
 

 

  به نام خدا

  تشكل مربيان
  مقدمه:

نقش اصلي را در فرآيند مربيان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه با تالش و فعاليت در مراكز آموزشي 
در مي توانند آموزش فني و حرفه اي و انتقال دانش و مهارت به متقاضيان و تالشگران عرصه كار و اشتغال برعهده دارند 

بنگاههاي اقتصادي در بخش هاي ابتكار و خالقيت جامعه نقش موثر ايفا نموده و قوه روند توسعه اشتغال و رشد اقتصادي 
  صنعت، خدمات، كشاورزي، فرهنگ و هنر باشند. 

تامين اعتبار  ،تهيه منابع آموزشي آموزشي،-مهارتيمسئوليت برنامه ريزي درسي، تدوين استانداردهاي  ازآنجايي كه
تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي، تهيه چيدمان تجهيزات، برنامه ريزي آموزشي ورسيدگي به مسائل حقوقي اداري و 

رابطه نظامداري براي تشكل هاي مربيان باهدف ايجاد سازمان مي باشد،  دفاتر ستاديبرعهده فرهنگي مربيان.... 
  .دوفراهم شبه شكل سازمان يافته ، يستاد دفاترادل نظر بين مربيان و بهمفكري و ت

  ضرورت:
تحقيقات بسياري تائيد مي كند كه فرآيند و برنامه هاي آموزشي خاصي مي تواند با تغيير بينش و فرهنگ افراد 

رسند  و تجهيز آنها به دانش و مهارت هاي خاص، راهي را كه آنها احتماالً با سعي و خطا و گذشت زمان طوالني به آن مي
درمسير كوتاه نموده و به سرعت منجر به كارآيي و اثربخشي تصميمات و سياست گذاري هاي سازمان گردد. بسيار 

و نشات گرفته از  بي نقصاري هاي گذ تصميم گيري ها و سياستنياز به فعاليت سازمان شرايطي حاكم مي گردد كه 
الزم به دليل نقش و جايگاه ويژه مربيان كه از اركان اصلي سازمان مي باشند، نظرات تخصصي و كارشناسي مي گردد. 

است ساز و كار مناسبي جهت بهره گيري از ظرفيتها، پتانسيل و توانايي هاي اين گروه فراهم سازيم. ازسويي چون 
د عظيمي از خانواده بزرگ سازمان همواره درصدد رشد و تعالي مجموعه همكاران تحت امر مي باشد، و از آنجايي كه درص

سازمان را گروه مربيان(بصورت رسمي، پيماني و يا حق التدريس) تشكيل داده و در حال خدمت رساني مي باشند، توجه 
  سازمان به صورت ويژه به اين بخش امري ضروري به نظر مي رسد.

و شوراي تخصصي نمونه اي از  ، انجمنهاپژوهشي-تشكيل كارگروههاي تخصصي و تشكل ها در قالب گروههاي آموزشي
سازمانهاي غير رسمي موثر در كمك به اهداف سازماني مي باشد. ارتباط و انسجام در عناصر يك مجموعه آموزشي ارتقاء 

  بهره وري در روند فعاليتها را به دنبال دارد و ميتوان تعالي فرد و سازمان را تواما شاهد بود.
  اهداف:

 ش، مهارت منابع انساني سازمان بويژه مربيان.ارتقاي سطح دانش، بينش، نگر -1

 تقويت روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت مربيان. -2

 بررسي مسائل و مشكالت (آموزشي،  صنفي و ...) مربيان و ارائه راه حل هاي بهبود وضعيت و عوامل موثر در فرايند آموزش. -3

منظور تبادل نظر، هم آموزي، بررسي مسايل و مشكالت و ارايه بسترسازي براي سازماندهي ارتباطات بين مربيان رشته ها، به  -4
  راه حلهاي بهبود عوامل آموزشي.



