
١۳٩٩/٠۴/١٧

ندارد
٩٩/٢٢٠/١١٢۳٥

مدیران کل محترم آموزش فنی وحرفه ای استانها

رئیس محترم مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای

با سالم و تحیات

      احتراما، پیرو نامه شماره ٩٩/٢٠٠/١٠١٧۸ مورخ ٩٩/۴/١١ موضوع انتخاب مربیان نمونه، به استحضار 
می رساند؛ برای آن دسته از مربیانی که صرفاً فعالیت آموزشی آنها در مراکز سیار، زندان، پادگان و... می باشد 
فرم مربی شاخص شماره ١۶ حذف و امتیازات آن به شاخص شماره ٩ به شرح جدول ذیل برای مربیان 

واجدشرایط منظور گردد:

امتیاز مکتسبه امتیاز شاخص معیارهای سنجش محور ردیف

٧ تدریس در دوره های آموزش به مربیان                  ( به ازای هر ١٠٠ ساعت)  

٧ تدریس مربی در بنگاههای اقتصادی (صنایع و صنوف) ( به ازای هر ١٠٠ ساعت)

٥ تدریس مربی در دوره های برگزار شده در مراکز TMC، روستا، زندان و پادگان  
( به ازای هر ١٠٠ ساعت) 

٥
تدریس مربی در دوره های برگزار شده در سکونتگاههای غیر رسمی و بخش 

های مناطق ویژه اجتماعی (ارگانهای مرتبط با آسیب های اجتماعی)                      
( به ازای هر ١٠٠ ساعت)  

٥ تدریس مربی در مناطق محروم و مرزی موضوع قانون مناطق مرزی و کمتر 
توسعه یافته                                                                   (هر سال)

٨٠

٢ تدریس در مراکز ثابت و شعب زیر مجموعه                             (هر سال)

سابقه 
تدريس 

مربي
٩

تذکر ۱: بهره وری کارگاهی برای مربیانی که در مراکز ثابت فعالیت آموزشی دارند باید طبق دستورالعمل 
بهره وری کارگاهی سنجیده شود، در غیراینصورت امتیازی کسب نمی کنند.

تذکر ۲: مربیانی که در بیش از یک کارگاه آموزشی فعالیت دارند باالترین امتیاز بهره وری را که در هر کارگاه 
کسب نموده اند، منظور گردد.

تذکر ۳:  مجموعآ ٢٠ امتیاز در اختیار مدیران استانی بمنظور تقدیر از مربیانی که در موضوع مقابله با ویروس 

منحوس کرونا همکاریهای الزم را مبذول داشته اند پیش بینی گردیده است . این ٢٠ امتیاز(در رنج ها ٥ ،١٠، 

١٥، ٢٠) به مجموعه امتیازات اضافه گردد .


