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به نام خدا
مياساي از انديشه گونه گون

كه دانش ز انديشه گردد فزون



گزارش عملكرد 

دفتر موسسات كارآموزي آزاد  

  1393ماهه سال  10در 

٢

دفتر موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي

1393دي ماه 



:بخش اول 
برنامه هاي ساليانه دفتر   

٣



۴

سيستم جامع پرتال  -الف
از سند راهبردي مهارت و فناوري سازمان مبني بر بهره گيري از فناوري  20در راستاي سياست   -

تمركززدايي و  اطالعات و ارتقاي خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيكي وبه منظور
و اخذ گزارشات عملكـردي ، ايـن دفتـر     افزايش سرعت و كيفيت تصميم گيري در برنامه ريزي ها

در ايـن  . اقدام نموده اسـت  مكانيزه شدن فرآيند ها  نسبت به ارائه خدمات به متقاضيان از طريق
راستا اين دفتر با همكاري دفتر توسعه فناوري هاي آموزشي اقـدام بـه طراحـي و پيـاده سـازي      

:  سيستم هاي زير نموده است 
سيستم صدور ابالغ مدير و مربي  -
صدور پروانه تأسيس  -
ثبت دوره هاي آموزشي  ) مؤسس -مربي -مدير(سيستم كاربران  -
سيستم استعالم آموزشگاه ها به تفكيك رشته و استان   -
سيستم پاسخگويي به سؤاالت در پرتال سازمان -
در راستاي يكپارچگي در انجام فرآيندها و دسترسي سريع بـه اطالعـات و آمـار ادارات تحـت      -

پوشش، اين دفتر طراحي و پياده سازي بانك هاي  اطالعاتي مختلف در سـطح كشـور از جملـه ،     
نرم افزار رتبه بندي آموزشگاه هاي آزاد، نرم افزار بازرسي، نرم افزار شهريه و نـرم افـزار آمـاري    
جمع آوري عملكرد در دستور كار خود قرار داده است كه در حال حاضر با ارسال نرم افـزار هـاي   

.  مذكور به ادارات كل ، مورد بهره برداري قرار گرفته است 



۵

ارايه تسهيالت به آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد –ب 
قانون برنامه پنجم توسعه در خصـوص توسـعه فعاليـت بخـش      21به استناد بند ب  ماده 

از محل اعتبارات كمك هاي فني اعتبـاري سـال    1393غيردولتي در شش ماهه اول سال 
ميليون ريال در قالب تسهيالت خريـد   37018با همكاري بانك توسعه تعاون مبلغ  1392

ـ  مـورخ   ه36095ت/76254ساختمان و تجهيزات آموزشي  و براسـاس مصـوبه شـماره   
در خصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعه يافتـه درامـور حمـايتي بـه      1388/4/10

كه از اين . آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در مناطق محروم  تخصيص داده شده است
آموزشگاه هـاي آزاد متقاضـي جـذب شـده      241ميليون ريال توسط  31860اعتبار مبلغ 

.است

  :جمع بندي گزارشات دوره اي ماهانه و سه ماهه دفاتر حوزه معاونت آموزش  -ج
جمع بندي گزارشات دوره اي ماهانه و سه ماهه دفاتر حـوزه معاونـت آمـوزش براسـاس     

مشـاور  1393/4/15مـورخ   69283دستور معاونت محترم آموزش در هامش نامه شـماره  
برعهـده  1393/3/3مورخ  210/د/1725محترم وزير و مديركل حوزه وزارتي و نامه شماره 

اين دفتر قرار دارد كه در پايان هر ماه و هرفصل كارشناسان اين دفتر ضـمن پيگيـري از   
دفاتر حوزه معاونت ، نسبت به جمع بندي و ارايه گزارشات مزبور به معاونت محترم اقـدام  

.مي نمايند



٦

:برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه كارشناسان دفتر    -د
در سال جاري طي مكاتبات صورت گرفته با مديريت اموراداري و منابع انساني سازمان و براساس  

كميته راهبري آموزش و توانمند سازي و تائيد دوره   1393/2/21د مورخ /س/188مجوز صادره شماره  
هاي پيشنهادي اين دفتر،  نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي زير در محل اين دفتر اقدام شده  

