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هماهنگي  ،مشتري مداري  ، ساماندهي ايجاد دوره ها؛ ماهه  18توسعه و بهبود طرح دستورالعمل هدف از 

استفاده  ،دوره ها برنامه ريزي بهتر  ،ه اي و آمايش سرزمين توجه به نيازهاي منطق ،بيشتر با بخش صنعت 

 ،نظارت مؤثر برحسن اجراي دوره ها  ،و كيفي دوره ها  ارزيابي كمي ،از نيروي انساني متخصص و باتجربه 

 ،اجراي دوره ها شناسايي نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهديدهاي  ،) مربيان(ارزيابي نيروي انساني 

آن به شرح ذيل كه ضوابط  نيروي انساني تربيت شده مي باشدو باال بردن كارايي و اثربخشي اعتباربخشي 

  : مي باشد

  ماهه 18تشكيل كارگروه استاني طرح ) الف

     ،توسعه و بهبود آموزش نيروي كار ماهر جهت نيل بهتعيين روش اجرا و نظارت مستمر  ،به منظور نيازسنجي 

كه از اين پس كارگروه استاني ناميده مي شود زير نظر مديركل  " استان ماهه 18رح كارگروه بهبود و توسعه ط "

  :استان با حضور اعضاي زير تشكيل مي شود

 )رئيس كميته(معاون آموزش استان 

 رئيس اداره آموزش استان 

 مجري طرح) يا رؤساي مراكز(رئيس مركز  

 ماهه استان 18مسئول طرح  

 )رد حرفه آموزشيحسب مو(دو نفر از مربيان خبره  

 

  تربيت نيروي كار ماهرايجاد دوره هاي ضوابط ) ب

 و امكان سنجي نيازسنجي  - 1

 اشتغال رويكردبازار كار با  نيازسنجي -1- 1

 :از جمله

  پژوهش هاي كاربردي موجود 

  اطالعات كسب شده از مراكز كاريابي استان  

 ...ادي و درخواست و اعالم نياز صنايع ؛ صنوف ؛ اتحاديه ها و بنگاههاي اقتص 
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 )فروش خدمات آموزشي(تقاضامحوري  -2- 1

o  آموزشي با افراد حقيقي يا حقوقي ، دولتي يا غيردولتيو يا قرارداد تفاهمنامه 

 
  

 تعيين روش اجراي دوره  -2

رياست محترم سازمان و با توجه به نتايج نظرسنجي از  17/3/89مورخه  8754/100مطابق نامه شماره 

روش اجراي دوره هاي   ،نقاط قوت و ضعف هر يك شيوه هاي اجرايي  استان هاي مجري طرح و تحليل

براساس تقاضاي ) پودماني(تربيت نيروي كار ماهر  با امكان ارائه به دو صورت پيوسته و ناپيوسته 

  .شرايط منطقه و نيازسنجي صورت گرفته توسط كارگروه استاني تعيين مي گردد ،بازاركار

در دستور ماهه پيوسته  18روز رساني استانداردهاي آموزش مهارت طرح الزم بذكر است بازنگري و به 

سايت سازمان  31/5/89كار دفتر طرح و برنامه هاي درسي قرار گرفته كه نسخه آن حداكثر تا تاريخ 

  . بارگذاري خواهد شد

 

 بررسي امكانات و منابع  - 3

تأييد نهايي دفتر بهسازي و نظارت پس از نيازسنجي و تعيين روش اجراي دوره توسط كارگروه استاني و 

تجهيز  ،اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اقدام به تأمين فضاي مورد نياز كارگاهي  ،آموزشي

 ،) مطابق ضوابط شيوه نامه استانداردسازي تجهيزات كارگاهي(فضاي كارگاه هاي تخصصي و جنبي 

و تأمين مواد مصرفي و ) دامه ذكر خواهد گرديدمطابق ضوابطي كه در ا(نيروي انساني مورد نياز  تأمين

توسط كارگروه   3و  2 ، 1نتيجه اقدامات انجام شده در فرم هاي شماره  .دابزار مورد نياز خواهد نمو

سپس نمايندگان دفتر . بهسازي و نظارت آموزشي ارسال مي گردداستاني تكميل شده و به دفتر 

كارگاه ايجاد شده به و همكاري در استانداردسازي ت بهسازي و نظارت آموزشي براي بررسي وضعي

