
 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الگوهای برتر مشاورهجشنواره دستورالعمل برگزاری 

 

 

 معاونت آموزش
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 مقدمه :

اجتناب ناپذیر است و عمدتا انتخاب راه حلهای مناسب در زندگی  وبه راهنمایی و مشورت با دیگران در تصمیم گیری  افرادنیاز 

، ناشی از عدم داشتن اطالعات کافی در زمینه موضوع و انجام انتخابهای نادرست  یهاردر تصمیم گیشکست و  تموفقی عدم

 . حائز اهمیت فراوان است آموزشی از جمله مشاوره شغلی و های مختلف در زمینه مشاوره انجاملذا است. 

هموارتر نمودن مسیر انتخاب حرفه آموزشی توسط مهارت جویان ،  بر این اساس ارائه مشاوره آموزشی در مراکز سازمان، ضمن

لزوم ارائه مشاوره به کارآموزان در بدو ورود به مرکز،  بنابراینتاثیر مستقیمی بر آینده شغلی جویندگان کارخواهد داشت . 

مبین آن است که در حال حاضر  بررسیهای انجام شدهلکن  . ضرورت نیاز به یک مشاور در هر مرکز آموزشی را ایجاب می نماید

که از این تعداد تنها است مرکز کارشناس مشاوره پیش بینی شده  462تنها برای  ،مرکز دارای چارت سازمانی 613با وجود 

ارشناس در مراکز ایجاد شده است و کارشناسان مذکور عالوه بر امر مشاوره به کارآموزان ، موضوع رهگیری اشتغال پست ک 83

  مهارت آموختگان را نیز رصد می نمایند .

کارشناسان ات منطقه ای توسط ضمن ایجاد وحدت رویه در زمینه ساز و کار تجمیع اطالعبا این وجود تالش گردیده است تا 

گردآوری اطالعاتی مشتمل بر رسته های اولویت دار اشتغال زا حاصل از مطالعات طرح تکاپو، آمایش منطقه  از طریق ،مشاوره

 ، فرصت های شغلی ارائه شده از سوی صاحبان صنایع و مشاغلنیازهای جمع آوری شده از کاریابی ها ،ای و مزیت های نسبی 

از سوی  با احتساب مالحظات فردی و به تناسب ویژگیهای جسمی ، روحی و اخالقی فرد ، مناسب ترین دوره آموزشی و نیز

     .گرددشرکت در دوره آموزشی پیشنهاد ی به متقاض مشاور مرکز

به نظر می  ،است علی رغم اینکه دستورالعملها و بخشنامه های متعددی به منظور اصالح فرآیند مشاوره آموزشی صادر گردیده 

رسد این فرآیند بیشتر متاثر از توانمندیها و خالقیتهای مشاوران بوده است که در برخی موارد اقدام به اصالحات محدود و 

، لکن به روز رسانی و ارتقاء نظام مشاوره و هدایت شغلی و آموزشی رویکردی است که همواره از اولویت مقطعی آنها نموده اند

الگوهای برتر  جشنواره. از این رو اقدام به تدوین دستور العمل اجرائی ، بهسازی و هدایت شغلی بوده است های دفتر نظارت

و در نهایت مشاوران کلیه مراکز در این جشنواره شرکت نموده،  ،مشاوره در سال جاری نموده است تا در فضای رقابتی سالم

  برترین الگو و مدل مشاوره به انتخاب داوران تعیین و برای الگو برداری در اختیار تمام کارشناسان مشاور قرار گیرد . 