:  است
ضوابط  و دستورالعمل اجرايي آئين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد  •
ساعت 20به مدت ) سطح يك(
ساعت 6شيوه نامه بازرسي   به مدت •
ساعت 12به مدت ) مقدماتي(آشنايي با پرتال جامع سازمان آموزش فني و حرفه اي •
ساعت   6به مدت ) مواد مرتبط با آموزش و توسعه بخش خصوصي(آشنايي با قانون توسعه پنج ساله •

بررسي و تائيد دوره هاي آموزشي و استخراج دفترچه هاي راهنماي دوره هاي آموزشي سه  –ه 
: ماهه 

هاي آموزشي ثبت شده در  كارشناسان دفتر مطابق سنوات اخير اقدام به بررسي و كنترل دوره 
ماهه سال جاري نسبت به بررسي    9سيستم پرتال بصورت روزانه مي نمايند كه در اين راستا تا پايان 

دوره آموزشي و استخراج سه دفترچه راهنماي سه ماهه دوم ، سوم و چهارم سال جاري   120859
.  اقدام نموده اند



٧

:  برگزاري گردهمايي روساي ادارات موسسات كارآموزي آزاد استان ها   -و

اولين گردهمايي و جلسه هم انديشي رؤساي ادارات مؤسسات كارآموزي آزاد و  
برگزار گرديد كه طي آن  1393/3/19مشاركت هاي مردمي استان ها در تاريخ 

ضمن تبادل نظر ، نسبت به تبيين شيوه نامه ها و دستورالعمل هاي جديد صادره  
ضمناً در نظر است دومين جلسه هم  . اقدام و به سواالت حاضرين پاسخ داده شد

انديشي با حضورمعاون محترم آموزش سازمان با رئيس واعضاي محترم هيات  
مديره ي كانون كشوري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد كشور،  روساي 
محترم كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد استان ها ، روساي محترم  

ادارات موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي استان ها و همچنين  
برگزار 1393/10/22مديران محترم حوزه معاونت آموزش در روز دوشنبه مورخ 

.  گردد



٨

برنامه ريزي و برگزاري جلسات هبات نظارت مركزي -ز
  ،تهيه دستور جلسات   ،اين دفتر به عنوان دبير هيات نظارت مركزي اقدام به برنامه ريزي

ارسال دعوتنامه ها و برگزاري جلسات هيات نظارت مركزي مي نماييد كه در اين راستا از ابتداي  
جلسه مربوط به هيات نظارت مركزي تشكيل  و درخصوص مسائل كالن   6سال جاري تعداد 

پرونده هاي تخلفات و تصويب دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي جديد  ،بخش غيردولتي سازمان 
.يا بازنگري شده تصميم گيري نموده است

آموزشگاه هاي خارج از كشور -ح
اين دفتر ضمن بررسي درخواست ها و مدارك متقاضيان تاسيس آموزشگاه در كشورهاي  

.  موافقت نامه اصولي تاسيس آموزشگاه  نموده است 39مختلف در سال جاري اقدام به صدور  
آموزشگاه فعال خارج از كشور و همچنين   4ضمنا بررسي دوره هاي آموزشي اجراشده در 

.تطبيق مدارك كارآموزان اين آموزشگاه ها  در دستور كار دائمي اين دفتر قرار دارد



٩

اجرايي ادارات تابعه –استخراج و تنظيم گزارشات عملكرد آموزشي  -ط
اخذ و بررسي گزارشات عملكرد آموزشي از سيستم جامع پورتال و گزارشات مربوط به انجام   

  3آموزش مديران و مربيان و برگزاري جلسات هم انديشي به صورت  ،بازرسي هاي دوره اي 
.  ماهه توسط كارشناسان دفتر با همكاري ادارات كل صورت گرفته است  9ماهه و 6 ،ماهه 

ايجاد كارگروه هاي تخصصي در جهت تدوين و بازنگري شيوه نامه ها و دستورالعمل ها   -ي
ايجاد كارگروه تخصصي شيوه نامه تعيين شهريه كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به همراه طراحي 
و پياده سازي بانك اطالعاتي شهريه و كارگروه تخصصي بازنگري دستورالعمل مشوق ها و نحوه  

رسيدگي به تخلفات آموزشگاههاي آزاد و كارگروه تخصصي بازنگري شرايط موسس در آيين 
.نامه 



١٠

ماهه در خصوص وضعيت حجاب و عفاف در ادارات كل در راستاي اجراي  3تنظيم گزارشات -
مصوبه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي 

