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  مقدمه: 

اي كشور و قرارگاه مركزي مهارت آموزي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه بينبا عنايت به قرارداد 

به منظور روشن  اين دستورالعمل ٢٢/٠٣/١٣٩٨مورخ  ٩١٩٢/١٠٠به شماره مسلح  هاينيرويوظيفه ستاد كل 

و  هاشدن ضوابط و استانداردهاي اجرايي، نظارتي و ارزيابي و صدور مجوز براي كارگاههاي آموزشي پادگان

فعال در سنوات گذشته و يا راه اندازي  هاييگانهاي نظامي و انتظامي مطابق با ضوابط سازمان (اعم از كارگاه

 مربيان، آموزش،شرايط  هايمهارت آموزي به لحاظ حداقل هايو روش هاجديد) متناسب با طرحهاي كارگاه

توسط  مالي متناسب با عملكرد هايوضعيت تنظيم و محاسبه صورت يهو نيز تشريح نحو عملي و ايمنيآزمون 

گردد. ساير موارد متناسب با مفاد قرارداد مي، ابالغ قرارداد) ٦بند الف، و، ز، ح ماده ( مشترك استاني هايكارگروه

از دفتر راهبري اجراي آموزش،  هاتوانند درصورت بروز چالشميصراحت كافي داشته و درصورت نياز ادارات كل 

  استعالم نمايند.

 : تعاريف و اختصارات ١ماده 

مورد اي است كه طي آن مهارت هاي آموزش فني و حرفههارت آموزي در محيط كار واقعي: يكي از روشم  - ١-١

همزمان با فرآيند توليد محصول و يا ارائه ) به مهارت آموز، در محل بنگاههاي اقتصادي استاد كارينياز از مربي (

گردد. (مطابق تعريف دستورالعمل اجرايي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي موضوع خدمت منتقل مي

  .شوراي عالي اشتغال) ١٢/١٢/١٣٩٦و  ٠٥/١١/١٣٩٥مصوبه مورخه 

 هايهدور سنجش ابزارهاي از (آزمون پروژه محور): يكي الگوي سنجش عملكرديارزشيابي مهارتي با  - ٢-١

باشد. در آزمون پروژه محور مي محور) پروژه سنجش عملكردي (آزمون الگوي با مهارتي ارزشيابي آموزشي،

كارآموز در قالب توليد يك محصول يا ارائه خدمت ويژه با اهداف  اينگرش و اخالق حرفه ،مهارت ،ارزيابي دانش

  گيرد.بيني شده در استانداردهاي آموزشي مورد ارزشيابي قرار ميپيش

را تحت عنوان كارآموز، در مراكز  ايداوطلبان اين گروه مهارتهاي فني و حرفه: ارزشيابي مهارت آموختگان -٣-١

نمايند. ارزشيابي اين گروه در ير دولتي) مطابق با استانداردهاي آموزشي طي مي(دولتي و غ ايآموزش فني و حرفه

  شود.انجام مي آزمون پاياني (پايان دوره آموزشي)) ٢و  آموزشي) يآزمونهاي تكويني (حين دوره) ١دو مرحله 

هاي هدف گروه: به منظور دسترسي بدون محدوديت زمان و مكان كليه مخاطبين و آموزش تلفيقي -٤-١

ها بصورت مشترك به از آموزش يهاي مهارتي و تسريع در زمان دوره و كاهش زمان حضور در كارگاه بخشآموزش

 شود.حضوري اجرا ميبخشي بصورت شيوه الكترونيكي و 
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در كه  سربازان مهارت آموزي است كه صرفًا بهمشتركي : گواهي مهارت آموزي ويژه گواهي حضور در دوره -٥-١

(مكاتبه شماره  دستورالعمل مربوطهاند، مطابق با شركت كردهمهارت آموزي ويژه آموزشي  هايدوره

 شود.اعطاء مي) ١٩/١١/٩٧مورخ  ٤٢٦٤٧/٢٠٠/٩٧

مربي پايور: كاركنان رسمي نيروهاي مسلح هستند كه در يك يا چند حرفه بنا به تشخيص و معرفي سازمان  -٦-١

و طي  (مطابق فرآيند اجراي جذب مربيان پايور كشور ايحرفهمورد تاييد سازمان آموزش فني و متبوع خود 

 باشد. )مراحل قانوني مطابق ضوابط و مقررات

 مركزي است كه ،آموزي و مشاوره شغلي پادگانمركز مهارت مشاوره شغلي پادگان:آموزي و مركز مهارت-٧-١

  ).و مقررات متعاقبا اعالم خواهد شد ضوابط( نمايد. مي ايجاد و فعاليتمطابق با ضوابط و مقررات سازمان 

  : وظايف كارگروه مشترك استاني ٢ماده 

 ،قرارداد ٧كارگروه متشكل از اعضا ذكر شده در بند الف ماده و وظايف كارگروه مشترك استاني: اين  ءاعضا -١-٢

براي حاضر مطابق با دستورالعمل يريتي اجراي قرارداد در استان بوده و وظايف زير را ركن مدمهمترين 

   برعهده دارد:پيشبرد اهداف قراداد، 

  خواهند بود) نيروهاي مسلح (مجري آنگروه هدف  مهارتينيازسنجي روش تصميم گيري در خصوص  .١

