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  مقدمه

و  اعتالي جایگاه و منزلت مراکز آموزش فنی و حرفه اي سراسر کشور و نتیجه بخشی کارکردهابه منظور 

به مفهوم بخشی همچنین و  ؛برنامه ریزي، اجرا، ارزشیابی و پایش ،یازسنجین نظیرمراکز ي اجرایی فرایندها

 ،ياقتصاد يها بنگاهذینفعان شامل و ارتباطات و تعامالت با دستگاه هاي اجرایی و نهادهاي بخش خصوصی 

کشور ایجاد می منتخب در مراکز آموزش فنی و حرفه اي شوراي مدیریت ... و  یقانون يها ها، تشکل انجمن

 ،می تواند باعث رونق مرکز در تصمیم سازي و برنامه ریزي مرکز يحضور افراد و خبرگان برون مرکز. شود

شود، لذا مدیریت و اداره مشارکتی مراکز  به انحا مختلفکارآفرینی  توسعهو  اشتغالبستر ساز  ،آموزشاقتصاد 

  . قرار گرفته است مورد تاکید

  

  هدافا

هاي  بخشین کنشگران و فعاالن دنیاي کار شامل ارتباط منسجم و تنگاتنگ ببرقراري این شورا به دنبال  

 اصناف با کادر آموزشی مراکز شامل رئیس، مربیان و کارکنان و کارآموزان مراکزو صاحبان صنعت و  اقتصادي

  :است تا از این رهگذر اهداف زیر محقق گردد

  ؛آموزش فنی و حرفه ايمراکز  ییو اجرا یمال ،یتیریوسعه نظام مدت .1

 ؛در تطابق با تقاضاي بازارکار کشور يو حرفه ا یمراکز آموزش فن خدمات تیفیتضمین ک .2

 ؛آموزش فنی و حرفه ايمراکز  امور قابل واگذاري يسپاربرون  .3

 ؛آموزش فنی و حرفه اي کزابهبود بهره وري مردرآمدزایی و  .4

 .افزایش رضایت ذینفعان و کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه اي .5
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   شورایی مرکزساختار و  فرآیند

سیاستگذاري ستاد سازمان اداره کل و آن نیز به تبع خود در ذیل شوراي  راهبرياین شورا در ذیل شوراي 

گزارش عملکرد که  می باشدصورت  دینکه ساختار ارتباطی و تعاملی آن باست موزش فنی و حرفه اي کشور آ

و شوراي راهبري  .شود یارائه م راهبري اداره کل استان يبه شورا ریتوسط دب شوراي مدیریت مرکز پس از تایید،

و پس از تصویب این فرایند به  تگذاري ستاد اعالم می نمایدساداره کل گزارش عملکرد هر مرکز را به شوراي سیا

و نظارت کالن بر مراکز آموزش با  تیریاجرا، مد يبرا يگذار استیس تیمسئول .طور معکوس ابالغ می گردد

خواهد  تیمسئول يفایا استان يو حرفه ا یکل آموزش فن هادارتوسط باشد که   یم شوراي سیاست گذاري ستاد

مراکز، در  نیموظف به ارائه گزارش مستند از عملکرد ساالنه ا آموزش فنی و حرفه اي استانکل  هادار. کرد

 يو حرفه ا یتوسط اداره کل آموزش فن شوراي مدیریت مرکزعملکرد  .خواهد بود یچارچوب ضوابط سازمان

بخش   تیرضا یابیارز نیا جیچنانچه نتا. شود یگزارش مشوراي سیاست گذاري ستاد به و  یبایارز ،یبررس استان

 ينبودن، شورا بخش تیو در صورت رضا گردد یآن معمول م تیو تداوم فعال قیتشو ياقدامات الزم برا ،باشد

صورت به  شوراي مرکز فهیدر صورت انحالل وظ .انحالل آن اقدام کند ایو  راتیینسبت به تغ تواند یمذکور م

نامه صورت  نییآ نیمفاد ا تیبا رعا دیجد شوراي مدیریت لیتشک .شود یم ضیارکان مرکز تفوموقت به 

  .ردیگ یم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شوراي سیاستگذاري

 سازمان 

  شوراي راهبري

 اداره کل استان 

  شوراي مدیریت

 يا حرفه و  مرکزآموزش فنی 
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  آموزش فنی و حرفه اي مرکزي مدیریت شوراعضاء ا

   :کارشناسان، متخصصان و خبرگان درون سازمانی و برون سازمانی زیر استاعضاي این شورا شامل 