 8فقره پرونده تخلفات آموزشگاه هاي آزاد از ادارات كل اجرايي و تشكيل  32وصول  -
پرونده تخلفات آموزشگاه هاي آزاد  11جلسه كميته بدوي هيات نظارت مركزي جهت بررسي 

خراسان  –اصفهان –فارس –البرز–انجام بازديدهاي دوره اي از ادارات كل كرمانشاه -
  13آذربايجان غربي  و انجام  بازرسي  از مراكز شماره –آذربايجان شرقي –رضوي 

و همچنين اداره  5مركز شماره  ،مركز شهريار مركز زعفرانيه  ،) مشيريه( 9وشماره ) الزهرا(
كل تهران در چند نوبت



١١

اجراي دوره هاي آموزشي روساي مراكز دولتي در مركز تربيت مربي براساس برنامه ي -
اعالمي از سوي معاونت محترم آموزش به اين دفتر

پيگيري از وزارت امور خارجه در خصوص تشكيل جلسه مشترك جهت همكاري و انعقاد -
دررابطه با تسهيل صدور مجوز ) وزارت امور خارجه وسازمان(تفاهمنامه في مابين دو دستگاه 

ها ونظارت وبازرسي از آموزشگاه هاي آزاد خارج از كشور

تدوين ابالغ برنامه ها وتعهدات اجرايي ساالنه ادارات كل استان ها و پيگيري اعتبارات مورد -
نياز از معاونت محترم اداري و پشتيباني و اطالع رساني ابالغ اعتبار موصوف به ادارات كل 

1394و آماده سازي مقدمات برنامه سال  93اجرايي در سال 

پاسخگويي به مكاتبات متعدد ادارات كل اجرايي وساير مراجع وهمچنين انجام پيگيري هاي  -
الزم  



١٢

:بخش دوم 
گزارش عملكرد برنامه هاي ابالغي 

از سوي معاونت آموزش در  
1393ماهه سال  10



١٣

اقدامات آتيشرح اقدامات انجام شدهعنوان برنامهرديف

1

سامان بخشي به آموزش  
هاي

غير مجاز و فاقد مجوز از  
سازمان

  كل ادارات از  مجاز غير هاي آموزش اطالعات اخذ-
  مراكز بندي واولويت واصله اطالعات بندي وجمع بررسي-

  مربوطه
  عالي شوراي تربيت و تعليم كمسيون در موضوع تببين-

فرهنگي انقالب

موضوع نياز به پيگيـري از  -
شــوراي عــالي انقــالب   
فرهنگي دارد كه قـبال نيـز   
اين دفتر بعنـوان نماينـده   
سازمان پيگيري مي نموده 
ودرحال حاضر نيز در حـال  

پيگيري مي باشيم

2

تدوين دستورالعمل  
شرايط اختصاصي صدور 
مجوز در حوزه فناوري  
هاي راهبردي و نوين 

كشور

  جهت پيشرفته هاي مهارت دفتر از  الزم هاي پيگيري-
  انجام رشته اين مجوز صدور تخصصي پيشنهادات اخذ

.گرفت
 حضور با مشترك اي جلسه در شده اخذ پيشنهادات-

 توجه وبا شد بررسي پيشرفته هاي مهارت دفتر نمايندگان
 شده ارايه پيشنهادات درخصوص كافي اطالعات كه اين به

  ودرجلسه بررسي مجددا كه مقررشد نداشت وجود
  پيشرفته هاي مهارت دفتر نمايندگان )بعد هفته يك(آتي

 بحث مورد تا ارايه را كاملتر واطالعات بررسي نتيجه
  .آيد بعمل بعدي واقدامات وبررسي

 پيشنهادات1393/10/15 تاريخ در كه اين به توجه با-
 اين به آموزش محترم معاون مذكوربه دفتر سوي از ارسالي
 با مشتركي جلسه در بررسي به نياز كه شده واصل دفتر

.دارد پيشرفته هاي مهارت دفتر نمايندگان حضور

  الزم اقدامات انجام-
  نياز مورد كارشناسي



١٤

اقدامات آتيشرح اقدامات انجام شدهعنوان برنامهرديف

3

ارائه طرحي براي  
تخصصي كردن بازرسي  
ونظارت برآموزشگاه هاي  

فني وحرفه اي آزاد

  دولتي بخش مربيان و بازرسان اسامي اخذ-
شده اخذ موارد بندي وجمع

برنامه ريزي الزم جهت برگزاري كارگـاه هـاي   -
توجيهي براي بازرسـان اسـتانها  در    -آموزشي

