 از پيگيري با بايست مي ومربي مركز رئيس كار، محيط در كارآموزي فضاي محدوديت وضعت در كارآموزان توسط كار درمحيط كارآموزي انجام از قبل - 

 آموزشي كارگاه به مربوط درحرفه و نموده اخذ ازآنان را مركز به مربوط وفرم نموده تكميل را كار درمحيط كارآموزي نامه معرفي رآموز،كا طريق
  .نمايند مركزثبت

 فرم بايست مي مربوط حرفه آموزشي كارگاه مربيان /مربي الذكر، فوق كار در محيط كارآموزي هر دو روش به كار درمحيط كارآموزي انجام از پس - 
  .نمايند تكميل آموزشي را دوره شناسنامه 5 شمارة
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بازخوردنظارت ، تجزيه و تحليل و ارائه  - فصل پنجم  
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  خودارزيابي در زمينه همه فعاليت هاي و يا مبتني بر الگوهاي ابالغ شده -5-1
 
  سازمان دولتي مراكز) بندي رتبه( اعتبارسنجي -1-1- 5

  كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان دولتي مراكز اعتبارسنجي طرح ارزيابي عوامل
 كارشناسان و استاني مديران روساي مراكز، مربيان، از اعم اي حرفه و فني هاي آموزش امر در موثر عوامل كليه از نظر كسب و شده انجام هاي بررسي با

  گرديده است: تدوين و طراحي زير شرح به بخش رچها در اعتبارسنجي طرح ارزيابيعوامل  ارزشيابي، و مديريت حوزه
  آموزش - 1
  آموزشي - اجرايي مديريت - 2
  وري بهره - 3
  اماكن پشتيبان - 4

 نرم ،)مربي( انساني نيروي اعم از آموزي، مهارت سامانه هاي داده ارزشهاي كردن لحاظ با كارآموز به مربي از مهارت و دانش انتقال: معناي به آموزش
 اركان مديريت و سرپرستي: معناي به آموزشي –اجرايي مديريت )امكانات و تجهيزات و فضا( افزار سخت و) يادگيري – ياددهي راهبردهاي و محتوا( افزار

 مالي و انساني هاي سرمايه از اعم اختيار در منابع و مدير فردي هاي ارزش به نظر آموزش، بر سامانه مستقيم غير و مستقيم تاثيرگذار عوامل و آموزشي
 فراگيران و آموزي مهارت ماهيت تنوع به نگاه با آموزي مهارت اثربخشي و كارايي بررسي: معناي به وري مديريت بهره ساير كاركردهاي همچنين و مركز

 كه .گردد مي تدبير اداري،و  بهداشتي فرهنگي، رفاهي، هاي زمينه در آموزش سامانه پشتيباني راستاي در كه اقداماتي و امكانات: معناي به مهارت پشتيبان
 .دهد مي اختصاص خود به را نمره سهم كل از درصد 40 نهايتا كه است شده طراحي سوال 29 و نشانگر 28 مالك، 6 آموزش، عامل يعني اول عامل براي
 خود به را نمره كل سهم از ددرص 25 نهايتا كه است شده طراحي سوال 49 و نشانگر 28 مالك، 8 آموزشي، –اجرايي مديريت يعني دوم عامل براي

 خود به را نمره سهم كل از درصد 25 نهايتا كه است شده طراحي سوال 23 و نشانگر 22 مالك، 4 وري، بهره عامل يعني سوم عامل براي .دهد مي اختصاص
 نمره كل سهم از درصد 10 نهايتا كه است دهش طراحي سوال 15 و نشانگر 14 مالك، 4 نيز پشتيبان اماكن عامل يعني چهارم عامل براي دهد و مي اختصاص

  .دهد مي اختصاص خود به را
 و ها مالك نشانگرها، از يك هر مربوط به امتيازهاي نيز آن اساس بر و طراحي هايي پرسش شده طراحي نشانگرهاي سنجش براي شد اشاره كه همانگونه
 و باشد نظر مي مورد سوال مطلوب وضعيت با متناسب هايي جواب داراي سوال ره كه است شكلي به شده طراحي سواالت نحوه .اند آمده بدست عوامل
 نوع به بنا ها پرسش امتيازات. آيد مي پرسش بدست موضوع واقعي شرايط براساس پرسش به پاسخگويي از كه امتيازي از است عبارت پرسش يك امتياز
  :آيد مي زير بدست صورت دو به شود مي انتخاب مخاطب توسط كه هايي گويه يا و ها گزينه
  .آيد مي بدست ها گويه امتيازات مجموع از امتيازات اي، گويه هاي پرسش در –الف
(  5 تا) نامطلوب خيلي( 1 از شده نظر گرفته در طيف با متناسب كه آيد مي بدست آن، انتخاب به بنا گزينه يك از فقط امتيازات اي، گزينه هاي پرسش در –ب

