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طرحفصل اول: کلیات-1

:مقدمه-1-1
و حرفه اي به منظور توسعه آموزش هاي بازآموزي مربیان و استفاده از مرکز تربیت مربی و پژوهش هاي فنی

آموزشی ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي استان ها در راستاي تمرکز زدایی ظرفیت ها و توانایی هاي بالقوه مراکز 
در قالباستانی مجوز اجراي دوره هاي آموزشی را به صورت مقطعی ادارات کلبر اساس این چارچوب اجرایی به 

اعطا می کند.- که داراي شرایط الزم هستند- تربیت مربیگروه آموزشی

در راستاي تربیت مربیبرنامه هاي آموزشیسازيتعیین راهکارهاي مناسب و بهینه به منظورطرح، که این
،هاچهارچوب،اصول کلیاست حاوي شدهتدوین سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورموریت ها و نیازهاي أم

بخشی از آموزش براي واسپاري آموزشیاجرایی وفعالیت هاينحوه انجامحاکم برشیوه نامه ها، و دستورکارهاي
در کشور می تربیت مربیواجد شرایطیآموزشگروه هايهاي تربیت مربی به ادارات کل استانی و به تبع آن، 

باشد.

:ضرورت اجرا- 2-1
يو حرفه ایفنيو پژوهش هایمربتیتوسط مرکز تربانیمربيبازآموزيتوسعه آموزش ها.1

یآموزشيبرنامه هاییتمرکز زدا.2

یبهره ورانه منابع مالتیریمد.3

:چشم انداز- 3-1
ی عملکرد دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشورو کمیفیسطح کيارتقا

:اهداف کالن- 4-1
ندهیسال آ3سه برابر، ظرف زانیواگذارشده به  استان ها به ميآموزش هایعملکرد آموزشیکمشیافزا.1

سال 3% تا 85% ) به 76( یاز سطح فعلیمربتیتربی پودمانیآموزشياز دوره هاانیمربيمندتیرضايارتقا.2
ندهیآ

:راهبردها- 5-1
یبا ادارات کل استانیآموزشهايتوسعه مشارکت.1
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استان هادرگروه هاي آموزشی تربیت مربیآموزش به ياجراسپاريوا.2

هااستاندرگروه هاي آموزشی تربیت مربی ي آموزشیظرفیت هایفیو کیتوسعه کم. 3

:هایخط مش- 6-1
گروه هاي آموزشی تربیت مربی تمرکززدایی فعالیت هاي آموزشی تربیت مربی از مرکز تربیت مربی به .1

(توانمند) در سطح کشوراستانی

و بهبود)یابیو ارز( نظارت یتیحاکمنقش هايبهیاتیو عملییاجراتغییر تدریجی در ایفاي نقش هاي.2

:و دستاوردهاجینتا- 7-1
ایجاد فرصت و زمینه براي شکوفایی استعدادهاي استانی و بومی در حوزه هاي تربیت مربیان- 1

تقویت روند مطلوب آموزشی و ایجاد زمینه مناسب براي مربیان استان ها و شهرستان ها جهت بهره گیري از - 2
هاي توانمند در حوزه هاي تربیت مربیدوره هاي تربیت مربی در استان

مشارکت و همکاري بیشتر مدیران، کارشناسان، و مربیان خبره استان ها نسبت به روند پیشرفت و شایستگی - 3
ی و تقویت فرهنگ مشارکت در امور تعلیم و تربیت مربتیتربيدوره هايبرگزارهاي آموزشی مربیان مراکز، و

مربیان کشور

هره ورانه و بهینه از منابع و سرمایه هاي ملی انسانی،آموزشی، فیزیکی، و کالبدي استان ها،  استفاده ب- 4
شهرستان ها، و مراکز آموزش فنی و حرفه اي واجد شرایط در کشور

استان ها انیمربيبراشتریبالتیتسهجادیو ایمربتیتربیاز خدمات آموزشيبهره برداربیضرشیفزاا- 5
)آزادي( مؤسسات کارآموزیو بخش خصوصيو قراردادیاعم از رسم

آموزشگاه یو حت-یاستان ها و مراکز آموزشیفیو کیبالقوه کميهاییها و تواناتیظرفشتریبییشناسا- 6
یمربتیتربيدوره ها و پودمان هاياجرايبرا-آزاديها

يو منطقه ایبومير رشته هادانیمرب- کارآموزیمهارتيازهایبهتر به نییامکان پاسخ گو- 7

:و سوابق اجرامستندات- 8-1
1387-مشهد مقدس-37شماره سند

91و 90و 89و 88يسال هاادارات کل استانی درعملکرد

1391ساعت در سال - نفر122310عنوان نمونه: به
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فصل دوم: چارچوب اجرایی طرح-2

تعاریف:-1-2

موزش:آ-2- 1-1
اي است که با هدف افزایش ریزي شدهو طرح،هاي هدفمند، از پیش اندیشیده شدهنشمجموعه ک،آموزش

)و نگرشدانش، مهارت،شایستگی(طور مداوم و نظام مند به بهبود و ارتقاي سطحه اثربخشی فرد و سازمان، ب
پردازد.مربوط به بهبود عملکرد شغلی حال و آینده کارکنان می

:تربیت مربی-2- 2-1
،که به تغییر در ساختارهاي شناختی، ادراکی، حرکتی، نگرشیاطالق می شوده تمامی مساعی و کوشش هاییب

و ،هاي فنی، حرفه اي مهارتتوانمندي ها، و،ها، آگاهیهابه گونه اي که سطح دانشپردازد؛ ی ممربیانو مهارتی 
در را خودی هاي شغلولیتؤ، تا وظایف و مسکندمیایجاداندرآنرامطلوبهايرا ارتقا داده و رفتارانشغلی آن

به نحو مطلوب انجام دهند.حوزه آموزش و تدریس 

:تربیت مربینظام آموزش -2- 3-1
اطالق می شود که درونداد هاي آموزشی(و پرورشیو عناصر متعامل آموزشی، به مجموعه اي از ساختارها، اجزا

برنامه هاي آموزشی و درسی،...) را از طریق فرایندهاي آموزش(، وماديالی،منابع انسانی، مواهداف آموزشی
مربیان ...) به بروندادهاي آموزشی(، و مختلف ارزشیابیفنون،آموزشیهايرویکردهاي مختلف آموزشی، فناوري

و امکان بهپوییو مهارت شغلی مورد نیاز ) تبدیل می کند به گونه اي که ، نگرش،برخوردار از دانششایسته و
فردي و سازمانی را فراهم می آورد.آموزشیعملکردارتقاي سطح کیفیت 

برنامه هاي آموزشی:-2- 4-1
عناوین آموزشی نیازسنجی شده که به منظور ی وآموزشدوره ها و پودمان هايعبارت است از اشکال مختلف

کالس درس، کارگاه آموزشی،در قالبان آموزشیمربیان و مدیراثر بخشی سازمانی یی فردي وآافزایش کار
د. نآموزشی اجرا می شوهمایشو ، سمینار

آموزشی:پودمان-2- 5-1
فاصله زمانی معین و محدود با استفاده از محتواي آموزشی مشخص و از پیش تعیین شده اي است که در 

.انتقال داده می شودمربیانییر نگرش به و یا تغ،افزایش دانشامکانات آموزشی به منظور ایجاد مهارت،
مرکز تربیت مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه اي:-6-1-2
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و تنها مرکز متولی آموزش مربیان در سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور است که وظیفه تعلیم و تربیت 
ی کوتاه مدت و بلند مدت به برگزاري دوره هاي آموزشسطح شایستگی هاي شغلی مربیان  را از طریق ارتقاي

عهده دارد.

مسؤولیت هاي مرکز تربیت مربی عبارت اند از :وظایف ورؤوس
تازه و نیاز سنجی آموزشی مربیان شاغل و ، پژوهش،: برنامه ریزي راهبردي آموزشهدف گذاري و برنامه ریزي- 1

سازمان استخدام
برنامه هايي او طراحی محتوپژوهشی تربیت مربی پودمان ها و دوره هاي آموزشی وطرحتهیه : طراحی- 2

و ارزشیابی مربیانآزمون 
، بخش ها، و بنگاه هاي آموزشی و پژوهشیسساتؤمسازمان ها،افراد وو انتخاب،اجرا: شناسایی، ارزیابی- 3

و، پژوهش هاي حوزه مربیان،آموزشیو دوره هايبرنامه هااجرايواجدشرایط و داراي صالحیت براي
تعیین شایستگی هاي شغلی مربیانهاي آزمونرگزاريب

تأیید صالحیت ،برگزار شدهو پژوهشیبهره وري برنامه هاي آموزشیاثر بخشی و محاسبه نرخ ارزشیابی:-4
آموزشیهاينامهو صدور گواهیآموزش و تدریس مربیان، 

ی کارگروه هاي برنامه ریزي، نظارتی، و  با  سازمان دهاین طرح متولی اجرايبه عنوانمرکز تربیت مربی،
به امر برنامه ریزي، نظارت، و -که تحت هدایت و راهبري شوراي تحول راهبردي مرکز فعالیت می کنند-ارزیابی

ارزیابی کارآیی،  اهداف، پیامدها، و اثربخشی نهایی طرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان 
می پردازد؛ این کارگروه ها عبارت اند از:گروه هاي آموزشی تربیت مربی کشور در آموزش فنی و حرفه اي 

گسترش آموزش هاي مهارتیکارگروه.1

یارزیابی آموزشکارگروه نظارت و.2

يحرفه اتینظام  صالحتوسعهو یابیارزش کارگروه.3

:تربیت مربیاستانیموزشیآگروه -7-1-2

مطابق شرح وظایفو انجام استان هادر آموزشیهايپودمانرت بر حسن اجراي نظابرنامه ریزي و به منظور 
ادارات کل آموزش فنی و حرفه اي هر یک ازدرگروه آموزشی استانی تربیت مربی ، طرحدستورالعمل هاي این

هادارراییاج-کارگروه ستادي-تلقی نمی شودکلهی ادارواحد تشکیالتکه- گروهاین تشکیل می شود.استان ها
که با هماهنگی مرکز تربیت مربی، برخی از دوره هاي آموزش پودمانی استکل آموزش فنی و حرفه اي استان 

اعم از رسمی و پیمانی، قراردادي، و مؤسسات کارآموزي آزاد) را بر اساس چارچوب و مربیان و مدیران آموزشی(
کند.ی، برنامه ریزي و نظارت  مطرحضوابط اعالم شده در این 

مربی:-کارآموز-8-1-2
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هقراردادي مرکز آموزش فنی و حرفه اي یا وابسته به مؤسس، یاپیمانی، فردي است که به عنوان مربی رسمی
در دوره هاي آموزش پودمانی تربیت مربی گروه آموزشی استانی تربیت مربی تحت هدایت و نظارت،کارآموزي آزاد

وزشی مصوب را می گذراند. ثبت نام کرده و دوره هاي آم

مدیر آموزشی:-9-1-2

فردي است که با عنوان مدیر آموزشی مؤسسات کارآموزي آزاد و دارابودن کارت مدیریت آموزشگاه تحت 
ویژه مدیران -در دوره هاي آموزش پودمانی مرکز تربیت مربیگروه آموزشی استانی تربیت مربی هدایت و نظارت

رده و دوره هاي آموزشی مصوب را می گذراند. ثبت نام ک- آموزشی

مدرس:استاد/مربی/-استادمربی/-2- 1- 10

گروه ) به عنوان مربی، تحت نظارت 2- 3-5)  1( فردي است که با دارابودن شرایط و ضوابط موردنیاز( بند
د.، دروس عملی و نظري پودمان هاي آموزشی را تدریس می کنآموزشی استانی تربیت مربی

:طرحياجرامکان هاي آموزشی-2- 1- 11

مراکز ،آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه اي،مانند: کارگاه هاي آموزشی مرکز-واجد شرایطفضاهاي عملیاتی
هستند. گروه آموزشی استانی تربیت مربی نظارت یامدیریت وتحت - و یا...،جوار صنایع
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پرکاربرد:راتجایگزین عباواژه هاي-2- 2
خواهد شد:-در این طرح-پرکاربرد زیرطوالنی یاعبارات، جایگزینواژه هاي کوتاه شده، از این پس

واژه هاي جایگزین عبارات طوالنی پرکاربرد: 1جدول شماره 
واژه جایگزینپرکاربرد اتعبارردیف

مرکزمرکز تربیت مربی و پژوهش هاي فنی و حرفه اي کشور1

گروه گروه آموزشی استانی تربیت مربی2
انضباطی-ارزشیابی- آیین نامه آموزشی 3

مربیان و مدیران شرکت کننده در-ویژه کارآموز
پودمان هاي آموزشی تربیت مربی

آیین نامه

شرکت کننده درآموزشیمدیریامربی - کارآموز4
پودمان هاي آموزشی تربیت مربی

فراگیر

مربیدوره هاي پودمانیاستاد/ مدرسمربی/-استاد5

- ايآموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه-کارگاه هاي آموزشی مرکز6
مراکز آموزش جوار صنایع

مکان هاي آموزشی

یارزیابی آموزشو،نظارت،گسترشکارگروه7
مرکز تربیت مربیآموزش هاي مهارتی

و گسترشکارگروه
مرکزنظارت 

یابیارزشکارگروهي مرکز تربیت مربیحرفه اتینظام  صالحتوسعهو یابیشارزکارگروه8
مرکز
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:طرحاجراییساختار- 3-2
به شرح ساختار اجرایی طرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

زیر خواهد بود:

ري دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان :  ساختار اجرایی طرح برگزا1نمودار شماره 

و مرکز تربیت مربی
پژوهش هاي فنی و 

حرفه اي
(شوراي تحول راهبردي 

مرکز) 

گروه آموزشی استانی 
31

(استان یزد)

گروه آموزشی استانی 
...

( استان ...)

گروه آموزشی استانی 
3

( استان ...)

1گروه آموزشی استانی

(استان آذربایجان 
شرقی)

گروه آموزشی استانی 
2

( استان آذربایجان 
غربی)

مرکزارزشیابیکارگروه  گسترش و کارگروه
مرکزنظارت
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مرکز:-1-3-2

و یابیارزش "و"آموزش هاي مهارتیو نظارتگسترش":مرکز تربیت مربی  با  سازمان دهی کارگروه هاي
ی،  اهداف، پیامدها، و اثربخشی نهایی ارزیابی کارآی، ونظارت،به امر برنامه ریزي"يحرفه اتیتوسعه نظام  صالح

آموزشی هايگروهتوسط،طرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
.می پردازداستانی تربیت مربی 

شرح وظایف مرکز:-2-3-2

تربیت مربیآموزشساالنهکالن تعهداتيزیبرنامه ر.1

آموزش و آزمون و اجرایی، و دستورکارهايشیوه نامه هاین نامه ها، آیطرح ها،، و ارسالتدوینه، تهی.2
ذي ربطارزشیابی

برنامه هایو آموزشییعوامل اجرایدهسازمان.3

سازمان محترم یسطرف ریازگروه آموزشی هماهنگی صدور ابالغ رئیس .4

و آموزشی هايگروهتوسطیآموزشيپودمان هاياجراندیبرنامه و فرايبر حسن اجرانظارتپایش و .5
هاي کارشناسی به منظور بررسی سایر ویژگی هاي اجراي پودمان هاي پیشنهاديرسی باز

یانجام اقدامات اصالحپیگیري و یآموزشيدوره هایاثربخشیابیارز.6

ر خصوص آمادگی اجراي پودمان هاي پیشنهادي جدید در دگروه آموزشی بررسی پیشنهادهاي واصل از.7
مجريقالب شعب

گروه آموزشی از طرف معرفی شدهانو اخالقی مربی،فنی،علمیهايبررسی و تأیید صالحیت.8

بررسی منابع و محتواي پودمان هاي آموزشی جدید .9

گروه آموزشی ارسالی ازاطالع رسانی پودمان هاي آموزشی تأیید شده.10

آموزشیگروه و معرفی بهفراگیرانیید پودمان هاي آموزشی انتخابی أبررسی و ت.11

به تربیت مربی هاي مجري دوره هاياستانتدریس به آموزش و یانراهنماو ان،مشاورکارشناسان، اعزام .12
و روش هاي تدریسي آموزشمنظور بهبود فرایندها

آموزشی هايگروهنظارت و ارزیابی فرایند اجراي پودمان هاي آموزشی در .13

دوره ها مربیانپرداخت حق التدریس تأمین و .14
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مربیان و کارشناسانکارگروه هاي طراحی سؤال آزمون پایان دوره بر اساس پودمان ها و دعوت از شکیلت.15
گروه آموزشی معرفی شده از طرف 

فراگیرانصدور گواهی نامه هاي پایان دوره آموزشی .16

و ارزشیابیطبق آیین نامه آزمونفراگیرانمجدد هايبرگزاري آزمون.17

هاي ها، برنامهمشارکت در طرحبراي -فعال-آموزشیهايگروهاعضاي در نظرگرفتن اولویت براي.18
هاي آموزشی داخل و خارج از کشور فرصتتربیت مربی وریزي آموزشی در زمینه و برنامهی،پژوهش

آموزشی هايگروهیبانیو پشتیخدمات عوامل آموزشقسمتی ازجبرانتخصیص منابع مالی الزم  براي .19
طرحو بهبود و ارتقاي کمی و کیفیجهت اجراي مطلوب

: گروهاعضاي ساختار و -3-3-2

در ادارات کل استانی، داراي ساختار زیر می باشند: آموزشی هايگروههر یک از 

)گروهرئیسموزش فنی و حرفه اي استان(آمدیرکل - 1

)گروهنایب رئیسمعاون آموزش و پژوهش اداره کل(- 2

دبیر هماهنگی(کارشناس پژوهش و برنامه ریزي اداره کلیاارشناس مهارت هاي پیشرفتهکیاکارشناس مسؤول-2
)گروهو اجرایی

)گروهاداره کل( عضورئیس اداره سنجش و ارزشیابی- 4

) گروهاداره کل( عضوواحد حراستنماینده- 5

ي اعضا( یا سایر شهرستان هاي استانواقع در مرکز استان و -رؤساي مراکز آموزشییک تا  حداکثر سه نفر از - 6
)گروه

( مربیانهايتشکلمنتخب از میان مربیان ارشد یا خبره یاهبه عنوان نماینداستانمربیاننفر از تا دویک- 7
)گروهعضو

توسط رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه اي )گروهسیاستان( رئيو حرفه ایآموزش فنرکلی: حکم مد1تبصره 
شود.یدر و ابالغ مصاکشور،
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صادر و ابالغ می )گروهسی( رئمدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استانتوسط ي گروه،اعضاسایر: احکام 2تبصره 
شود.

مدارك و مستندات و پرونده ها، و ي، ضبط و نگهداريامور ادارتیمسؤول،گروهییو اجرایهماهنگری: دب3تبصره
هد داشت.خوابرعهده دستور جلسات را میتنظ

و قطعیتاتخاذشده و،امضاي اعضاهبشدهي اکثریت اعضا حسب صورت جلسه تنظیمأ: تصمیمات با ر4تبصره 
مراتب تصمیم گیري توسط دبیر پیگیري خواهد شد.؛خواهد یافترسمیت

مدیران، هاي ارزشمندتالش همچنین ارج نهادن بهوگروهفعالیت کمی و کیفیارتقاي سطحبه منظور:5تبصره 
در زمینه توسعه کمی و کیفی دوره هاي آموزشی فراگیران کهدست اندرکاران استانیرؤسا، مربیان، کارشناسان، و

به نحو زیرهايگزارشاساس تحلیل و جمع بندي نتایج بر،ندکنهمکاري می مرکز تربیت مربیبا استان ها
:دشومی قدردانیایشاناز شایسته

و ارزشیابی مرکز؛و نظارت،کارگروه هاي گسترش، توسطگروهعملکردگزارش هاي

 و؛گروهعملکردارزیابی-خودگزارش هاي  نظارت و

 گروهمدیرکل آموزش فنی و حرفه اي استان( رئیس يپیشنهادگزارش هاي(.

:گروهشرح وظایف -4-3-2

متناسب با قابلیت ها،استانفراگیران پودمان هاي آموزشیبازنگري، تهیه، تدوین، وبرنامه ریزي،نیاز سنجی- 1
بنگاه هاي اقتصادي و مؤسسات آموزشی استانهايتوانمندي ها، و ظرفیت

به منظور تشکیل مکان هاي آموزشیو بررسی وضعیت اعتبارات آتی ذي ربطپیش بینی و برآورد برنامه ها و- 2
دوره هاي آموزشی 

تیتربیامور استاننهیانجام بهي، و اعالم و رفع مشکالت براهاشنهادیارائه پ،یجلسه با اعضا و بررسلیتشک- 3
مکان هاي آموزشیهماهنگی در خصوص ارائه امکانات به ی ومرب

)5پیوست شماره ارسال پودمان هاي آموزشی پیشنهادي جدید(- 4

قبل از شروع دوره( کتاب ، جزوه آموزشی ، فیلم آموزشی، و ... ) و ارسال به مرکز پودمانتهیه منابع آموزشی- 5
براي بررسی هاي الزم



16

و رعایت کلیه قوانین مکان هاي آموزشی در یمربتیتربیآموزشيحسن اجراي برنامه ها و دوره هانظارت بر- 6
و آیین نامه هاي مصوب مرکز 

تشخیص نارسایی ها ومکان هاي آموزشی مربیان در تدریسو احراز صالحیت ،شرایطعملکرد،ارزیابی- 7
اقدام براي رفع مشکالت آموزشی آنانمبودها ووک

تقویم استان براي شرکت در پودمان هاي آموزشی مطابق بافراگیران، و توجیهدعوت، اطالع رسانی،شناسایی- 8
مربوطتهیه بانک اطالعاتی) وLMSدر فراگیرانبا توجه به ثبت نام آموزشی مرکز(

تشکیل برايدر سطح استان شهرك هاي صنعتی، و مراکز جوار صنایعدي،برقراري ارتباط با  بنگاه هاي اقتصا- 9
در رشته هاي مختلف در قالب تفاهم نامه هاي فی مابین در سطوح فراگیراندوره هاي آموزشی مورد نیاز 

سازمانی یا استانی

مکان هاي آموزشیآموزشیتجهیزاتامکانات وفضا وبررسی و تأیید اولیه ي- 10

بررسی، تأیید اولیه، و ارسالدر بخش هاي مختلف و مکان هاي آموزشی واجد شرایط مورد نیاز مربیانجذب- 11
به مرکزیمربیان حق التدریسپیش نویس قراردادهاي آموزشی 

رسانی و توجیه فراگیران ثبت نام کننده و شرکت کننده در دوره هاي آموزشیاطالع-12
ارسال آمار دقیق فراگیران به  مرکز-13
مربیان( اعم از رسمی، پیمانی، قراردادي، و مؤسسات کارآموزي تدریسنظارت وکنترل و ارزیابی عملکرد-14

وتشخیص نارسایی ها وکمبودها واقدام براي رفع مشکالت آموزشی آنانآموزشی مربوطمکان هاي آزاد) در 

مرکز زش بهاعالم هر گونه تغییر در فرایند اجراي پودمان ها قبل از برگزاري آمو-15

مکان هاي آموزشیرعایت آیین نامه ها و شیوه نامه هاي آموزش و ارزشیابی ارسالی از مرکز در- 16

رعایت اصول حفاظت و ایمنی و بهداشت در مکان هاي آموزشی جهت  بهبود مدیریت فرایند آموزشی  و - 17
ارتقاي بهره وري مربیان، وانعکاس نتایج آن به مرکز

مکان هاي آموزشیدر لیت هاي فرهنگی مطابق برنامه هاي ابالغی از سوي مرکز فعاانجام- 18

از بنگاه هاي اقتصادي  استان/شهرستان، مرتبط با فراگیرانعلمی و مهارتی هاياردیداجراي برنامه هاي - 19
پودمان هاي آموزشیسرفصل هاي 

ت هماهنگی هاي الزمبرنامه ریزي آزمون هاي پایان دوره و اعالم آن به مرکز جه- 20
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پایان دوره حداکثر یک هفته قبل از ،به همراه کلید مربوط به مرکزت آزمون پایان دورهسؤاالنمونه ارسال- 21
آموزشی

قرنطینه سؤاالت آزمون هاي پایان دوره- 22

)4شماره تپیوس-دوره هاي آموزشیشناسنامهمندرج در بر اساس پرسشنامه(فراگیراننظر سنجی از - 23

بررسی و ارسال شناسنامه پودمان هاي آموزشی اجرا شده به مرکز، حداکثر یک هفته پس از اتمام دوره(- 24
)4پیوست شماره 

حداکثر یک هفته پس از پایان دوره آموزش ،ارسال نتایج و مستندات آزمون پایان دوره به مرکز- 25

ارائه و ارسال گزارش عملکرد آموزشی و اجرایی و وهاي آموزشی مکان بازدید، نظارت، و ارزیابی عملکرد- 26
به مرکزماهانهفعالیت هاي انجام شده در مقاطع

در جلسات و شوراهاي گروهدبیر هماهنگی و اجرایینایب رئیس و یا شرکت پیش بینی تمهیدات الزم براي - 27
طی سال جهت پیشبرد اهداف تربیت مربیان و مدیران در ،هماهنگی آموزشی ، پژوهشی، ارزشیابی ، و...  در مرکز

آموزشی در سطح کشور

مرکزهاي آموزشی و مالی مربوط و ارسال به تهیه گزارش-28

:آموزشیمکان هايشرایط و معیارهاي -5-3-2

و اجراي به منظور اخذ موافقت نامه، صدور مجوز برگزاري،مکان هاي آموزشی و شرایط الزم براي ویژگی ها
پودمان هاي آموزشی تربیت مربی، عبارت اند از:

مربی:شرایط -1

روش هاي شناسایی و تأمین:- الف

رسمی، قراردادي، یا حق التدریسی اعزامی از مرکز خبره و مجربمربیان و کارشناسان-الف- 1

گروه رسمی، قراردادي، یا حق التدریسی مدعو از طرف خبره و مجربمربیان-الف- 2

صالحیت هاي آموزش و تدریس:- ب
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، مدارك حرفه اي مرتبط با دوره هاي مورد تحصیلی معتبر دانشگاهیو سوابقركاباید داراي مدمربی
تدریس، و یا  مجوزها و گواهی نامه هاي حرفه اي به شرح زیر باشد:

سال سابقه کار.2مدرك تحصیلی دکتراي مرتبط؛ با داشتن حداقل - ب- 1

سال سابقه کار.5مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط؛ با داشتن حداقل -ب- 2

سال سابقه کار.10مدرك تحصیلی کارشناسی مرتبط؛ با داشتن حداقل-ب- 3

سال سابقه کار.15مدرك تحصیلی کاردانی مرتبط؛ با داشتن حداقل -ب- 4

حرفه اي( ملی/ بین المللی) صادره از مرکز تربیت مربی یا سایر مؤسسات و دارا بودن گواهی نامه -ب- 5
و تأیید صالحیت حرفه اي.،پژوهشی،آموزشیمعتبرمراجع

و   تدریس دروس عملیبراي-نظرموردزمینهدر- عملی و کاربرديتجربهسال5حداقلدارابودن- ب- 6
کارگاهی

:آموزشیامکاناتفضاها و -2

ي آموزشی:فضاها- الف

نظري و هايبراي آموزشمتناسب) فراگیرمتر مربع براي هر 2(و کالسیکارگاهیدارابودن فضاي مناسب
)1در پیوست شماره 1عملی پودمان هاي آموزشی پیشنهادي (مطابق با فرم شماره

امکانات آموزشی: - ب

ل کمک آموزشی متناسب با پودمان دارابودن تجهیزات و امکانات آموزشی و کارگاهی و  وسای
شامل:؛ )1در پیوست شماره 2آموزشی(مطابق با فرم شماره

تخته سفید،

صندلی و میز مدرس،

با در نظر گرفتن فواصل ،عدد)20و حداکثر12به تعداد حداقلدار(استاندارد آموزشی دستههايصندلی
مناسب 

هاي آموزشیبراي همان درس در برنامه-اعم از ثابت و قابل حمل- تجهیزات استاندارد.

 ها در فضاهاي آموزشی و عمومیمرتبط با موضوع دوره،آموزشیو تصویرينوشتاريرسانه هاي.
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اجرايبراينفر وبیستو حداکثردوازدهحداقل،هاي نظريکالساجراي ظرفیت استاندارد براي توضیح: 
آموزشی،و پودمانمگر در مواردي که در برنامهاست؛شانزده نفر کثر، حداقل دوازده و حدا،هاي عملیکارگاه

عنوان شده باشد.وتعریف،استاندارد دیگري

:، و فرهنگیپشتیبانی و رفاهیامکاناتفضاها و -3

درپیوست شماره 3مطابق با فرم شماره(فرهنگیو،رفاهیدارابودن فضاها و امکانات پشتیبانی،
:رینظ؛ )1

مازخانهن

شامل؛ کتابخانه:

oهاي مورد آموزش از هر کدام حداقل سه عنوانهاي درسی و جزوات آموزشی دورهکتاب،

oهاي تخصصی به ازاي هر درس حداقل دو عنوانکتاب،

oو،هاي فارسی و بین المللی مورد آموزش و چند زبانههاي عمومی و تخصصی به زباننامهلغت

oبین المللییاهاي آموزشی مرتبط فارسی وهمجالت تخصصی در زمینه دور.

در شرایط افزایش فراگیران در حال آموزش( خانهقرائت(

ینترنتیاتیسا

زمان هاي فراغت و استراحتدر فراگیرانفضاي کافی براي اجتماع و استراحت

خوابگاه

غذاخوري

یسالن ورزش

و آقایانبانوان مجزا براي سرویس هاي بهداشتی.
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طرحییاجرافرایندهاي:سومصل ف-3
فرایند صدور مجوز اجراي پودمان هاي آموزشی:- 1-3

( پیوست به همراه سوابق و کلیه مدارك مورد نیاز-اولیه-و ارسال طرح توجیهی،تکمیلبررسی،:گروه-3- 1-1
مرکزبه طی مکاتبه رسمی)1شماره 

، گروهارائه شده توسط ه همراه سوابق و کلیه مدارك ب)1طرح توجیهی( پیوست شماره بررسی مرکز: -3- 2-1
، مبنی بر قبولاعالم نظر کارشناسیو،)2( تکمیل پیوست شماره گروهمعرفی شده توسطآموزشیکانمرسیباز

)3تکمیل پیوست شماره (رد طرح پیشنهادياصالح، و یا

،گروهتوسط تربیت مربیهاي آموزش ي دورهموافقت نهایی با برگزاراعالمصدور مجوز اجرا و : مرکز-3- 5-1
)گروهمدیر کل استان( رئیس ابمکاتبه رسمی از طریق 

توضیحات:
مانند: نیواعنهر گونه بکارگیري، ازسازمانیساختار تشکیالت مصوبادارات کل استان ها به منظور رعایت ،"

. دنکنخودداري ...و "تربیت مربیدفتر استانی"یا" استانی تربیت مربیشعبه"یا"مرکز تربیت مربی استان ...

استفاده و مجاز به - از مرکزدوره هاي تربیت مربیمجوز برگزاريقبل و پس از اخذ-هاي آموزشی ادارات کلگروه
آموزشیکان هايمي هاو تابلو،شناساییهايکارت،هاها، سربرگدر فراخوانمرکز تربیت مربینشاندرج نام و

معرفی"استان...- استانی تربیت مربی گروه آموزشی"عنوانا براخودد نتوانمیصرفاًو ندیستنخودعمتبو
.دنکن

برگزاري دوره ها براياستانیسسات مختلفؤو منهادهااز فضاي آموزشی، توافقبر اساسکه آموزشیهايگروه
.ندیستمذکور ناتسسؤمنهادها ورسمی با سربرگو یا مکاتبه،د، مجاز به درج نام ، عنواننکناستفاده می 

 تجربه موفق ،طرحعالوه بر شروط مذکور در این و تخصصی،پیشرفتهيپودمان هابراي دریافت مجوز برگزاري
ضروري است.،طرح توجیهی مجزاپایه در هر رشته و تکمیل عمومی یا اجراي دو دوره آموزش

سه ماهه در فعالیت هاي آموزشی آنيدر صورت ایجاد وقفه ها- گروهبراي صادرشده از طرف مرکز يمجوزها
تلقی خواهد شد.یمنتف-گروه

در مرحله اول منجر به اعالم اخطار و در صورت تکرار،گروهتوسط مرکز هاي مصوب نامهعدم رعایت ضوابط و آیین،
نظارت گسترش و کارگروه ز سوي گیري در این خصوص اموجب عدم تمدید مجوز خواهد شد. بدیهی است تصمیم

د.گیرصورت میمرکز 
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فرایند اجراي ساالنه برنامه ها:-2-3
براي اجراي دوره هاي پودمانی گروه ابالغ تعهدات ساالنه دوره هاي پودمانی تربیت مربی به مرکز:-3- 1-2

مصوب

قق تعهدات ساالنه دوره هاي و ارائه طرح اجرایی تح، تنظیم، تدوین،نیاز سنجیبررسی، :گروه-3- 2-2
مربیان و مدیران آموزشی آموزش پودمانی

برنامه اجرایی و تقویم آموزشی ساالنه دوره هاي آموزش پودمانی به مرکزتهیه و اعالم:گروه-3- 3-2

تعداد حداقل،اهداف دورهپودمان هاي آموزشی،عناوین،بنديزمان:شاملاجرایی و تقویم آموزشی، برنامه
شرکت کنندگان است.شرایط ، وهزینه هاي دوره،پذیرش

بر اساس سیاست ها و ضوابط مرکز و اعالم گروه برنامه اجرایی و تقویم آموزشی ساالنه بررسی مرکز:-3- 4-2
گروه مراتب تأیید نهایی به 

 ت و تجهیزات کارگاهی در استان، هیچ گونه اعتباري تخصیص نخواهد یافت و امکانامکان هاي آموزشیبراي تجهیز
در استان موجود باشد.گروه می بایست در مکان هاي مورد نظر 

مجوز برگزاري دوره هاي بعد منوط به نتیجه ارزیابی عملکرد دوره هاي قبل خواهد بود.

جهت آموزش پودمانیکتابچه حاوي معرفی دوره هاي و برنامه اجرایی و تقویم آموزشی ابالغ :گروه- 2-3- 5
به فراگیرانع رسانیاطال

ماهه تهیه خواهد شد.6به صورت ،تقویم آموزشی

براي مرکز گروهبه صورت موردي پیشنهاد برگزاري دوره از طرف،در صورتی که عالوه بر برنامه مصوب ساالنه
اجرا خواهد شد.مرکز، در صورت موافقت،مطرح شود

صورت پذیرد. مرکز ت با اخذ موافقت قبلی از ها می بایسجایی در محل برگزاري دورههرگونه جابه

مربیان واجد شرایط براي تدریس در دوره ها به مرکزمعرفیشناسایی، تأمین، و :گروه-3- 6-2

شود. یمیمرکز،  بررسیابی، توسط کارگروه ارزشگروه شده از طرف یمعرفانیمربسیها و سوابق تدرتیصالح
کسب حدنصاب امتیاز مورد نظر از ،یمربتیتربیهاي آموزششده در دورهیتدریس مربیان معرفيشرط الزم برا
.مرکز استیابیکارگروه ارزش

اعالم شده طبق فرم ارزیابی یتدریس، تنها مجاز به تدریس در دو عنوان پودمان آموزشبرايحائز شرایط انیمرب
.مرکز خواهند بودیابیکارگروه ارزش
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به مرکز اعالم ،یمکاتبه رسمیمراتب باید ط،یهاي آموزشدر مربیان دورهییجاهرگونه تغییر و جابه درصورت
شود.

 شده و به مرکز ارسال تنظیم،گروهتوسط -از مرکزارسالیطی نمونه ي- ي تدریسکلیه قراردادهاپیش نویس
خواهد شد.

گروه مربیان به تدریسهاي قراردادتکمیل و ارسالمرکز:-3- 7-2

صورت فردي یا گروهیه بفراگیرانو راهنماییثبت نام: گروه-3- 8-2

از جمله مدرك تحصیلیمرکز هاي آموزشی مستلزم رعایت شرایط تعیین شده از سوي در دورهفراگیراننام ثبت،
.استبراي هر دوره سنو،سوابق تجربی

ریت آموزشی(سامانه مدیقیاز طریآموزشيثبت نام شده در دوره هاراگیرانفیاسامLMS.اخذ می شود (

20نفر و حداکثر12دروس عمومی و اختصاصی با حداقل پودمان ها یا در ها و کارگاه هاي آموزشیتشکیل کالس
نفر مجاز است.

ی هاي الزم کسب خواهدشد.آمادگی،روز قبل از شروع دوره آموزشکیفراگیران،رشیپذيبرا

ند که ثبت نام ورودي را در آن انجام داده اند. کنمراجعه مکانیبه همان گذراندن دوره، باید برايفراگیران
صورت گروه این امر باید با توافق - وجوددر صورت -دیگرمکانیگذراندن دوره در برايفراگیراندرصورت تمایل 

رد.گی

ساالنهبرگزاري دوره هاي پودمانی بر اساس تقویم آموزشی:  گروه-3- 9-2

وط به اجراي پودمان هاي آموزشی با رعایت اصالح الگوي مصرف و در چارچوب ضوابط انجام می هزینه هاي مرب
.شود

رعایت خواهدشد.مرکزمصوبهايسرفصل ها بر اساس پودمانهیکل

 است.شده از شنبه تا چهارشنبهيساعت طبق برنامه زمان بند6مدت زمان آموزش روزانه

ج شنبه و ساعت چهارم روزهاي شنبه تا چهارشنبه منوط به برنامه ریزي تشکیل کالس هاي آموزشی روزهاي پن
خواهد بود.توسط گروهآموزشی دوره

پایش و نظارت بر حسن اجرا، ارزیابی هاي مقطعی و پایانی، و اعالم و اعمال تغییرات و و مرکز:  گروه -3- 10-2
اصالحات احتمالی در کمیت و کیفیت اجراي دوره ها

 ارزیابی ومرکز ،گسترش و نظارتکارگروه توسط  گروه هاي  مدیریتی  و برنامه ریزي یابی فعالیتارزنظارت و
برايصورت پذیرفته و مرکز نظارتگسترش و و نیز کارگروه گروه توسط مکان هاي آموزشیفعالیت هاي اجرایی 
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برگزاري دوره هاي بعد منوط به نتیجه مجوزد.شوارائه میشوراي تحول راهبردي مرکز به گروه فعالیت تمدید مجوز 
ارزیابی عملکرد دوره هاي قبل خواهد بود.

است گروه عملکرد یلیمنوط به ارائه گزارش تفصيبعديمجوز در دوره هادیچند دوره،  تمدایکیيپس از برگزار
.ردیگیانجام منظارت مرکزگسترش و که توسط کارگروه 

 تصمیم شوراي تحول راهبردي مرکز د طبق مقررات شور از حد قابل قبول ارزیابی کمت،گروه در صورتی که فعالیت
گیري خواهد شد.

برگزاري آزمون پایان دوره درخواست:   گروه-3- 11-2

 سؤال به همراه کلید مربوط توسط مربی دوره 50تهیه حداقل تعداد

وزشی پودمان هاي مرکزطراحی و بودجه بندي سؤاالت آزمون بر اساس سرفصل ها و منابع آم

ارسال نمونه سؤاالت طراحی شده به همراه کلید مربوط، حداکثر دو هفته قبل از پایان دوره آموزشی

آزمون هاشروعازقبلهفتهیکحداقلزمان بندي،اعالم برنامه

رزشیابی به بررسی گزارش هاي پایش و ارزیابی دوره ها و تهیه و ارسال سؤاالت آزمون و امرکز:  -3- 12-2
گروه 

قرنطینه سؤاالت آزمون و برگزاري آزمون پایان دوره ها :  گروه آموزشی-3- 13-2

 به عنوان ناظر برگزاري آزمونگروه گان نمایندحضور

در صورت ضرورت(عنوان ناظره در آزمون بمرکز یابیارزشکارگروهنماینده حضور(

دات آزمون  و ارزشیابی فراگیران و اعالم نتایج آزمونتصحیح اوراق آزمون و سایر مستن:گروه-3- 14-2

آموزشی جهت درج در پروندهاوراق و سایر مستندات آزمون به مرکز،ارسال نتایج و نیز :گروه-3- 15-1
فراگیران

به پودمان هاي اجراشدهجمع بندي و ارسال گزارش عملکرد استانی و شناسنامه آموزشی: گروه-3- 17-2
مرکز

گروه حق الزحمه عوامل اجرایی حق التدریس مربیان و پرداختمرکز:-3- 18-2

ارزیابی، و صدور گواهی نامه پایان دوره و اوراق و سایر مستندات آزمون،بررسی نتایج ومرکز:  -3- 19-2
گروه ارسال به 
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کز انجام خواهدشد.، صرفاً توسط مرمرکز هاي مصوب دورهپودمان ها ونامه پایان دوره برايصدور گواهی

گروه ییو  حق الزحمه عوامل اجراانیمربسیپرداخت حق التدرمرکز: -3- 20-2
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:طرح زمان بندي3-3
استانیگروه آموزشیتوسططرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانی مربیان سازمان جهت اجراي92شش ماهه دوم سال : زمان بندي 2جدول شماره 

مسؤول/مجري
مسه ماهه چهار سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول

عنوان فعالیت

ردیف

فند
اس

من
به دي ذر
آ

ان
آب مهر یور

شهر

داد
مر تیر داد
خر

شت
یبه

ارد

ین
ورد

فر

و نظارتکارگروه گسترش

مرکز
* برگزاري دوره هاي آموزش پودمانیطرحتهیه و تدوین 

استانیگروه آموزشدر مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور
هااستانتعهدات ساالنه يزیربرنامهو

1

ریاست مرکز * * * در قالب92اعالم، ابالغ، و نهایی سازي تعهدات آموزشی شش ماهه دوم 
طرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانی

توسط استان هاي منتخبمربیان سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

3

استانیموزشیگروه آ * * * * * * اي آموزش پودمان ها اجراي برنامه ه
طرح برگزاري دوره هاي آموزش پودمانیبر اساس چارچوب

4

استانیگروه آموزشی * * * * * * ونظارت بر حسن اجراي برنامه ها 
ارزیابی عملکرد شعب مجري

5

گسترش و هايکارگروه

مرکزیابیارزشو ،نظارت * * * * * * یاستانگروه آموزشیبرنامه هايارزیابی عملکردو نظارت بر حسن اجرا 5

استانیگروه آموزشی * * * و استانیگروه آموزشیعملکرد برنامه هايارزیابیتهیه گزارش
وجاريبرنامه ها براي سالاصالح و تغییر احتمالی 

ارسال نتایج آنها به مرکز

6

گسترش و هايهکارگرو

مرکز، و ارزشیابینظارت
* * * و استانی گروه آموزشیتهیه گزارش ارزیابی عملکرد طرح در 

اعالم نتایج نهایی براي بهره برداري در
برنامه ریزي هاي کوتاه مدت و بلندمدت

استانیگروه آموزشیمرکز تربیت مربی و 

7
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:تربیت مربیاستانیتعهدات- 4-3
–استانیگروه هاي آموزشیترانظتحتمکان هاي آموزشیتعهدات آموزشی تربیت مربی و تعداد : 3شماره جدول 

1392سال شش ماهه دومدر

ردیف

حداقل تعدادحجم تعهدات آموزشیتعداد مربیاناستان
مکان هاي 

آموزشی
مورد نیاز

رسمی

حق 
التد
ری

سی

تعداد زادآموزشگاه آ
دوره

تعداد 
دوره-نفر

تعداد 
-نفر

ساعت

1422469891624874252آذربایجان شرقی1

661518401320260752آذربایجان غربی2

32315396812036001اردبیل 3

196442159824352105753اصفهان4

118967321218054001البرز5

7213928158224751ایالم6

48130388812036001بوشهر7

23529212601928585502تهران8

9
چهارمحال و 

581802545822475بختیاري
1

4010515246720251خراسان جنوبی10

17863014792233099002خراسان رضوي11

298931169729251ان شمالیخرا12

18235014472131594502خوزستان13

5630333669729251زنجان14

4910919158224751سمنان15

16
سیستان و 
352832986972925بلوچستان

1

12932414572131594502فارس17

5115936469729251قزوین18

3212131869729251قم19

5014222258224751تانکردس20

1333995451015045001کرمان21

642666251015045001کرمانشاه22

23
کهگیلویه و 

542892465822475بویراحمد
1

361346941116549501گلستان24

1381679021421765252گیالن25
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5713439169729251لرستان26

19149412541928585502مازندران27

5422435169729251مرکزي28

2413428969729251هرمزگان29

5423839969729251همدان30

763565641015045001یزد31

2679744جمع کل
119573321493414802041



28

آموزشی استانی:عناوین پودمان هاي آموزشی جهت برگزاري توسط گروه هاي-3- 5

:  فهرست عناوین پودمان هاي آموزشی جهت برگزاري توسط گروه هاي آموزشی استانی4جدول شماره 
پودما ن هاي آموزشی رشته الکترونیک- 1

کد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف
30ITC-EL-103/1(مقدماتی )1الکترونیک کاربردي1

30ITC-EL-104/1( پیشرفته )2الکترونیک کاربردي 2
30ITC-EL-107/1تحلیل و عیب یابی مدارات الجیک( دیجیتال )3
30ITC-EL-112( مقدماتی )1الکترونیک صنعتی 4
30ITC-EL-201تن و انتشار امواج کاربرديآ5
30ITC-EL-202/1)مخابرات آنالوگ( رادیویی6
EMC30ITC-EL-208کاربرد و سازگاري الکترو مغناطیسی 7
pspice-orcad30ITC-EL-303نرم افزار تحلیل مدارات الکترونیک 8
30ITC-L-407کاربرد سوئیچ ها و کابل ها در کنترل صنعتی9

پودما ن هاي آموزشی رشته جوشکاري-2

کد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف

1
جوشکاري با قوس الکتریکی دستی بر روي فوالدکربنی 

module A,S(30ITC-WL-001ساده (

2
ی بر روي فوالدکربنی جوشکاري با قوس الکتریکی دست

module E1-1(30ITC-WL-002/1ساده (

3
جوشکاري با قوس الکتریکی دستی بر روي فوالدکربنی 

module E1-2(30ITC-WL-003/1ساده (

4
جوشکاري با قوس الکتریکی دستی بر روي فوالدکربنی 

module E2-1(30ITC-WL-004/1ساده (

module G1,G2(0ITC-WL-028/1جوشکاري گاز(5

Level I30ITC-WL-059/1- بازرسی جوش به روش چشمی6

طراحی دوختپودما ن هاي آموزشی رشته -3

کد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف

30ITC-SE-115/1الگوساز و دوخت دامن و شلوار( متد گرالوین)1

30ITC-SE-116/1وین)الگوساز و دوخت باالتنه( متد گرال2
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30ITC-SE-117/1الگوساز و دوخت کت و پالتو( متد گرالوین)3
30ITC-SE-171سکه دوز4

30ITC-SE-172سوزن دوز( مکران)5

30ITC-SE-13/1دوخت کیف هاي چرمی با دست( مقدماتی)6
30ITC-SE-200آشنایی مقدماتی با کامپیوتر در رشته طراحی دوخت7

30ITC-SE-135زنانه( صنعتی)-روبدوشامبر مردانه8

30ITC-SE-124/1برش کاري زنانه9
30ITC-SE-140سرویس نوزاد10
30ITC-SE-152سرویس آشپزخانه11

فناوري اطالعات و ارتباطاتپودما ن هاي آموزشی رشته -4

کد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف
E-citizen30ITC-IT-010/1رونیک شهروند الکت1
HTML30ITC-IT-500کد نویسی 2
30ITC-IT-590ساخت و مدیریت وبالگ3

علوم تربیتیپودما ن هاي آموزشی رشته -5

کد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف
30ITC-PD-128روان شناسی عمومی1

30ITC-PD-206کارآفرینی مقدماتی2
KAB(60ITC-PD-901ت مربی کارآفرینی(تربی3
CBT(30ITC-PD-154روش هاي نوین تدریس با رویکرد شایستگی(4
30ITC-PD-122اخالق حرفه اي5
30ITC-PD-209ایمنی و بهداشت در محیط کار ( مقدماتی )6

کشاورزيپودما ن هاي آموزشی رشته - 6

هدوکد ساعت دورهعنوان دورهردیف
30ITC-FO-099طراحی فضاي سبز مقدماتی1

30ITC-FO-030پرورش زنبورعسل مقدماتی2

30ITC-FO-070)1پرورش قارچ( فاز3
30ITC-FO-908/1مربی گري نانوایی( مقدماتی )4
30TC-FO-096فرآوري خشکبار5
30ITC-FO-912طباخی آبزیان6
30ITC-FO-090کافی شاپ7

30ITC-FO-053ورش و تکثیر ماهیان سرد آبیپ8
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30ITC-FO-052پرورش و تکثیر ماهیان گرم آبی9
30ITC-FO-055پرورش و تکثیر ماهیان خاویاري10
30ITC-FO-054پرورش و تکثیر ماهیان زینتی11
30ITC-FO-064ش گل ژربرا به  روش هیدروپونیکپرو12
30ITC-FO-068وش هیدروپونیپرورش گل رز به  ر13
30ITC-FO-078نانوایی سنتی14

30ITC-FO-093شیرینی پز( خشک و تر )15

30ITC-FO-098غذا و نوشیدنی ها16

17FAST FOOD30ITC-FO-094

30TC-FO-918آموزش غذاهاي گیاهی18

30ITC-FO-920آموزش غذاهاي هندي19
30ITC-FO-105)اري( ماهیان خاوجیره نویسی آبزیان20

فناوري خودروپودما ن هاي آموزشی رشته -7

گرایشکد دورهساعت دورهعنوان دورهردیف
مشترك30ITC-AT-103فنون مربی گري فناوري خودرو1
برق خودرو30ITC-AT-207سیستم شارژ خودرو( آلترناتور)2
برق خودرو30ITCAT209سیستم استارتر خودرو3
برق خودروTUN UP30ITC-AT-302تنظیم موتور 4
مکانیک خودرو30ITC-AT-303سیستم فنربندي و تعلیق5
مکانیک خودرو30ITC-AT-304آنالیز گازهاي خروجی اگزوز6
مکانیک خودرو30ITC-AT-307سیستم فرمان و زوایاي چرخ7
مکانیک خودرو30ITC-A-39سیستم ترمز معمولی8
مشتركMANUEL130ITC-AT-313گیربکس معمولی 9
مکانیک خودرو30ITC-AT-315کالچ10
مکانیک خودرو30ITC-AT-316دیفرانسیل و پلوس ها11
مکانیک خودرو130ITC-AT-318مولد قدرت 12
مشترك160ITC-AT-320عیب یابی سیستماتیک 13

30ITC-AT-603و نیوماتیکمبانی هیدرولیک14
ماشین هاي 

کشاورزي
مکانیک خودرو30ITC-AT-605موتور خودروهاي تجاري سنگین و نیمه سنگین15
مکانیک خودرو30ITC-AT-606سیستم ترمز نیوماتیکی خودروهاي تجاري سنگین16

پودمان هاي آموزشی رشته صنایع ساختمان-8

هکد دوساعت دورهعنوان دورهردیف
30ITC-UB-211مقاطع فوالدي و نیم رخ هاي فلزي و پروفیل هاي متداول1

30ITC-UB-261تکنولوژي آرماتوربندي در ساختمان ها2
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30ITC-UB-300حجم سازي3
30ITC-UB-21ترسیم نقشه هاي بتن4

CNCماشین ابزار و پودما ن هاي آموزشی رشته - 9

کد دورهورهساعت عنوان دورهردیف

30ITC-MA-01/1مکانیک عمومی1
130ITC-MA-88تراش 2
230ITC-MA-89تراش 3
330ITC-MA-90تراش 4
430ITC-MA-91تراش 5
130ITC-MA-09/1فرزکاري سطح 6
230ITC-MA-10/1فرزکاري سطح 7

نقشه کشی پودما ن هاي آموزشی رشته -10

کد دورهساعت دورههعنوان دورردیف

inventor30ITC-DR-602طراحی و مدل سازي مقدماتی با نرم افزار 1
30ITC-DR-606طراحی و مدل سازي مقدماتی با مکانیکال دسک تاپ2
solid works30ITC-DR-610طراحی و مدل سازي مقدماتی با3
Auto CAD 201030ITC-R-57/1نقشه کشی صنعتی با نرم افزار 4
30ITC-DR-647/1اصول نقشه کشی پایه5
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آیین نامه ها -6-3
آیین نامه آموزشی: -3- 1-6

و مدت هشدمشخص در مرکز، هر رشته، توسط کمیته تخصصی آن رشتهپودمانیي آموزشها:  طول دوره1ماده 
قید می شود.مربوطآموزشیو آزمایشگاهی) در پودمان،زمان هر درس( نظري ، عملی

یک دوره، به همان دوره محدود است.:  قبولی یا عدم قبولی فراگیر در 2ماده 

.است100از 80،آزمایشگاهییاعملی وو هر درس100از 70، : حداقل نمره قبولی هر درس نظري3ماده 

از جمله مدرك مرکز هاي آموزشی مستلزم رعایت شرایط تعیین شده از سوي در دورهفراگیرنام ثبت: 4ماده 
.استپودمانبراي هر وغیره ،سن،سوابق تجربی،تحصیلی

س ساعت مقرر طبق برنامه زمان بندي اعالم شده از أو آزمایشگاه ر،:  شرکت فراگیر در کالس درس، کارگاه4ماده 
الزامی است.دفتر استانی و شعبه مجري،طرف

سوب می شود و و بعد از آن غیبت مح،خیرأو آزمایشگاه ، ت،دقیقه بعد از شروع کالس، کارگاه)10ده(:  تا 5ماده 
د.کنو آزمایشگاه جلوگیري ز ورود فراگیر به کالس ، کارگاه،می تواند امربی

خیر در یک درس، یک جلسه غیبت محسوب می شود.أبار تدو:  تعداد6ماده 

س ساعت خواهد بود و فراگیر می بایستی از أر،گروهطرفها طبق برنامه تنظیمی از :  زمان تشکیل کالس7ماده 
الزم را در این مورد کسب کند.آگاهییا وسایل ارتباطی و اطالع رسانی دیگر،ق تابلوي اعالناتطری

به دلیل غیبت غیر موجه پودمان،از کل ساعت آموزش هر )٪10(ده درصدبیش ازدر:  عدم حضور فراگیر8ماده  
می شود و از طریق ذف آن دورهساعتی) موجب حمرخصی و ،استعالجیمرخصیو یا موجه( مرخصی استحقاقی،

گزارش می شود.مرکزبه گروه

گروهیید أمرتبط با دوره به تشخیص و تبرنامه ریزي شده از بنگاه هاي اقتصاديهايارموریت ها و دیدأ: م1تبصره  
خواهد بود.

گروهاعالم می شود و گروهبه دورهآن مربیفراگیران در هر دوره توسط ) ٪10ده درصد( : غیبت بیش از 2تبصره  
د.کنمنعکس میبه مرکز-براي اقدامات بعدي-نیز، مراتب را

خواهدبود.: اگر فراگیر به هر دلیل از دوره آموزشی محروم شود، ملزم به انجام تعهدات سپرده شده 3تبصره

ی که به هر دلیلی و آزمایشگاه الزامی است و در صورت،س ساعت تشکیل کالس، کارگاهأرربی: حضور م9ماده 
اطالع دهد.گروهمراتب را به ،نتواند در ساعت مقرر در کالس حضور داشته باشد، الزم است پیش تر

شده، لیست حاضرین تهیهگروهبه هر دلیلی در کالس حاضر نشود، پس از نیم ساعت با تشخیص ربیتبصره : اگر م
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و تصمیم گیري خواهد شد.

غایب محسوب می شوند.ان،آنتمامیدرکالس حاضر نشوند، : اگر کلیه فراگیران10ماده 

ات،( تمرینربیتوسط مشده: غیبت تا حد مجاز( موجه و غیر موجه )، فراگیر را از انجام وظایف محول11ماده 
و غیره ) در جلسات غیبت معاف نمی کند.،پروژه،تکالیف

دن مراحل پذیرش باشد، نی شاگر ناشی از طوالگروه،مکان هاي آموزشی: غیبت فراگیر در بدو ورود به12ماده 
.استگروهشرکت در دوره آموزشی ، منوط به اجازه ي اما؛دشوموجه محسوب می 

. هستندفراگیران در حین آموزش ملزم به رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و استفاده از لباس کار  تمامی: 13ماده 
.ندز کار عملی به فراگیران یادآوري کباید موارد ایمنی را پیش از آغاربیم

.استتبصره : در صورت عدم رعایت نکات ایمنی، کلیه عواقب به عهده فراگیر 

، حق ادامه دوره دارد و مجاز به استو پذیرفته شدهکردهکه براي آن ثبت ناماي: فراگیر فقط در دوره14ماده 
.استگروهعهده ری فراگیر با دالیل قابل قبول، بآموزشیا پودماننیست. تشخیص تغییر دورهآنتغییر 

قادر به گروهاز دوره هاي جاري یکتبصره : در مواردي که نقص عضو یا بیماري فراگیر به گونه اي باشد که در هیچ
ارجاع داده خواهد شد.  مرکزتعیین تکلیف بهبرايادامه دوره نباشد، مراتب 

آیین نامه اداري:-2-6-3
با شخص خاطی طبق مقررات و آیین نامه وبه عنوان تخلف محسوب می شودفراگیر: غیبت غیر موجه1ماده 

آموزشی  برخورد خواهد شد.

تلقی خواهدشد:موجهگروهیید أ: غیبت فراگیر به علل زیر با ت2ماده

گواهی پزشکارائهبا ؛بیماري–الف 

گواهی پزشکارائهبا ؛زایمان–ب 

گواهی معتبرارائهبا ؛ر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادرپدفوت–ج 

یک هفته پیش از سفر حداقلبا اعالم قبلی،؛سفرحج واجب- د

ادث پیش بینی نشده با گواهی روشنوح- ه

ییدیه از أو سازمانی با در دست داشتن ت،ح بین المللی، ملیوهنري، در سطو شرکت در مسابقات علمی، ورزشی، - و
اعزام کننده.واحد

یید پزشک معتمد کارکنان دولت در شهر مربوط رسیده باشد، در أ: هر گونه گواهی پزشکی می بایستی  به ت1تبصره
خواهد بود وو ... به عنوان مرخصی استعالجی پذیرفته ن،صورت، غیبت فراگیران به دلیل بیماري، زایمانغیر این

د.شوغیبت غیر موجه محسوب می 
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، نظر وي اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان مربوطگواهی پزشکی به پزشک معتمد ارائهصورت : در 2تبصره
مالك عمل خواهد بود.

به دمی توان-می شوددر تابلوي اعالنات نصب و- ، تعیین شده گروهکه توسط در ساعاتی، صرفاً: فراگیر3تبصره
پذیرفته نمی شود. ،تی غیر از آناد و در ساعکنمراجعه گروه و آموزش ،مالی، حراست،بخش هاي مختلف اداري

.استانجام کارهاي اداري ممنوع برايمراجعه به بخش هاي مختلف ،همچنین در ساعات کالس

ده درصد(می تواند به میزان حداکثرگروه یید أ: فراگیر طبق آیین نامه مرخصی ها در صورت در خواست و ت4ماده 
ند.ر دوره از مرخصی ساعتی استفاده کدت آموزش اکل ساع)10٪

برنامه  آموزش عملی ،د که در زمان این مرخصیکناز مرخصی ساعتی استفاده دمی توانهنگامی: فراگیر 1تبصره 
غیبت محسوب خواهد شد .در کالس درس،وينداشته باشد. به هر حال، عدم حضور 

فیزیکی حراستاداري ، ارائه برگه مرخصی ساعتی به در ساعات شعبه مجري: مجوز خروج  فراگیر از 2تبصره 
.استگروه 

یید أو تربی، لیست حضور و غیاب تکمیل شده توسط مگروه: مالك حضور فراگیر در دوره هاي آموزشی5ماده 
خواهد بود.گروه 

است؛ والزامی ، گروهآموزشی اعالم شده توسط تعساپایانتامکان آموزشیفراگیران درتمامی: حضور 6ماده 
حضور مکان آموزشی ، طبق برنامه آموزشی می بایست تا اتمام کالس در یکالسبرنامه آموزشی یادر صورت داشتن

داشته باشند.

حضور داشته باشند.دورهتبصره : فراگیران موظف اند در صورت داشتن برنامه آموزشی در روزهاي پنج شنبه در

در هفته ، به ساعت دوره در روزهاي دیگر افزوده خواهد شد. : در صورت تعطیلی یک روز7ماده 

، فراگیر موظف است پس از پایان دوره نسبت به گرونه:  در صورت صالحدید و اعالم ضرورت  موضوع توسط 8ماده 
نظیر: کارگاه یا کارگاه هاي آموزشی ذي ربط، خوابگاه ، مکان آموزشی،تصفیه حساب از بخش هاي مختلف 

ي، و ...) اقدام کند.غذاخور

سه یک کمیته از طریقهاي آموزشی، موضوع درخصوص دورهانفراگیرو گروهدرصورت بروز اختالف بین : 9ماده 
مورد مرکز نظارتگسترش و کارگروه نماینده و ،رئیس یا نایب رئیس گروه،فراگیرانهنمایندجانبه متشکل از

نظارت گسترش ونماینده کارگروهنظر ،نتیجه مورد قبول طرفینبررسی قرار خواهد گرفت. درصورت عدم حصول 
ارسال می مرکز به دفتر حقوقی رسیدگیبرايحکم قطعی خواهد بود. در صورت عدم اجراي حکم، پرونده،مرکز

د. شو

و آزمون:آیین نامه ارزشیابی- 6-3- 3
حضور، فعالیت در کالس، انجام تکالیف درسی، ، بر اساس میزان دوره: ارزشیابی پیشرفت فراگیر در هر 1ماده 

اجراي پروژه پایانی، و نتایج آزمون هاي میان دوره اي و پایان دوره صورت می گیرد.
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است .دوره: معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر، نمره 1تبصره 

است.دوره، مربی مربوط به همان دوره: مرجع ارزشیابی فراگیر در هر 2تبصره 

: در صورتی که در طرح پودمان، تهیه پروژه پیش بینی شده باشد، فراگیر موظف است در یک زمینه مربوط 2اده م
را ارائه کند. در پروژهبه تحقیق بپردازد و در زمان تعیین شده، - دورهبا تأیید مربی آن - به رشته تحصیلی و شغلی

مربوط، دورهمشخص شده و نهایتاً قبل از پایان آزمون ، فراگیر موظف است تا تاریخ پروژهصورت پذیرفته نشدن 
خود را ارائه کند.پروژهپس از اصالح و تکمیل، 

منظور خواهد فراگیر: در صورت ارائه نشدن پروژه پایان دوره در زمان تعیین شده، نمره صفر در کارنامه1تبصره 
شد.

الزامی است.،پودمان هاي مصوب  هر رشتهمحتواياساس: انجام آزمون پایان دوره براي کلیه رشته ها بر 3ماده 

کنند.شرکتدورهپایانآزموندرتوانندمیشرایطواجدفراگیرانفقط: 1تبصره 

از جمله رعایت حضور به ،در آزمون پایان دوره مشروط به گذراندن کامل برنامه آموزشیفراگیرشرکت : 2تبصره 
.استگروهداخلی دورهمیان هايموقع و قبولی در آزمون

% ) کل ساعات آموزش هر 10بیش از ده درصد( موجه) ریموجه و غاعم از (: فراگیر، در صورت غیبت3تبصره
و می بایست مجدداً در دوره آموزشی مربوط شرکت نیستشرکت در آزمون پایان دوره مربوط مجاز بهپودمان، 

کند.

اداره کارگروهبا نظارتگروهصورت غیرمتمرکز توسط ه باجراي دورهمکان آموزشیدر آزمون پایان دوره: 4ماده 
.دشومی برگزارمرکزآزمون

، پس از اتمام آموزش هر دوره، طبق برنامه آموزشی مصوب، آزمون پایان دوره پودمان مربوط را به گروه: 1تبصره 
صورت کتبی و عملی برگزار می کند.

-حتی در صورت برگزاري آزمون میان دوره- شامل کلیه مطالب پودمان ،دوره: محتواي آزمون پایان هر 1تبصره 
.خواهدبود

صورت چهارگزینه اي، ه بپودماناعالم شده براي هر و پودمانیاالت آزمون براساس منابع درسیؤس: 2تبصره 
.طراحی می شودتوسط مرکزآنهاازترکیبییاوتشریحی،

س ساعت مقرر در محل برگزاري آزمون حضور یابد.رأ،بندياساس برنامه زمانبراست: فراگیر موظف5ماده 

: برنامه و زمان آزمون تعیین شده به هیچ وجه قابل تغییر نیست.1تبصره 

د.شو: عدم حضور فراگیر در ساعت مقرر آزمون، غیبت محسوب می 2تبصره 

صورت نمره درس مربوط صفر در غیر ایناست؛هگرو: موجه بودن  غیبت در جلسه آزمون ، به عهده 3تبصره
د.شومحسوب می 

و گروه، فراگیر موظف است در تاریخ تعیین شده توسط گروه: در صورت موجه شدن غیبت به تشخیص 4تبصره
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د.کندر آزمون مجدد شرکت اداره آزمون مرکز

با گروه در تاریخی که توسط -بایدد، فراگیرشو: در صورتی که به هر دلیل ، آزمون درسی برگزار ن5تبصره 
د.کنمربوط شرکت بعديدر آزمون-دشوتعیین می هماهنگی اداره آزمون مرکز 

:  شرط شرکت در آزمون نظري هر دوره قبولی در آزمون عملی آن دوره است.6تبصره 

در آزمون نظري 100از 70در آزمون عملی و نمره 100از 80: مالك نمره قبولی در هر پودمان،کسب نمره 7تبصره 
است.

مکان هاي نمرات فراگیران را به تفکیک روز پس از برگزاري آزمون پایان دوره، 3حداکثر تا ، گروه : 6ماده 
و بارگذارياداره کل استان یا سایت اطالع رسانی اداره آزمون و ارزشیابی  استاندر سایت و یا هر پودمان،آموزشی

می کند.اعالم

روز پس از ) 5پنج(می تواند حداکثر تا، پودمان اعالم شدهدر صورت اعتراض نسبت به نمره فراگیر، : 1تبصره 
ایند.کنتسلیم گروه خود را به رسیدگی مجدددرخواست وبه صورت مکتوب، اعتراض،گروهاعالم نتایج توسط 

.استغیر قابل تمدید مهلت،

موظف است قرار می دهد و  مربیمربوطمربیاض، اوراق امتحانی را در اختیار بعد از اتمام زمان اعترگروه : 2تبصره 
د.کناعالم گروه اعتراض را به پاسخروز )5پنج ( پس از دریافت اعتراضات و اوراق مربوط حداکثر تا 

کسب کند، را ) 100از 70نمره(کتبی آزمون نتواند نمره حد نصابنظري یا: در صورتی که فراگیر در بخش7ماده 
مجاز است به منظور اخذ نمره معتبر خواهد بود ودر مدت این یک سال،تا مدت یک سالوينمره قبولی عملی

باید دوباره در دورهسپري شدن این مهلت، فراگیرپس ازند.، در آزمون مجدد شرکت کدر بخش کتبیقبولی
شرکت کند.آموزشی

با شده ومنظور براي اونمره صفر،در آزمونادن شخص دیگري به جاي خودو فرستفراگیرتقلبدر صورت : 8ماده 
طبق مقررات برخورد می شود.نیزمتخلف

:آیین نامه انضباطی-3- 4-6
.را تکمیل کنندگروه پذیرشفرم هايمی بایست دوره: همه فراگیران در بدو ورود به 1ماده 

، آموزشیهايآیین نامهمندرج درکلیه مقررات، نظم، و انضباط ومیاسالؤون، و ظواهرشموازین،: رعایت2ماده 
و در تمامی مکان هاي متعلق در تمام طول دورهمکان آموزشی، وگروه مرکز، انضباطی، و ارزشیابیاداري،آزمون و

، غذاخوري ها،هاکارآموزي، خوابگاهمکان هاي ، ها، آزمایشگاهها، کارگاههاکالسبه اجراي دوره ها اعم از
و ... توسط فراگیر الزامی است.،ورزشیدان هاي میها،بازدید

بی اطالعی فراگیر، مانعی کند؛، اطالع حاصل گروهو ضوابط موجوداز قوانین و مقرراتاست: فراگیر موظف 3ماده 
در اجراي مقررات نخواهد بود.

زات کالس درس، کارگاه، آزمایشگاه، خوابگاه، در حفظ و نگهداري وسایل و تجهیاستموظف: فراگیر6ماده 
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، موظف به از جانب ويدر صورت وارد آوردن خسارتبا نهایت دقت و امانت داري رفتار کند؛ وو ...غذاخوري،
.خواهد بودجبران خسارت 

ممنوع  است...، غذاخوري، و.از کارگاه، آزمایشگاه، خوابگاه، و تجهیزاتوسایلابزار،جایی و خروجه : جاب7ماده 

را انجام دهد.هفتگی وسایل و محیط کار خودونظافت روزانهاست: فراگیر موظف8ماده 

و دیگر ابزار مورد نیاز با هماهنگی کامل،تصویري، دوربین، لپ تاپوصوتیو تجهیزات: ورود هر گونه ابزار9ماده 
.استبالمانع مکان آموزشیو حراست گروه 

و ... مرتکب عملی شود که ها،فراگیر در محیط آموزش، سفرهاي علمی، محل هاي کارآموزي، بازدید: اگر 10ماده 
به موازات اعمال تنبیهات مقرر در آیین نامه انضباطی، گروه ، تشخیص داده شودبنا بر قوانین کشور مستوجب کیفر

.کندصالح قضایی ارسال میپرونده اتهامی فراگیر را به مراجع ذي

: در صورتی که اعمال انجام شده توسط فراگیر، بر اساس نظر مراجع ذي صالح قضایی مستوجب مجازات 1تبصره 
کیفري و حقوقی شود، طبق قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران با وي رفتار خواهد شد.

:ل می شودخاطی اعمافراگیرآیین نامه، موارد ذیل در مورد این: در صورت عدم رعایت مقررات11ماده 

تذکر شفاهی- الف

اخطار کتبی، بدون درج در پرونده-ب

توبیخ کتبی، با درج در پرونده -پ

محرومیت موقت از دوره-ت

محرومیت دائم از دوره-ث
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پیوست ها
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:1پیوست شماره 

ايبراستانی گروه آموزشیطرح توجیهی
تربیت مربیهاياجراي دوره
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استانیموزشیآگروه طرح توجیهی
تربیت مربیهايبراي اجراي دوره

اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان:......................................

آموزشیکان نام م
شهرستان

شهر
پودمان هاي قابل 

اجرا

شناسه : 
:تاریخ 

....................................
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خالصه طرح توجیهی  کاربرگ

شناسه کاربرگ : استان :  ...............................             
تاریخ:

عنوان دوره یا پودمان آموزشی :
مدت زمان دوره یا پودمان آموزشی :

: و ضرورتهدف

اجتماعی:و –اقتصادي - پژوهشی- آموزشیتوجیه

:متقاضیکان آموزشیممشخصات 

برآورد مالی:

منابع تأمین بودجه :

کلمعاون آموزش و پژوهش اداره
)استانیگروه آموزشی( نایب رئیس 

امضا:

مدیرکل استان
):استانیگروه آموزشی( رئیس 

امضا:
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:مورد درخواستپودمان آموزشی اهداف و ضرورت اجراي دوره یا -1
مربیانفناوري- پژوهشی- آموزشیتحلیل نیازهاي- 1-1
هاي آموزشی مربیانشدر رفع مشکالت و چالدوره یا پودمان آموزشی اري ذتشریح میزان اثرگ-2-1

:در زمینه مورد درخواستمتقاضیمرکزپیشینه و سابقه فعالیت هاي -2

:آموزشی با قابلیت هاي نسبی استان یا منطقهدوره یا پودمان آموزشیارتباط -3
،سند چشم انداز استان- 1-3
،توسعههايبرنامه- 2-3

a. ... نقشه جامع علمی کشور، و
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:استانیگروه آموزشیمراکز و مؤسسات و بنگاه هاي علمی،آموزشی، و اقتصادي با یت هاي همکاري قابل-4
استانیگروه آموزشیمرتبط با فعالیت هاي مراکز و مؤسسات و بنگاه هاي علمی،آموزشی، و اقتصادي - 1-4
آموزش هاي مشابه دارايمراکز و مؤسسات و بنگاه هاي علمی،آموزشی، و اقتصادي - 2-4
مرتبط با دوره آموزشی در استان و استان هاي مراکز و مؤسسات و بنگاه هاي علمی،آموزشی، و اقتصادي - 3-4

همجوار 

:مکان آموزشیمشخصات و وضعیت -5
:اطالعات پایه-1-5

: آموزشیکان م. نام1

. تاریخ تأسیس:2

:)است.الزامیرزومه،ارائه(رئیسنام و نام خانوادگی .3

: کارشناس امور آموزشی/ کارشناس امور مؤسسات کارآموزي آزادنام و نام خانوادگی . 4

و شماره تلفن:،پست الکترونیک،نمابر،صندوق پستی،. نشانی5

:مرتبط با دوره هاي آموزشی از نظر کمی و کیفیاطالعات- 2-5
مربیان کلتعداد.1
در رشته مورد درخواست استان تعداد مربیان.2
هاي ) و استانصنایعو - هاي آزادآموزشگاه- مربیان رسمیدوره در استان( خاطبینتعداد مبرآورد.3

همجوار
در سال دوو درجه ،درجه یکدوره هاي کارگر ماهر،تعداد فراگیران.4
ساالنهظرفیت آموزشی.5
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:مکان آموزشیتسهیالت و خدمات آموزشی-6
:)مستندات زیربه همراه 2شماره کاربرگ میل تک(آموزشیو امکانات فضاها- 1-6

:هاو دسترسی،ارتباطات داخلی، و کارگاهفضاي سرانه هر کالسوتعداد ظرفیتکارگا ه ها،،هاکالس
نقشه جانمایی کارگاه ها، آزمایشگاه ها، و کالس ها  -6- 1-1
کارگاه ها، آزمایشگاه ها، و کالس هانقشه -6- 2-1
ها، و کالس هاها، آزمایشگاهتصاویر کارگاه-6- 3-1
و کالسی، آزمایشگاهی،نمونه تصاویر تجهیزات کارگاهی-6- 4-1
و کالسی ، آزمایشگاهی،کارگاهیمواد آموزشی نمونه تصاویر -6- 5-1

آنها تهیه و نصبپیش بینی شده برايتاریخ،و موادآموزشی و کمک آموزشیدر صورت نبود تجهیزاتتوضیح:
.قید شود

به همراه  مستندات زیر):3شماره کاربرگ تکمیل (ی، و خدماتیامکانات پشتیبانی، رفاهی، فرهنگ- 2-6
خدمات چاپ و ،خانهقرائت، تابخانهک،آزمایشگاه زبانکارگاه سمعی و بصري،نمونه تصاویر:-6- 2- 1

سالن ، غذاخوري، خوابگاهفراگیران، فضاي اجتماع و استراحت،نمازخانهی، نترنتیاتیسا، تکثیر
امکانات پشتیبانی، رفاهی، فرهنگی، و ریاو سبهداشتی،سرویس هاي، سالن آزمونی،ورزش

.خدماتی
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مکان آموزشیآموزشیامکاناتفضاها و : 1شمارهکاربرگ
جهت اجراي پودمان هاي آموزشی: .................................: ......................استان:..................کان آموزشیمنام 

کالس تعدادمشخصاتموجوديدستگاه هاموزشینام کارگاه آ
نظري 

تعداد و (
)ظرفیت

منابع انرژيیسایر امکانات کارگاهکارگاهیوضعیت ایمنی و حفاظت

سیستم قطع برق اضطراري تجهیزات

اطفاي حریق سیستم تهویه

سیستم کلیدFI

حفاظ مناسب ماشین آالت کارگاهی

دهعالئم ایمنی و هشدار دهن

جعبه کمک هاي اولیه

تجهیزات حفاظت فردي متناسب با رشته

یاتاق مرب

انبار

رختکن

سیسرو
یبهداشت

 حمام

 منابع نوري متناسب با نوع
آموزش

 شدت نور بر حسب
LUX

رعایت الگوي انرژي

سیستم گرمایش

سیستم سرمایش

امکانات و وسایل کمک آموزشی

Oون:تلویزیOرایانه:Oدیتاپروژکتور:

Oماکت:OVCDOویژواالیزر:

Oجزوه:Oضبط و پخش:Oوایت برد:

Oنرم افزار:Oپوستر آموزشی:Oسیموالتور:

سایر:Oکتاب:Oپرده متحرك:

Oفیلم آموزشی:Oاسمارت برد:

رئیس: ........... 
.................نام و نام خانوادگی:.................................
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مکان آموزشی: امکانات پشتیبانی، رفاهی، فرهنگی، و خدماتی2شمارهکاربرگ
...............................................جهت اجراي پودمان هاي آموزشی: :..........................استاننام مکان آموزشی:

کل ظرفیت تعدادخوابگاه
خوابگاهی

امکانات سرمایشیامکانات گرمایشیخوابگاهیسایر امکانات

کارگاه سالن مطالعهتعداد کتب فارسیتعداد کتب التینتعداد کل کتبکتابخانه

سمعی و بصري

تعداد کتب فنی 
التین

تعداد کتب فنی 
فارسی

اتاق جلسه و تعداد کتب مرجع
هم اندیشی

فراگیرانو ویژه مربیان

فضا و امکانات
تعداد -آزمایشگاه زبان

میز

سایت 
اینترنت

مشخصات  ارتباط اینترنتیمساحتتعداد دستگاه

ظرفیت سالن نمازخانه
آزمون

ظرفیت سالن 
غذاخوري

سایر امکانات رفاهی

رئیس:............
...........نام و نام خانوادگی:............................
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مشخصات مربیان پودمان هاي آموزشی تربیت مربی در استان: 3شماره کاربرگ

:کان آموزشیمنیروي انسانی-7
:)3شماره کاربرگ مربیان پودمان هاي آموزشی تربیت مربی در استان(مشخصات- 1-7

به -، توسط مربی"کاربرگ مشخصات مربیان پودمان هاي آموزشی تربیت مربی در استان"بخش اول توضیح:
تحویل می شود تا پس از بررسی و گروه آموزشی استانبه و ده شتکمیل -الزممدارك و مستنداتارائههمراه

د.شوارسال مرکز به گروه آموزشی از طریق ،تأیید اولیه

شناسه کاربرگ : استان :                                                                   

تاریخ::                                                                                مکان آموزشی

این بخش توسط مربی تکمیل می شود.)توضیح: (مربیمشخصاتبخش اول: 

:تماسشماره:تولدتاریخ:خانوادگیناموناممشخصات فردي. 1

□مدعو□نحوه همکاري:    درون سازمانی 

:).دشوآخرین مدرك تحصیلی ضمیمه تصویر(سوابق تحصیلی. 2

هاي یکی از شعب دانشگاهازیاواندکردهتحصیلکشورازخارجدرکهربیانیمازآن دستهبراي، تحقیقات، و فناوريعلوموزارتتأییدیه: توجه
ست.اند الزامی اشدهخارج از ایران موفق به اخذ دانشنامه 

مؤسسه اخذ مدركدانشگاه/تاریخ اخذ مدركتحصیلیو گرایشرشتهمدرك تحصیلیردیف

دیپلم1

یکاردان2

یکارشناس3

ارشدیکارشناس4

دکتري5

:)نامه تدریس ازمؤسسه مربوطارائه گواهیبا (دوره هاي آموزشی موردنظرسوابق تدریس در رشته هاي مرتبط با . 3

نام مؤسسهنام استانردیف
نام دروس

تدریس شده
تاریختاتاریخاز

1

2

3
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:ارائه مدارك)با ( سوابق تدریس غیرمرتبط.4

محل ردیف
تدریس

نام درس 
تدریس شده

تعداد واحدهاي 
مقطع تحصیلیتدریس شده

تا تاریخاز تاریخ

عملی نظري

1

2

3

:الصادق مدارك)با (مدت مرتبطهاي آموزشی کوتاهشرکت در دوره.5

سازمان /نام مؤسسهمحل برگزارينام دورهردیف
برگزارگننده

تعداد ساعات

دوره
تاریخ برگزاري دوره

1

2

3

ولیت به همراه تاریخ شروع و خاتمه اشتغال):ؤذکر نوع مسبا (تجربی مرتبطایی واجرسوابق. 6

:می) همراه با تاریخ انتشار (مرتبط)لعهايگزارش، وتألیف،ترجمه: شامل(عناوین انتشاراتسوابق پژوهشی و . 7
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(؟دهستیآموزش فنی و حرفه ايهاي س در چه رشتهمند به تدریه عالق،. با توجه به رشته تحصیلی و سوابق تجربی8
)حداکثر سه عنوان درسی

:مربیي امضانام و نام خانوادگی و 
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:)شماره .....جدول( حمشخصات نیروي انسانی همکار در طر- 2-7
):یتأمین خدمات آموزشها و کارگاه ها، ونام، کنترل، اداره کالسکادر شاغل در امور ثبتشامل:

مشخصات نیروي انسانی همکار در طرح اجراي پودمان هاي آموزشی تربیت مربی استان:1شمارهجدول
استان :  ...............................               

یم : .................                      : .....................                                                                                             تاریخ تنظکان آموزشیم

نام وردیف
نام خانوادگی

وضعیت استخدامی
سابقه 
خدمت
( سال )

محل 
خدمت

عنوان 
شغل 
فعلی

تحصیالت
عنوان 

همکاري 
در طرح

مسؤولیت 
یا نحوه 
همکاري 
یا عنوان 
اجرایی 
در طرح

حق قرارداديرسمی
رشتهمقطعالتدریس
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:(براساس استاندارد موجود و پیشنهادي)پودمان آموزشی تربیت مربی در استانمدیریتهاي روش-8

:برآورد بودجه الزم-9

:راهکارهاي پیشنهادي تأمین منابع مالی-10
و قراردادهاتفاهم نامه ها- 1-10
سسات حامی )ؤاسپانسرها( م- 2-10
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مدارك و مستندات ارائه شده، تکمیل بوده و  تأیید می شود.

تربیت مربیگروه آموزشی استانیامضاي اعضايتأیید و

موزش فنی و حرفه اي استان............آاداره کل 

گروه مسؤولیت در 
استانی آموزشی

تربیت مربی

دبیر هماهنگی و عضوعضوعضو
اجرایی

رئیسنایب رئیس 

نام و

نام خانوادگی

مربی/ - استادسمت در اداره کل
منتخب مدرس

اداره کل

نماینده واحد 
حراست

رئیس اداره 
سنجش و 

ارزشیابی اداره 
کل

معاون آموزش و 
پژوهش اداره کل

مدیرکل 

امضا
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: 2پیوست شماره 
بازرسیفرمنمونه 

امکانات آموزشی و پشتیبانی
مکان هاي آموزشی
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مکان هاي آموزشیامکانات آموزشی و پشتیبانیرسی بازفرمنمونه : 1فرم شماره 

: مکان آموزشینشانی:رئیسنام:موزشیآمکان نام

: رسیبازتاریخ

حظاتتوضیحات/ مالعالیخوبمتوسطضعیفعواملشرح 

از نظر وضعیت فضاي آموزشی - 1
تیوضعجانمایی، استانداردهاي آموزشی(

)، سایر امکاناتيمنابع انرژی،و حفاظتیمنیا

یآموزشکانسهولت تردد به م- 2

مشخصات و تعداد تجهیزات کارگاهی - 3
موجود

یا پودمانتناسب مواد آموزشی با دوره- 4
درخواستمورد 

کالس هاي آموزشی مشخصات و تعداد - 5
متر مربع براي 2هاي آموزشی(کالسموجود

) فراگیرهر 

فیلم و امکانات و تجهیزات کمک آموزشی(- 6
CDاورهد،اسالیدر،تلویزیون،آموزشی،

)، و ...ژکتور، ویژواالیزرویدئو پرو،اوپک،ویدئو

افزار)افزار و نرماي (سختنهامکانات رایا- 7

کارگاه - 8
تخصصی

.......:. دوره1

:دوره.2

....

عمومی/کتابخانه( امکانات کتابخانه اي- 9
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با ذکر تعداد کتاب)تخصصی

هاکلی فضاي آموزشی با نوع دورهتناسب-10
درخواستمورد و پودمان هاي

امکانات اینترنتی-11

سالن آزمون-12

سالن غذا خوري-13

وضعیت خوابگاه -14

جمع

جمع کل

.شودوجود آن ذکر عدممجموعه  آنها،زیرعوامل و هر کدام از عدم وجود: در صورت ضیحتو

تربیت مربی مرکزاز کارگروه گسترش و نظارتاعزامیناظرانامضايتأیید و 

نام و

نام خانوادگی

رسمت د

مرکز تربیت مربی

کارشناس 
پژوهشی/

آموزشی

نماینده 

دپارتمان 

آموزشی

مرتبط

نماینده حوزه 
پژوهشمعاونت 

حوزه نماینده
آموزشمعاونت 

امضا
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: 3پیوست شماره 
کاربرگ بررسی و تصمیم سازي براي

اجرا و بهبود پودمان آموزشی
گروه آموزشی استانیمورد درخواست
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گروه آموزشی استانیبراي اجرا و بهبود پودمان آموزشی مورد درخواستسازيبررسی و تصمیم : 1شماره کاربرگ
شناسه کاربرگ : استان :  

درخواست:تاریخ:                                              مکان آموزشی
هدف :عنوان پودمان :                

ضعیفوسطمتخوبعالیامتیاز کسب شده                        )10توجیه طرح ( حداکثر امتیاز - 1

اهداف و ضرورت )(و اقتصادي و اجتماعیتوجیه کلی طرح از نظر آموزشی و پژوهشی-1-1

فوریت اجراي طرح-1-2

اهمیت اجراي طرح-1-3

سطح پودمان قابل اجرا-1-4

پودمانحوزه اجرا از نظر جغرافیایی و فراوانی و گستره مخاطبین -1-5

ضعیفمتوسطخوبعالیامتیاز کسب شده                        )40آموزش ( حداکثر امتیاز وضعیت - 2

مورد درخواستپودمانوضعیت فضاي آموزشی براي اجراي-1-2

جانمایی کارگاه آموزشی استاندارد-2-2

مشخصات و تعداد تجهیزات کارگاهی موجود-2-3

مورد درخواستپودمانشی با تناسب مواد آموز-2-4

معرفی مراکز علمی و صنعتی همکار در طرح، متناسب با عنوان پودمان -2-5

ضعیفمتوسطخوبعالیامتیاز کسب شده                        )40حداکثر امتیازوضعیت رفاهی و پشتیبانی(- 3

وضعیت خوابگاه و جانمایی استاندارد شده-3-1

امکانات کتابخانه اي و اینترنتی-3-2

ظرفیت سالن آزمون-3-3

سالن غذا خوري-3-4

همکاران طرح در استان-3-5

مربیان پودمان آموزشی-3-6

راهکارهاي پیشنهادي براي تأمین منابع مالی اجراي طرح-3-7

ضعیفمتوسطخوبعالیتیاز کسب شده                        ام)10حداکثر امتیاز ارزیابی عملکرد(- 4

امتیاز ارزیابی عملکرد دوره هاي قبل-4-1

)ناظران اعزامی از کارگروه گسترش و نظارت مرکز تربیت مربی( توسط بازرسی امکانات آموزشی و پشتیبانیامتیاز -4-2

جمع کل 
امتیاز کسب 

شده

آموزش هاي مهارتی مرکز تربیت مربی:و نظارتنظر کارگروه گسترش
بهتر است پودمان دیگري، پیشنهاد داده شود.0–50مشروط براي یک دوره50-70قابل قبول100-70

نام و امضاي اعضاي کارگروه گسترش آموزش هاي مهارتی مرکز تربیت مربی:
ماندپارتسرپرست 

مرتبط
کارشناسیکارشناس دفتر فن

یابیارز
عملکرد

معاونرئیس اداره آموزش
یآموزش
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:4پیوست شماره 
شناسنامه آموزشی دور هاي اجراشده



59

سالمی ایراناجمهوري 
وزارت کار و امور اجتماعی

آموزش فنی و حرفه اي کشورسازمان 
مرکز تربیت مربی

ی اجراشدهآموزشپودمانشناسنامه 

.................:کان آموزشیمنام 
.............................: یاستانگروه آموزشی 

عنوان رشته آموزشی :

عنوان پودمان آموزشی :

کد پودمان :

کد پیش نیاز پودمان :

مدت زمان پودمان :

..............تا ............... تاریخ اجرا :                 از 
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سمه تعالیاب

تکمیل فرم هاي شناسنامهراهنماي 

پودمان هاي آموزشی اجراشده

 اجرایی دوره آموزشیمشخصات  : 1شماره برگه

.شدخواهدتکمیل،گروه آموزشیتوسط برگه ایناطالعات

مشخصات فراگیران:2شماره برگه

نتایج ارزشیابی وتعیین سطحو پس از ارزیابی آزمونهشدتکمیلگروه آموزشیدر بدو ورود به کارگاه توسط 
ذکر  است ه زم ب. المی رسدمعاون آموزش و پژوهش اداره کل) نایب رئیس گروه آموزشی( به تأیید مربی و ، فراگیر

مربوط براي شناسایی توانایی هاي فراگیر انجام می شود که این ارزیابی در برنامه ریزي مربینحوه ارزیابی توسط 
.داشتخواهد نقشدرسی 

 برنامه درسی هفتگی:3شماره برگه

نایب یدأیتبهوشدهتوسط مربی تکمیل،ن توانایی هاي پودمان مربوطقبل از شروع دوره براساس عناویبرگه این 
خواهد رسید.اداره کل) معاون آموزش و پژوهش(گروه آموزشیرئیس 

حضور و غیاب هفتگی فراگیران:4شماره برگه

پژوهش نایب رئیس گروه آموزشی( معاون آموزش وتأیید هو بشدهپس از اجراي هر کالس توسط مدرس امضا
. می رسداداره کل) 

ارزیابی دوره از دیدگاه مربی:5شماره برگه

دوره تکمیل خواهد شد. مربیتوسط برگهاین 

فراگیرانارزیابی دوره از دیدگاه :6شماره برگه

.ه حساب پایان دوره تحویل داده خواهد شدصفیو در هنگام تشدهتوسط فراگیران تکمیلبرگهاین 

گروه آموزشی استانیارزیابی دوره از دیدگاه :7اره شمبرگه

تکمیل خواهد شد.نایب رئیس گروه آموزشی( معاون آموزش و پژوهش اداره کل)توسط برگهاین 

ارزیابی آزمون پایان دوره از دیدگاه اداره آزمون و ارزشیابی اداره کل:8شماره برگه

نایب رئیس گروه تکمیل و به اداره آزمون و ارزشیابی اداره کل،دوره توسط پس از برگزاري آزمون پایانبرگهاین 
تحویل داده خواهد شد . آموزشی( معاون آموزش و پژوهش اداره کل)
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آموزشیهی دوریمشخصات اجرا:1شماره برگه 

پودمانمشخصات 
عنوان پودمان آموزشی  :

کد پودمان پیش نیاز :کد پودمان :                           
ري :نظساعت کل پودمان :                              ساعت عملی :                      ساعت 

برگزاري دوره
تاریخ خاتمه :تاریخ شروع :                                                    

:                                       کالسساعت خاتمهع کالس :                                           ساعت شرو
محل برگزاري دوره :

ال :ؤري :                     نوع سنظري :                                    ساعت آزمون نظتاریخ آزمون آزمون
:                                     ساعت آزمون عملی :تاریخ آزمون عملی

تاریخ اعالم نتیجه آزمون :                           ساعت اعالم نتیجه آزمون :
تعداد کل 
فراگیران

باز آموزي                                                      رسمی/پیمانی
حق التدریس                                             آموزشگاه آزاد 

مشخصات مربی 

یف
نام و نام خانوادگیرد

نحوه همکاري تحصیالت
(درون 

مدعو)/سازمانی
محل کار

، نشانی
و ،تلفن

ایمیل
رشته تحصیلیمقطع
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لیست اسامی  متقاضیان  شرکت در دوره آموزشی    :2شماره برگه 

تاریخ شروع دوره :عنوان رشته آموزشی:
تاریخ پایان دوره :عنوان پودمان آموزشی:

کد پودمان آموزشی:

یف
ام و نام خانوادگینرد

وضعیت استخدامی
محل

رشته کدملیخدمت
گريمربی

تحصیالت
تلفن

تماس

میزان اطالعات و 
توانایی فراگیر در 
خصوص موضوع 

درسی براساس درصد

رس
می

آموز
شگاه 
آزاد

حق 
التدری

س

رشتهمقطع

وه آموزشی استانینایب رئیس گرمربی    
نام و امضا :     نام و امضا :
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هفتگیبرنامه درسی :3شماره برگه 

تاریخ شروع دوره :عنوان رشته آموزشی:
تاریخ پایان دوره :عنوان پودمان آموزشی:

کد پودمان آموزشی:

یخروز
عتریز برنامه درسی تار

سا
ري

نظ

لی
 عم

عت
سا

توضیحات

نبه
ش

1.
2.
3.

به 
کشن

.1ی
2.
3.

به 
وشن

د

1.
2.
3.

به 
 شن

سه

1.
2.
3.

به 
رشن

چها

1.
2.
.3

به 
جشن

.1پن
2.
3.

اداره کلمعاون آموزش و پژوهشمربی
)گروه آموزشیرئیس نایب(

نام و امضا :نام و امضا :
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یف
رد

شنبه     ایام هفته
/  /

شنبهیک
/  /

دوشنبه
/  /

سه شنبه
 /  /

چهارشنبه
/  /

شنبهپنج 
/  /

ریز برنامه درسی

ساعات آموزش

نام و نام خانوادگی

9:30
 -

7:45

11:45
 -

9:45

15:30
 -

13:30

9:30
 -

7:45

11:45
 -

9:45

15:30
 -

13:30

9:30
 -

7:45

11:45
 -

9:45

15:30
 -

13:30

9:30
 -

7:45

11:45
 -

9:45

15:30
 -

13:30

9:30
 -

7:45

11:45
 -

9:45

15
 -

13:30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام مربی
و امضا

11111

22222

33333

44444

آموزشی خواهد بود .ریزي شنبه و ساعت چهارم روزهاي شنبه تا چهارشنبه منوط به برنامههاي آموزشی روزهاي پنجتوجه : تشکیل کالس
:نایب ئیس گروه آموزشی استانیيامضاخیر : ت        مرخصی : م    }              أغیبت  : غ        ت{ حضور : 

برگه حضور و غیاب هفتگی:4شماره برگهعنوان پودمان :
گروه فراگیران: ........................

:دورهآغاز 
:دورهپایان 

هفته :کد پودمان :
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دورهارزیابی دوره از دیدگاه مربی:5شماره برگه 

؛مربی ارجمند
دانش و مهـارت  وید یکی از انگیزه هاي اصلی ارائه دوره هاي آموزشی تغییر در بینشاکه مستحضرطوريهمان، باسالم

با توجه به اهمیت بررسی اثربخشی دوره هاي آموزشی خواهشـمند اسـت ضـمن توجـه بـه طراحـی       فراگیران است. لذا
ما را در برنامه ریزي آموزشی موثر یاري فرمایید.زیراالت ؤمحتواي دوره آموزشی با پاسخ به س

کد دوره :نام دوره آموزشی :

یف
ابیطیف ارزیاالت ارزیابیؤسرد

یاذ
ی ز

خیل

یاد
ز

سط
کممتو

طراحی دوره آموزشی-الف

میزان تناسب اهداف دوره با نیازهاي آموزشی1

هاي اهداف رفتاريمیزان رعایت ویژگی2

وس مطالب درسی با اهداف کلی و رفتاريؤمیزان تناسب ر3

ساعات عملی و نظري دوره میزان تناسب محتوا و فعالیت هاي در نظر گرفته شده با4

دهی محتوا از آسان به مشکل هاي سازمانمیزان رعایت ویژگی5

دهی محتوامیزان توجه به سطوح یادگیري در سازمان6

7
ــیلی  ــته تحص ــب رش ــه ، مدرك،تناس ــران تجرب ــواي دوره( فراگی ــوان و محت ــا عن ــق ب طب

استانداردآموزشی )

و محتوا ،وس مطالبؤر،هاي آموزشی با اهدافمیزان تناسب روش8

میزان تناسب امکانات و تجهیزات کارگاهی با محتواي دوره  9

میزان تناسب وسایل کمک آموزشی با محتواي دوره 10

ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران با اهداف و محتواي آموزشیوهامیزان تناسب روش11

تحصیالت)-تجربه –سن میزان تناسب شرایط شرکت کنندگان در دوره(12

مشارکت فراگیران در دوره آموزشی -ب

مطرح شده در دورهفراگیران از مطالباستقبال 13

فراگیران در مباحث کالسی مشارکت 14

و انتقادات سازنده شما براي بهبود آموزش :ها پیشنهاد

نام ونام خانوادگی:  

امضا:
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انارزیابی دوره از دیدگاه فراگیر:6شماره برگه
؛گرامیفراگیر

و مهارت ،دانش، تغییر در بینش،ید یکی از انگیزه هاي اصلی ارائه دوره هاي آموزشیاطور که مستحضرهمان،با سالم
مازیر،االت ؤراگیران است. لذا با توجه به اهمیت بررسی اثربخشی دوره هاي آموزشی خواهشمند است ضمن پاسخ به سف

.فرماییدرا در برنامه ریزي آموزشی مؤثر یاري 
: فراگیرمشخصات 

وضعیت تأهل :  مجرد سابقه خدمت : سال تولد :  زن جنسیت :        مرد 

هل أمت

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشدکارشناسیکاردانیمدرك تحصیلی:  دیپلم 
:ربینام مآموزشی :دورهمدت کد پودمان آموزشی :نام پودمان آموزشی :       

یف
االت ارزیابیؤسرد

طیف ارزیابی

یاد
ی ز

خیل

یاد
ز

سط
کممتو

:طراحی دوره آموزشی-الف

دوره آموزشیبا محتوايهتناسب عنوان دور1

شماآموزشی با نیازهاي آموزشی هتناسب محتواي دور2

میزان جدید بودن محتواي دوره آموزشی 3

س نظريوتناسب مدت زمان دوره با حجم در4

س عملی وتناسب مدت زمان دوره با حجم در5

ربی:کیفیت تدریس م–ب 

عالقه و انگیزه نسبت به تدریس موضوع درسی6

میزان آگاهی و دانش نظري درباره موضوع درسی 7

میزان آگاهی و تسلط بر کار عملی 8

توانایی ایجاد انگیزه در فراگیران نسبت به موضوع درسی 9

ارائه و بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 10

استفاده از منابع درسی متنوع و جدید و معرفی آنها به فراگیران 11

انایی در ایجاد روابط انسانی مطلوب در کالس تو12

استفاده مفید از وقت کالسی13

و انتقادات فراگیران ها پیشنهادومیزان استقبال از نظرات 14

رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی 15
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یاد:امکانات و تسهیالت فیزیکی–ج 
ی ز

خیل
یاد

ز
سط

کممتو

هاي آموزشی یفیت کالسک16

کیفیت بازدید هاي آموزشی17

کتابخانه و سالن مطالعه18

امکانات رستوران( کیفیت غذا)19

امکانات خوابگاهی20

:تجهیزات و وسایل کمک آموزشی-د

امکانات و تجهیزات کارگاهی 21

امکانات و تجهیزات کمک آموزشی22

کیفیت کتب و جزوات آموزشی 23

:دست اندرکاران و عوامل اجراییرفتارونحوه برخورد–ه

آموزشی بخش/ کارگاهرئیس24

اداري-آموزشیو کارکنان کارشناسان25

کارکنان حراست و نگهبانی  26

کارکنان رستوران  27

کارکنان خوابگاه28

و انتقادات سازنده شما براي بهبود آموزش:هاادپیشنه



68

گروه آموزشی استانیارزیابی دوره  از دیدگاه : 7شماره برگه 

،گروه آموزشی استانی

مهارت ، ونشدا،تغییر در بینش،ید یکی از انگیزه هاي اصلی ارائه دوره هاي آموزشیاطور که مستحضرهمان، با سالم 
زیر،االت ؤفراگیران است. لذا با توجه به اهمیت بررسی اثربخشی دوره هاي آموزشی خواهشمند است ضمن پاسخ به س

را در برنامه ریزي آموزشی مؤثر یاري فرمایید.مرکز تربیت مربی

دوره :ربینام مکد دوره :نام دوره آموزشی :

یف
االت ارزیابیؤسرد

طیف ارزیابی

یاد
ی ز

خیل

یاد
ز

سط
کممتو

:طراحی دوره آموزشی–الف 

آموزشی با محتواي دوره آموزشی هتناسب عنوان دور1

آموزشی با نیازهاي آموزشی هتناسب محتواي دور2

میزان جدید بودن محتواي دوره آموزشی 3

س نظريوناسب مدت زمان دوره با حجم درت4

س عملی وتناسب مدت زمان دوره با حجم در5

ربی:کیفیت تدریس م–ب 

عالقه و انگیزه نسبت به تدریس موضوع درسی 6

میزان آگاهی و دانش نظري درباره موضوع درسی 7

میزان آگاهی و تسلط بر کار عملی 8

ایجاد انگیزه در فراگیران نسبت به موضوع درسی  توانایی 9

ارائه و بیان روشن و قابل فهم مطالب و انتقال مفاهیم اساسی به فراگیران 10

استفاده از منابع درسی متنوع و جدید و معرفی آنها به فراگیران 11

توانایی در ایجاد روابط انسانی مطلوب درکالس  12

ت کالسی اوقااده مفید ازاستف13

و انتقادات فراگیران  ها،پیشنهاد،میزان استقبال از نظرات14

رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب درسی( طرح درس )15

استفاده از وسایل آموزشی در تدریس 16
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یف
االت ارزیابیؤسرد

طیف ارزیابی

یاد
ی ز

خیل

یاد
ز

سط
مکمتو

:ارزشیابی پایان دوره آموزشی-ج 

تناسب  روش و ابزار ارزشیابی با محتواي دوره آموزشی17

تناسب پروژه عملی پایان دوره با محتواي دوره 18

تناسب آزمون کتبی پایان دوره با محتواي دوره 19

ال کتبی آزمون پایان دوره ؤرعایت اصول طراحی س20

ایت اصول طراحی پروژه عملی پایان دوره رع21

تناسب روش و ابزار ارزشیابی با مدت زمان آزمون 22

تناسب روش و ابزار ارزشیابی با تجهیزات و امکانات موجود براي آزمون 23

:مشارکت فراگیران در دوره آموزشی-ب

؟شده استقبال داشتندفراگیران تا چه حد از مطالبی که در کالس بیان 24

؟فراگیران تا چه حد در مباحث کالسی مشارکت داشتند25

و انتقادات سازنده شما براي بهبود آموزش :هاپیشنهاد
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از دیدگاه اداره آزمون و ارزشیابی اداره کلپایان دورهارزیابی آزمون : 8شماره برگه

،و ارزشیابی اداره کلرئیس محترم اداره آزمون 
و مهارت ،دانش،تغییر در بینش،ید یکی از انگیزه هاي اصلی ارائه دوره هاي آموزشیاطور که مستحضرهمان،با سالم

مرکز تربیت زیر، االت ؤفراگیران است. لذا با توجه به اهمیت بررسی اثربخشی آموزش خواهشمند است ضمن پاسخ به س
.فرماییدوزشی و پژوهشی مؤثر یاري را در برنامه ریزي آممربی 

مدت دوره :
تاریخ آزمون :عنوان پودمان آموزشی :

دوره :ربینام مکد پودمان آموزشی :

یف
االت ارزیابیؤسرد

طیف ارزیابی

یاذ
ی ز

خیل

یاد
ز

سط
کممتو

ارزشیابی پایان دوره آموزشی:

تناسب روش و ابزار ارزشیابی با محتواي دوره آموزشی1

عملی پایان دوره با محتواي دوره آموزشیهتناسب پروژ2

تناسب آزمون کتبی پایان دوره با محتواي دوره اموزشی3

ال کتبیؤرعایت اصول طراحی س4

رعایت اصول طراحی پروژه عملی5

بزار ارزشیابی  با مدت زمان آزمونتناسب روش و ا6

تناسب روش و ابزار ارزشیابی با تجهیزات و امکانات موجود7

:زمون و ارزشیابیپیشنهادها و انتقادات سازنده شما براي بهبود آ
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:5پیوست شماره 
و تدوین تهیه کاربرگ 

تربیت مربیپودمان آموزشی 
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اسامی اعضاي کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان آموزشی تربیت مربی  در استان...................

امضاي تجربی مرتبطسابقهرشته تحصیلیمدرك تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

عنوان رشته آموزشی :
آموزشی :عنوان پودمان 

کد پودمان :
تاریخ تصویب:

تاریخ باز نگري:
تاریخ اعتبار :

و تدوین تهیه کاربرگ 
پودمان آموزشی تربیت مربی
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مقدمه:

عملی ):–هدف کلی از اجراي پودمان از لحاظ آموزشی( نظري 

مشخصات و ویژگی هاي پودمان آموزشی:
منابع استفاده شده در تهیه پودمان:

تواي جدید محپودمان طراحی شده:                 بازنگري شده 

کد پیش نیاز پودمان:

شرایط عمومی شرکت کننده در پودمان:.1

براي اجراي پودمان:ربیویژگی هاي م.2
سال سابقه کار.2با داشتن حداقل ،مدرك تحصیلی دکتراي مرتبط-الف
سال سابقه کار.5با داشتن حداقل ،مرتبطکارشناسی ارشدمدرك تحصیلی -ب
سال سابقه کار.10با داشتن حداقل،مرتبطکارشناسیمدرك تحصیلی -ج
سال سابقه کار.15با داشتن حداقل ،مرتبطکاردانیمدرك تحصیلی -د
خدمات)-کشاورزي-بنگاه هاي اقتصادي( صنعتعنوان استاد کار ه مدرك تحصیلی دیپلم ب-ه

براي تـدریس  تربیت مربیمرکزکارگروه ارزشیابی و تعیین صالحیت حرفه اي نظر هر یک از موارد ذکر شده با 
انتخاب خواهد شد.

مدت پودمان آموزشی:.3

باسمه تعالی
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ساعت آموزش نظري:–الف
ساعت آموزش عملی:–ب 
جمع ساعات آموزش پودمان:-ج 

منابع آموزشی مورد نیاز:.4

ابزار ، وسایل، و تجهیزات مورد نیاز:.5

کانات و تسهیالت فیزیکی:ام.6

اجراي دوره:کانم.7

روش و ابزار ارزشیابی از آموخته هاي فراگیران:.8

ريپروژه عملی و نظارزشیابی پایان دوره         ارزشیابی حین دوره        آزمون قبل از دوره                
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سرفصل هاي آموزشی پودمان :

ســاعـتعناوین تواناییردیف
جمععملینظري

الف 
ب 
ج 
د 
ه
و
.
.

جمع ساعت 
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–الف 

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1-الف

2-الف

جمع
–ب 

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1- ب

2- ب

جمع



77

–ج

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1-ج

2-ج

جمع
–د 

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1- د

2- د

جمع

–ه 



78

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1-ه

2-ه

جمع
–و 

ســاعـتموضوعات درسیردیف
جمععملینظري

1- و

2- و

جمع