 ؛)شورا ریدب(فنی و حرفه اي مرکز آموزش  سیرئ .1

 ؛ایران صنایع و تجارت ،اتاق بازرگانی نماینده .2

 ؛ایران اصنافاتاق نماینده  .3

 ؛ایران اتاق تعاوننماینده  .4

 ؛استانو معادن  انجمن مدیران صنایعنماینده  .5

 ؛استان سازمان نظام مهندسی ساختماننماینده  .6

 ؛استان سازمان نظام مهندسی معدننماینده  .7

 ؛استان سازمان نظام مهندسی کشاورزينماینده  .8

 ؛و تصویب شورا به پیشنهاد رئیس مرکزمعظم  بنگاه هاي اقتصادي یکی از نماینده .9

 ؛و تصویب شورا به پیشنهاد رئیس مرکزمعظم تولیدي و خدماتی نماینده یکی از اتحادیه هاي صنفی  .10

  ؛نماینده اتحادیه صنفی الکترونیک و فناوري .11

   ؛استان هاي آزاد صنفی آموزشگاههاي انجمن کانون نماینده  .12

   استان؛ کاریابی هايانجمن صنفی نماینده  .13

  ؛نماینده مجمع خیرین .14

 ؛حرفه اي انجمن هاي علمینماینده  .15

 ؛رئیس مرکز و تصویب شوراپیشنهاد به  استارت آپ یا هاي دانش بنیان شرکت نماینده .16

  استان؛در زمینه بازارکار و اشتغال نظر  صاحب یک نفر .17

 یک نفر متخصص و خبره در زمینه کارآفرینی و خالقیت به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورا؛ .18

  به انتخاب رئیس مرکز؛ کارشناس مجربیک نفر یا مرکز  یمعاون آموزش .19

  ؛تایید رئیس مرکز اشناسان مرکز بکار نماینده .20

 ؛تایید رئیس مرکز او بمرکز  مربیان يمرکز به انتخاب شورا انیمرب نماینده .21

  عامل ذیحساب مرکز؛ .22

 و نماینده حراست اداره کل؛ .23

 .به عنوان عضو ناظرشهرستان ي فرماندار هنمایند .24

  

 به اداره مرکز لیتما ایمرکز مشارکت داشته و  یآموزش يها تیفعالارائه  ایکه در احداث و  یموسساتافراد، 

  .را داشته باشندمرکز  شورايدر درخواست عضویت  نامه نییآ نیاساس مفاد ا بر توانند یآموزش دارند، م

در صورت نیاز موردي در جلسات شوراي مدیریت مرکز  دعوحضور سایر افراد حقیقی و حقوقی به صورت م

  .بالمانع است
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  دیریت مرکزاداره شوراي م

 ینسب تیاکثر يو با رأ) مرکز  سیرئ يبه استثنا (اعضا  نیاز بمرکز مدیریت  شورايو نائب رئیس  سیرئ -

  .شود یاستان منصوب م يو حرفه ا یکل آموزش فن ریسال انتخاب و با ابالغ مدسه مدت  يبرا

 نامه نیئآ نیضوابط ا تیآن با رعا دیو تمد شود یساله صادر م سه ي مدیریت مرکزشورا يابالغ اعضا -

 . بالمانع است

 نیگزیجا نامه نییآ نیمفاد ا تیبا رعا دی، عضو جدءاز اعضا کیهر  تیو اتمام مدت عضو رییتغدر صورت  -

  .خواهد شد

  .ردیگ یصورت م شوراي مدیریت يحداقل دو سوم اعضا بیاعضا با تصو رییتغ ایهرگونه عزل   -

 ) هر سه ماه یکبار( فصلی به صورت اعضا رسمیت یافته و  3/2با حضور حداقل مدیریت  جلسات شوراي  -

 .گرددمی تشکیل 

 .شود می برگزار مرکزمدیریت  شوراي رئیس تایید و دبیر پیشنهاد با العاده فوق جلسات  -

 .رسانده شودشورا  ياعضا اطالع به رسمی نامه طی ،قبل هفته یک دبای جلسات برگزاري ساعت و تاریخ -

  

 استان شایان ذکر است حق جلسه و یا حق الزحمه اعضاء از طریق محل درآمدهاي اختصاصی اداره کل

 .پرداخت می گردد

  

  شوراي مدیریت اراتیو اخت فوظای

 ي آموزشی، درآمدزایی و ها برنامه بیتصو خصوصدر خود و تدابیر  ماتیتصماتخاذ در قبال  شوراي مدیریت

اعتبار  يکسر افت کیفیت آموزش وبا ول است تا مرکز ئمسفنی و حرفه اي استان آموزش  اعتبارات مرکز