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
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 جشنواره اهداف -1ماده 

 مشاوران برتر مراکز و بهره گیری از توانمندی آنان در راستای ارایه الگوهای مشاوره به سایر مشاورین شناسایی  -

 تشکیل بانک اطالعاتی از برترین شیوه های ارائه مشاوره به مهارت جویان  -2

 فرهنگ سازی ، ارتقاء جایگاه مشاورین در مراکز و تاکید بر نقش مشاوره در جهت هدایت مهارت جویان  -3

 ه از ظرفیتهای موجودمنظور بهبود عملکرد با بهره گیری از توانائیهای فردی و استفاده در مشاوران ب ایجاد انگیزه -4 

 جذب و نگهداشت کارآموزان در مراکز آموزشیفرآیند کمک به بهبود  -5

 انتقال تجارب و مستندسازی رویه های موثر و خالقیت ها-6

 

 جشنوارهمعرفی  -2ماده 

شاوران برتر جشنواره ستانی و  م شاوره در دو مرحله ا سائی الگوهای برتر م شنا شی مراکز و  شاوران آموز با هدف رقابت میان م

شوری ساس  گردید وبرگزار خواهد  ک ستندات و اولویتهاییبر ا شتمل بر م صهایی م ضر نیز در حال که شاخ ابزار  عنوانه ب حا

صمیم گیری آنان درعمل برای کار مشاوران مراکز بوده و مالک  ستفاده هدایت مهارت جویان ت توسط ، قرار می گیرند  مورد ا

ستانی و کشوری  سطح ا شرکت کنندگان  مالکهئیت داوران در دو  از منابع  عمومی ابتدا یک آزمون .  قرار می گیردممیزی 

، خانواده مبتنی بر آموزه های اسصصالمی  ، تاب آوریویژه مشصصاوران اسصصالمی-از دیدگاه علمی  و تخصصصصصصی ال اخالف حرفه ای

شاوره،  ستورالعمل م شاورهد شغلی مفاهیم عملی و نظری در م سته هدایت  شرکت (و ب شاوران  با  صورت آنالین کلیه م مراکز ب

 :رقابت خواهند نمودشرح امتیازات ذیل با کلیه ی مشاوران مراکز مرحله ی استانی در برگزار خواهد شد. 

  امتیاز آزمون -1

 تجربه ی مشاوران  -2

 و کارگاه های مرتبط با مشاورهشرکت در دوره ها  -3

 گزارش عملکردها در طول سه سال اخیر -4

 تحصیلی مرتبط با رشته مشاوره  مدرک -5

 

و صورت گرفته  نهایی مستندات موارد یاد شده برای ستاد نیز ارسال می گردد و با نظارت و بررسی کارشناسان ستادی تایید

 برای مرحله ی کشوری معرفی می شوند: ،نفر که باالترین امتیاز را کسب کرده اند 15 کل کشور حدوداز 
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الف برای همه شرکت کنندگان ذیل، الموضوع  موضوعاتدر  عملی آزموناز بین برگزیدگان با شرکت دردر مرحله ی کشوری 

نفرات نهایی  مندرج در بند ج  با داوری هیئت داوران ذیلپژوهشی کنندگان الگو و طراحان برای تدوین ( یاریو ب و پ  اخت

 شوند:انتخاب می

 لف: ارایه ی عملی مصاحبه ی مشاوره ای خالقانه و ابتکاری خود ا

 شغلی همراه با نوآوری  –مشاوره و هدایت آموزشی ب: ارایه الگوی 

 : ارایه طرح پژوهشی مرتبط با مشاوره پ

در حد نصاب نفر دارندگان باالترین امتیاز  5 شاخصها و معیارهای سنجش تعیین شده ،با توجه به در این مرحله   

شاور شور به عنوان م شوند و  سطح ک شناخته می  شاوره ای بهترین برتر ملی  صاحبه ی م شده از  الگو و  م ارائه 

 .و در سایر مراکز سازمان قابل اجرا می گرددشده منتخب به رسمیت شناخته سوی مشاورین 

 اطالع رسانی -3ماده 

ستورالعمل،  ستانپس از ابالغ د سترده درکلیه ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای ا سانی گ ضمن اطالع ر سطح  ها موظفند 

بر این اساس  همت گمارند.مراکز مبنی بر برگزاری جشنواره استانی و ملی، نسبت به انجام اقدامات مورد انتظار در موعد مقرر 

ستض ستان  روری ا سبت به نظارت بر برگزاری کارگروه داوری ا ستان و انعکاس نتایج ن به کارگروه داوری جشنواره در سطح ا

 د.ملی اقدام نمای

 دامنه شمول ، شرایط ثبت نام و مدارک ثبت نام  -4ماده 

توانند در دارای پست مشاور بوده و یا با ابالغ در این سمت فعالیت می نمایند می سازمان کلیه افرادی که در مراکز آموزشی 

 . این رقابت شرکت نمایند

 ارکان جشنواره   -5ماده 

  :کارگروه داوری استانی ترکیب  -الف

ئیس اداره آموزش، پژوهش و ر پشتیبانی ، معاون آموزش ، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان، معاون اداری و

، استان نماینده روسای مراکز ، اداره کل شغلی -یکارشناس حوزه مشاوره وهدایت آموزشبرنامه ریزی استان، 

 مسئول حراست، مسئول روابط عمومی

 استانی :داوری کارگروه  وظایف -ب
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 مبنی بر برگزاری جشنوارهاستان اطالع رسانی گسترده در سطح مراکز  -

پیگیری انجام  و دسصصصتورالعمل به مراکز آموزشصصصیابالغ به موقع انجام اقدامات مورد انتظار در موعد مقرر مبنی بر  -

 در زمان مقرر.ها فعالیت 

همکاری با ستاد در اجرای دستورالعمل و ارسال به موقع مستندات اسامی معرفی شده ی استان برای تایید نهایی  -

 ستاد

  ملی:داوری  ترکیب هیئت -ج

و  آموزشی پیامد پایش و هدایت مشاوره،معاون ، دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلیمدیرکل معاون آموزش، 

 شغلی -کارشناس آزمون های تناسب آموزشی

 ملی : داوریهیئت  وظایف -د

   .برگزاری جشنواره و ابالغ دستورالعمل تدوین -

.تعیین زمان برگزاری جشنواره  -  

جشنواره . تقدیر از برگزیدگان خصوصتصمیم گیری در -  

جهت راه یافتن به آزمون ملی.انجام آزمون تئوری آنالین و هماهنگ و تعیین امتیازات برتر  -  

   .الگوی مشاوره برتر به کلیه مراکزو تسری تصمیم گیری درخصوص انتخاب  -

 .مشاوران برتر استانی و انتخاب مشاوران برتر ملی  یاربعملی  انجام آزمون -

 فرآیند اجرا:  – 6ماده 

 :برتر استان  مشاورانمراحل اجرایی انتخاب      

شرکت  متقاضیاز سوی مشاوران  تکمیل و ارسال فرم و به مراکز ادارات کل  از سوی اطالع رسانی گسترده -1

 سای مراکز ؤربه در آزمون 

 سراسری که بصورت آنالین توسط ستاد برنامه ریزی شده است.ن شرکت کلیه ی مشاوران در آزمو -2



 

6 
 

شده در ماده ی -3 شاخص های امتیازدهی عنوان  سی  شده در و  2برر ست 5تا  2ردیف قید   فرم امتیازات پیو

نمودن امتیاز کسب شده توسط مشاوران در آزمون در  اضافه، داوری استانهاتوسط کارگروه  این دستورالعمل،

نفر دارندگان  3م اعال و برای هر یک از مشصصصاوران 5تا  1و محاسصصصبه مجموع امتیازات ردیف های  1ردیف 

برای هر یک پیوست تکمیل و امضاء شده غ مشاوره و فرم حکم یا ابالبه ستاد و ارسال  حاصله باالترین امتیاز

 به دبیرخانه داوری ملی. مستندات  ه همراهباز ایشان، 

  منتخب استانی در آزمون نهایی عملی کنندگاناطالع رسانی شاخص ها و اطالعات مرحله دوم برای شرکت   -4

ستانها  و طرح و الگوارزیابی عملی نهایی برای برگزاری آزمون  -5 شاوره مهارت آموزی از نفرات برتر ا صاحبه م م

 از سوی کارگروه داوری ملی مشاور برتر ملی  5و انتخاب 

 .به کلیه مراکز سازمان و اعالم معرفی مشاورین برتر ملی سازمان و انتخاب الگوی مشاوره برتر  -6

  

 جشنواره  برگزاريزمان بندي  -7ماده 

به  8از زمان ابالغ دستورالعمل اجرایی جشنواره، توسط هیئت داوری ملی، مهلت اجرای گام هایی که در ماده 

 :تفصیل اشاره شده اند، بدین شرح است

 روز. 3گام های اول تا سوم، حداکثر  -1

 روز. 5گام های چهارم و پنجم : حداکثر  -2

 روز. 2گام ششم به صورت هماهنگ: حداکثر  -3

 روز. 2گام هفتم و هشتم: حداکثر  -4

 روز. 7گام نهم: حداکثر  -5

 .1400گام دهم: حداکثر تا ششم مرداد ماه  -6
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 گام هاي اجرایی جشنواره: -8ماده 

 الگوي برتر مشاورهفرایند انتخاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گام اول: اطالع رسانی به مشاوران مراکز آموزشی و ارسال فرم امتیازات به مراکز آموزشی

 گام دوم: تکمیل فرم امتیازات توسط کارشناسان مشاوره مراکز آموزشی و تحویل به همراه مستندات به رؤسای مراکز

مربوطه توسط رؤسای مراکز آموزشی، ویرایش امتیاز درصورت نیاز، تأیید و گام سوم: بررسی اولیه امتیازات و مستندات 

 ارسال به اداره کل

 
گام چهارم: بررسی فرم های ارسال شده به اداره کل، بر اساس مستندات و همچنین اطالعات موجود نزد کارشناس 

 مشاوره اداره کل، و طرح در کمیته داوری استانی

تا  2بررسی، در صورت نیاز اصالح و تأیید امتیازات توسط کمیته داوری استانی المربوط به امتیازات ردیف های گام پنجم: 

فرم پیوست( 5  

یو استان کمیته داوری ملیو ارسال نمرات نهایی به  دانش مشاوره برگزاری آزمون آنالینگام ششم:   

تعیین مجموع  در فرم امتیازات، از آزمون آنالین دانش مشاوره مشاوره استاندرج نمرات مکتسبه کارشناسان گام هفتم: 

نفر دارای باالترین امتیاز در مرحله استانی 3تعیین  فرم پیوست برای هر یک از مشاوران و 5تا  1امتیازات ردیف   

در قالب پست الکترونیک  به نفر برگزیده استانی  3گام هشتم: ارسال فرم امتیازات تکمیل شده و ابالغ یا حکم مشاوره 

 دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی

نفر دارندگان  15بین  ندات ارسالی و برگزاری آزمون به شیوه ای که متعاقبا اعالم خواهد شد، گام نهم: بررسی مست

در سطح کشور باالترین امتیاز  

نفر مشاوران برتر ملی و معرفی الگوی مشاوره ایشان جهت بهره مندی سایر  5تعیین و معرفی و تقدیر از  گام دهم:

مشاوره مراکز آموزشیکارشناسان   
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 پیوست

 شاخص هاي الگوي برترمشاورهبر اساس  استان ................................ فرم امتیازات مشاوران مراکز آموزشی

 اره تلفن همراه:نام و نام خانوادگی مشاور مرکز:                                          نام مرکز آموزشی:                               شم