  .استان عزيمت مي نمايند
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  ي دورهاجرا ضوابط) ب

همانطور كه اشاره شد اجراي دوره هاي تربيت نيروي كار ماهر به هر دو شيوه  :روش اجراي دوره 

     شرايط منطقه و نيازسنجي صورت گرفته ،براساس تقاضاي بازاركار )پودماني(پيوسته و ناپيوسته 

 .امكان پذير مي باشد

ً بصورت پيوسته يا ناپيوسته كامالدرخصوص روش اجراي دوره  ، بايد در زمان پذيرش انكارآموز -

  .دنتوجيه شو

 به هيچ وجه امكان پذير       ،از پيوسته به ناپيوسته و بالعكس تغيير روش اجرا پس از شروع دوره  -

  .باشدنمي 

در صورت تقاضاي كارآموزان به اخذ گواهينامه مهارت كارگر ) پودماني(روش ناپيوسته مراكز مجري -

 .ملزم به اجراي تمامي پودمان هاي يك استاندارد مهارت مي باشند ،ماهر 

توسط دفتر طرح و برنامه هاي درسي آماده استاندارد مهارت آموزشي هر دو روش پيوسته و ناپيوسته  -

  . روش اجراي انتخابي خود مي باشدبا و استان ملزم به تهيه و تنظيم امكانات الزم مطابق  شده

تأمين منابع آموزشي متناسب با استاندارد نيز در دستور كار دفتر طرح و برنامه هاي درسي قرار گرفته  -

جري طرح قرار ارت آموزشي در اختيار استانهاي مري و آماده سازي استانداردهاي مهكه پس از بازنگ

  .خواهد گرفت

 ،زبان تخصصي ،به جهت نياز به آشنايي كارآموزان طرح با ساير اطالعات جنبي از جمله كاربري رايانه  -

ضروريست برنامه ريزي مناسبي جهت بهره برداري كارآموزان از ... قوانين كار و  ،آموزش كسب و كار 

  .موارد فوق الذكر صورت گيرد

  

  :آموز در كارگاه به شرح ذيل مي باشدبرنامه حضور كار -

  )ساعت نهار و نماز 1 –ساعت آموزشي  8 ( 16:30لغايت  7:30از ساعت  :شنبه تا چهارشنبه

  :برنامه حضور مربي در كارگاه به شرح ذيل مي باشد -

  )ساعت نهار و نماز 1 –ساعت آموزشي  8( 17:30لغايت  7:30از ساعت : شنبه تا چهارشنبه

  )فعاليت در امور پشتيباني آموزش ( 13:30لغايت  7:30ساعت  از :پنجشنبه
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 ، در راستاي باال بردن سطح مهارت و توانايي و به منظور تشويق مربيان براي انجام كار پژوهشي -

كارآموزان در كارگاه حضور ندارند  بقيه ايام هفته 17:30لغايت  16:30بانضمام ساعات  روزهاي پنجشنبه

و  آماده سازي كارگاه و تحقيق و پژوهش ،بازبيني طرح درس ،شيابي كار كارآموزاناما مربي جهت ارز

 . در كارگاه حضور خواهد داشت ، ساير فعاليت هاي تعيين شده توسط كارگروه استاني

  

  
  :تخصصيكارگاه  شرايط مربيان 

مدرك 
 2و  1سابقه آموزش استاندارد مهارت درجه   سابقه آموزشي  تحصيلي

  ير شرايطسا  حرفه مرتبط

گذراندن دوره هاي   دوره از هريك از درجات استاندارد مهارت 4  سال 5  ليسانس
آموزشي مرتبط با حرفه 

 دوره از هريك از درجات استاندارد مهارت8 سال15  فوق ديپلم  مورد نظر

  .خواهد گرفت با تأييد كارگروه استاني صورتدر مورد مربيان كارگاههاي جنبي نيز مشخصات : تذكر           

  

  ي دورهارزيابي و نظارت بر اجرا) ج

كارشناسان دفتر بهسازي و  ، آموزشي تربيت نيروي كار ماهربه منظور ارزيابي و نظارت بر اجراي دوره هاي 
   .به ارزيابي دوره ها اقدام مي نمايند ،براساس فرم هاي ذيل نظارت آموزشي در بازه هاي زماني سه ماهه