با توجه به فرایند و ساختار اجرایی این آئین نامه مرکز  شوراي مدیریت اراتیو اخت فوظای. مواجه نباشد

  :موارد زیر استشامل 

  

  ؛الزم يراهبردها و راهکارها ینیب شیمرکز و پی، ارزشیابی و پایشی آموزشبرنامه هاي پژوهشی،  یبررس -

 ؛تایید نیازسنجی آموزشی از بنگاه هاي اقتصادي و احصاي نیازهاي فعلی و آینده بازارکار -

ساخت پیگیري اجرایی شدن نیازهاي آموزشی اعالم شده از سوي مشتریان در مرکز با ساماندهی زیر  -

    ؛هاي موجود و تامین نهاده هاي مورد نیاز

 ؛ساالنه مرکز یآموزشو عملکرد )  تعهدات(آموزشی برنامه ریزي سند  بیو تصو یبررس -

مرتبط با مرکز  يها، شوراها و انجمن ها تشکلپیشنهادي  يطرح ها و برنامه ها بیو تصو یبررس -

 ؛آموزش

 ؛مرکز ازیاعتبارات مورد ن نیو تام ينگهدار ر،یتعم ز،یتجه برنامه توسعه، بیو تصو یبررس -
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سازمان آموزش فنی و  خدماتدر زمینه تبلیغات موثر در جهت معرفی بررسی و تصویب اعتبار الزم  -

   ؛حرفه اي

 ؛با مرکز آموزشمرتبط  يو نهادها ي اجراییها دستگاه جلب مشارکت ذینفعان، بهره برداران و -

 ؛آموزشی مرکز به عنوان مربیانصنایع و صنوف شناسایی و معرفی افراد خبره و متخصص مهارتی  -

هاي موازي و انتقال تجهیزات به سایر مراکز و شعب و جایگزینی  اتخاذ تصمیم براي حذف آموزش -

 ؛رشته هاي جدید

 ؛مرکزاقدامات مختلف و تایید گزارشات  شوراي مدیریتمصوبات  ياجراحسن نظارت بر  -

 ؛مرکز آموزش یتراز مال بیها و تصو نهینظارت بر نحوه هز -

 ؛بهتر اهداف شوراي مدیریت مرکزپیشنهاد عضویت اعضاي جدید جهت پیشبرد  -

 دییجهت تا استان يو حرفه ا یو اعالم به اداره کل آموزش فن یمرکز آموزش سیرئ نییتع شنهادیپ -

 ؛در صورت فقدان رئیس مرکز یینها

 نیقوان تیبا رعاو سرباز مربی   یررسمیغ یمنابع انسان ياستفاده از همکار یدرباره چگونگ يریگ میتصم -

 ؛سازمان يبرا  یهرگونه تعهد استخدام جادیوقت، بدون ا تمام ایوقت  و ضوابط مربوط به صورت پاره

  ؛ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق الزحمه کارکنان و عوامل مرکز آموزش بیو تصو یبررس -

تالش در جهت جذب منابع مالی جدید و درآمدزایی مرکز از طریق خیرین، صاحبان کسب و کار،  -

 ؛ ...شهرداري ها، شرکت شهرك هاي صنعتی و 

بر اساس  يرنقدیو غ يبه صورت نقد یو حقوق یقیاز اشخاص حق ایها و هدا جذب و قبول کمک -

 ؛مقررات

 ؛تصمیم به انتقال و حذف آموزش از مرکز با بخش خصوصی و ي مرکزها تشخیص موازي بودن آموزش -

 ؛ شاخص هاي ارزیابی عملکرد مرکزو تصویب تدوین  -

 ؛کار واقعی هاي محیط و مهارت آموزي در کارورزي هاي برنامه تصویب -

شوراي راهبري اداره  نظر اقتضاي به نیز و شهرستانیالمپیاد  مسابقات برگزاري و ریزي برنامه طراحی، -

  و استانی؛ مسابقات برگزاري کل

 .استان اداره کل آموزش فنی و حرفه ايواگذار شده از  فیانجام وظا -

  

مجري مصوبات شوراي مدیریت مرکز خواهد بود و سایر اعضاء در نحوه  صرفاشایان ذکر است رئیس مرکز 

  .اجراء دخالتی نخواهند داشت
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  اعتبارات و منابع مالی مرکز آموزش

  :، شامل موارد زیر استکه داراي شوراي مدیریت مرکز می باشند یمراکز آموزش منابع مالیاعتبارات و 

  

و حرفه  یبا توجه به مقررات سازمان آموزش فن آموزشتمام شده  نهیسرانه هز بر اساس یاعتبارات دولت -