با لحاظ  نيروهاي مسلح توسط مراكزاعالم شده  هاو نياز هادورهسنجي عملياتي امكانپيگيري و بررسي  .٢

  الزامات و امكانات اجرايي طرفين نمودن

ابالغ به مجريان سطوح براي مقاطع سه ماهه و  اجرايي ريزيبرنامهابالغ برش اوليه تعهدات آموزشي و  .٣

  شهرستاني

  براي فعاليت بازرسين هاو انجام هماهنگي ارزيابي فعاليت كارگاههاي آموزشينظارت و  هايتنظيم برنامه .٤

 هامن جمله تغيير در برنامه هابراي رفع چالششناسي اجراي قرارداد و اتخاذ تدابير و تصميمات الزم آسيب .٥

  اجرايي هايبه لحاظ برش تعهدات و روش

  ات عملكرد درمقاطع زماني سه ماههمالي مبتني بر گزارش هايتنظيم و تاييد صورت وضعيت .٦

 مالي و غيره هاي، صورت وضعيتستادي از طريق ارسال گزارشات، صورتجلسات هايارتباط با حوزه .٧

شده و قرارداد برگزار  ١٠و مطابق با بند ب ماده  ماهيانه مشترك استاني جلسات كارگروهبرنامه برگزاري  -٢-٢

اتخاذ شده و گزارش اقدامات مهم صورت و تصميمات اصلي  .شودميتصميمات آن در فرم الف مستند سازي 

  گردد.ميبصورت فصلي براي واحدهاي ستادي همكاري طرفين ارسال گرفته مبتني برآنها، 
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گزارشات صورت وضعيت مالي براساس  استاني بررسي و تاييد مشترك رين اقدامات كارگروهيكي از مهمت -٣-٢

الزم است كه كارشناسان اداره كل گزارش عملكرد  براي انجام اين مهم باشد.ميگزارشات عملكرد سه ماه 

استان براي گروه هدف سربازان را به تفكيك نيروهاي مسلح از پورتال جامع با جزئيات  يآموزشي سه ماهه

) هايمولفه( هانهاده موجود در گزارش، درصد اجراي هايكامل دريافت نمايند. و سپس با استفاده از داده

 قرارداد) ٤بند الف از ماده ( خاص قرارداد هايآموزش هايآناليز (تجزيه و تحليل) هزينهمندرج در جدول 

  توسط اداره كل و يا نيروي مسلح، محاسبه نمايد.

نرخ) هر يك از ( ريالي هاياشاره شده است؛ درصدهاي وزني و سرانه ٤ذيل بند الف ماده  ١همانطور كه درتبصره 

يز قيمت يك نفرساعت ثابت بوده و قابل تغيير نيست. آنچه كه قابل تغيير است مندرج درجدول آنال هاينهاده

  توسط طرفين همكاري است. هانهاده ش در بازه سه ماهه مبتني بر اجرايقيمت كل يك نفرساعت آموز

تمام با اجراي  در مراكز آموزشي استان يا ساير نيروهاي مسلح)( اگر آموزش سربازان سپاه الً بطور واضح مث

 اجراي ريال است و به ازاء ٥٣٧٥٠ سازمان) صورت گرفته باشد، قيمت يك نفرساعت آن( توسط اداره كل هانهاده

اگر صرفا فضاي آموزشي  الًگردد. مثميهر نهاده توسط نيروهاي مسلح به ميزان نرخ آن از قيمت نفرساعت، كسر 

شود و ساير الزامات را سازمان به پادگان اعزام و ارسال كرده باشد، از قيمت فوق  اجرا)( ينتام هااز طرف پادگان

- ٢- ١اشاره شده چنانچه نهادهاي  ٢شود. و به همين ترتيب همانطور كه در تبصره ميريال كسر  ٦٤٥٠به ميزان 

، ريال ٢٤٧٢٥بطور متوسط  ،هاشود، قيمت هر نفرساعت خدمات آموزشي در پادگان اجراتوسط سازمان   ١٠و  ٨

  . خواهد بود

استاندارد/ محتوا و مستندسازي الكترونيكي فرايند آموزش) كمترين ميزان مداخله ( ١٠و  ٢ هاينكته مهم: نهاده

ريال و حداقل  ٥٣٧٥٠باشد و به عبارتي حداكثر قيمت يك نفرساعت ميسازمان در قيمت يك نفرساعت آموزش 

 ر و مواد مصرفيباشد. حداقل قيمت در صورتيكه آموزش در پادگان، با استفاده از تجهيزات، ابزاميريال  ٣٧٦٣آن 

و انرژي) در شرايط ايمني مناسب توسط مربي پايور حائز شرايط كه ضمن آموزش، ارزشيابي حين دوره را نيز (

  اتفاق خواهد افتاد. نموده،فرايندها را درج  ،آموزشي هايانجام داده و در شناسنامه الكترونيكي دوره

و از اين جهت درج شرايط در هنگام  مشابه هم نيست )هانهاده( به لحاظ اجراي الزامات هادورهتبعا شرايط همه 