عوامل  ردیف

 امتیازآور

امتیاز  امتیاز شاخص هاي امتیاز دهی

کسب 

 شده

سقف 

 امتیاز

 توضیحات

آزمون  1

 عمومی

اسالمی ویژه  –از دیدگاه علمی  اخالق حرفه ای

 مشاوران

آنالین هماهنگ در سامانه زمون آ 25  5

eskill   برگزار و نتایج آزمون در اختیار

ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای 

 استان ها و ستاد قرار خواهد گرفت.
  5 خانواده مبتنی بر آموزه های اسالمی تاب آوری

آزمون 

 اختصاصی

  5 مشاوره اجرایی دستورالعمل

  5 مشاوره مفاهیم عملی و نظری در

  5 بسته هدایت شغلی

        تجربه مرتبط  2

) بیش از سه 

 سال(

 شغلی-دایت آموزشیهمشاوره و  عالیتف

 براساس موارد مندرج در توضیحات 

1 

3 

5 

 سال 6تا  4 5 

 سال 9تا 7

 سال 12تا 10

شرکت در  3

دوره های 

 آموزشی

هر  دوره ها و کارگاه های مرتبط با مشاورهگذراندن 

ساعت 6

یک 

 امتیاز

 5  
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گزارش 

 عملکرد

سرعت  و دقت در درج عملکرد در سامانه 
ELCC 

2  10  

براساس نظر رییس مرکز و کارشناس 

 مشاوره اداره کل

 

مستندسازی فعالیت ها در جدول اکسل 

 مشخصات کارآموزان

2  

تدوین بسته کاربردی و به روزجهت استفاده در 

 مشاوره به مخاطبین

منظور مجموعه ای از اطالعات   1

برگرفته از طرح های پژوهشی از 

کاریابی  جمله طرح تکاپو، اطالعات

 های استان و شهرستان می باشد.

براساس نظر رییس مرکز و کارشناس   1 سرعت ، نظم و دقت

 مشاوره اداره کل

 
  1 انگیزه و خالقیت

  1 رضایت مراجعین و رییس مرکز

میزان عملکرد درج شده براساس اطالعات وارد 

 ELCCشده در سامانه 

درصد از  20برای پوشش بیش از    2

 10امتیاز و  2کل عملکرد استان 

 امتیاز منظور می شود. 1درصد 



 

9 
 

مدرک  5

تحصیلی 

 مرتبط

 کارشناسی

 ارشد

 دکتری

3 

4 

5 

 5  

 

6 

 

 

 

 

 

آزمون 

عملی 

 نهایی

 

 

ارایه ی عملی مصاحبه ی مشاوره ای خالقانه و 

 ابتکاری خود
مورد مصاحبه برای کلیه شرکت  50  25

 کنندگان الزامی است.

مستندات مرتبط با مصاحبه از قبیل 

روش شناسی، اسناد و جداول 

 مربوطه ارایه شود.

کیفیت محتوای معرفی و اطالع رسانی خدمات 

 آموزشی و فنی سازمان و مرکز آموزشی
5 

شغلی همراه  –ارایه الگوی مشاوره و هدایت آموزشی 

 با نوآوری
15   

   5 پژوهشی مرتبط با مشاورهارایه طرح 

پس از برگزاری آزمون  1امتیاز ردیف  100  امتیاز کل 

تئوری آنالین، به ستاد و ادارات کل 

در   5الی  2موارد اعالم خواهد شد. 

رئیس  مرحله ی اول فرآیند توسط

مشاور اداره کل ارزیابی  مرکز مربوطه و

 توسط کارگروه استانی تأیید         و 

عملی  بصورت آزمون  6ی شود. مورد م

 توسط ستاد صورت می گیرد.

 رییس مرکز نام و امضاءدر این مرکز بررسی شده و مورد تایید است.                                                                   5الی  2موارد 

 

 5الی  2ف هاي براي امتیازات درج شده در ردی تایید کارگروه استانی جشنواره

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان  1

  معاون اداری و پشتیبانی  2

  آموزش، پژوهش و برنامه ریزی معاون   3

  رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی   4

  شغلی -کارشناس حوزه مشاوره و هدایت آموزشی  5

  سای مراکز استانؤنماینده ر  6

  مسِئول روابط عمومی  7

  مسئول حراست  8

 


