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مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استانها

     با سالم و احترام 

     به استحضار می رساند این دفتر درنظر دارد پس از گذشت حدود ٤ سال از اجرای طرح مهارت آموزی 

در محیط کارواقعی، با همکاری ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، نسبت به رهگیری وضعیت 

اشتغال مهارت آموختگان این طرح به تفکیک قبول شدگان در آزمون و مهارت آموختگان فاقد گواهینامه 

مهارت، اقدام نماید.

   دستاوردهای این بررسی افق روشن تری را برای تحلیل وضعیت موجود و اصالح رویکرد و              

جهت گیری های اجرای طرح در سطح ملی، استان و شهرستان، ارائه می نماید. 

     بدین منظور به پیوست جداول تنظیم شده جهت ثبت نتایج رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در   

بازه های زمانی ٦ ماهه اول و دوم سال ٩٨ و ٦ ماهه اول و دوم سال ٩٩ به حضورتان ایفاد می گردد. 

همچنین اطالعات مهارت آموختگان در محیط واقعی کار، به تفکیک تاریخ شرکت در آزمون، در دو شیت 

مربوط به سال های ٩٨ و ٩٩ به پیوست می باشد. 

    الزم است مراکز آموزشی تابعه نسبت به رهگیری اشتغال افراد، بر اساس جداول عملکرد پیوست اقدام 

نموده و در فرایند کار و تکمیل جداول به نکات ذیل توجه نمایند:

فایل های اکسل ارسالی از استان ها شامل ٤ فایل مربوط به دوره های آموزشی پایان یافته و منجر به  -١

آزمون تئوری و عملی در هر یک از دوره های زمانی شش ماهه فوق الذکر، و هر فایل شامل ٣ شیت، 

حاصل از جمع بندی نتایج دریافت شده از مراکز آموزشی استان می باشد.

جمع کل رهگیری شدگان برای هر کدام از شیت های دوم و سوم، حداقل٧٠ درصد مجموع جامعه  -٢

هدف (قبول شدگان نهایی در بازه زمانی شش ماهه و یا مهارت آموختگان فاقد گواهینامه در شش 

ماهه مذکور) باشد. الزم به ذکر است جداول، فاقد ستون نامشخص هستند و لذا رسیدن به آمار ٧٠ 

درصدی برای تماس های رهگیری پاسخ داده شده مدنظر می باشد.
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منظور از مهارت آموختگان فاقد گواهینامه در شیت سوم، افرادی هستند که پس از شرکت در دوره، به  -٣

هر دلیل به آزمون معرفی نشده ، یا در آزمون شرکت نکرده، و یا شرکت کرده و قبول نشده اند.

در شیت اول، با نام مستند رهگیری محیط کار واقعی، پس از درج مشخصات خواسته شده در جدول از  -٤

مهارت آموختگان، پاسخ های دریافتی طی تماس تلفنی با افراد مذکور،  با درج عالمت ذیل موارد 

مربوطه، مشخص شوند. دقت نمائید که مشابه فعالیت رهگیری معمول در مراکز آموزشی ثابت، برای 

هر رهگیری شونده، در صورت شاغل بودن فقط یکی از موارد تعیین شده ذیل بخش اشتغال 

یافتگان یا قبال شاغل، و برای کارجویان یا غیر کارجویان، فقط یکی از بخش های ذیل بخش 

های مربوطه، تعیین و عالمت زده می شود. ستون قبال شاغل، برای آن دسته از مهارت آموختگان 

در محیط کار واقعی عالمت زده می شود، که قبل از مهارت آموزی شاغل بوده و تا زمان رهگیری 

اشتغال، هنوز در همان شغل باقی مانده اند.

جمع بندی نتایج رهگیری در دو شیت مجزا ( شیت دوم و سوم) برای مهارت آموختگان قبول شده  -٥

نهایی و مهارت آموختگانی که موفق به قبولی در آزمون نشده اند، فقط با درج مجموع نتایج به 

دست آمده ، و به تفکیک حرفه (نام استاندارد آموزشی) وارد شود.

٦- کارشناسان مشاوره محترم ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، نتایج رهگیری اشتغال صورت 

گرفته توسط مراکز آموزشی را، با برقراری تماس تلفنی با حداقل سه نفر از مهارت آموختگان رهگیری 

شده توسط هر یک از مراکز مجری،  راستی آزمایی نموده و درصورت وجود مغایرت، تکرار و اصالح 

فرایند را از مراکز آموزشی پیگیری نمایند.

     خواهشمند است دستور فرمائید جمع بندی نتیجه رهگیری اشتغال، طی ٤ فایل به تفکیک مقاطع 

زمانی ٦ ماهه ی فوق الذکر، حداکثر تا تاریخ ١٤٠٠/٩/١١ به آدرس پست الکترونیکی معاونت مشاوره این 

دفتر  moshavereh.tvto@gmail.com و در قالب فایل اکسل ارسال گردد.
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