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آينده همين حاالست 
سال تخصصتا حسب بر كار نيروي به نياز تغيير نياز به نيروي كار بر حسب تخصص تا سال  تغيير

2022

رايانش ابري هوش مصنوعي

اينترنت پرسرعت  
در همه جا  و 
اه هم هاي تلفن

تجزيه و تحليل 
داده هاي بسيار 

تغيير مشاغل و 
و كسب تلفن هاي همراهرشد

هوشمند حجيم
رشد كسب و
كارهاي جديد

روبات هاي ثابت و متحرك در صنايع-
پهبادهاي بدون سرنشين در حوزه هاي مختلف از جمله كشاورزي- 
ها- فناوري و مصنوع هوشهاي و ها الگوريتم يادگيرنده هاي ماشين هاي يادگيرنده الگوريتم ها و هوشهاي مصنوعي و فناوري ها ماشين

نانو

ال به%2022،38تا ا د خ كا ي ن شاغل، از از مشاغل، نيروي كار خود را به%38،  2022تا سال
سمت مشاغل جديد توليدي سوق خواهند داد و جا بجائي  

فت گ اهد خ ت ص كا ي نيروي كار صورت خواهد گرفتن
مرجع: Insight Report:  The Future of Jobs Report  2018و World Economic Forum
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آينده همين حاالست
    2018در عوامل مشاغل و رشد كسب و كارهاي جديد از سال تغيير 

ال 2تا 22
46%62% پردازش داده های سازمانها توسط ماشین های هوشمند

2022تا سال

از افراد مهارت به100تقلیل درصد58درصد 100%58% درصد58درصد  به1تقلیل مهارت افراد از
)مهارت ها و نیاز به آموزش جدید% 42کاهش (

کاهش کار در صنعت  توسط انسان
71%58% درصدی نیروی کار در این حوزه و نیاز تغییر مهارت برای حوزه 13کاهش(

)دیگر

مرجع: Insight Report:  The Future of Jobs Report  2018و World Economic Forum



افزايش % 42تا 18از سال اخير  5طي در آموزش هاي فني و حرفه اي سهم 
و فني و حرفه ايآموزش هايقوي برايداشته است كه نشان دهنده تقاضاي

.مي باشدآسياافزايش سهم بودجه آن در

و تكميلي آموزش

ر ن ج بو هم يش بيز ي

آموزش تكميلي و
عالي

آموزش فني و حرفه اي

آموزش پيش دبستان و پايه

آموزش دبيرستان

توسعه بخش آموزش فراگير



اجراي دستور رياست محترم جمهور
ش( گزا ي ف ب ت ا ت اه حائز اله مساله حائز اهميت است بررسي فوري و گزارش  (

يشود،در برخي از مشاغل گواهينامه مهارت بايد  ب ر ه ي و ل ز ي بر ر و
ارزش باالتري نسبت به مدارك نظام آموزشي داشته 

)باشند)اشن
شود آغاز متبوع وزارت از .بايد از وزارت متبوع آغاز شود.بايد

اصالح آيين نامه هاي معاونت روابط كار با در نظر گرفتن ارزش •
ه نا اه تگ ها حها ط ندد قه ط طبقه بنديدر طرحهاي مهارتي گواهينامه
)ارزشگذاري به قابليت هاي نيروي كار(مشاغل

اجراي اين دستور در سازمان هاي تابعه و هلدينگ هاي زير •
يمجموعه شستا و سازمان بازنسشتگي ز ب ن ز و و ج

•    



ا ض ا ف ذ ك شا ا ا ا جريان سازي مهارت با مشاركت ذينفعان، ضرورت امروزا
ال اش ا ك ش ش انگاا آقا ا ا ا ان ا حضور استانداران و جناب آقاي جهانگيري باهمايش مشترك مهارت و اشتغال•

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و هفت منطقه آزاد كشورتفاهم نامه با •
و دامپروري ، شيالت جهاد كشاورزي در حوزه هاي باغباني و امور زراعيبا وزارت نامه تفاهم •
نفعال كردن شوراي مهارت مصوبه شوراي عالي اشتغال در استان ها• ر ل ي ي ور وب ر ه ي ور ن ر ل
اجرائيدستگاه هاي از طريق ظرفيت رويكرد ملي و منطقه اي مراكز با تخصصي كردن •