بايست به دقت و توجه كامل با در نظر ميكننده در پورتال تعريف دوره اهميت خود را نشان ميدهد. تعريف

وسط كداميك از ت هامشخص نماييد كه هر يك از نهاده هاگرفتن شرايط امكان سنجي شده و توافق با پادگان

  شود تا بعدا گزارشات صحيح و دقيقي بدست آيد. مي كاري اجراطرفين هم
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اين درصد با هر نهاده توسط طرفين است.  مربوط به محاسبات احصا درصد اجراي هاييكي از مهمترين بخش

گزارش سه ماهه قابل محاسبه است. از حاصل ضرب درصد اجرا توسط سازمان ضربدر نرخ نهاده  هااستفاده از داده

آيد. از مجموع قيمت ميخاص قرارداد)، قيمت آن نهاده بدست  هايآموزش هايبراساس جدول آناليز هزينه(

يمت سه ماهه شود و نهايتا از حاصل ضرب حجم عملكرد ضربدر قمي، قيمت يك نفرساعت محاسبه هانهاده

  آيد. ميآموزش استان، طلب اداره كل از قرارگاه براي آموزش به سربازان (به تفكيك نيروي مسلح) بدست 

  مثال جدول احصاء قيمت آموزش 

 ٢درصدهاي اجرا توسط سازمان مندرج در جدول زير بجز بند  شود.ميمحاسبه ارائه روش درجدول زير مثالي از 

  است. بوده و بصورت فرضي تكميل شده مثال همگيكه ثابت است) ( ١٠و 

  ، استان ... نيروي مسلح ...سه ماهه در خدمات آموزشي برحسب نفرساعت يجدول احصاء قيمت تمام شده

         

  رديف
  مولفه) آموزشي( نام نهاده 

 اجرا توسطدرصد 

  اداره كل
  نرخ نهاده به ريال

 نرخ نهاده درگزارش سه ماهه به ريال

  حاصلضرب درصد اجرا در نرخ نهاده)(

  ٩٨٦٨ ١٤٥١٢  ٦٨  مربـي  ١

  ١٦١٣ ١٦١٣  ١٠٠  مالكيت معنوي)(استاندارد/محتوا   ٢

  ٦٤٥ ٦٤٥٠  ١٠  فضـاي آموزشي  ٣

  ٢١٩٣ ٦٤٥٠  ٣٤  تجهيزات آموزشي  ٤

  ٢٢٢٥ ٤٨٣٧  ٤٦  آموزشيابزارآالت   ٥

  ٢٣٦٥ ٥٩١٣  ٤٠  مواد مصرفـي  ٦

  ٢٦٩ ٢٦٨٨  ١٠  سوخت)( انرژي  ٧

  ٦٤٥٠ ٦٤٥٠  ١٠٠  ارزشيابي حين دوره  ٨

  ٢٦٨ ٢٦٨٧  ١٠  كار ايمنـي و بهداشت  ٩

١٠  
  ٢١٥٠ ٢١٥٠  ١٠٠  مستند سازي الكترونيكي فرايند آموزش

  ٢٨٠٤٦  جمع قيمت تمام شده يك نفر ساعت آموزش

بايست متناسب با خدمات كه ميپشتيباني، اداره كل -در رابطه با حجم عملكرد خدمات فني و نيز خدمات رفاهي

آمار سازوكار الزم براي مستندسازي و آمارگيري تدبير نمايد.  گردد،ميمصاديق برخي از آنها در ادامه ذكر 

ي است و در مورد ساير موارد الزم است كه پورتال قابل دستياب هايبا كمك داده عملكرد برخي از خدمات فني
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شايان ذكر است كه نرخ خدمات فني مطابق با  آوري اطالعات مبتني بر مستندسازي اقدامات صورت گيرد.جمع

طبيعتا از حاصلضرب حجم عملكرد توافق شده در نرخ هر خدمت، ميزان  مفاد قرارداد ثابت و غيرقابل تغيير است.

  شود.ميمشخص اهه از نيروي نظامي مد نظر، مطالبات سازمان در سه م

پشتيباني، كل مطالبات  -در نهايت از مجموع مطالبات سه بخش؛ خدمات آموزشي، خدمات فني و خدمات رفاهي

گردد كه ميتعيين سازمان) نظامي، ( استان در يك مقطع سه ماهه از يك نيروي ايحرفهاداره كل آموزش فني و 

ثبت و به تاييد طرفين همكاري » وضعيت عملكرد و مالي قرارداد مهارت آموزي سربازاننمون برگ صورت «در 

از به انضمام فايل تصاوير آنها هر سه ماه يكبار  هادر سطح استان ميرسد. روكش تهيه شده براي اين نمون برگ

رارگاه مهارت آموزي) ق( دفتر راهبري اجراي آموزش، و از طرف نيروي نظامي براي ستادكلبراي طرف اداره كل 

  شود.ميارسال 

  خدمات فني: برخي از  و توضيحاتي پيرامونمصاديق 
  توضيحات  مستندات و شواهد  مصاديق اقدام  خدمات فني

هاي بررسي، مطالعه و پژوهش در رابطه با دوره  نيازسنجي آموزشي

  مورد نياز گروه هدف

ارشناسي من جمله، ر كشواهد مثبته براي وقوع كا

  گزارشات، نتايج مطالعات و تحقيقات، پيشنهادات و ... 

بهتر است كه از ابتدا با 

اين هماهنگي نيروهاي مسلح 

گونه اقدامات تعريف، 

  گذاري و اجرا شودهدف

هرگونه فعاليت مديريتي شامل، هدف گذاري،   مديريت آموزشي

امكانات، ريزي، هماهنگي، سازماندهي برنامه

راهبري اجرايي، برنامه ريزي نظارتي، پايش و 

بازخورد و اصالح در رابطه با اهداف قرارداد را 

  شود.شامل مي

مدارك و شواهد براي انجام اقدامات مذكور من جمله؛ 

مكاتبات، صورتجلسات، گزارشات و ساير مستنداتي كه 

حجم نفرروز كار كارشناسي مصروف شده براي تحقق 

  ارداد را شامل شود. اهداف قر

تي كه در خصوص مستند سازي، اقداما  نظارت الكترونيكي

گيري، پردازش و تحليل آزمايي، گزارشراستي

هاي الكترونيكي داده با استفاده از سامانه

  گيرد. سازمان صورت مي

هاي تعداد گزارشات عملكرد اقدامات اين حوزه، نتايج نظارت

الكترونيكي بصورت گزارش مكتوب  و يا تحليل و ارزيابي 

اي شواهد ها به شكل آماري و تحليلي، گزارشات دورهداده

  ت هستند.انجام اين خدم

اقدام در خصوص حضور در محل نظارت بصورت   نظارت ميداني

  ايفيزيكي و مشاهده و ارزيابي بصورت مشاهده

تعداد گزارشات نظارت ميداني و مكاتبات صورت گرفته 

  شواهد انجام اين خدمت هستند. 

  

  آموزش: فرآيند ٣ماده  

به تفكيك محل اجرا و  نظامي مستقر در استان هايآموزشي: نيازسنجي آموزشي توسط يگاننيازسنجي -١-٣

  دوران خدمت با  در نيازهاي تخصصي و مهارتي نيروهاي مسلح براي استفاده از سربازان ماهر-الف ؛متناسب با

و عمراني  ايو اسناد توسعه روستا) و شهراي (شغلي و كسب و كار منطقه هايبررسي فرصت -وري باالتر ببهره
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(با لحاظ نمودن نوع،  آموزيهاي مهارتنياز، صورت گرفته و آموزي به سربازان بوميبراي مهارت خصوصبه محلي 

 شود.طرح موضوع مي استاني مشترك در كارگروه تعداد، محل و زمان)

درصورتيكه استاندارد مورد نياز براي  آموزي ويژه):يا محتواي مهارت( آموزشي بررسي وجود استاندارد -٢-٣

  وجود نداشت. دو گزينه وجود دارد:  rpc.irantvto.ir سامانه ملي استانداردهاي مهارت به نشاني آموزش در

پس از نيازسنجي و رود كه مياز قرارگاه انتظار جديد تدوين استاندارد  تدوين استاندارد جديد: براي -الف 

اقداماتي بررسي استانداردهاي آموزشي موجود  و شناسايي مشاغل مورد نياز جهت تدوين استانداردهاي آموزشي

مشاركت در تجزيه و تحليل مشاغل و تدوين استانداردهاي و اعالم عناوين مشاغل فاقد استاندارد آموزشي  شامل:

تدوين استانداردهاي آموزشي  -تجزيه و تحليل مشاغل سازمان در رابطه باو متعاقب آن  را صورت دهد. آموزشي

بارگذاري استانداردهاي  - ISCO2008كدگذاري استانداردهاي آموزشي بر اساس سند  -هاي سازمانمطابق رويه

   ، اقدام الزم انجام خواهد داد.آموزشي در سامانه ملي استاندارد و پورتال سازمان

 هايتهيه محتواي مهارت آموزي ويژه: كه براي پاسخدهي سريع به نيازهاي مهارتي در قالب اجراي دوره -ب

مربيان منتخب تاييد و در اسرع ارشد را پيشنهاد و  توانند محتواي مورد نظرميمربيان سازمان ، مهارت آموزي ويژه

مناسب در دوره شركت نموده اند، گواهي حضور  وقت دوره اجرا شود. در اين بخش براي سربازاني كه بطور كامل و

بعنوان معرفينامه  از تاريخ اتمام خدمت سربازاناين گواهي تا شش ماه شود. آموزي ويژه صادر ميدر دوره مهارت

قابليت ارائه به مراكز آموزش فني و نام پرداخت حق ثبتبدون  )تكميلي( آموزشي هاياستفاده از دوره براي

 باشد.ميدر سراسر كشور را خواهد داشت. تامين هزينه ثبت نام اين قبيل افراد بر عهده قرارگاه  ايحرفه

الزامات و شرايط الزم براي پاسخ به نيازهاي احصاء شده است كه بررسي  :سنجي اجرايي مشتركامكان-٣-٣

با توسط طرفين صورت گيرد. در اين مرحله  هابايست با در نظر گرفتن شرايط الزم براي تعريف و اجراي دورهمي

 وجود كارگاه مجهز -سازماني يا پايور)( وجود مربي حائز شرايط :در مورد به ترتيبلحاظ نمودن روش آموزش 

و ساير الزامات  هاسرباز به تعداد ظرفيت حداقلي دوره وجود كارآموز -دولتي و خصوصي)( داراي مجوز و تاييد شده

نمايندگان نيروهاي توسط بصورت محلي  بايستمي اصوالًسنجي شود. امكانميگيري تصميماجرايي تبادل نظر و 

 انجام پذيرد. با روساي مراكز سطح شهرستان در مسلح

 ،در سطوح عملياتيو حجم تعهدات آموزشي اعالم شده سنجي نتايج امكانريزي آموزشي: متناسب با برنامه-٤-٣

بدون وقفه  هاتعريف دوره شده وتاني اعالم اسمشترك به كارگروه  و ريزيبرنامهشهرستان سه ماهه  تقويم آموزشي

تعريف شده را تاييد و يا درخواست  هايتواند دورهميبا ابزار پورتال استاني  مشترك كارگروه .گيردميصورت 

 بازنگري و اصالح بدهد.
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دفتر  ٢٨/٣/١٣٩٨مورخ  ١٠٠١٤آموزشي بر اساس ابالغيه شماره  يآموزشي: تعريف دوره يتعريف دوره-٥-٣

 .گيردمشاركتي نوع سوم انجام مي هايذيل آموزش راهبري اجراي آموزش

 :زير است هايروش به كاركنان وظيفه مشتمل بر ايحرفهموزش فني و آ آموزشي: هايروش- ٦-٣

  ايحرفهكارگاههاي آموزش فني و  در محل ها: اين آموزشآموزشي هايآموزش حضوري در كارگاه -الف

با استفاده از استانداردهاي شغل و شايستگي و نيز نيروهاي مسلح و مراكز آموزش دولتي  هايو يگان هاپادگان

  محتواي مهارت آموزي ويژه امكان پذير است.

توسط ) هايا بيرون پادگاندر قالب خريد خدمات (داخل و آموزشي براي سربازان  هايتبصره: اجراي دوره 

مجزا  هايآزاد نياز به هماهنگي قرارگاه و سازمان داشته و طي بخشنامه ايحرفهآموزشگاههاي فني و 

  اعالم خواهد شد. 

توليدي و خدماتي  هايدر كارگاه ها: اين آموزشمحيط كار واقعي هايآموزش حضوري در كارگاه -ب

ابالغ شده توسط  ٥/٢/١٣٩٧مورخ  ١٧٧١٦(مطابق با ضوابط و دستورالعمل شماره  نيروهاي مسلح متعلق به

  به شرح گامهاي عملياتي ذيل امكان پذير است: )وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

آموزي به شيوه محيط كار واقعي در نيروهاي مسلح به تفكيك كارگاه و رشته تقاضاي مجوز مهارت )١

كارگاههاي اي. توسط نمايندگان نيروهاي مسلح در سطح شهرستان از مراكز آموزش فني و حرفه

 حائز شرايط ذيل باشند: متقاضي مي بايست

 مورد تقاضا برای آموزش.ی اخير کارگاه متقاضی در رشته فعاليت عملی و مستمر حداقل يکساله •
 ای قرار گيرد.مکان به لحاظ ايمنی و بهداشت مورد تاييد نمايندگان و ناظران سازمان آموزش فنی و حرفه •

 مرتبط ايحرفه و فني آموزش مركز توسط مجوز درخواست تاييد عدم يا و تاييد بررسي بازديد، )٢
 در مذكور كارگاه تاييد عدم درصورت است ذكر به الزم. تقاضا دريافت تاريخ از پس هفته يك حداكثر

از ابتدا  گام اين و. پذيردمي انجام مجددا آموزشي مركز از تقاضا نواقص اصالح از پس فرصت اولين
توسط نمايندگان نيروهاي مسلح  به مراكز جهت بررسي  استادكار پايوردر ضمن  .شد خواهد تكرار

 شوند.گيري در كارگاههاي آموزشي موصوف معرفي مياحراز صالحيت ايشان براي بهر
 و. باشد داشته را کارگاه آن در و مذکور رشته در مفيد کار سابقه سال يک دارای حداقل شده معرفیپايور  استادکار •

 .باشد دارا آموز مهارت به را) درخواست( نظر مورد رشته با مرتبط ایحرفه هایمهارت انتقال توانايی

 در -....  نيروي -....  پادگان - واقعي كار محيط آموزشي كارگاه" عنوان تحت جديد مكان تعريف )٣
 درج در تا شود تنظيم كارگاهها از گروه اين براي اسامي تركيب ايندقيقا  شودمي يادآور. "... رشته
 پادگان نام ترتيب به چينها نقطه جاي به بعبارتي( هاي بعدي مشكلي ايجاد نشودگيريو گزارش دوره

 درج) پورتال از انتخاب قابل عناوين عين( مجاز آموزشي رشته - ) سپاه ودجا، آجا، ناجا،( نيرو نوع -
  .باشدمي نفر سه آموزشي كارگاههاي ظرفيت حداكثر.). شود
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 و فضا استادكار، آموزشي، استاندارد( آموزش شرايط گرفتن نظر در با آموزشي يدوره درج و تعريف )٤
 عالوه است ذكر به الزممجددا ...).  و مربوطه يبخشنامه مطابق آموزشي دوره طول و مستقر تجهيزات

 ميسر ويژه محتواي اساس بر آموزشي يدوره تعريف امكان موجود شايستگي و شغل استانداردهاي بر
 .شد خواهد اعطا كنندگان شركت به حضور گواهي صرفا دوره پايان در كه بود خواهد

 شده تاييد ليست مطابق) دوره هر در آموزي مهارت متقاضي نفر سه حداكثر( وظيفه كاركنان نام ثبت )٥
  .آموزشي مراكز در مسلح نيروهاي نمايندگان توسط

 آموزش مركز نماينده و پادگان آموزيمهارت مسئول توسط آموزشي هايدوره اجراي پايش و نظارت ) ٦
 انتخاب ويژه محتواي آن در كه هاييدوره در كنندگانشركت براي دوره انتهاي در. ايحرفه و فني

 و آزمون به معرفي درصورت شايستگي يا شغل استاندارد داراي هايدوره براي و حضور گواهي شده،
 .شد خواهد صادر مهارت گواهينامه عملي وتئوري  دوره پايان آزمون در قبولي

 متعاقبا ارسال خواهد شد)كه  يدستورالعملمطابق با (در هر زمان و مكان  هااين آموزش :مجازيآموزش  -ج

  پذير است.امكان

ظرفيت حضوري و مجازي است كه با استفاده از  هايتركيبي از آموزش هااين آموزش آموزش تلفيقي: -د

(مطابق با دستورالعملي كه متعاقبا ارسال خواهد شد)  دو روش الف و ب و نيز زير ساخت روشت ج هايكارگاه

  پذير است.امكان

  و استادكار پايورمربيان پايور :٤ماده 

انجام جلسه مصاحبه تخصصي تشخيص ، اوليه ترتيب و توالي مراحل شناسايي و معرفي افراد واجد شرايط

طي دوره ، )معاون آموزشي سازمان ٠٥/٠٥/١٣٩٧مورخ  ١٤٩٢٤/٢٠٠/٩٧شماره  ابالغيه(مطابق با  الحيتص

و پژوهشهاي  تربيت مربيمركز ٢٨/٠٨/١٣٩٧مورخ  ٦٢٢٠/١١٠(مطابق با مكاتبه شماره  تربيت مربي آموزشي

حائز شرايط نهايي  پايورو استادكار براي درج نام مربي  تاييديه نهايي صالحيت و و اخذ گواهينامه )ايفني و حرفه

نمودار  مطابق باپايور و استادكار در بانك اطالعات مربيان سازمان بعنوان مربي برون سازماني، تحت عنوان مربي 

الزم است از تعريف دوره بديهي است كه  پذيرد.ميانجام ضوعه ومضوابط  پيوست اين دستورالعمل و با رعايت

دو شرط صورتجلسه تاييد صالحيت در جلسه مصاحبه  بدون دارا بودن ساير مربيان پايوري كهجديد براي 

ممانعت بعمل آيد و تا زمان كسب شرايط مذكور تربيت مربي،  CBTتخصصي و گواهينامه قبولي شركت در دوره 

  ف شود.اسامي آنها نيز از پورتال حذ

  آزمون و سنجش مهارت :٥ماده 

  :(حين دوره آموزشي) تكويني هايآزمون -١-٥



 

10 
 

هاي تكويني در طول دوره آموزش توسط مربي آموزشي به منظور ارزيابي ميزان يادگيري و پيشرفت مهارت آزمون

متناسب با دوره آموزشي در اي شود. اين آزمون در سه بخش دانش نظري، مهارت و نگرش و اخالق حرفهانجام مي

  گردد.چند مرحله انجام شده و نمرات هر مرحله در پورتال درج مي

  نمره آزمون تكويني شامل سه بخش زير مي باشد:

  نمره ٢٠دانش نظري  -١

  نمره ٧٠مهارت  -٢

  نمره ١٠اي نگرش و اخالق حرفه -٣

 ١٠٠از  ٥٠نهايي را شامل شده و كارآموز در صورت كسب حد نصاب نمره  يدرصد از نمره ٢٥آزمون تكويني 

  آموزشي را خواهد داشت. ي(ميانگين نمرات آزمون تكويني حين دوره) اجازه معرفي به آزمون پايان دوره

  نكات:

  د.باش: نمرات ثبت شده در پورتال پس از معرفي به آزمون پاياني به هيچ وجه قابل تغيير و اصالح نمي١

هاي انجام شده توسط كارآموز به منظور نظارت، توليدات و محصوالت فاسد نشدني و ساير فعاليت ها،: كارپوشه٢

ارزيابي، با هماهنگي ستاد يا كميته ارزشيابي شهرستان/استان حداكثر به مدت يك ماه پس از اعالم نتيجه 

  شود.مستندسازي مي

  وره آموزشي):آزمون پاياني (پايان د -مرحله دوم -٢-٥

اين مرحله از آزمون شامل كارآموزاني است كه با موفقيت دوره آموزشي را طي نموده و پس از كسب حد نصاب 

  شوند.الزم به عنوان آزمون دهنده براي آزمون پاياني معرفي مي

امكانات و منابع در باشد. فرآيند برگزاري آزمون بنا به آزمونگر در اين مرحله فردي غير از مربي دوره آموزشي مي

اختيار استان بصورت فردي يا گروهي (درون سازماني/برون سازماني يا تلفيقي) و با حضور ناظر اداره سنجش 

  ها صورت مي پذيرد.استان و با رعايت ساير مقررات و ضوابط سازمان در خصوص اجراي آزمون

موجود كه قبًال از طريق سايت سازمان در  هايآموزشي بصورت تصادفي از بانك پروژه يپروژه آزمون پايان دوره

  شود.اختيار مراكز آموزشي (دولتي و غير دولتي) قرار گرفته است انتخاب مي

  آزمون پاياني شامل دو بخش زير مي باشد:

مهارت: ارزشيابي مهارتي در اين بخش با الگوي سنجش عملكردي (پروژه محور) پس از پايان دوره  )١

  شود. تاندارد طراحي شده، انجام ميآموزشي در چارچوب اس

اين آزمون شامل مشخصات؛ شرح فني آزمون، نقشه و جزئيات اجرايي پروژه، مواد مصرفي، ابزار و آالت و تجهيزات 

باشد. در پايان آزمون انتظار است هاي پروژه ميفني و مورد نياز، مدت زمان آزمون و ريز نمرات فعاليت
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و مهارت مطابق ضوابط و مقررات و استانداردهاي الزم نسبت به اجراي پروژه اقدام  دهنده با تلفيق دانشآزمون

  دهد.نمره را به خود اختصاص مي ١٠٠نمره از  ٩٥نمايد. اين بخش 

اي: ارزشيابي اين بخش شامل رعايت نظم و انضباط، ايمني و بهداشت، اخالق نگرش و اخالق حرفه )٢

نمره را به خود اختصاص  ١٠٠نمره از  ٥باشد. اين بخش . مياي، رعايت ضوابط و مقررات و ..حرفه

  دهد.مي

شود و آزمون دهنده براي موفقيت در اين بخش الزم است درصد از كل نمره نهايي را شامل مي ٧٥آزمون پاياني 

  را كسب نمايد. ١٠٠از  ٧٠حد نصاب نمره 

 
     گواهينامه مهارت: -٣-٥

حين دوره و پايان دوره آموزشي را بر اساس ضوابط و مقررات  هايكارآموزاني كه آزمونگواهينامه مهارت به 
  گردد.اي كشور با موفقيت طي نموده اعطاء ميسازمان آموزش فني و حرفه

  (آزمون پروژه محور): ارزشيابي مهارتي با الگوي سنجش عملكرديآموزشي مشمول  هايليست استاندارد  -٤-٥

ارزشيابي مهارتي با الگوي سنجش "دستورالعمل و طرح  ٩/٤/١٣٩٨مورخ  ١١٥٦٥/١٠٠/٩٨مطابق ابالغيه 

گروه آموزشي به شرح جدول زير بصورت پايلوت  ٨استاندارد در  ١٤ ،"(آزمون پروژه محور) عملكردي

هاي دفتر سنجش مهارت پروژه محور) مطابق برنامهمشمول ارزشيابي مهارتي با الگوي سنجش عملكردي (آزمون 

  باشند.اي سازمان ميو صالحيت حرفه

 ليست  استانداردهای آموزشی  به تفکيک گروه  در طرح پروژه محور(پايلوت کشوری)

 کد استاندارد استاندارد  گروه  رديف

 برق ١
 ٧٤١٢٢٠٠٥٠٠١٠٠٠١ برق صنعتی

 ٧٤١١٢٠٠٥٠٠١٠٠٠١ برق ساختمان

 ماشين ابزار ٢
 ٧٢٢٣٢٠٤١٠١٥٠٠٠١ تراشکار

 ٧٢٢٣٢٠٤١٠٠٠٠٠١١ دريل کار و اره کار

 صنايع خودرو ٣
 ٧٢٣١٢٠٠١٠٠٢٠٠٠١ های سواری بنزينیتعميرکار اتومبيل

 ٧٤١٢٢٠٠١٠٠١٠٠٠١ تعميرکار برق خودرو

 تاسيسات ٤
 ٧١٢٦٢٠٠٩٠٠١٠٠٠١ حرارت و پکيج شوفاژ گازیهای تبادل لوله کش , نصاب وتعمير کار سيستم

 ٧١٢٦٢٠٠٩٠١١٠٠٠١ لوله کش و نصاب وسايل بهداشتی
 ٧٢١٢٢٠١١٠١٢٠٠٠١ SAMWهای فوالدی  جوشکاری سازه جوشکاری  ٥

 صنايع چوب ٦
 ٧٥٢٢٢٠١٩٠٠٧٠٠٠١ کابينت ساز چوبی

 ٧٥٢٢٢٠١٩٠٠٢٠٠٠١ درودگر
 ٧٢٢١٢٠٥٣٠١٤٠٠٠١ ICDLکاربر  فناوری اطالعات ٧
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  نظارت و ارزيابي : ٦ماده 

نيروهاي مسلح و با مشاركت ايشان به  هايآموزشي در كليه سازمان هاينظارت بر شرايط، الزامات و اجراي دوره
  زير خواهد بود.دو روش 

و آموزي مهارتاز محل اجراي آموزش  ايشانبازديد حضور فيزيكي ناظران و  ميداني):( نظارت حضوري - الف
  .شودميانجام  كشور ايحرفهمطابق با ضوابط و مقررات سازمان آموزش فني و آموزشي  بررسي رعايت ضوابط

آماري از  هايخروجيتحليل و  هايدادهگيري گزارشمبتني بر  سيستماتيك):( نظارت الكترونيكي - ب
  .خواهد بود ايحرفهپورتال جامع آموزش فني و 

 هاياستاني تنظيم و به مراكز آموزشي و يگان مشترك توسط كارگروه هابرنامه كلي نظارتبرنامه نظارت:  -١-٦

ماهيانه  هايالكترونيكي حداقل انتظار تهيه گزارشات و تحليل هايدر نظارتگردد. ميابالغ  هانظامي شهرستان

است كه هر  ايبه گونه هاحجم نظارتميداني،  هاياستاني است و براي نظارت مشترك براي استفاده در كارگروه

  سه ماهه) يكبار مورد بازديد و ارزيابي قرارگرفته باشد.( ك فصلدر يحداقل محل اجراي آموزش 

) و نماينده از كاركنان مجرب مركز به تشخيص رئيس مركز يك نفر( ناظرين شامل نماينده سازمانناظرين:  -٢-٦

غير از محل نظامي  هايسازمانساير مهارت آموزي ترجيحا از(يك نفر مجرب در حوزه  نيروهاي مسلح شهرستان

و  ها، اقدام به بازديد و ارزيابي مشترك از كارگاه)معرفي كننده به تشخيص مسئول آموزش سازمان نظامي  بازديد

يك نفر  براي بازديد از مهارت آموزي در پادگان سپاه، بهتر از الًمث نمايند.ميامكان آموزشي سربازان حين فعاليت 

  از ارتش يا نيروي انتظامي با معرفينامه از فرمانده محل استخدام خود، مشاركت نمايد.

گزارش  نظارت و ارزيابي مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي "ابزار نظارتي با عنوان ابزار نظارت: -٣-٦

فرم ( گزارش ارزيابي كارگاه مهارت آموزي"سند به تفكيك براي هر كارگاه در هر بازديد  ")فرم ج( مسلح

به رئيس مركز آموزشي و نتايج ارزيابي خود را با استفاده از آن  ناظرين مورد استفاده ناظرين قرارگرفته و ")ب

  نمايند. ميگزارش  ،پادگان محل بازديدفرمانده 

بار برگزاري جلسات كارگروه مشترك استاني  استاني است كه در هره كارگروه مشترك صورتجلس سند -فرم الف

  .گرددارسال مي دفتر راهبري اجراي آموزشبه تنظيم شده و 

پس از تنظيم در اختيار اداره كل آموزش فني و  است كه آموزيگزارش ارزيابي كارگاه مهارتسند  -فرم ب

  استان قرار خواهد گرفت. ايحرفه

 ٧٣٢١٢٠٥٣٠١٦٠٠٠١ کارور فتوشاپ
 ٧٥٣١٢٠٥١٠٠١٠٠٠١ نازک دوز زنانه صنايع پوشاک ٨
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پس از تنظيم در است كه  گزارش نظارت و ارزيابي مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلحسند  -فرم ج

  استان قرار خواهد گرفت. ايحرفهاختيار اداره كل آموزش فني و 

به فرمانده پادگان مذكور رفع موانع و  رسمي يطي مكاتبهند هست ملزمآموزشي سازمان،  روساي مراكز- ٦-٤

متناسب با اشكال مطروح شده در گزارش و  حداقل يك هفته و حداكثر يكماه)( اشكاالت را تا زمان منطقي

انتظار است كه مشكالت اجرايي در زمان مقرر مرتفع گردد. درصورتيكه  پيشنهاد ناظرين، درخواست نمايند. تبعاً 

و مشكالت اقدامي مطابق با گزارشات و  هابراي رفع چالشمحرز شود كه براي رئيس مركز در بازديدهاي آتي 

مان داراي ايراد را تا ز هايآموزي در محلمكاتبات اقدامي صورت نگرفته است، مجاز است ادامه فعاليت مهارت

ماه در يك  ششمتوقف نمايد. ضمنا چنانچه تا آموزشي در پورتال  هايرفع مشكل، از طريق عدم تاييد دوره

 مشترك اجرا نشود با هماهنگي با كارگروه ايمكان آموزشي تعريف شده در پورتال براي آموزش سربازان دوره

  گردد.مي، باطل آموزشي پورتالكن ااز بانك امآن حذف فعاليت آن محل از طريق  مجوزاستاني 

كل جديد، موارد تكميلي توسط دفتر راهبري اجراي آموزش به ادارات  ات مشتركدر صورت اتخاذ تصميم تبصره:

  نيروي مسلح ابالغ خواهد شد. هايقرارگاه مركزي مهارت آموزي به سازمان توسطو استانها  ايحرفهآموزش فني و 