  ؛اختصاص می یابد اعتباري مرکز مبادله موافقنامه کشور و در قالب يا

قـانون وصـول برخـی از     61مـاده   يکه از ارائـه خـدمات آمـوزش مهـارت در قالـب قراردادهـا       یوجوه -

 ؛دشو یم افتیدر ،درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

قانون بودجـه   75تبصره  "ب"آیین نامه اجرایی موضوع بند در قالب قرارداد  یفروش محصوالت کارگاه -

 ؛1362سال 

 ؛قانون کارآموزي 14ماده  در خصوص حق کارآموزيها  شرکتهاي معوقه صنایع و  بدهی -

  ؛هاي کارآموزان درآمد حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه -

   اي؛ ارائه خدمات مشاورهدرآمد حاصل از  -

  ).اجاره(قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  5ماده  اجاره اماکن مازاد مرکز -

 يو حرفـه ا  یسازمان آمـوزش فنـ   یچارچوب مقررات ابالغ داوطلبانه که در یمردم يو کمک ها ایهدا -

 ؛شود یم افتیکشور در

  ؛تمدید پروانه تاسیس، و حق ثبت نام کارآموزيدرآمدهاي حاصل از صدور مجوز،  -

  ؛)مجوز قانونی اخذدر صورت (شهریه دوره آموزشی مصوب از مهارت آموزان  -

 .قانونیسایر درآمدهاي  -

وجوه  ناشی از در آمدهاي حاصله، در چارچوب سیاست ها و ضوابط مربوطه به مصرف خواهد   دریافت تمامی

 هاي خزانه و مرکز پس از واریز به حساب هايهزینه ناشی از درآمدبدیهی است صرف هرگونه  .رسید

  .برگشت آن است

  

  )دبیر شوراي مدیریت(  مرکز سیرئ فوظای

سند مصوب، در چارچوب  فیعالوه بر شرح وظابه عنوان دبیر شوراي مدیریت مرکز، مرکز آموزش  سیرئ

 يمسئول اجرا ،استان يو حرفه ا یبا اداره کل آموزش فن بادلهتمآموزشی مرکز و موافقتنامه مالی و اعتباري 

  .مسئول و پاسخگو است استاناداره کل شوراي راهبري و  آنو در برابر  باشد یم شوراي مدیریت مرکزمصوبات 

 ،یهیتوج لیشامل رئوس برنامه و دال( ندهیسال آ یهر سال برنامه آموزش انیمرکز آموزش موظف است پا سیرئ

مرکز ارائه دهد و پس از  شوراي مدیریتبه  بیو جهت تصو هیرا ته...) اعتبارات و نیبرآورد اعتبارات، محل تأم

، در مرکز شوراي مدیریتمستمر با  یگو هماهن يکند و ضمن همکار آن را اجرا ،ازیمنابع مورد نکلیه  نیتأم

  .برسانداداره کل شوراي راهبري  و شوراي مدیریت مرکز دییآموزش را به تا گزارش عملکرد مرکز ،لسا انیپا
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  استاناداره کل شوراي راهبري اعضاي   

   .تشکیل می شودبا حضور اعضاي ذیل شوراي راهبري اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان   

  ؛مدیرکل استان .1

  ؛اداره کل استان معاون اداري و پشتیبانی .2

  ؛اداره کل استان ، برنامه ریزي و پژوهشمعاون آموزش .3

  ؛اداره کل استان مدیر حراست .4

  ؛ اداره کل استان وهشژرئیس اداره آموزش و پ .5

  ؛اداره کل استان رئیس اداره آزمون و آموزشگاه هاي آزاد .6

 ؛استان به انتخاب مدیرکلآموزش یکی از روساي مراکز  .7

 و ؛لکریدم باختنا هب  ناتسا نایبرم زا یکی .8

 .لکریدم باختنا هب ناتسا ناسانشراک زا یکی .9

  

متناظر با  یقوقح و یقیقح دارفا زا دناوت یماداره کل  يربهارشوراي  عوضوم بسحربشایان ذکر است 

  .دروآ لمع هب توعداعضاي شوراي مدیریت مرکز در سطح استان 

  

  وظایف و اختیارات شوراي راهبري استان 

  :وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد راهبري اداره کل استان يشورا

 ؛به صورت منظم در طول سالراهبري  شوراتشکیل جلسات  -

   ؛هاي سازمان در آن بر اساس استراتژي مدیریت شوراي جهت ایجادتعیین مراکز واجد شرایط  -