 اختصاص 5 مطلوب خيلي و 4 مطلوب وضعيت ،3 مطلوب نسبتاً ،2 كمي نامطلوب وضعيت ،1 نامطلوب خيلي وضعيت براي شد خواهد تقسيم) مطلوب خيلي
  .شد خواهد داده
 مجموع از و مالك امتياز نشانگر، امتيازات هر مجموع از همچنين. شود مي حاصل نيز نشانگر امتياز نشانگر، هر مجموعه زير هاي پرسش امتيازات مجموع از

 روساي شامل طرح مخاطبان با متناسب پرسشنامه گروه 4 در قالب ها پرسش است توضيح به الزم. شد خواهد احصاء عامل، امتياز ها، مالك امتيازات
 اجرا آموزشي مراكز مهه دوم فاز در و آموزشي مركز 160 در اجرا اول فاز به توجه با و اند طراحي شده كارآموزان و مراكز كاركنان ساير مربيان، مراكز،
  .باشد آموزشي مراكز ارزيابي دروني براي مبنايي تا گرديد

  
 
  شكايات به رسيدگي و عملكرد ارزيابي شرح وظائف دفتر -1-2- 5

 بعد در ردعملك پذيرد. ارزيابي مي معين اي دوره طي عملكرد درباره قضاوت و گيري ارزش گيري، اندازه و سنجش به كه است فرآيندي عملكرد ارزيابي
 است. نظام عمليات و فعاليت بودن كارا ويژگي با ها برنامه و اهداف به دستيابي ميزان اثربخشي از فعاليتهاست. منظور اثربخشي مترادف معموالً سازماني
 علمكرد دهد. ارزيابي مي رارق سنجش مورد را امكانات و منابع از بهينه استفاده خصوص در مديريت تصميمات كارآيي ميزان واقع در عملكرد ارزيابي

 ويژگيهاي واجد خود كه شده تعيين پيش از شاخصهاي براساس آل ايده يا مطلوب وضع با موجود وضع مقايسه طريق از عملكرد گيري اندازه از عبارتست
  . باشد معين

  كشوري تخدما مديريت قانون 5 ماده مشمول هاي دستگاه عملكرد مديريت دفاتر سازماندهي ضوابط و وظايف
 خدمات مديريت قانون يازدهم فصل اساس بر  )كارمندان و مديران سازمان،: سطح سه بر مشتمل( دستگاه سطح در عملكرد مديريت جامع نظام استقرار 

  مربوط هاي العمل دستور و ها نامه آيين اجراي و كشوري
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 از استاني واحدهاي و وابسته هاي شركت و مؤسسات ، ها سازمان ستگاه،د ساالنه عملياتي هاي برنامه و راهبردي برنامه تدوين و تهيه در همكاري 
  .واحد مديريت اعمال طريق

 ،هاي شركت و مؤسسات ها، سازمان گرفتن نظر در با كارمندان و مديران سازمان، سطح در عملكرد ارزيابي نظام اجراي بر نظارت و پيگيري هماهنگي 
  .استاني واحدهاي و وابسته

 و وابسته شركتهاي و مؤسسات ها، سازمان دستگاه، عملكرد ارزيابي معيارهاي و اختصاصي هاي شاخص تدوين و تهيه منظور به الزم ريزي برنامه 
  .كارمندان و مديران سازمان، سطح سه در استاني واحدهاي

 به وري بهره و برنامه اهداف تحقق نميزا اعالم و اختصاصي و عمومي هاي شاخص ابعاد در دستگاه ارزيابي خود گزارش آوري جمع و مديريت 
  .ذيربط مراجع ساير و دستگاه مقام باالترين به منظم و اي دوره صورت

 واحدهاي و وابسته هاي شركت و مؤسسات ها، سازمان دستگاه ها، توسط عملكرد ارزيابي نتايج از استفاده براي الزم پيگيريهاي و تمهيدات انجام 
  .شود فراهم كارمندان و مديران سازمان، عملكرد بهبود و وري بهره ارتقاي زمينه موجود، مشكالت و موانع ضعف، اطنق رفع ضمن كه نحوي به استاني

 انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت در مستقر عملكرد مديريت جامع سامانه راستاي در دستگاه عملكرد مديريت نظام اجراي فرآيند نمودن مكانيزه 
 فراهم استاني واحدهاي و وابسته هاي شركت و مؤسسات ها، سازمان با دستگاه ستاد همزمان نظارت و ارتباط امكان: اوال كه نحوي به جمهور رييس
  .گردد فراهم دستگاه ستاد با جمهور رييس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت در مستقر سامانه همزمان نظارت و ارتباط امكان: ثانيا شود،

 آنها عملكرد ارزيابي در حاصله نتايج اعمال و شده انجام هاي بازرسي اساس بر كارمندان و مديران واحدها، عملكرد تحليل و تجزيه.  
 كميته دبيرخانه عنوان به مربوط امور انجام و كارمندان عملكرد ارزيابي كميته تشكيل.  

  است:گروه به شرح ذيل  3دفتر مديريت ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات داراي 
 ، سازمان سطح سه شامل وزارتخانه سطح در عملكرد مديريت جامع نظام استقرار برخي از وظائف اين گروه بدين شرح است:گروه ارزيابي عملكرد؛ 

 تكميل و عملكرد ارزيابي دستورالعملهاي كاركنان، اجراي ارزشيابي هاي برنامه اثربخشي و اجرايي مشكالت و موانع زمينه در كارمندان ، بررسي و مديريت
  .الزم مستندات تهيه و مربوطه فرمهاي
 در مندرج وظيفه ايفاي و كشور كل بازرسي سازمان با ارتباط برقراري برخي از وظائف اين گروه بدين شرح است:اداري؛  سالمت و بازرسي نظارت، گروه
 جمعي هاي رسانه و ها دستگاه نظرسنجي واحدهاي و اسالمي ايشور مجلس 90و 88 اصل كميسسيون كشور، كل بازرسي سازمان تشكيل قانون 12 ماده

 برنامه اهداف با كنندگان اقدام »عملكرد و عمل مطابقت «ميزان سنجش براي اجرائي و ستادي واحدهاي از موردي يا و اي دوره مستمر ، بازرسي مطبوعات و
  دستگاه ارزيابي مورد هاي شاخص و ضوابط و ها دستوالعمل ، ها

 و واحدها از مردم مكتوب و حضوري شكايات بررسي و برخي از وظائف اين گروه بدين شرح است: دريافت شكايات؛ به پاسخگوئي و مردمي رتباطا گروه
 و شاكي، بررسي به پاسخگويي منظور به نهائي نتيجه اخذ تا پيگيري و شكايت موضوع سقم يا صحت پيرامون تحقيق و وزارتخانه، بررسي كاركنان
  .شاكيان به پاسخ اعالم و رسيدگي نهاد قبيل از بازرسي و نظارت نهادهاي طرف از شده مطرح موارد زمينه در وئيپاسخگ

  
  پيگيري نتايج فعاليتهاي شخصي( درصد قبولي، ميزان اشتغال و ...) -5-2
  دولتي ثابت اي حرفه و فني آموزش مراكز رؤساي و كاركنان مربيان، كارانه دستورالعمل -2-1- 5
  

  دفتر بهسازي و نظارت آموزشي :مجري واحد
با تأكيد برارزيابي شاخص هاي كليدي عملكرد نيروي انساني » نظريه چند عاملي بهره وري« اين دستورالعمل ازطريق تعيين الگوئي ساده و روشن درقالب 

به گسترش عدالت در برخورداري مربيان، رؤسا و كاركنان مراكز آموزشي به نحوي طراحي و تدوين شده است كه عالوه بر ارتقاء كارآيي سازماني منجر 
  مراكز آموزشي ازمزاياي مادي و معنوي متناسب با سطح عملكرد آنان خواهد شد. 

  اهداف :
 اندازه گيري ميزان دستيابي به نتايج مورد انتظار به منظور تعيين اثر بخشي . •

 وزشي به ارائه كار بهتر.تقويت انگيزه و عالقه مربيان، رؤسا و كاركنان مراكز آم •

 ارتقاء كيفيت فرآيند مهارت آموزي. •

  بهبود مديريت و ارتقاء بهره وري مراكز آموزشي. •
  شاخص سنجش عملكرد مربيان :

  شاخص سنجش عملكرد آموزشي مربيان تركيبي از شاخصهاي اصلي ذيل مي باشد:
 : نرخ نگهداشت كارآموزان ثبت نام شده. 1  – 3

  وزان قبول شده درآزمون نهايي.: نرخ كارآم 2  –3
  براساس موارد مذكور ، شاخص ارزيابي عملكرد مربيان با روش ذيل محاسبه مي شود: 
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