تتفاه د نا هنگ ف اث ت زا دشگا گ گردشگريبا وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي وتفاهم•
زابا معاونت اشتغال وزارت جهت تهيه پيوست مهارتي براي طرح هاي اشتغال تفاهم •
سازمان مديريت بحران كشورتفاهم با•



ا ض ا ف ذ ك شا ا ا ا جريان سازي مهارت با مشاركت ذينفعان، ضرورت امروزا
)ره(انعقاد تفاهم نامه همكاري با ستاد اجرائي فرمان امام•
آموزشو• عالي شوراي همكاري با دانشآموزان آموزي مهارت نامه آئين تدوين آئين نامه مهارت آموزي دانش آموزان با همكاري شوراي عالي آموزش و  تدوين

پرورش
همكاري مشترك با اتحاديه تعاون روستائي و كشاورزي و خانه كشاورز•
كشتيراني• و بنادر سازمان با همكاري با سازمان بنادر و كشتيراني همكاري
تفاهم با اتاق تعاون ايران•
ايرانبازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزياتاقتفاهم با•
اصناف• اتاق با تفاه تفاهم با اتاق اصناف•



طرح آموزشعناوين حوزه )97-98(هاي )97- 98(هاي حوزه آموزشعناوين طرح

آموزشي دوگانهطرح •
طرح كارآفريني مهارت بنيان•
يژ• ز آ ت ا ط طرح مهارت آموزي ويژه•
آموختگان• مهارت اشتغال و سازي توانمند مشترك اقدام طرح اقدام مشترك توانمند سازي و اشتغال مهارت آموختگانطرح
طرح آموزش زنان سرپرست خانوار•
طرح آموزش معلولين•



آموزش حوزه هاي طرح )97-98(عناوين )97 98(عناوين طرح هاي حوزه آموزش

آموزشيطرح پايش و بهره وري كارگاه هاي •
طرح مديريت مشاركتي مراكز آموزش فني و حرفه اي•

آ طرح تطبيق آموزش ها با نتايج گزارشات مطالعات تكاپو•
ه• شا ز آ ت ا يت دي اكز تا ح شغلط شغليطرح تاسيس مراكز مديريت مهارت آموزي و مشاوره •



كلديف ه ادا تنام ضعيفب ضعيفبرترنام اداره كلرديف
76آذربايجان شرقي1 ي ر ن يج رب
56آذربايجان غربي2
85اردبيل3 85اردبيل3
161اصفهان4
ز5 72ال 72البرز5
65ايالم6
93ش7 93بوشهر7
812تهران8
74چهارمحال و بختياري9

جنوب10 اسان 105خ 105خراسان جنوبي10



كلرديف اداره ضعيفبرترنام ضعيفبرترنام اداره كلرديف
82خراسان رضوي11
74خراسان شمالي12
65خوزستان13 65خوزستان
151زنجان14

122ا 122سمنان15
66سيستان و بلوچستان16 ن وچ ب و ن ي
86فارس17
ي18 84قز 84قزوين18
72قم19
94كردستان20



كلرديف اداره ضعيفبرترنام ضعيفبرترنام اداره كلرديف
62كرمان21 ر
75كرمانشاه22
512كهگيلويه و بويراحمد23 بوير و وي ي ه
122گلستان24
62گيالن25 62گيالن
88لرستان26
112مازندران27 112مازندران27
83مركزي28
زگا29 67ه 67هرمزگان29
83همدان30
31115 115يزد31



شوراي گسترش آموزشي:شاخص يص وز رش ي ور

  هب ارسال ،استانیشورایجلساتمنظم برگزاری:ارزیابیمصادیق
 فرموسنجی امکانمستنداتارسالمصوبات،وصورتجلساتموقع
طها تات ا خ ههاد تات ادقالدا گاا اکا   یا کارگاه ایجاد قالبدراستانتوسعههایدرخواستبامرتبطهای

توسعهبراینیازموردتوجیهیهایطرحارسالمرکز،     توسعهبراینیازموردتوجیهیهایطرحارسالمرکز،

اردبیل ،یزد ،خوزستان :برتر های رتبه
افا تهران:ضعیفهایرتبه



زشبخش:شاخ آ زات تج نج از ن نيازسنجي تجهيزات آموزش بخش  :شاخص
دولتي

و ارسال بموقع بانک اطالعاتی تجهیزات طبق تکمیل : مصادیق ارزیابی
اا ل شا ا اخ ا ان یزاتچارچوب شامل؛ تجه ستی  های درخوا جود، نیاز تی، مو تجهیزا

به مازاد  یزات  سقاط، تجه یزات ا باتجه گاه  کز و کار یک مر کر تفک ذ ب ز یز جه یز بجه ر و ز ر ری
...و مشخصات فنی، قیمت 

اردبیل کردستان، گلستان، :برتر های رتبه
ه فهات اضع ات ا نخ جنوبیخراسانتهران،:ضعیفهایرتبه



بنيان:شاخص ت مها ين آف كا كارآفريني مهارت بنيان:شاخص
ازپسآموزشمراکز=طرحدرفعالهایکارگاهمعرف:ارزیابمصادیق  از پسآموزشی مراکز=طرحدرفعالهای کارگاه معرفی:ارزیابیمصادیق
 مربی همچنین و هستند 75 تبصره در تجربه دارای که هایی کارگاه شناسایی
دربایستمباشدداشتهخدمتارائهیاوتولیدحوزهدرتجربیاتنیزکارگاه  در بایستمی باشدداشتهخدمتارائهیاو تولیدحوزهدرتجربیاتینیزکارگاه
.باشند طرح به ورود برای اولویت
ا ااکگ ااآا ااکگ تاآا  توجهباآپی استارترویدادیکبرگزاریازپس =آپیاستارترویدادیکبرگزاری
 برگزار آپی استارت رویداد یک شده، شناسایی های حرفه آن تبع به و ها کارگاه به
نانتخاگاتاا ش  .شوندانتخاببرگزیدههایتیموهاایده  و

 یک شروع ارزیابی های مولفه جمله از =آموزشی کارگاه یک حداقل با طرح شروع
 .باشد میاستاندربنیانمهارتکارگاه

اصفهان زنجان، همدان، :برتر های رتبه



گانه:شاخص زشد آ آموزش دوگانه:شاخص
ً  صرفاًآموزشی مراکزتااستمقرر:شدهصادر مجوزهایتعداد:ارزیابیمصادیق

وررحربررزمیصییب ودادهمشارکت طرحدرباشند،داراراالزمهایشاخصکهاقتصادیهایبنگاه

 تعداد اساس این بر .نمایند سپری بنگاه آن در را آموزشی استاندارد از بخشی

 جملهاز طرح همکارعنوانبهاقتصادیبنگاه فعالیتبرایشدهصادرمجوزهای

بییص .شودمیقلمدادارزیابیهایشاخص اارزی ویم

 فعالیت طرح، همکار عنوان به اقتصادی بنگاه انتخاب از پس :آموزشی عملکرد

 به البته و بنگاه در آموزشی دوره کردن سپری همچنین و کارآموز جذب و کارگاه

ا اااخاآاا اآکا قل   .شود میقلمدادآموزشیمرکزارزیابی هایشاخصازنیزآنرساندنپایان



طرح تطبيق آموزش هاي فني و :شاخص يوص ي وزش بيق رح
حرفه اي با رسته هاي اولويت دار طرح تكاپو

 و تکاپو طرح دار اولویت های رسته فهرست تهیه :ارزیابی مصادیق
 باشده انجام آموزش هایانطباقآن، با متناظرآموزشیهایدوره
هایرستهبامنطبقآموزشعملکرددقیقآمارارائهتکاپو،طرح  هایرسته با منطبقآموزشیعملکرد دقیقآمارارائهتکاپو،طرح

 ادواری گزارشاتارسال،کارگزارتایید باتکاپوطرحداراولویت
انطباق

یزدزنجان،لرستان، اصفهان،بوشهر،:برترهایرتبه
تهران:ضعیف های رتبه



زش:شاخ آ ها د آيند ف از تند مستند سازي فرآيند دوره هاي آموزشي:شاخص
اا لظاا اک ا  شناسنامه بموقعتکمیلبرنظارتو بررسی:ارزیابیمصادیق
زشهای طآ الاکزت شاتا یگزا ا دفتهاد  دفتربه ادواریگزارشاتارسال،مراکزتوسطآموزشیهای

زیر نظرات نقطهاعالمسازمان،شغلی هدایتوبهسازینظارت نییوبه رمز
  .آموزشیهایشناسنامهبهبودبابتستادبهکارشناسی

اتات ا اکقآذ ا خ جنوبیخراسان،مرکزیی،شرق آذربایجان:برترهایرتبه
تهران:ضعیفهایرتبه تهران:ضعیفهایرتبه



ان:شاخ ان نابع انده باز(ا سرباز  (ساماندهي منابع انساني:شاخص
)مربيان

بعنوان وظیفهکارکنانازاستفاده میزان:ارزیابیمصادیق

گاا شکا تآ ال اخشف ا اداری، بخشدرفعالیتعدموآموزشیکارگاهدرسربازمربی
بهسربازمربنسبتشده،اجراآموزشدورهطولمتوسط بهسربازمربینسبتشده،اجراآموزشیدورهطولمتوسط
وز تراکم( ماهیانهکارکردساعتمتوسطشده،نامثبتکارآموز رومر مر ر

  آموزشی عملکرد ،)کارآموز نفر 12

بوشهر ،شرقی آذربایجان قزوین، :برترهایرتبه

لرستان ،بویراحمد و یلویهگکه :ضعیف های رتبه



آموزش:شاخص هاي كارگاه مل شبكه شبكه ملي كارگاه هاي آموزشي:شاخص

  تجهيزات اطالعات تكميل در همكاري :ارزیابی مصادیق
،سازنده شركتهايبخشدر(ها استانيكشمارهمراكز
اتنآالتاشاتگال تگاانخ دستگاه رسانيخدماتنوعوآالت ماشينوهادستگاهمدل
آزمايشگاهيشبكهسامانهبهورودبراي)ها يببوروبري) ي ز

دستان،قزوين،سمنان،اصفهان:برترهايرتبه زنجان،ك   زنجان ،كردستان،قزوين،سمنان،اصفهان:برترهايرتبه



مهارت:شاخص اشتغال وضعيت رهگيري رهگيري وضعيت اشتغال مهارت  :شاخص
و شعبثابت آموختگان مراكز 

 دستورالعمل صحیح اجرای ،رهگیری نتایج کاربست گزارش :ارزیابی مصادیق
 هنگامبه و صحیحبارگذاری،برترکارآفرینآموختگانمهارتمعرفیوشناسایی

ELCCسامانهدراشتغالرهگیریومشاورهآماریاطالعات یریوورری رلر

مرکزی و کردستان ،اصفهان ،شمالی خراسان ،زنجان :برتر های رتبه

ا یزدوهرمزگان،لرستان،ایالم،بویراحمدوکهگیلویه:ضعیفهایرتبه



تهيه گزارش تحليلي آموزش :شاخص وزشص ي ي رش ز هي
كاربه كارجويان در محيط واقعي

 آموزی مهارت آموزش مجوزهای تعداد :ارزیابی مصادیق
 -نفر(آموزشی عملکرد پذیرنده، های واحد برای شده صادر
شدهنامثبتآموزان مهارتتعداد،)ساعت

گلستانهمدان،مازندران،:برترهایرتبه گلستانهمدان،مازندران،:برترهایرتبه

یزد:ضعیفهایرتبه ب یزییر



تاسيس مراكز  (آموزش دانشجويان:شاخص نص جوي ز(وزش ر يس
مديريت مهارت آموزي و مشاوره شغلي 

دانشجويان كارآموزي و )دانشگاهها و كارآموزي دانشجويان)دانشگاهها
بودن کامل-ایتحقق تعهدات برنامه:مصادیق ارزیابی

کیفیت گزارش  -تحقق اطالعات و گزارشات واصله و درصد 
آسیب شناسی و ارائه پیشنهادهای سازنده -تحلیلی 

زنجان-خراسان جنوبی    -قم  :برتر رتبه های
هرمزگان -کهکیلویه و بویراحمد -خوزستان :ضعیفهایرتبه



اتحاديه -كار دانش(آموزش دانش آموزان:شاخص نص وز ش ش(وزش ير
آموزش به دانش آموزان محروم شبانه  - دانش آموزي

علوي بنياد با )روزي،همكاري با بنياد علوي)روزي،همكاري
تکمیل بودن گزارش مبتنی بر دستورالعمل :مصادیق ارزیابی

درصد تحقق عملکرد در قیاس با عملکرد تعهد -2ارزیابی استان
الزمارائه پیشنهادات -تحلیل و ارزیابی برنامه ها  -ماهه  3-6-9

سیستان و  -بوشهر – چهارمحال و بختیاری :برتر رتبه های
بلوچستان

فارس-هرمزگان-کردستان  :ضعیفرتبه های



مسلح:شاخص نيروهاي وظيفه آموزشكاركنان آموزش كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح:شاخص
)سربازان(

بجا (با لحاظ  ،انجام شده کاتبات م: مصادیق ارزیابی 
شنهادی ه جن جه نت ه نج دن قع ه بودن، به موقع بودن، منجر به نتیجه، جنبه پیشنهادی و دن

میدانی از محل مراکز بازدید  ...)خالقانه داشته باشد و 
ا ا اا گا اا ا گ و تهیه گزارش دوره ای در خصوصپادگانها  اجرای برنامه و

- مراکزپایش و دریافت گزارش عملکرد-برنامهاجرای
تشکیل کمیته های همکاری استانی با همکاری نیروهای

استانمسلح نح

ااا ا مازندران-سمنان-بوشهر:برتررتبه های
ایالم-لرستان– تهران :ضعیفهایرتبه



شهريآموزش در مناطق بازآفريني:شاخص يص ري ز ب ق ر هريوزش

درج  -دهی بموقع به مکاتباتپاسخ:مصادیق ارزیابی
مقایسه -آمار بطور صحیح در پورتال آموزشی سازمان 

اخذ قراردادهای -ماهه  9تعهد و عملکرد آموزشی 

آموزشی با سازمان های مرتبط

خراسان جنوبی -چهارمحال و بختیاری:برتررتبه های

ا



روستاييانآموزش:شاخص نوزشص يي رو

حجم -سرانه آموزش به جمعیت روستایی:مصادیق ارزیابی
تعامالت فی ما بین -عملکرد ، درصد تحقق تعهدات 

سمنان -بوشهر -ایالم : برتر رتبه های 

سیستان وبلوچستان-گیالن – آذربایجان شرقی :ضعیف رتبه های



عشايرآموزش:شاخص 

   -عملکرد ،درصد تحقق تعهدات حجم:مصادیق ارزیابی
تعامالت فی مابین -ارزیابی گزارش شش ماهه 

خوزستان-البرز -یزد :برتر رتبه های 

مازندران-کرمانشاه -هرمزگان  :ضعیف هایرتبه 



اكشاخ ش آ آموزش ساكنين:شاخص
مرزيمناطق رزيق

-میزان عملکرد – تحقق تعهدات نسبت :مصادیق ارزیابی
ن ا ف الت ا ت خگ ا ی شاتگ الگزا ا ارسالیگزارشات -پیگیری و پاسخگویی و تعامالت فی مابین

آ آذرغربی-کردستان-خراسان شمالی:برترهایرتبه
کرمانشاه،کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان:ضعیفهایرتبه ب نیفیر یج رب آ م ا بویر و وی ی ه ر
  قزوین، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری  غربی،



آموزش به زنان سرپرست خانوار ساكن در :شاخص رص ن ر و رپر ن ز وزشب
سكونتگاههاي غيررسمي

درج صحیح آمار -پاسخگویی بموقع به مکاتبات : مصادیق ارزیابی
جذب بموقع بودجه مورد -آموزش دیدگان در پورتال آموزش سازمان

آموزش-نظر عملکرد عملکرد آموزشینظر 

کرمان-کرمانشاه – خوزستان : برتر رتبه های 
فارس-سیستان و بلوچستان -لرستان  :ضعیف رتبه های



معلوليتآموزش به افراد داراي:شاخص يص ر ر يتوزشب و

تکمیل فرم و تحلیل -همکاری با سایر دستگاهها:مصادیق ارزیابی 
ماهه اجرای  6تحلیل آماری گزارش عملکرد -و آسیب شناسی برنامه 

پاسخ به موقع به مکاتبات و تماس -ارائه پیشنهادات موثر -برنامه  
تلفنیهای

کرمانشاه-اصفهان-سمنان– رضویخراسان:برتررتبه های 

فات ض



زندانيانآموزش:شاخص  نوزشص ي ز

 با تعامل پیگیری و گزارشات تهیه:ارزیابی مصادیق 
 -ها شهرستانواستانسطح درنامهتفاهمطرفین
ادارتمسئولینمیدانبازدید-تعهداساسبرعملکرد ادارت مسئولینمیدانیبازدید تعهداساسبرعملکرد

 در تهدیدات و چالشها اخذ- زندان در آموزش مراکز از کل
پیگیری و ندامتگاهوهازندانمراکزازبرنامهاجرایروند
موانعفع موانعرفع

یزد-گلستان -اردبیل: برتر رتبه های 



آموزش به بهبوديافتگان مواد  :شاخص وص ن ي بهبو ب وزش
مخدر

فرم وتکمیل -دستگاههاهمکاری با سایر:مصادیق ارزیابی 
ا آ ل لال لکل ا گ ا 6آ 6آماری گزارش عملکردتحلیل-برنامه تحلیل و آسیب شناسی
نامه ب ای اج ائهماهه شنهاداتا بهپاسخموثپ موقع به به موقع به پاسخ-موثرپیشنهاداتارائه-ماهه اجرای برنامه

صحیح اطالعات تفاهم نامهدرج-تلفنی مکاتبات و تماس های ی س و مرجیب یح
سازماندر پورتال

گلستان-کرمانشاه–مرکزی–زنجان:برتررتبه های 



آموزش فناوري هاي پيشرفته، راهبردي:شاخص يص بر ر ر پي ي وري وزش
نوينو

تکمیل صحیح فرمتهای گزارش  -تحقق تعهدات برنامه ای : مصادیق ارزیابی
ش گزا ت ف اک ا ازندشن سازندهپیشنهادهای-کیفیت گزارش دهی-دهی 

گیالن -خراسان جنوبی  -اردبیل، اصفهان، مازندران:برتررتبه های 
و سیستان خوزستان، شمالی، خراسان ایالم، ، البرز :ضعیف های رتبه

ا اقل لک ک ااک کل یزد، مرکزی،لرستان،احمد،بویروکهکیلویهکردستان،قزوین،بلوچستان،
نهمدان



توسعه آموزش كارآفريني و كسب :شاخص بص يو ري ر وزش و
كارو

ارسال - تعامالت با شرکاء و نتایج حاصله: مصادیق ارزیابی 
تاد ت ا خ د های ش ت(گزا ف ک ان ز لحاظ )از و  )از لحاظ زمان و کیفیت(گزارش های درخواستی ستاد

آسیب شناسی و - )کیفی-کمی ( میزان تحقق تعهدات-تعامالت 
ارائه پیشنهاد موثر

ا اتت فاقا فارس-قم-مازندران:برتررتبه های
-:ضعیفهایرتبه



ويژهمهارت آموزي :شاخص وزيص ر ويژه

-بهره برداری از انواع روش های اطالع رسانی  : مصادیق ارزیابی
توجه به ظرفیت-جلب مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی

تکاپو طرح در اشتغال نفر-های کم ساعت–عملکرد ساعت  عملکرد کمی نفر های اشتغال در طرح تکاپو  
آموزشی بر اساس گزارشات استخراج شده از پورتال 

مازندران   -گیالن -گلستان -سمنان:برترهایرتبه
فات غض ا ا الآذ اا خ خوزستان  -ایالم-آذربایجان غربی  :ضعیفهایرتبه



تحقق طرحها و تسري تجربيات  :شاخص جربيص ري و ه ر ق
خالقانهآموزشي ارزنده و

تکمیل فرمت های ارسال طرحها وتجارب:مصادیق ارزیابی 
آثار و  -میزان تحقق طرحها -آموزشی همراه با مستندات 

اولویت طرحها در رابطه با تحقق  -پیامدهای سرمایه گذاری 
امکان سنجی فنی و اقتصادی طرحها با-استراتژیهای آموزشی

ا ا ک اظ ....لحاظ ریسک اجرایی ول

ا اتت ف اا اک ن زنجان-کرمان-اصفهان:برتررتبه های

-:ضعیفهایرتبه



گزارشات اقدام مشترك توانمند سازي و :شاخص وص زي و ر م ر ز
آموختگاناشتغال مهارت

مجموع سهم-و مناسب بودن گزارشتکمیل:مصادیق ارزیابی
تناسب -جامع بودن بررسی ها و مستندات -شرکاء در اجرای طرح 

شیوه آموزش، تعداد شاغلین،تعداد کارآموزان و گواهینامه های 

صادر شده

یزد-اردبیل-بوشهر :برتررتبه های 
کهکیلویه و -خراسان جنوبی -خراسان شمالی:ضعیف هایرتبه 

د اح



بهره مندي از مربيان افتخاري براي :شاخص يص بر ري ن ربي ز ي بهر
برخوردارفعاليت در مناطق كم

عملکرد -مربیان تایید صالحیت شده به تعهد کلنسبت:مصادیق ارزیابی
تعامالت فی مابین -بکارگیری مربیان تایید صالحیت شده 

کردستان-خراسان رضوی -تهران:برتر رتبه های 

چهارمحال وبختیاری-آذربایجان غربی  -آذربایجان شرقی  :ضعیف رتبه های



شناسايي و حمايت ازاستعداد هاي برتر  :شاخص رص بر ي ز ي و يي
مهارتي و كارآفريني روستايي

-استعداد برتر روستایی با توجه به تعهداتمعرفی:مصادیق ارزیابی
تعامالت کارشناسی و -وضعیت حمایت از استعدادهای برتر روستایی

پاسخ دهی مکاتبات

تهران-و بلوچستان سیستان -فارس :برتر رتبه های 

چهارمحال و - کهکیلویه و بویر احمد - کرمانشاه :ضعیف رتبه های

بختیاری



آموزش مبتني بر ثبت تقاضا در سامانه :شاخص رص ب بر ي ب وزش
)آموزش مشتري مدار(تقاضاسنجي

تعداد -تعداد درخواست های آموزشی ثبت شده  : مصادیق ارزیابی
-) در دست اقدام و یا انجام شده( درخواست های تایید شده 

تعامالت فی مابین

مازندران-گلستان– تهران:برتررتبه های 

-:ضعیفرتبه های



تشكيل منظم و قانونمند جلسات هيات  :  شاخص
ا ا ننظا نظارت استانر

ق• اا ز الا شاقا ا الکگ ا  ادارهعملکرد گزارشاتموقعبهارسال:ارزیابیمصادیق•
تعهداتبهنسبتشدهبرگزارجلساتتعدادمقایسه-کل  تعهدات به نسبتشدهبرگزارجلسات تعدادمقایسهکل

 تعداد- هیاتجلساتمصوباتتعداد-شدهریزیبرنامه
اجرائی های نامه شیوه و اجرائی دستورالعمل با مغایر مصوبات

ه• اتهات ا3ت کلا کلاداره30 تعداد:برترهایرتبه•

ه• فهایت ل:ضع د ا اردبیل:ضعیفهایرتبه•



تاسيسآموزشگاه:شاخص پروانه موقع به تمديد تمديد به موقع پروانه تاسيس آموزشگاه:شاخص
)د- نوع(هاي آزاد 

 توسط عملکرد گزارشات موقع به ارسال:ارزیابیمصادیق•
استانکلاداره استانکلاداره

 خراسان - سمنان – وبویراحمد کهکیلویه :برتر های رتبه•
اردبیل- جنوبیخراسان- شمالی

ه• فهات ا:ض ف اا ت تهران-اصفهان :ضعیفهایرتبه•



آ ئ ارائه گزارش نتايج رهگيري آموزش :شاخص
ي و ش ب و ل ب منجر به اشتغال توسط بخش خصوصيجر

 کل اداره توسط عملکرد گزارشات موقع به ارسال:ارزیابیمصادیق
استاناستان

هرمزگان –  زنجان-  جنوبی خراسان - ایالم:برتر های رتبه

ه فهایت تان:ضع لل د انا نته قز قزوین-تهران- اردبیل-لرستان :ضعیفهایرتبه



توسعه مراكز جوار و بين كارگاهي:شاخص يص ر بين و ر جو ز ر و
یی  بینو کارگاهیجوارمراکزتاسیس:ارزیابیمصادیق
 پنجم ردیف تعهدات از ٪5 حداقل اجرای انتقال - کارگاهی
/عمومینهادهای/اقتصادیهایبنگاه(عملکردتعهداتجدول  /عمومی نهادهای/اقتصادیهایبنگاه(عملکردتعهداتجدول
 بین و کارگاهی جوار مراکز( هفتم ردیف به )دولتی غیر /دولتی
گاه دکهه)کا از2انتقالد ت تا لقث ت  میتعلق مثبتامتیاز2انتقالدرصدیکهربه-)کارگاهی
.گیرد

هرمزگان – البرز– شرقیآذربایجان -فارس:برترهایرتبه

لرستان - بویراحمد و کهگیلویه - اردبیل :ضعیف های رتبه



اشاخ اكز ف تكل ت تعيين تكليف مراكز جوار و بين  :  شاخص
گا الكا ف غ غيرفعالكارگاهي غيرفعالكارگاهي

بییق کارگاهی بینوجوارکارگاهیمراکز درصد:ارزیابیمصادیق زرارزی یر ر ر یبینوجو ر
کارگاهی بین و جوار مراکز کل به فعال

خراسان-جنوبخراسان-شرقآذربایجان:برترهایرتبه   خراسان  جنوبی خراسانشرقی آذربایجان:برترهایرتبه

همدان-یزد – شمالیخراسان-رضوی وی نر نیزیر
 – زنجان – بوشهر – ایالم -غربی آذربایجان  :ضعیف های رتبه

ا اک ا اک اگل ا مازندران-گلستان– کرمانشاه– کردستان



آموزشهاي مراكز%40اجراي حداقل:شاخص آموزشهاي مراكز%40اجراي حداقل:شاخص
مديريت 

شگا آ ط ت شغل شا آ ا
آزادهاي

مهارت آموزي و مشاوره شغلي توسط آموزشگاه
آزادهاي اا الا اقا ا الکگ کلا زي زي -کل ادارهعملکردگزارشاتموقع بهارسال:ارزیابیمصادیق

مدیریت مراکزآمارباکلاداره سویازارسالآمارمقایسه
تاریخ و آموزشگاهنامبررسی-شغلیمشاورهوآموزیمهارت
نوروع دوره-نفر اساسبر،دورهپایانوشروع ی وررسبرورپ

اصفهان:برترهایرتبه ب ریر نبر ه
  این در عملکرد بدون استان 21 تعداد:ضعیف های رتبه

 شاخص



ق ث تعامل موثر و پاسخگويي به موقع  :شاخص
ب

پ
مكاتبات

 مفادرعایت مقرر،زماندرمکاتباتبهپاسخگویی:ارزیابیمصادیق
ل اال اا لااخ ااا  باسازنده تعاملصادرههایبخشنامهواجراییدستورالعمل
دفترکارشناسان  دفترکارشناسان

  مازندران - گلستان - رضوی خراسان  - اصفهان :برتر های رتبه

  بویراحمد و کهکیلویه -  تهران  :ضعیف های رتبه





شما توجه سپاساز با سپاس از توجه شمابا

hrsabetnejad@gmail.com