   ؛بررسی صالحیت اعضاء پیشنهادي و صدور ابالغ -

  ؛در مراکز تعیین شدهمدیریت  شورايبررسی و صدور مجوز تشکیل  -

 نظارت بر حسن تشکیل جلسات شوراي مراکز؛ -

 ؛اجراانعکاس مصوبات شوراي عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه اي و مهارتی به مراکز آموزشی جهت  -

 جهت عملیاتی سازي در مراکز آموزشی؛ برنامه ها و مصوبات شوراي مهارت استان اعالم -

استان نظیر دانشگاههاي فنی و حرفه اي و علمی  هاي اجرایی سایر دستگاه یبررسی برنامه هاي آموزش -

 یا دوباره کاري؛ به منظور جلوگیري از موازي کاري... و کاربردي

  ؛مراکزمدیریت  شورايبررسی عملکرد ساالنه و اتخاذ تصمیم مقتضی بر ادامه فعالیت  -

  ؛مراکزمدیریت  شورايآموزشی ساالنه  -برنامه هاي اجرایینهایی تصویب  بررسی و -

  ؛و اتخاذ تصمیمات مقتضیمدیریت  شورايبررسی اختالفات  و ناهماهنگی هاي ایجاد شده در مراکز  -
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که منجر  آن ياعضا انیاختالف نظر م نیو همچن شوراي مدیریتمصوبات  يدر اجرا یگبروز ناهماهن صورت در

 یکل آموزش فنمدیرفرصت توسط  نیآموزش شود، موضوع در اول مرکز یآموزش يها تیبه اختالل در انجام فعال

  .خواهد شد میو اتخاذ تصم ی، بررساستان يو حرفه ا

  

  سازمانشوراي سیاست گذاري اعضاي 

  :تشکیل می شودبا حضور اعضاي ذیل  شوراي سیاست گذاري سازمان

  ؛معاون وزیر و رئیس سازمان .1

  ؛سازمان معاون آموزش .2

  ؛معاون اداري و پشتیبانی سازمان .3

 ؛سازمان برنامه ریزي و سنجش مهارت ،معاون پژوهش .4

  ؛هاي فنی و حرفه اي رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش .5

 ؛حوزه ریاست و روابط عمومی و امور بین الملل سازمانمدیر کل   .6

 ؛نامزاس تسارح لکریدم .7

 ؛نامزاس درکلمع یبایزرا لک ریدم .8

 ؛نامزاس یقوقح لکریدم .9

 و ؛عوضوم بسحرب نواعم باختنا هب اهتنواعم هزوح ناریدم زا یکی .10

  .اهناتسا هدنیامن ناونع هب اهناتسا لک ناریدم زا یکی .11

  

  سازمانشوراي سیاست گذاري وظایف 

موظف  نامه، نییآ نیمطلوب ا ياجرا يالزم برا يها نهیضمن فراهم نمودن زم سازمانشوراي سیاست گذاري 

  :دیو اجراء نما يریگیرا پزیر  موارداست 

 انیو مرب سیرئ يا حرفه تیصالح يارتقا يبرا ازین مورد یآموزش يها دورهبرنامه ریزي و اجراي  -

  ؛یآموزش يها نهیهز نیو تام یازسنجین در شوراي مدیریتمشارکت  با یآموزش

 يها نهیزم در رئیس مرکزو  شوراي مدیریت مرکزبهینه  فیوظا يفایا يالزم برا اراتیاخت ضیتفو -

  ؛یمراکز آموزش مبادله موافقتنامه مالی و اعتباريرا در چارچوب  یو منابع انسان يادار ،یمال يزیر برنامه

و  يریگ میتصم لیجهت تسهمربوطه  فیشرح وظا و ها نامه نییها، آ نمونه دستورالعملگذاري  اریدر اخت -

  ؛یهماهنگ جادیا

 یو اثربخش ییکارا شیافزا يبرا الزم يادار التیساختارها و تشک ،و مقررات نیقواناصالح پیگیري و  -

   ؛مراجع ذیصالح از طریقمراکز 

  ؛ شوراي مدیریت مراکزاعتبارات الزم براي اداره جلسات و جبران زحمات یا تشویق اعضا پرداخت  -
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 ؛راهبري ادارات کل و مراکز آموزشینظارت بر حسن تشکیل جلسات شوراي  -

 و ؛اهناتسا تراهم ياروش تابوصم و تاسلجروتسد رد یگنهامه -

 یتراهم و يا هفرح و ینف تیبرت و شزومآ یلاع ياروش رد لک تارادا درکلمع و زکارم تامادقا ساکعنا -

  .طیارش دوبهب يارب مزال تالیهست و اهزوجم ذخا روظنم هب نآ یصصخت ياه هورگراک و

  