هر دوره پس از اتمام دوره موارد عنوان شده در فرم هاي ذيل آمار قبول شدگان و اشتغال عالوه بر : 1تذكر
  .استخراج و جهت بررسي به دفتر بهسازي و نظارت آموزشي ارسال مي گردد) پيوسته و ناپيوسته(

  .مي استماهه نيز مطابق با ساير دوره ها الزا 18تكميل شناسنامه دوره آموزشي براي دوره هاي طرح : 2تذكر

 



تاريخ بازديد: نام حرفه: شهر: استان:

نام كارگاههاي جنبي: نام كارگاه تخصصي:

نام مربيان كارگاههاي جنبي: نام مربيان كارگاه تخصصي:

***درصد 
نگهداشت

**درصد 
جذب

ناپيوسته روش اجرا: پيوسته 

تعداد كارآموز درزمان  
بازديد

تعداد معرفي شدگان به  
آزمون (نفر)

جذب و نگهداشت الف-
تعداد ثبت نام شدگان  

قطعي (نفر)

فرم ارزيابي كارگاههاي 18 ماهه

* ظرفيت اسمي كارگاه  
(نفر)

دالئل جذب نامناسب / ترك دوره از سوي كارآموزان:

ضعيف متوسط خوب عالي

كسري تجهيزات:

   * ظرفيت اسمي كارگاه تابعي از فضاي كارگاهي و تعداد تجهيزات اصلي آن حرفه مي باشد.       

7- وضعيت حفاظت و ايمني تجهيزات

5- نحوه نگهداري و سرويس تجهيزات

6- ميزان استفاده از مواد مصرفي با توجه به استاندارد

ب- تجهيزات’ ابزار و مواد مصرفي

1- ميزان تطابق تجهيزات و ابزار با استاندارد مهارت حرفه

2- ميزان آشنايي مربيان كارگاه با تجهيزات و ابزار

3- نحوه استقرار تجهيزات با توجه به لي آت كارگاه

جمع امتياز:

   ** درصد جذب = تعداد ثبت نام شدگان قطعي (نفر) ÷ ظرفيت اسمي كارگاه (نفر)

   *** درصد نگهداشت = تعداد معرفي شدگان به آزمون ÷ تعداد ثبت نام شدگان قطعي

4- ميزان استفاده از تجهيزات در آموزش

جمع امتياز:



ضعيف متوسط خوب عالي

ضعيف متوسط خوب عالي

جمع امتياز:

طرح درس -1
تطابق آموزش با استاندارد مهارت -2

آموزشي منابع -3

سيستم تهويه -5
وسايل كمك آموزشي -6

ايمني كارگاه -7
لباس كار كارآموزان -8

كمبودهاي موجود:

د- نحوه آموزش

نظافت و زيبا سازي -2
روشنايي -3

سرمايش و گرمايش -4

ج- امكانات و تمهيدات

فضاي كارگاهي -1

پروژه محور نمودن آموزش -12
تكميل شناسنامه دوره آموزشي -13

انجام آزمون مياندوره اي -7

كالسهاي فوق برنامه -9

نقاط ضعف و قوت:

ابتكار و خالقيت -8

نوع استخدامسابقه آموزش در طرحرشته تحصيليميزان تحصيالت

استفقاده از اساتيد صاحب نظر برون سازماني -10
انجام كارآموزي در محيط كار -11

جمع امتياز:

نام و نام خانوادگي
ه- مشخصات مربيان

بازديد آموزشي -6

منابع آموزشي 3
(با توجه به تاريخ شروع دوره) آشنايي كارآموزان با تجهيزات و ابزار -4

استفاده از وسايل كمك آموزشي -5



دوره هاي آموزشي گذراندهنام و نام خانوادگي
و-آموزش مربيان

نقطه نظرات و پيشنهادات مربيان

حداكثر امتيازامتيازعنوان

نقطه نظرات و پيشنهادات كارشناس ارزياب

نحوه امتيازدهي

نقطه نظرات و پيشنهادات رئيس مركز

جذب: 100
ضعيف: 0 متوسط: 3 خوب: 7 عالي: 10 بندهاي ب- ج- د:

1 امتياز  هر 10 ساعت دوره آموزشي طي شده دوره هاي آموزشي گذرانده
280
20

100نحوه محاسبه: جذب + نگهداشت/2نگهداشت:100 بند الف:


