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طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی



مبسم اهلل الرحمن الرحی 





.اشتغال دغدهغ اصلی دولت تدبير و اميد است



زاهموارهفرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،مخربیپدیدهیکعنوانبهبیکاریرفعواستجامعهمحوریارزشکار،
نیرویازمناسبوکاملوریبهرهواشتغالموضوعرویبدین.استبودهریزانبرنامهاساسیهایدغدغهجمله
.شودگرفتهنظردرکشوریتوسعهراهبردیاهدافازیکیعنوانبهبایدانسانی

ابمسألهکردنمرتفعدنبالبهکار،بازاررویپیشهایبحرانوموجودمشکالتبرخیوجودبهاذعانبادولت
بیکارینرخبهرسیدنبرایششمبرنامهدرانجامشدههدفگذاریتحققراستایدرواستقواسایرهمکاری
کالن،الیهسهدررامتنوعیهایطرحواستدادهقرارکاردستوردررا۱۳۹۶سالبرایاشتغالویژهبرنامهتکرقمی،

.استنمودهتنظیموتدویناستانیوملیسطحدراشتغالبهمعطوفخردومیانی

مقدهم



ربانهم وژیه اشتغال

ارغفوجوانانبرایخصوصبهشغلیهایفرصتایجادبرایکاربازاردرتحرکبخشیوتوسعهششمبرنامهشدناجراییبرایدولت-

دستوردرآتیسالهایوجاریسالبرای«اشتغالویژهبرنامه»قالبدررااشتغالزاییهایطرحواقداماتها،سیاستدانشگاهی،التحصیالن
.استدادهقرارکار

ایندرهآنکحالاست،بودهدستگاهیاشتغالتعهدووامپرداختبهمعطوفبیشترگذشته،دراشتغالایجادبرایمداخالتوسیاستها
تجاربازتنآموخوگرفتندرنظرباتااستشدهکوششوگرفتهقراربازنگریموردبیکاریکاهشواشتغالایجادبرایمداخلهسطحبرنامه
طرفدرهمندبتواکهشودتنظیماشتغالایجادبرایمداخلهازفراگیرچارچوبیرو،پیشچالشهایرفعوکشور،تجربهویژهبهوالمللیبین

وصیخصوبخشوهادستگاههمههماهنگسازیمسیرازوکشورهایظرفیتبرمبتنیونمودهمداخلهکاربازارتقاضایطرفدرهموعرضه
.نمایدمواجههکشوردراشتغالمسألهباتعاونی



مات ذیل ربانهم وژیه اشتغال شامل موارد زری مهم رتین طرح :استاه و اقدا

نهادیهای مربوط به مداخالت سیاستی و توسعه طرح

آموختگان دانشگاهی،طرح کارورزی دانش1.

،(معافیت بیمه کارفرما) های کارفرمایی طرح مشوق2.

،(آموزش های حین کار)طرح مهارت آموزی در محیط کار3.

ای،طرح بازنگری آموزش فنی و حرفه4.

نفر از شمول قانون تامین اجتماعی،۵های زیر طرح معافیت کارگاه5.

طرح توسعه کارآفرینی،6.

و مشاغل نوآورانه،( استارت آپ)توسعه رویدادها 7.

،(ها و مراکز خدمات مشاورهشتاب دهنده)های کسب و کار کلینیک8.

طرح نظام اطالعات بازار کار و هدایت شغلی؛،9.

طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی،10.

.طرح ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد11.

های مربوط به توسعه کسب و کارهای اقتصادی در رسته های طرح
:منتخب و پراشتغال در

نظیرخدماتبخشاقتصادیکارهایوکسبتوسعه1.
نقل،وحملولجستیکگردشگری،آی تی،

و،مبلمانپوشاک،صنایعنظیرصنعتبخشکسب وکارهایتوسعه2.
خودرو،قطعات

عصنایدارویی،گیاهاننظیرکشاورزیبخشکسب وکارهایتوسعه3.
تکمیلی،وتبدیلی

.سایروجادهبرق،نظیراقتصادیزیربناهایتوسعه4.



:مهارت آموزی در محیط کار واقعی 

موردنیازدرچارچوبازروشهایآموزشفنیوحرفهایاستکهطیآنمهارتوشایستگیهاییکی
.رددگندتولیدمحصولوارائهخدمتمنتقلمیاستانداردهایآموزشیسازمانازمربیبهمهارتآموزهمزمانبافرای



ابمطابقپایدارومولداشتغالبرایالزمبسترهایایجادرویکردباواقعیکارمحیطدرآموزیمهارت دستورالعمل
ابسنتیوخانگیمشاغلدربویژهجامعهموردنیازوموجودمشاغلتثبیتواستمرارهمچنینوروزهایفناوری
آموزشسازمانفناوریومهارتراهبردیسندنمودناجراییراستایدرودولتیغیرهایبخشظرفیتازاستفاده

رایب"العالیمدظله"رهبریمعظممقامفرمایشاتازالهامباوآموزشیالگوهایتوسعهبرایکشورایحرفهوفنی
:شودمیاجرازیراهدافباایرانیسرمایهوکارملی،تولیدازحمایت

الوورودبهعرصهاشتغمهارتآموزبرایکسبتجربهوآشناییبامحیطکسبوکارواقعیوآمادهسازی1.
.کارآفرینی

.حفظوپایداریمشاغلسنتیوبومیخصوصادرصنایعدستی2.

.وانمندکمکبهبنگاههایفعالبهمنظورشناساییوجذبنیرویکارمستعدوت3.

.کاهشهزینههایجذبوبکارگیرینیرویفاقدمهارت4.

.استفادهازظرفیتوتوانآموزشیعملیبنگاههایاقتصادی5.



تعاریف

وزشازسازمانوادارهکلبهترتیبسازمانآموزشفنیوحرفهایکشوروادارهکلآمدستورالعملمنظوردراین
.فنیوحرفهایاستانمربوطهمیباشد

 یتفنییکیازمراکزآموزشییاکارگاههاییاستکهبهمجوزسازمانمیتواندنسبتبهترب:مرکز یادگیری
.وحرفهایمهارتآموز،درحرفههایآموزشیمجازاقدامنماید

 حرفهیاشایستگیکهدرقالباستانداردآموزشیسازمانمصوبگردیدهاست:آموزشی مجاز حرفه.



بامهارتکسبمنظوربهمجازآموزشیهایحرفهازیکیدرکافیدانشکسبازپسکهاستفردی:آموزمهارت
ویادگیریمرکزنظارتتحت(ولیکتبیرضایتواطالعباسال۱8زیراشخاصمورددر)خودکاملاختیارورضایت
.میشودآموزشمشغولدستورالعملایناساسبرطرحمشمولواحدهایدرآموزشیمقرراتمطابق

کارگاهدروبودهصنعتیاصنفتاییدموردویمهارتیو،شغلیفنیتوانتجربه،کهاستفردی:(استادکار)مربی
.استذیصالحمراجعازبرداریبهرهیاکسبپروانهدارایوباشدمیشاغل

یشایستگومهارتآنطیکهاستایحرفهوفنیآموزشهایروشازیکی:واقعیکارمحیطدرآموزیمهارت
ومحصولتولیدفرایندبازمانهمآموزمهارتبهمربیازسازمانآموزشیاستانداردهایچارچوبدرنیازموردهای
.گرددمیمنتقلخدمتارائه



 آموزشرایط مهارت:
.آموزعالقهمندیوتمایلخودراکتبااعالمنمایدمهارت-
.سالمیباشد۱5مهارتآموزحداقلسن-
.باشدایرانیداشتهتابعیت-
.موردنظرراداشتهباشدبااستانداردآموزشیالزممتناسبشرایطوتوانایی-
.ازکارکنانفعلیکارگاهنباشد-

(:استادکار)شرایط مربی
.باشد(درهمانشغل)کاردارایپنجسالودرصورتداشتنگواهینامهمهارتدارایسهسالسابقهحداقل-
.مربوطهباشدصنفیاصنعتویموردتاییدحسنشهرت،سطحتخصصوتوانحرفهای-
.بهمهارتآموزانراداشتهباشدمطالبانتقالعمومیوتوانمندیصالحیت-



 آموزششرایط:

گردداجراکارمعمولساعاتدروشدهتعیینیادگیریمرکزدرآموزش.

خصصینمتمشارکتباسازمان،استانداردفاقدمشاغلبرای.گیردصورتسازمانآموزشیاستانداردمطابقآموزش
.نمایدمیاقداماستانداردتدوینوتهیهبهنسبتصنعتیاصنف

دتمحداقلهمچنین.باشدمیسالحداکثریکوبودهآموزشیاستانداردهایدرمندرجزمانبابرابرآموزشزمان
.باشدساعتهشتادازکمترنبایدزمانهردرآموزشزمان

باشدآموزشیاستاندارهایوحرفهآنبامتناسببایستیآموزش.

باشدمیمجازمشابهمراکزدیگربهآموزمهارتمعرفی،یادگیریمرکزتخلفصورتدر.

باشدشدهنصبیادگیریمرکزدربایدآموزشیهایسرفصل.



شودمیمعرفییادگیریمراکزبهمربوطههایآزموناخذمنظوربهدورهپایاندرآموزمهارت.

روعشزمانبهنسبتاجتماعیتامینبیمهشمولمکارگراناخراجیاتعدادکاهشاجازهآموزشاجرایحینمربی
.نداردراطرحاجرای

باشدمینفر3حداکثرکافیایمنیوفضا،تجهیزات،امکاناتشرطبهمشمولواحدهربرایآموزانمهارتتعداد.

گردددرجسازمانآموزشجامعپورتالدربایستمیآموزشیهایدورهتمامیمشخصات.

ندارندراآموزشیدورهاجرایبابتوجهیهیچگونهمطالبهحقطرفین.



شرایط مرکز یادگيری 

باشدمعتبربرداریبهرهیاکسبپروانهدارای.

باشدداشتهکلادارهازرامربوطهآموزشیمجوز.

باشدشدهرعایتیادگیریمرکزدرکاربهداشتوفنیحفاظتوایمنیهایدستورالعمل.

باشدآموزشیاستانداردنوعبامتناسبیادگیریمرکزتجهیزاتودستگاهها.

نماینداقدامسازمانبهآموزمهارتآموزشیدرخواستاعالمبهنسبتبایستمییادگیریمرکز.

آنآموختگانمهارتظرفیتازسومیکحداقلبکارگیریوجذبعدمصورتدر،طرحمشمولواحدهرمجوزاعتبار
.نیستتمدیدقابلوبودهاعتبار،فاقدواحد



(استادکار)وظایف مربی 

مهارتیآموزشاستاندارهایرعایت
کلادارهشدهارائههایفرمومدارکاسناد،تحویلوتکمیل
دورهپایانازبعدمرکزبهدورهپایانآزمونبرایآموزمهارتمعرفی.
کلادارهطرفازشدهمعرفیعواملباهمکاری
(ویولییا)آموزمهارتو(استادکار)مربیبینشدهمنعقدآموزشیقراردادمفادرعایت.
آموزشیدورهپایانعملیوکتبیهایآزموناخذدرهمکاری.
مربوطهکلادارهبهآموزیمهارتدورهترکاعالم.

کرامتانسانیرعایتومربوطهحرفهحدمتعارفدرشغلیمهارتهایکسبوکاربههمراهمهارتهایدرآموزمهارتتوانمندسازی.

خودداریازمحولنمودنآموزشبهدیگران



وظایف مهارت آموز
باشدآموزشیقراردادمفاداجرایبهموظفدورهمدتپایانتا.

شودحاضرآموزشمحلدرمربیتوسطشدهتعیینآموزشیبرنامهطبق.

زمرکبهمربوطهمدارکواسنادهمراهبهوقتاسرعدررامراتباستموظف(...وبیماریعلتبه)غیبتصورتدر
.دهداطالعیادگیری

کندرعایتراکارگاهآموزشیوایمنیانضباطی،مقرراتکلیه.

کندشرکتدورهپایانهایآزموندرباید.

وفنیآموزشمراکزتکمیلیهایدورهدرنامثبتاولویتدرقبلیآموزشیدورهدرموفقیتازپسآموزانمهارت
.باشندمیسازمانایحرفه



مهارت آموزو ( استادکار)مربی وظایف مشترک 
ومعاملهشراکت،شهادت،ضمانت،جملهازآموزشیغیراموربهاجبارعدم..

طرفینمصرفیموادوتجهیزاتمال،جان،حفظبرایحداکثریتالشداری،امانت.

اجتماعیواخالقیشئوناترعایت.

حفظوهدوربهینهاجرایبرایمربوطهصنعتیوصنفیتشکل،یادگیریمرکز،آموزمهارتولیبهالزماطالعاتارائه
.العملدستوراجرایمحلمطلوبیت

اجرایتوقفازبعدروز۱5حداکثرکتبارامراتباستالزمآموزشیدورهاجرایتوقفبرایتوافقدرصورتطرفین
.نماینداعالممربوطهصنفوکلادارهبهآموزشیدوره

باشدمیوطهمربصنعتییاصنفیتشکل،(استادکار)مربیوآموزمهارتآموزشیاختالفاتبهرسیدگیمرجع:تبصره.
.گرددمیمعرفیکلادارهبه(استادکار)مربینتیجه،حصولعدمدرصورت



وظایف سازمان و اداره کل

گانشدقبولبرایتاییدیهیاآموزشیاستانداردمطابقنامهگواهیصدورودورهپایانآزموناخذ.

آموزشیهایدورهنیازموردآموزشیهایاستانداردبروزرسانیوتدوین

آموزشیهایدورهاجرایبرنظارت.

آموزمهارتومربیبرایشناساییکارتصدور.

رتدرصو)دورهاجرایاهمیتتبیینوآموزششروعازقبلآموزانمهارتبرایتوجیهیدورهبرگزاری
(ضرورت



در)همربوطشغلعملیوکتبیهایآزمونسواالتوطرحآزمونگرعنوانبه(استادکار)مربیازاستفاده
(لزومصورت

فهوحرفنیآموزشمراکزکارآموزاننظیر)آموزشیدورهطیآموزانمهارتمدنیمسئولیتبیمهپوشش
(ای
آموزشیدروهشروعازقبلاستادکاربرایمهارتارتقاءوتدریسفنونوروشآموزشیدورهبرگزاری(

(لزومدرصورت
اجراییلمراحوسایرمعرفیبررسی،نام،ثبتشناسایی،برایمناسبایرایانهسامانهوبکارگیریطراحی

رایندفبرنظارتحسنوالعملدستوراندرکاردستهایدستگاهومتقاضیانامورتسهیلمنظوربهطرح
.یادگیریمرکزدرخواستبامطابقطرحاجرای

بودجهوبرنامهسازمانتوسطسالههمهآموزانمهارتمدنیمسئولیتبیمهبراینیازموردمنابع:تبصره
.شدخواهدتامینکشور



ملیکمیته راهبری 

تهبهمنظورسیاستگذاریهدایتونظارتبراجرایاینروشآموزشی،کمیتهایبهنامکمی
:شودسازمانباترکیبزیرتشکیلمیملیدرراهبری

-(.رئیسکمیته)ریاستسازمان

-(کمیتهدبیر)سازمانمعاونآموزش

-معاونتتوسعهکارآفرینیواشتغالوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعییکنفرنماینده.

-ورفاهاجتماعیروابطکاروزارتتعاون،کاریکنفرنمایندهمعاونت.

-سازمانتامیناجتماعیکشورنفرنمایندهیک

-وزارتصنعت،معدنوتجارتنفرنمایندهیک



ملیراهبری کمیته وظایف

دستیمجازبادرنظرگرفتناولویتمشاغلسنتیوصنایعتصویبحرفههایآموزشی

پیشنهادیکمیتهاجراییاستانبصورتساالنهآموزشیتصویبسقفتعهدات

نظارتبردورههایآموزشیوبرگزاریآزموننهاییمجوزتعییننحوهصدور،

نظارتبراجرایصحیحدستورالعملوارایهگزارشساالنهبهدبیرخانهشورایعالیاشتغال

تدویناستانداردبرایدورههایآموزشیفاقداستاندارد



کمیته اجرایی استان

شودمیتشکیلاستانهاتمامدرزیرترکیبباایکمیتهآموزشیهایدورهاجرایبرنظارتومجوزصدورمنظوربه:

-(کمیتهرئیس)استانایحرفهوفنیکلمدیر

-(کمیتهدبیر)ریزیبرنامهوپژوهش،آموزشمعاون.

-استاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلادارهنماینده.

-استاناصنافاتاقنماینده.
-استاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلمدیرمعرفیباکارگریهایتشکلنمایندگانازنفریک.
-استاناجتماعیرفاهوکارتعاون،کلمدیرمعرفیباکارفرماییهایتشکلنمایندگانازنفریک.
-استاناجتماعیتامینکلادارهنماینده.

تجارتاستان،معدنوادارهکلصنعتنماینده



کمیته اجرایی استانوظایف

تصویبوصدورمجوزآموزشبهواحدهایمشمولطرح

پیشنهادحرفههایآموزشیمجازبادرنظرگرفتناولویتمشاغلسنتیوصنایعدستی

پیشنهادمیزانتعهداتآموزشیجهتتصویبتوسطکمیتهراهبریملیبصورتساالنه

ملینظارتبراجرایصحیحدستورالعملهردورهآموزشیوارائهگزارشفصلیبهکمیتهراهبری



1396تعهد استان در سال انتعداد صنف فعال در استنام استانردیف1396ربش تعهد استانی طرح مهارت آموزی رد محیط واقعی کار رد سال 
934682660آذربایجان شرقی1

708322020غربیآذربایجان2

30835780اردبیل3

1292643680اصفهان4

482891380البرز5
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27776790بوشهر7

2884738200تهران8

24371700چهارمحال وبختیاری9

19557560خراسان جنوبی10

1335743800خراسان رضوی11

18126520خراسان شمالی12

778452220خوزستان13

26507760زنجان14

19606560سمنان15

28447810سیستان وبلوچستان16

986942810فارس17

27328780قزوین18

23055660قم19

421811200کردستان20

552071570کرمان21

426291220کرمانشاه22

19928570کهگیلویه وبویراحمد23

396671130گلستان24

727182070گیالن25

357461020لرستان26

1109263160مازندران27

401591150مرکزی28

30082860هرمزگان29
367231050همدان30

28273810یزد31

50020جمع

http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=291&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86+%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=292&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86+%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=315&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=293&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=2811454&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=310&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a7%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%85
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=305&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%a8%d9%88%d8%b4%d9%87%d8%b1
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=314&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=312&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84+%d9%88%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=1809&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=294&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=1810&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86+%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=295&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=306&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%b2%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=311&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%b3%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=302&QueryDate=1396-02-18&Name=%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86+%d9%88%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=296&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=317&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=316&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%82%d9%85
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=303&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=297&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=298&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=313&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%a9%d9%87%da%af%db%8c%d9%84%d9%88%db%8c%d9%87+%d9%88%d8%a8%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=318&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=299&QueryDate=1396-02-18&Name=%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=307&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=300&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=301&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=304&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2%da%af%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=308&QueryDate=1396-02-18&Name=%d9%87%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%86
http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Shahrestan.aspx?OT=1&MasterCode=309&QueryDate=1396-02-18&Name=%db%8c%d8%b2%d8%af
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تو  ه اقتصادي

........................ 

وانه كسب آقاي

آموزي در محيط

در................... 

يه مربوطه تكميل

2فرم شماره

ف خواست تاييد

.....  

م.........................
...........يخ صدور

دستورالعمل"س

ركز اعالم فرمايي

بنگاه تاييديه

.................ه اي

صوص تاييد پرو

ي طرح مهارت آ

تاريخ................

ر مجموعه اتحادي

درخ

..................  

..........................

........خانم /آقاي
تاريخ....................

بر اساس موزش

يجه را به اين مر

...................  

ش فني و حرفه

در خص...............

رالعمل اجرايي

......... به شماره

حدهاي صنفي زير

...... سركار خانم

.......... اتحاديه 

ه به درخواست آ
..........شماره .... 

ت صدور مجوز آم

اقدام و نتي........ 

...... سركار خانم

 مركز آموزش

،  

............. شماره 

دستور" اساس 

با مجوز........... 

براي واحد صرفاً ،

 

س/ جناب آقاي

رئيس محترم
 

  با سالم

احتراماً، با توجه
........................
نامبرده جهت

............................

س/ جناب آقاي

رييس محترم
 

و احترامباسالم

بازگشت به نامه

بربراي آموزش 

...........................

  باشد     نمي

،فرماين : تبصره
 

ج

ر

ب
 

.

ج

ر

ب

ب

ب

.

ن

ت



ر 
ر 

.  

 

 

ه   

 و  

سابقه كا.......... 
د( مرتبطهارت 

............................

 رد  تاييد

    

    

    

    

    

 رد  تاييد

    

  ركز

ه تشـخيص كميتـه

ركز آموزش فنـي

) : ....................ي
ن گواهينامه مه

: ...تلفن همراه 

  يران

مصـوب   شي

وادگي رئيس مر

  امضاء

به و الزم تندات

در مر مربوطه گيري

مركز يادگيري( 
عنوان..................

.......................... 

اي اسالمي هوري

آموزش نداردهاي

نام و نام خانو

مست ارائه با اند 

ر پرونده مركز يادگ

  )مربي( ار

بنگاه اقتصادي
............................

............  
: مركز يادگيري

جمه اساسي ن

استاند براساس 

گذرانده را گوژي

 استادكار اخذ و در

3

 

 

 

 

 

  
  

الحيت استادكا
  
  
نام ب.............  

: ....كز يادگيري
:.......................عي

تلفن.................

  شرح

قانو در شده ه

  رت

  موزش

  شرح

)عمومي داگوژي

پداگ با مرتبط سي

  

ي فنون تدريس از

  

فرم شماره 

صالاحراز 

: ................. ملي
ه فعاليت در مرك
مه تامين اجتماع
............................

شناخته ديني ي

شهر حسن شتن

آم مورد حرفه ا

پد( تدريس ون

درس هاي واحد

.باشند مي معاف

دوره آموزشيوط به

كد...................
سابقه.............  

كد بيمه  ............
............................

هاي اقليت از ي

داشت و ديني م

  مخدر 

با متناسب سمي

فنو آموزشي ره

دانشگاهي صيالت

پداگوژي مهارتي

مربوه يا مستندات

.................. :دگي
: ...........آموزشي

) : ....................ن
:.................گيري

  :ي

  ايران ت

يكي پيرو يا ن

احكا به عملي 

مواد به اعتياد

جس سالمت دن

  :صي

دور گواهينامه ن

  ن

تحص دوره در كه

م گواهينامه ارائه 

ت تصوير گواهينامه

 .  شود

نام و نام خانواد
مرتبط با دوره آ
صورت دارا بودن
نشاني مركز يادگ
شرايط عمومي

 رديف

تابعيت  1

مسلما  2

التزام  3

ا عدم  4

دارابود  5

 

شرايط اختصا
 رديف

1  
داشتن

سازمان

 

ك افرادي :1تبصره

از جرايي استان

الزم است :2تبصره

حرفه اي نگهداري

ن
م
ص
ن
ش
ر

ش
ر

ت

ا

ت

ح



                  

ل 

                   

مسئول/ مدير ه
 

  

  ش 

  ي

   .مايد

   ......................

تلفن همراه...... 
.......................... 

توضيحات

كارشناس آموزش

 از مركز يادگيري

 اء

   

ل اين فرم اقدام نم

: ...زمينه فعاليت

: .....................ي
: .............جتماعي

  

  

  

  

  

 نام خانوادگي كا

سازماند كننده 

امضا     

               

  ي رئيس مركز

   اء

و نسبت به تكميل د

  كز يادگيري

ز                  

ن مركز يادگيري
د بيمه تامين اج

  رد  يد

  

  

  

  

  

                   نام و

                  بازديد

 

                            

م و نام خانوادگي

امضا           

بازديد مركز،  محل

4 

  
 

 

 

 

  
محل مرك حيت

  
  

                  

تلفن...................
كد...................  

تايي

   اسـاس

  

  

  

  

ي                        

                            

  

                           

نام

  

دوره آموزشي از ا

4فرم شماره 

احراز صالح

.............        
......................... 

............................
: ........................ي

مركز يادگيري بر

  ت آموز

  ي

  دگيري

از مركز يادگيري

                           

  

                            

  

است مربي مرتبط ب

) : ................ري
.....: ..................ي

............................
شناسه ملي   ....

  شرح

زات موجود در م

ت آموزش مهارت

 در مركز يادگيري

مركز ياد مني در

بازديد كنندهن 

ء                          

  

                           

  

كز يادگيري الزم اس

مركز يادگير(ي 
ر مركز يادگيري

:...............دگيري
............................ 

  : صالحيت

 امكانات و تجهيز

  دارد آموزشي

كافي جهت فضاي 

ت نكات بهداشتي

ده از تجهيزات ايم

  .........موارد

سازمانگي مربي 

امضاء                   

   

                            

                

احراز صالحيت مرك

نام بنگاه اقتصاد
سابقه فعاليت د
نشاني مركز ياد
:مركز يادگيري

احرازشرايط
 رديف

1  
وجود

استاند

وجود  2

رعايت  3

استفاد  4

ساير م  5

 

نام و نام خانوادگ

                            

  

          

 

                          

 

 

 جهت ا

ن
س
ن
م
ش
ر

ن



... 

...  

خ 
ط 
5 

خ 
ي 

  "واقعي
 ...................................

................ ...................

و مصوبه مورخ 
موزي در محيط

5ماده  3 بند 
باشد، از تاريخ

در روز هاي     
  .نماييد

  ......تان

ر محيط كار و
:شماره
.: تاريخ

آن شهرستان
طرح مهارت آم
آن بر اساس

سال ميبيككثر 
شيفت عصر   
آموزشي ارايه ن

  مضاء
است و حرفه اي

آموزي دررت 

آ .............. يه 
لعمل اجرايي ط
مان آموزش آ
وزشي و حد اك

ش  ت صبح         
خدمات آ       

امنام و             
آموزش فني و

  .ك سال

  .)دد

ايي طرح مهار

اتحادي............ 
دستورا"اساس

كه مدت ز ..
 استاندارد آمو

در شيفت  ....
      پنجشنبه 

                      
آ مدير كل   

حداكثر يك ز و

نصب گردزش

 

  
  
  

ورالعمل اجرا

  
  

....مورخ .......
بر اشود ده مي

...................رد
مان مندرج در

.............د ملي
  چهارشنبه   

 
  

  

ي مهارت آمو

آموزدت زمان
  

5فرم شماره

دستو"ر اساس

  )قتصادي

...... به شماره
عالي اجازه داد

استاندار با كد
برابر زمل فوق

با كد................
سه شنبه       

        

آموزشي براي

ري در طول مد

بر يره آموزش

...................  

نام بنگاه اق( .........

حد و تاييديه
به جنابع ستان

ب ....................
دستورالعمل وه

......خانم / قاي
وشنبه          س

                 

رگزاري دوره

حل مركز يادگير

 برگزاري دور

...... سركار خانم

................محترم 

  رام،

خواست آن واح
اجرايي اسميته 

........ ر حرفه
شيوموزش به 

آقآموز  مهارت
شنبه          دو

      

مدت زمان بر

ن مجوز در محل

 
 

مجوز

س/ جناب آقاي

مسئول/ مدير

و احتر با سالم

با توجه به درخ
كم................... 

د "واقعيكار
دستورالعمل آ

م براي........... 
شنبه         يكش

 

 

 

 

 
:اعتبار مجوز

الزم است اين(

ج

م

ب

ب
.
ك
د
.
ش

ا

)



 ح 

ه 
ت 

خ   

ل اجرايي طرح
جهت طي دوره
ا مجوز فعاليت

تا تاريخ......   

عه دستورالعمل
فقت خود را ج

با...................  
....از تاريخ    

  رت آموز

  س مركز

  ز

  

پس از مطالع. 
موا ي اشتغال،

....كز يادگيري 
  ...................

مهار قيم/ ي ولي

   و اثر انگشت

رئيسخانوادگي

  يخ ، امضاء

  

مهارت آموز 

)سال 18تا  15ي

....................ي
شوراي عالي 13
در محل مرك  

.....ي استان  

 نام خانوادگي

تاريخ ، امضاء

نام و نام خ      

تاري                

  

  
  
قيم/  ت ولي

موزان رده سني

  

با كد ملي...  
5/11/395رخ
................رد

فني و حرفه ا

نام و

   

      

     

6فرم شماره

اعالم رضايت

ويژه مهارت آ(

 ......ي شماره

.............آموز 
وب جلسه مور

با كد استاندا 
 كل آموزش ف

ا

فني و حرفه اي

مهارت آ  قيم 
مصو "ر واقعي

...........  شته
ه توسط اداره

     رويت شد 

مركز آموزش ف

 

/ولي .........   
ي در محيط كا

در رش فوق يوه
صادر شده....  

  .م مي نمايم

قيم / ولي يي

        

 
 

رياست محترم م

 سالم عليكم،

.......اينجانب 
مهارت آموزي"

شيبه  آموزشي
..........شماره 

اعالم............  ..

 

 

 
      

شناسامدارك

 

 

                       

ر

س

ا
"

آ
ش
.

م



...  

...  

 ..

م    

...  

...  

س 

ر   

 ...................................

................ ...................

...........................

 نتيجـه را اعـالم

 ...................................

............................. ......

بر اساس موزش

بـه استحضـا ...

:شماره
.: تاريخ

...كد استاندارد 

اقـدام وده مبر   

  حرفه اي

:شماره
..: تاريخ

آم جهت............. 

.........................رد

  مضاء
  شاوره شغلي

با ك...................... 

ـغلي جهـت نـا

  امضاء و 
وزش فني وح

...............خانم / 

با كد استاندار.. 

امضنام و 
كارشناس مش 

  ي

........ي در حرفه

شـ جـام مشـاوره  

نام
يس مركز آمو

  شغلي وره

آقاي وره شغلي

......................رفه

 

  

 7ه

  
  
  

 

مشاوره شغلي

ص مهارت آموزي

سبت به انجت ن

رئي
 

  

كارشناس مشاو

.  
........................ 

مشاو انجام وص

در حر ، "واقعي

            ندارد

فرم شماره

............  

در خصوص..........

ستخواهشمند ا"

كاتاييديه 

...............
.................ه اي

در خصو..............

در محيط كار و

را داردرفه فوق

........................  

..........................

  شغلي

........................م 

"حيط كار واقعي

.............م 
ش فني و حرفه

مورخ...............

مهارت آموزي د

ت آموزي در حر

...........................

... سركار خانم

ترم مشاوره ش

  م،
خانم/واست آقاي

ت آموزي در مح

سركار خانم/ ي
 مركز آموزش

،  

............. شماره 

اجرايي طرح م

ده شرايط مهارت

.....   :شنهادها

 

س/جناب آقاي
كارشناس محت

 
و احترامبا سالم

با توجه به درخو

مهارت" شيوهبه

  . فرماييد

 

براردر گرامي
رييس محترم

 
باسالم و احترام

بازگشت به نامه

دستورالعمل ا"

نامبردرساند مي

پيشتوضيحات و 

 

ج
ك

ب
 

ب

ب

ف

ب
ر

ب

ب

"

م

ت



...  

...  

ي 
ت 
د 
ل 

....................................

................ ...................

آقاي/خانمكز، 
جهت............. 

 كد استاندارد
ده را با تكميل

  ه اي

.: شماره

.: تاريخ

به آن مرك .....
............. ملي 
با.......... .........

آموزشي نامبر

  مضاء
ش فني و حرفه

  موزش

.......ي استان
با كد ...........
........در حرفه

 شروع دوره آ

امنام و            
س مركز آموزش

گيري جهت آم

ني و حرفه اي
................ولد

د"ط كار واقعي
روز 3ف مدت 

                     
رئيس    

  
  
  

ز به مركز يادگ

  
  
  

كل آموزش فن
توتاريخ .......

وزي در محيط
ظرف حداكثر ت

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8فرم شماره

ي مهارت آموز

..............  

اداره ك ...........
............اسنامه

طرح مهارت آمو
واهشمند است
 .اعالم نمائيد

           

معرفي

...........     
............يادگيري

..مورخ ..........
شماره شنا...

مل اجرايي ط
خو. دشو ي مي

به اين مركز ا)

                     

...سركار خانم 

محترم  مركز ي 

  رام،

.......وز شماره
...........فرزند  

دستورالعم"اس 
ن واحد معرفي

فرم پيوست(  

 
 
 

س/ جناب آقاي

مسئول/ مدير

و احتر با سالم

استناد مجوه ب
.....................

بر اساآموزش
به آن..............

10فرم شماره

 
 
 

ج

م

ب

ب
.
آ
.
ف



" 

ه 
ه 
ن 
ز 
س 
ن 
ه 
د 

د 
ر 

   

9 

يط كار واقعي
شماره شناسنامه

شمار................ 
ري تحت عنوان

صادره ا.......... 
به آدرس............ 

قرارداد به عنوان
به........................ 

وان ناظر قرارداد

با كد استاندارد 
 كار واقعي برابر

 چهارشنبه     
غيير در برنامه 

9فرم شماره 

آموزي در محي
ش................. ند  

............................
 و مركز يادگير

............... ملي 
....................ستان

داد كه در اين ق
..اي شهرستان 

به عنو................ 

............................
موزي در محيط

سه شنبه        
 است هرگونه تغ

  .مي باشد...... 

 .رر

  .اي كارگاه

ي طرح مهارت آ
فرزن. .............ي 

............................
گرددطالق مي

كد.................... 
ي و حرفه اي اس
 طرف دوم قرارد
ش فني و حرفه

............................

.....عي در حرفه 
مهارت آم شيوه

  . واهد شد

دوشنبه         س
يير است و الزم

............................

پايان ساعت مقر
 نگهداشتن فضا

 .ت ايمني

  شي

رالعمل اجرايي
آقاي/مابين خانم

......................اني
مهارت آموز اط
.ره شناسنامه 
ني كل آموزش ف

به عنوان.........
س مركز آموزش
............................

 محيط كار واقع
شمل آموزش به 

اجرا خو............. 

  يكشنبه       د
دگيري قابل تغي

............................

و خروج در پ) ي
ئولين در پاكيزه

مقرراتامل همه 

  

 بسمه تعالي

رارداد آموزش

  

دستور" اساس
في م................ 

نشابه ...............
 اين قرارداد م

شمار.................
ك..........  خ اداره

...............ه تلفن
رييس...................

................نشاني

ارت آموزي در
دستورالعم 5ده

..........، از تاريخ

اي شنبه       
تضيات مركز ياد

....... :نشانيبه .

 

تئوري و عملي(ي
ساير افراد و مسئ
دوره و رعايت كا

قر

برعالي اشتغال
بخش...............

....... متولد.......
 قرارداد كه در

.....فرزند .......
مورخ............... وز

شماره................
........آقاي / خانم

 اين استان به ن

مها شيوهش به
ماد 3ساس بند
باشدك سال مي

روزها عصر      
شد كه بنا بر مقت

............................

:)هارت آموز

 .ش

 برنامه آموزشي
ري گروهي با س
اسب در طول د

 .رگاه

شوراي ع 1396
....شهرستان .. 

............صادره از
ان طرف اول

............آقاي /م
و به شماره مجو
............................

همچنين خ. دد
اي فني و حرفه

  :رارداد

قالب طرح آموزش
آموزش آن بر اس
شي تا سقف يك

ح        شيفت ع
ت رسمي مي باش

  . گردد

  رداد

..: )ركز يادگيري

مه(ل قرارداد

ر محيط آموزش
دركارگاه مطابق
هداشتي و همكار
 لوازم ايمني منا
ل و تجهيزات كا

 .ي ثبت نام

5/11/6ه مورخ 
.............. استان 

ص................... ي 
به عنوا............ 

مديريت خانما 
و................ تولد 

.... ......................
گرد، منعقد مي

ره كل آموزش
  .د

ضوع و مدت قر

ز يادگيري در ق
زمان آكه مدت 

 استاندارد آموزش

در شيفت صبح 
بجز تعطيالت   

گ ر مربوطه اعالم

ارل اجراي قر

مر( رداد كارگاه

دات طرف اول

ونات اخالقي در
ع و مستمر دموق

ول و موازين به
 لباس، كفش و
هداري از وسايل

هاي قانونيزينه

به استناد مصوبه
درين قرارداد

كد ملي.............
.................تلفن

با....................... 
مت....................... 

............................
د،باشمجري مي

نمايندگي از ادار
تعيين مي گردد

موضو -1ماده

آموزش در مركز
ك........................ 
زمان مندرج در

برگزاري كالس
و پنجشنبه     
آموزشي به ناظر

محل -2ماده

محل اجراي قرار

تعهد -3ماده

 رعايت شئو
 حضور به م
 رعايت  اصو
 استفاده از
 حفظ و نگه
 پرداخت هز

ب
ا
.
ت
.
.
.
م
ن
ت

م

آ
.
ز

ب
و
آ

م

م

م



 

  :)مركز يادگيري(تعهدات طرف دوم قرارداد  – 4ماده 

 رعايت شئونات اخالقي در محيط آموزش. 

 كشوراي آموزش مهارت آموز براساس استاندارد و سرفصل هاي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه. 

 همكاري با اداره كل و مركز آموزش فني و حرفه اي استان در راستاي ارزيابي و سنجش مهارت آموختگان در پايان دوره آموزشي. 

  تامين وسايل و تجهيزات آموزشي متناسب با استاندارد حرفه و امكانات ضروري بهداشتي و ايمني در جهت حفظ سالمتي و ايمني
 .مهارت آموز

  :ات مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستانتعهد -5ماده 

 اجراي آزمون پايان دوره آموزشي. 

 صدور گواهي شركت در دوره يا گواهينامه مهارت براي مهارت آموز در صورت كسب حد نصاب نمره قبولي. 

 نظارت مستمر بر اجراي صحيح مفاد قرارداد. 

 موزش در مركز يادگيريپوشش بيمه مسئوليت مدني مهارت آموز در طول مدت زمان اجراي آ. 

 تامين لباس كار مهارت آموز. 

  :ساير موارد –6ماده

  رسيدگي به اختالف بين مهارت آموز و استادكار توسط مجمع امور صنفي شهرستان و در صورت عدم رفع مشكل از سوي مركز
 .آموزش فني و حرفه اي شهرستان صورت مي پذيرد

  شمول قانون كار و تامين اجتماعي خارج مي باشداين قرارداد يك قرارداد آموزشي است و از. 

   :كليات -7ماده 

  نسخه يكسان تهيه و پس از امضا و مبادله الزم االجرا مي باشد 3و در ............................. ماده در تاريخ  7اين قرارداد در.  

  

  ءنام و نام خانوادگي و امضا                         ءنام و نام خانوادگي و امضا         

  استادكاران/ استاد كار                             مهارت آموز )قيم( ولي/ مهارت آموز 

  

  ءنام و نام خانوادگي و امضا

                     

  ءنام و نام خانوادگي و امضا                     

  مركز يادگيري مسئول/  مدير                       ناظر قرارداد           

 
 
 



 
 
 

...  
...  

ه 

 ....................................

................ ...................

به شماره........ 

:شماره
.: تاريخ

........فرزند ... 
  .دشو م مي

  ضاء

  ركز يادگيري

  ز

...................نم 
اعالم...............

نام و امض

مر مسئول/  دير

ش مهارت آموز

خان/شي آقاي
.................يخ

مد

1   
  
  

دوره آموزش
  

  
  
  

وع دوره آموز
ين واحد از تار

  
  
  
  
  
  
  
  
  

0فرم شماره 

اعالم شروع د

  

.................  

شرو...............
در اي..............

................

ني و حرفه اي

... مورخ........
........ملي  كد 

..سركارخانم / 

مركز آموزش فن

  رام،

......مه شماره 
......................

 
 

/برادر گرامي 

رئيس محترم م

و احتر با سالم

نام بازگشت به
......شناسنامه

 

 

 

ب

ر

ب

ب
ش



...  

...  
....................................

................ ...................

         

 جاي عكس

.: شماره

.: تاريخ

:              امه

  يفت عصر  

   حرفه اي

  

           

شماره شناسنا  

:  

               شيف

  .باشدسال مي

  نام و امضاء  
فني  و آموزش 

.ي تحويل دهد

                
  

  هارت آموز

  ت آموز

           

: مركز يادگيري
  :ادكاران

                   

ك سر به مدت ي

                           
رئيس مركز      

  

فني و حرفه اي

  

  
  
  

ت شناسايي مه

  
  

  بسمه تعالي
 شناسايي مهارت

  
  

    :كد ملي

  :صادره از
مسئول/ مديرم

استا/ م استادكار
شيفت صبح     

و حداكثر وزشي

                           
                           

مركز آموزش 
  . دارد

11فرم شماره

نمونه كارت

كارت

ك                
ص                
نام               
نام               
ش                

در استاندارد آمو

         
                           

 به نزديكترين م
ت پيگرد قانوني

:          وادگي
:             تولد

                   
                  

                  

ر زمان مندرج د

                            

ا مي شود آنرا
ده از اين كارت

  :رت

نام خانو           
تاريخ ت           

:              ري
                  

:         موزشآ

برابرمان آموزش 

                           

  :ت

اين كارت تقاضا
عل و سو استفاد

 
 

 

روي كار -الف

 

:              نام
:         نام پدر

نام مركز يادگير
:       نام حرفه

خ شروع به آتاري
 

مدت زما: تبصره

 

                           

 

پشت كارت -ب

 از يابنده ا
 هرگونه جع

 

ا

ن
ن
ن
ن
ت

ت

ب



...  

...  

 
 

..
.

....................................

................ ...................

ملي 
  :ود

مطالب آموزش
ديده بر اساس
  استاندارد

  

  

  

.........................
.........................

  ري

.: شماره

.: تاريخ

با كد م........... 
شو ل اعالم مي

 عداد مرخصي
اي  روزانه در 

  ماه

  

  

  

.........................
.........................

مركز يادگيرئول 

  ء

................رزند
به شرح ذيل.. 

  ز

تعداد 
روزهاي 

  بت در ماه

تع
ها

  

  

  

.........................
.........................

مسئو/ مدير  مضاء

تاريخ و امضاء     

  ش ماهانه

فر.................. 
.....................ل

مهارت آموز انه

 ساعات 
ر  ماه در

غيب

 

 

 

.........................
.........................

نام و ام     

 
  

  
  
  

عملكرد آموزش

  

..  

...خانم/  آقاي
سال................

ماهاد آموزشي

مجموع
دتاخير 

.........................
.........................

.............  

  

                   

12فرم شماره

گزارش ع

.  

................

موزشي ماهانه
......................

جدول عملكرد

ساعت عملكرد
  ماه درآْموزش 

 

 

 

.........................
.........................

.........................

          تادكاران

  

................

ني و حرفه اي

ش عملكرد آم
.........هاي  ماه

ج

 روزهاي
در كارگاه

  ر ماه

س

  

  

  

.........................
.........................
.........................

است/ استاد كار  ء

 ريخ و امضاء

...سركار خانم 

مركز آموزش فن

  رام،

ي رساند گزارش
مربوط به...... 

تعداد
حضور د
در

  )ال

  )مثال

........................:
.........................

.........................

نام و امضاء 

تار                 

 
 
 
 

س/ جناب آقاي

رئيس محترم م

و احتر با سالم

به استحضار مي
.......................

  ماه

به عنوان مثا(تير

به عنوان م(مرداد

......  

 

:سايرتوضيحات
.........................
.........................

 

 

  
 
              

ج

ر

ب

ب
.

م

س
.
.



  
  
  
  

...  

...  

خ 

  

..

..  

..  

 ...................................

............................ .......

......  

تاريخ............. 

خيلي ضعيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

..........................

..........................

..........................

  

:تاريخ بازديد
.............: ساعت

.......................

...... شناسنامه

  ضعيف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.........................

.........................
.........................

خانوادگي ناظر
  خ و امضاء

                      

........  

.......................

شماره......... 

 متوسط  ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.........................
.........................

.........................

نام و نام خ       
تاريخ               

                

  زشي

:....................ن

.......................

:..................در

  ي مورد نظر

خوب  ي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

........................
........................
........................

  
       

  

  . به عمل آيد

1

رت دوره آموز

  
استادكاران/ ار

.......................

نام پد............

هايابي شاخص

عالي
  
  
  
  

   
  
  
  
  

.........................

.........................

.........................

 
   

وسط ناظر بازديد

13فرم شماره

نظار

نام استادكا....

.......................

..................... 

جدول ارزيا

 

  ستادكار
  ي

  آموز
ا زمينه آموزش

  ي
  يري

  آموز

.........................

.........................

.........................

               
               

ز مركز يادگيري تو

.......................

.......................

:كد ملي.. ....
 ..  

عنوان شاخص
 اران در كارگاه

صوص توسط اس
ر مركز يادگيري
 توسط مهارت آ
 در حال انجام با
در مركز يادگيري

در مركز يادگي ي
  رات آموزشي

و غياب مهارت آ

.........................

.........................
.........................

             
     

انزده روز يكبار از

  

:................يري

.......................

:.................موز
.......................

استادكا/ ر استاد
ده از لباس مخص
ر مهارت آموز د
ده از لباس فرم
ط بودن فعاليت
دت نكات ايمني 

بهداشتي ت نكات
ت قوانين و مقرر
گزارش حضور و

:  
........................

........................
........................

بطور متوسط هر پا

 
 
 
 

نام مركز يادگي

:............آدرس

نام مهارت آم
:...شروع دوره

  رديف
حضور  1
استفاد  2
حضور  3
استفاد  4
مرتبط  5
رعايت  6
رعايت  7
رعايت  8
ثبت گ  9

:ساير توضيحات
.........................
.........................
.........................

 
 

الزم است ب: تبصره

ن

آ

ن
ش

س
.
.
.

ت



...  

...  

ص 
ه 
ر 
ت 

....................................

................ ...................

در خصوص) ار
در حرفه........ 

ارت آموزي در
واهشمند است

  ضاء
  ري

.: شماره

.: تاريخ

شروع به كامه 
 .....................

رايي طرح مها
خو.  نيافته اند

نوادگي و امض
مركز يادگيرل 

  .گيرد

نام.............. ( 
ملي با كد... 

اجر ستورالعمل
ن مركز حضور

نام و نام خان   
مسئول/ مدير  

                 
 رئيس مركز قرار گ

  

  رت آموز

.مورخ .........  
...............سنامه

دس"بر اساس 
در اين........... 

      
                   

  
 

                  
كميل و در اختيار

  
  
مهار رك دوره
  
  

  
  
  

.......... شماره
شماره شناس
جهت آموزش

................ريخ

                       
                       

ت آموز  اين فرم تك

  

14رم شماره

اعالم تر

.........  

  ................. ي

و پيرو نامه...
.......................

به اين مركز ج
 نامبرده از تار

  .رماييد

                       
                       

دوره توسط مهارت

فر

.................

ني  و  حرفه اي

.......مورخ .....
..فرزند......... 

 .....................
ضار مي رساند
تضي مبذول فر

 امضاء            
كز يادگيري  

روز  پس از ترك د 

  
  

....سركار خانم

مركز آموزش فن

  رام،

......مه شماره 
................خانم

كد استاندارد
به استحض "عي

ص اقدامات مقت

 خانوادگي و ا
ستادكاران مرك

10 حداكثر ظرف 

 
 

س/ جناب آقاي

رئيس محترم م

و احتر با سالم

با عنايت به نام
خ/معرفي آقاي

با ك................
محيط كار واقع
در اين خصوص

 

نام و نام       
اس/ استادكار 
 

      
 

الزم است: تبصره
 

ج

ر

ب

ب
م
.
م
د

ت



 

جهت مهارت 
 "ط كار واقعي

ور شركت در 

  اء
  ري

ه اين مركز  ج
موزي در محيط
انده و به منظو

ادگي و امضاو
مركز يادگيرل 

  ون 

به...........  ملي 
طرح مهارت آم
را به پايان رسا

نام و نام خانو  
مسئول/ مدير 

                 

  

ركت در آزمو

با كد.......... م
العمل اجرايي 
 در اين مركز ر

       
م                       

                  
  

15ه

  

  
  
  

جهت شر آموز

......  

خانم/ في آقاي
دستورا"اساس

آموزشي خود

                       
                      

  
  
  
  
  

فرم شماره

عرفي مهارت آ

. 

..............................

 خصوص معرف
بر ا.................

دوره آ............ 

                       
                       

مع

..............................

......   و  حرفه اي

در........ مورخ 
...د استاندارد

رده در تاريخ
  . شوند

 امضاء            
كز يادگيري  

...........ركار خانم

كز آموزش فني

  ،رام

......مه شماره 
با كد........... ته 

ي رساند  نامبر
ور معرفي مي

 خانوادگي و
ستادكاران مرك

 
 

سر/ جناب آقاي

رئيس محترم مرك

و احترسالم با

با عنايت به نام
آموزي در رشت

ضار ميبه استح
آزمون به حضو

 

 

نام و نام       
اس/ استادكار 
 

      
 

ج

ر

ب

ب
آ
ب
آ



 

...  

...  

 

..

..  
..  

....................................

................ ...................

: كد ملي
......  

 خيلي زياد
  
  
  
  
  

  

  
  

..........................

..........................
.........................

.: شماره

.: تاريخ

ك.................... 
.......................

  زياد 
  
  
  
  
  

  

  
  

.........................

.........................

.........................

  وز

: .....شناسنامه
: ...حرفه........ 

 متوسط  
  
  
  
  
  

  

  
  

.........................
.........................

.........................

                 

مهارت آمو اء

  ت آموز

شماره ش.......... 
:....................ر

كم  ي كم
  
  
  
  
  

  

  
  

........................
........................

........................
  

 

  
                  
نام و امضا

1   
  

نجي از مهارت

  
  
  

:..............م پدر
نام استاد كار.

خيلي
    

  
    نش

     شما
  اشـته

  سـتقل

  
  مركـز

.........................

.........................

.........................

 

 
  

  .)ود

16فرم شماره

نظرسن

نام..................
.......................

 
شمال مهارت به

ران به انتقال دان
يادگيري ده در

 در اختيـار گذا
 

 يـك واحـد مس

 كاره اي استاد
گـاه آموزشـي م

.........................

.........................

.........................

رفه اي درج شو

:................موز
: ........يادگيري

عنوان شاخص
گيري در انتقال

  يط آموزش 
استادكار/ تادكار

ت دوره برگزار شد
ت و تجهيـزات
حرفه مورد نظر
 در راه انـدازي

   نظر شما
الق و رفتار حرفه
شـتغال در كارگ

  ي كار جديد

.........................

.........................

.........................

موزش فني و حر

دگي مهارت آ
نام مركز ي..... 

 تاثير مركز يادگ
 رضايت از محي
 عالقمندي است
 تناسب ساعات

 تناسب امكانـات
براي يادگيري ح

ايجاد انگيـزه د 
ط با حرفه مورد
 رضايت از اخال

 تمايل بـراي اش
ري بعنوان نيروي

  :پيشنهادها و
........................

........................
........................

بيرخانه مركز آم

 
 

نام و نام خانواد
.......................

  رديف
ميزان  1
ميزان  2
ميزان  3
ميزان  4
ميزان  5

شده ب
ميزان  6

مرتبط
ميزان  7
ميزان  8

يادگير
 

ساير نظرات و
.........................
.........................
.........................

شماره ثبت دب(

ن
.

2
3
4
5

6

7
8

س
.
.
.

)
 



 "دستورالعمل اجرايي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي"بر اساس  نمودار جريان
  

  

  

   

 

 

 
  
  
  

  
  
  

 
  

 در طرح  مشاركت جهتبه بنگاه هاي اقتصادي   فراخوان

 با توسط اداره كل براي بنگاه اقتصادي  مجوزصدور و صالحيت بررسي تعيين
 )4و3و2فرمهاي (  منابع انساني مورد نياز طرحبه مجوز فعاليت، امكانات وتوجه

 )9فرم(عقد قرارداد آموزشي

 و فني آموزش كل ادارات توسطآموزشي مجوز برگزاري دوره صدور
  )5 فرم(اي حرفه

 )10فرم(شده  تعيين زمان مدتوآموزشياستانداردطبقآموزشيدورهشروع

 )13فرم ( كلاداره/ مركز آموزش فني و حرفه اينمايندهتوسطآموزشيدورهاجرايبر نظارت

 پورتال طريق از آموزشيدورهپاياناطالعاتوآماربنديجمع

 )16فرم (تكميل فرم نظر سنجي توسط مهارت آموز 

 دوره برگزاري بخشي اثر بررسيجهتبعد از قبوليماه2 ،مهارت آموزرهگيري

بله

شرايط شركت در  مهارت آموزآيا  خير
دارد؟را درخواستي دوره   

متقاضيمشاوره شغلي مهارت آموز انجام
 )7فرم (

شروع 

 خير

 پايان 

بله

 ثبت نام از مهارت آموزان متقاضي 

 )8فرم(معرفي مهارت آموز ثبت نام شده به مركز يادگيري

 تاييد مورد بنگاه اقتصادي آيا
  است؟

 )1فرم ( -درخواست صدور مجوز توسط بنگاه اقتصادي  

) 15فرم (دوره   پايان اداره كل جهت شركت درآزمون/و حرفه ايتوسط مركز يادگيري به مركز آموزش فني معرفي مهارت آموز

 سازمان پورتالدرشدهقبولافرادليستارسالوارائه
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