 

 

 حفظ و صيانت از ارزشهاي شغلي و فرهنگي مربيگري - 5

توسعه روحيه همكاري و مشاركت در برگزاري همايشها و برنامه هاي مختلف سازمان به منظور تقويت بنيه علمي، فرهنگي و  -6
 مراكز و هم آموزي ايشاناجتماعي مربيان 

ساماندهي رابطه بين مربيان و كارشناسان پژوهشي، آموزشي و ارزشيابي سازمان به منظور مشاركت دادن مربيان درتدوين  -7
  مدارك آموزشي، آموزش هاي ضمن خدمت، اجراي آزمايشي دوره ها و.....

 توسعه روحيه تحقيق، پژوهش و گسترش ابعاد مختلف اخالق حرفه اي -8

 اط موثر مراكز آموزشي با دستگاهها و موسسات برون سازماني در راستاي همگرايي دانش مهارتي با تغييرات تكنولوژيارتب -9

 اري هاذگ بسترسازي مناسب در بهره گيري از پيشنهادات موثر و مفيد مربيان در تصميم گيري ها و سياست - 10

 صالحيت حرفه اي مهارت آموختگان نييعز، ارزشيابي و تساماندهي مطلوب درنحوه تهيه منابع و محتواي آموزشي مورد نيا -11

 شناسايي نخبگان در فناوريهاي نوين و راهبردي توسط مربيان  -12

  تعاريف:
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان:

  به اداره كل آموزش فني و حرفه اي در سطح استانها اطالق مي گردد. ادارات كل:
عالوه بر مديريت آموزشي در واحد آموزشي كه عهده دار ارائه آموزشهاي مهارتي در كشور مي باشند و  :آموزشيمركز

آموزش درصنايع، پادگان، زندان، ، و عشايري شعب شهري و روستايي تابعه ازجمله؛بخش هاي  كارگاهها ي مركز، داراي
  و ... مي باشد.جوار دانشگاه 

  سسات كارآموزي آزاد كه با مجوز سازمان عهده دار ارائه آموزشهاي مهارتي مي باشند.ؤم آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد:
احراز صالحيت  مربوطه تجربي و تخصصي خود و به موجب قوانين و ضوابط ،فردي كه براساس شايستگي هاي علمي مربي:
  آموزشي دارند.فعاليت درماه درمراكز، ساعت  60و حداقل  و يا داراي كارت مربيگري مي باشد نموده

مجوزي كه سازمان پس از احراز صالحيت هاي فردي و علمي و تخصصي به افراد داوطلب اعطا نموده و  كارت مربيگري:
  ايشان مجاز به ارائه آموزش هاي مهارتي مي باشند.
درسي فعاليت مجموعه اي از مربيان يك استان كه در يك گروه  :شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. استان

  داشته و در امور آموزشي، پژوهشي و تخصصي مشاركت دارند.
مجموعه اي از مربيان منتخب استان كه در يك گروه درسي فعاليت  شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. سازمان:

  داشته و در امور آموزشي، پژوهشي و تخصصي مشاركت دارند.
اداري و فرهنگي  –كه در امور آموزشي  يك مركز كليه مربيان اداري و فرهنگي: –آموزشي انجمن مربيان مركز درامور 

  .فعاليت دارند
مراكز آموزشي كه در انجمن مربيان منتخب گروهي از مربيان  اداري و فرهنگي: –انجمن مربيان اداره كل درامور آموزشي 

  دارند.فعاليت  استان اداري و فرهنگي –امور آموزشي 
گروهي از مربيان منتخب انجمن مربيان استانها كه در امور  اداري و فرهنگي: –مربيان سازمان درامور آموزشي  انجمن

  اداري و فرهنگي سازمان فعاليت دارند. –آموزشي 
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اداري و فرهنگي–



 

 

شورا از بين  مربيان هرگروه درسي رئيس شوراي تخصصيدر اولين جلسه  -
انتخاب  همان گروه باتوجه به توانمندي و تخصص و تجربه توسط مربياناعضاء 

  مي گردد.
  رئيس شورا مي بايست داراي ابالغ از طرف اداره كل باشد. -
رئيس شورا به عنوان نمايند كليه مربيان همان گروه درسي عضو شوراي  -

  مربوطه در كشور معرفي مي گردد.تخصصي گروه درسي 
  محل استقرار شورا توسط اداره كل پيش بيني مي گردد. -
تشكيل جلسات تخصصي با حضور مربيان بخش دولتي و خصوصي و  -

ماه يك  3صاحبنظران و متخصصان در گروههاي مختلف درسي (حداقل هر
صورت  بار و درصورت لزوم با نظر اكثريت مي تواند درزمانبندي كمتري هم

  گيرد)
  

  مواد مصرفي –آموزشي 
گروه درسي تشكيل همايشهاي تخصصي و دوره هاي آموزشي تخصصي براي مربيان  -

  .دراستان
 .دوره آموزشي قبل ازشروعتجهيزات، ابزار و مواد اوليه كمي و كيفي بررسي وضعيت  -
و  بررسي منابع آموزشي و نحوه استفاده از آنها در فرايند دوره هاي آموزشي -

 مشاركت در تهيه منابع آموزشي.
بررسي دوره هاي آموزشي مورد نياز مربيان استان متناسب با استانداردهاي  -

 آموزشي و پيشنهاد آن به مديريت منطقه و همكاري در اجراي دوره هاي مذكور.
 مهارت. تبادل نظر در اجراي مسابقاتبررسي و  -
و تهيه  بررسي مسايل و همكاري براي بهبود وضعيت ارزشيابي مهارت كارآموزان -

 مقدمات براي ارزشيابي هاي هماهنگ .
 همكاري درانجام نياز سنجي وايجاد شبكه آموزشي مجازي -
كز ذاري مديريت مراگمنظور مشاركت در طرح واه علمي ب ظرفيت سازي فني و-

  وكارگاه هاي وخدمات آموزشي

  

  سازمان .............شوراي تخصصي مربيان گروه درسي
  وظايف  شرايط

  ساعت در ماه فعاليت آموزشي داشته باشد. 120حداقل  -
يا در  رابطه استخدامي رسمي، پيماني يا حق التدريس با سازمان داشته و -

  مي باشد.بخش خصوصي تحت نظارت سازمان مشغول به فعاليت 
با عضويت نمايندگان شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. سازمان  -

تشكيل مي شود. مثالً : شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. استانها 
شوراي تخصصي مربيان ، شوراي تخصصي مربيان گروه درسي برق سازمان 

  سازمان.طراحي دوخت گروه درسي 
شوراي هر رشته، بايد نمايندگان اتحاديه ها و مجامع صنفي در جلسات  -

استاني و انجمن هاي علمي و تعدادي از شاغالن حرفه هاي مرتبط آن رشته 
  دعوت شوند.

در اولين جلسه شوراي تخصصي مربيان هرگروه درسي رئيس شورا از بين  -
انتخاب  اعضاء باتوجه به توانمندي و تخصص و تجربه توسط مربيان همان گروه

  مي گردد.
  رئيس شورا مي بايست داراي ابالغ از طرف رياست سازمان باشد. -
  محل استقرار شورا توسط سازمان پيش بيني مي گردد. -
تشكيل جلسات تخصصي با حضور مربيان بخش دولتي و خصوصي و  -

ماه يك بار  6صاحبنظران و متخصصان در گروههاي مختلف درسي (حداقل هر
 م با نظر اكثريت مي تواند درزمانبندي كمتري هم صورت گيرد)و درصورت لزو

  

  تهيه و تدوين فصلنامه آموزشي، تخصصي. -
  تشكيل جلسات منظم و تنظيم صورتجلسات آن -
مطالعه و بررسي پيشنهادات درخصوص بازبيني و يا تهيه محتوا و استانداردهاي  -

ورزي، فرهنگ و هنر، مهارت در حوزه هاي مختلف بخشهاي صنعت، خدماتي، كشا
  فناوريهاي نوين و راهبردي.

يادگيري)، جذب –احصاي مشكالت موجود درروند اجرايي دوره ها(درفرآيند ياددهي -
كارآموز، آزمون، تجهيزات آموزشي، موادمصرفي، فضاي آموزشي، مديريت مركز و ارائه 

  زي و نظارت)پيشنهادات سازنده. (يك نسخه به دبيرخانه شورا مستقر در دفتر بهسا
  ارائه مشاوره تخصصي در طراحي چيدمان هاي تجهيزات آموزشي كارگاهي. -
تشكيل همايشهاي تخصصي و دوره هاي آموزشي تخصصي براي مربيان گروه درسي  -

  دركشور.
 بررسي وضعيت كمي و كيفي تجهيزات، ابزار و مواد اوليه براساس استاندارد. -
 گروه در برگزاري دوره هاي آموزشي. يتقسيم كار بين اعضا -
و نحوه تهيه و تكميل محتوا و منابع مورد نياز آموزش  ،بررسي منابع آموزشي -

 استفاده از آنها در فرايند دوره هاي آموزشي و مشاركت در تهيه منابع آموزشي.
متناسب با استانداردهاي آموزشي  كشوربررسي دوره هاي آموزشي مورد نياز مربيان  -
 و همكاري در اجراي دوره هاي مذكور. مركز تربيت مربيپيشنهاد آن به  و
 مهارت.ملي بررسي و تبادل نظر در اجراي مسابقات  -
بررسي مسايل و همكاري براي بهبود وضعيت ارزشيابي مهارت كارآموزان و تهيه  -

 مقدمات براي ارزشيابي هاي هماهنگ .
 همكاري درايجاد شبكه آموزشي مجازي -
  تاييد مقاالت علمي و تخصصي مربيان جهت درج در نشريات و مجالت سازمان -
  مشاركت در سازمان بعنوان كميته علمي مجله مهارت -
  تكميل و تاييد محتواي موجود در بانك سوال آزمون -
  پيگيري مصوبات جلسات شوراي تخصصي استان -



 

 

  اداري و فرهنگي–انجمن مربيان مركز درامور آموزشي
  وظايف  شرايط

  ساعت در ماه فعاليت آموزشي داشته باشد. 60حداقل  -
  رابطه استخدامي رسمي، پيماني يا حق التدريس با سازمان داشته باشد. -
انجمن مربيان مركز با عضويت كليه مربيان رسمي، پيماني و حق التدريس  -

  .تشكيل مي شود
از بين اعضاء باتوجه به  انجمن مربيان مركز نماينده انجمندر اولين جلسه  -

  انتخاب مي گردد. مركزو تجربه توسط مربيان  تسلط
  باشد. رياست مركزمي بايست داراي ابالغ از طرف  نماينده انجمن -
  پيش بيني مي گردد. مسئول مركزتوسط  انجمنمحل استقرار  -
يك بار و درصورت لزوم با نظر اكثريت  روز 45تشكيل جلسات حداقل هر -

  د درزمانبندي كمتري هم صورت گيرد)مي توان

 .و محدوديت هاي ايجاد شده براي مربيان مركزبررسي مسايل و مشكالت  -
 .مزاياي رفاهي وحقوقي مربيانپيگيري تقسيم كار بين اعضاء گروه در  -
  تشكيل جلسات منظم و تنظيم صورتجلسات آن. -
  توجه به مسائل فرهنگي. -
  اداري و پرسنلي.پيگيري مسائل و مشكالت  -
  پيگيري مسائل و مشكالت بازآموزي و همچنين نيازهاي آموزشي مربيان. -
  

  

  اداري و فرهنگي–انجمن مربيان استان درامور آموزشي
  وظايف  شرايط

  ساعت در ماه فعاليت آموزشي داشته باشد. 120حداقل  -
  داشته باشد.رابطه استخدامي رسمي، پيماني يا حق التدريس با سازمان  -
انجمن مربيان استاني با عضويت كليه نمايندگان منتخب مربيان رسمي،  -

  پيماني و حق التدريس مراكز تشكيل مي شود.
در اولين جلسه انجمن مربيان استان نماينده انجمن از بين اعضاء باتوجه به  -

  تسلط و تجربه توسط مربيان منتخب مراكز مشخص مي گردد.
  مي بايست داراي ابالغ از طرف مديركل استان باشد.نماينده انجمن  -
  محل استقرار انجمن توسط اداره كل پيش بيني مي گردد. -
ماه يك بار و درصورت لزوم با نظر اكثريت مي  3تشكيل جلسات حداقل هر -

  تواند درزمانبندي كمتري هم صورت گيرد)

 مربيان استان.بررسي مسايل و مشكالت و محدوديت هاي ايجاد شده براي  -
 حقوقي مربيان. مزاياي رفاهي و مطالبات تقسيم كار بين اعضاء گروه در پيگيري -
  تشكيل جلسات منظم و تنظيم صورتجلسات آن. -
  .توجه به مسائل فرهنگي -
  .پيگيري مسائل و مشكالت اداري و پرسنلي -
  پيگيري مسائل و مشكالت بازآموزي و همچنين نيازهاي آموزشي مربيان -
  پيگيري مصوبات جلسات انجمن مربيان مركز -

  

  اداري و فرهنگي–انجمن مربيان سازمان درامور آموزشي
  وظايف  شرايط

  ساعت در ماه فعاليت آموزشي داشته باشد. 120حداقل  -
  رابطه استخدامي رسمي، پيماني يا حق التدريس با سازمان داشته باشد. -
با عضويت كليه نمايندگان منتخب مربيان رسمي،  سازمانانجمن مربيان  -

  تشكيل مي شود. استانهاپيماني و حق التدريس 
نماينده انجمن از بين اعضاء باتوجه  سازماندر اولين جلسه انجمن مربيان  -

  مشخص مي گردد. استانهابه تسلط و تجربه توسط مربيان منتخب 
  باشد. رياست سازماننماينده انجمن مي بايست داراي ابالغ از طرف  -
  پيش بيني مي گردد. سازمانمحل استقرار انجمن توسط  -
ماه يك بار و درصورت لزوم با نظر اكثريت مي  6تشكيل جلسات حداقل هر -

  تواند درزمانبندي كمتري هم صورت گيرد)

 بررسي مسايل و مشكالت و محدوديت هاي ايجاد شده براي مربيان استان. -
 اعضاء گروه در پيگيري مطالبات مزاياي رفاهي و حقوقي مربيان.تقسيم كار بين  -
  تشكيل جلسات منظم و تنظيم صورتجلسات آن. -
  توجه به مسائل فرهنگي. -
  پيگيري مسائل و مشكالت اداري و پرسنلي. -
  .مربيان باتهيه پيش نويس مقررات، آئين نامه، طرح يا لوايح مرتبط به همكاري در -
  جلسات انجمن مربيان استانپيگيري مصوبات  -



 

 

  ز) وظايف و تعهدات روساي مراكز آموزشي
  انجمن)مركز. نمايندهصدور ابالغ منتخب انجمن مربيان ( -
  .پشتيباني اجرايي (اختصاص فضا و برنامه ريزي زماني، پذيرايي و پيگيري اجرا) از تشكيل جلسات -
  .كشوريي و اعزام مربيان منتخب جهت حضور در جلسات استان - 

  ارسال صورتجلسات انجمن مربيان به اداره كل. -
  حضور مسئولين مركز درجلسات انجمن مربيان درسطح مركز. -
پيگيري و اجرايي نمودن پيشنهادات ارائه شده درجلسات با هماهنگي اداه كل، مستند سازي و بايگاني نمودن  -

  جهت ثبت سوابق. صورتجلسات
  ح) وظايف و تعهدات ادارات كل

  .استانانجمن) نمايندهمنتخبين شوراي تخصصي مربيان(رئيس شورا) و انجمن مربيان (صدور ابالغ  -
  پشتيباني اجرايي (اختصاص فضا و برنامه ريزي زماني، پذيرايي و پيگيري اجرا) از تشكيل جلسات. -
  شده از طرف سازمان.شوراي تخصصي و انجمن مربيان تا سقف اعتبارات پيش بيني تامين هزينه مورد نياز  -
  اعزام مربيان منتخب جهت حضور در جلسات كشوري.  -
  (دفتربهسازي و نظارت).ارسال صورتجلسات شوراي تخصصي و انجمن مربيان به دبيرخانه شوراي تخصصي و انجمن مربيان -
  حضور مسئولين اداره كل درجلسات شوراي تخصصي و انجمن مربيان درسطح مركز و استان. -
  پيگيري و اجرايي نمودن پيشنهادات ارائه شده درجلسات، مستند سازي وبايگاني نمودن صورتجلسات جهت ثبت سوابق. -

  هاي سازمان ط) وظايف و تعهدات مديران ادارات و دفاتر ستادي و معاونت
  كشوري. شوراي تخصصي و انجمن مربيان درسطوح مركز، استاني وتامين منابع مالي مورد نياز جهت فعاليت  -

تا  گذاري و برنامه ريزي به مراجع مربوطه و ذيصالح در سياستشوراي تخصصي و انجمن مربيان ارسال صورتجلسات  -
  .تحقق خواسته هاي آنان

  شوراي تخصصي و انجمن مربيان.تشكيل بانك اطالعات مربوط به صورتجلسات  -
  .نحضور مسئولين اداره كل درجلسات مربيان درسطح مركز و استا -
  شوراي تخصصي و انجمن مربيان. خبتتقليل زمان موظفي تدريس مربيان منتهيه و ابالغ آئين نامه  -
به   پرداخت حق الزحمه بابت جلسه و يا حق التدريس يا اضافه كار متناسب با فعاليت اضافي انجام شدهابالغ نحوه  -

  شوراي تخصصي و انجمن مربيان. افراد منتخب
  مالحظات:

 به تعداد مراكز مختلف در يك شهر، هر مركز داراي كميته مربيان مركز بصورت مستقل مي باشد. بدون توجه -1

 –درامور آموزشي  سطوح مختلفانجمن مربيان شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. ، مي توانند عضو اعضاي  -2
 باشند.اداري و فرهنگي 

) كشوري با تركيب اعضاء و شرح وظايف مندرج در اين سند 3و () استاني 2) مركز (1انجمن مربيان در سه سطح ( -3
  سازماندهي مي شوند.



 

 

) كشوري با تركيب اعضاء و شرح وظايف 2) استاني (1شوراي تخصصي مربيان گروه درسي ............. در دو سطح ( -4
  مندرج در اين سند سازماندهي مي شوند.

هدايت امور  –تفكر راهبردي  –نظم و انضباط  –ز نظر برنامه ريزي ارزشيابي فعاليت هاي شوراهاي تخصصي مربيان ( ا - 5
  روحيه كار تيمي مشورت پذيري) و معرفي بهترين شورا –مربوطه 

به مربيان فعال منتخب در شوراي تخصصي و انجمن مربيان به عنوان شاخصي جهت ارزيابي و بهره وري مربيان  - 6
  امتيازتعلق خواهد گرفت.

سال فعاليت به عنوان نماينده شوراي تخصصي و انجمن مربيان استان و سازمان امتيازي در ارزشيابي به ازاي هر  - 7
  عملكرد مربيان لحاظ مي گردد.

  به پيشنهادات ارزنده شوراها در نظام پيشنهادات دستگاه امتياز تعلق خواهد گرفت. - 8
  داخلي و خارجي. الويت در خصوص اعزام مربيان فعال منتخب به دوره هاي تخصصي - 9