مركز استان
تـوجيهي بـراي   -اجراي كارگاه هاي آموزشـي -

ــارس   ــتانهاي ف ــان اس ــه و -بازرس كهگيلوي
 –چهارمحـال وبختيـاري    -بوشـهر  -بويراحمد

تهران و اصفهان    

برنامه ريزي وپيگيـري  -
جهــت اجــراي كارگــاه 

آموزشي
توجيهي بازرسـان در   - 

ساير استانها  

4
بازنگري درشاخص هاي  

ارزيابي وارزشيابي دفاتر،  
مديران وكارشناسان

 اختصاصي هاي شاخص هاي فرم دريافت-
 موسسات ادارات كاركنان عملكرد ارزيابي

  هاي وشاخص ها فرم بررسي و آزاد كارآموزي
مربوطه

  از يك هر براي  كارشناسي پيشنهادات ارائه-
  آموزش محترم معاونت به مذكور هاي پست

ــادگي الزم جهــت  - آم
همكاري در بـازنگري و  

ضـوابط موجـود   اصالح 
ــه   ــدفاتر مربوط ــا ح ب

سازمان



١٥

اقدامات آتيشرح اقدامات انجام شدهعنوان برنامهرديف

5

اجراي  طرح  
اعتبارسنجي با رويكرد  

انسجام بخشي با  
اعتبارسنجي مراكز  

دولتي

  تاريخ در استانها بندي رتبه دستورالعمل ابالغ-
1393/1/24  

 در آن اجراي نحوه و بندي رتبه دستورالعمل تشريح-
  موسسات ادارات روساي1393/3/19 مورخ گردهمائي
استان آزاد كارآموزي

  جهت استانها به بندي رتبه افزار نرم ارسال و تهيه-
  جاري سال ماه مرداد در عملكردي گزارشات دريافت

  بندي رتبه توجيهي و آموزشي هاي كارگاه برگزاري-
  تا تيرماه از استان 29 در ستادي كارشناسان توسط
  جاري سال آذرماه

  در بازديدكننده هاي تيم و همگنان هاي تيم تشكيل-
  استانها معين مراكز سطح

  كشور سراسر آزاد هاي آموزشگاه به رساني اطالع-
 شده تكميل هاي پرسشنامه بررسي و دريافت-

  همگنان هاي تيم توسط ها آموزشگاه
  البرز استان سطح در بندي رتبه اجراي روند بر نظارت-

  جاري سال ديماه در ستادي كارشناسان توسط

رونداجراي رتبه بر نظارت-
بندي در سطح استانها  

توسط كارشناسان ستادي  
از ديماه سال جاري  

6
پيگيري تشكيل انجمن 
خيرين توسعه فناوري و 
ارتقاء نيروي انساني

  با مكاتبه و كشور سطح در خيريه هاي انجمن شناسائي -
 خانه ،)ع(رضا امام موسسه خيريه، عمده موسسه 4

  موسسات از پاسخ دريافت عدم  و...و ايران خيرين
آمده بعمل هاي پيگيري عليرغم مذكور خيريه

 شناسايي برنامه مسئول كارشناس سوي از موضوع-
  ارتقاء و توسعه در مردمي هاي مشاركت جلب راهكارهاي

شود مي پيگيري  اي حرفه و فني هاي آموزش



١۶

اقدامات آتيشرح اقدامات انجام شدهعنوان برنامهرديف
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تدوين طرح تربيت 
نيروي انساني به منظور 
ارائه خدمات مشاوره به 
موسسات كارآموزي آزاد 
و يا متقاضيان تاسيس 

آموزشگاه

 جهت درسي هاي وبرنامه طرح دفتر از وپيگيري همكاري-
 برروي بارگذاري مرحله تا  مشاوره ويژه استاندارد تدوين
سايت

 بخش صاحبنظران حضور با مربوطه كارگروه تشكيل-
ودولتي خصوصي

 خدمات ارائه  پيشنهادي نامه شيوه نويس پيش تدوين-
  كارشناسي صورت به  مشاوره

 نظارت هيات اعضاء ي كليه براي نامه شيوه نويس پيش-
گرديد ارسال اظهارنظر جهت مركزي

 بندي وجمع بررسي مورد نيز اعضاء شده واصله نظرات-
.گرفت قرار

 جلسه كار دستور در شده تهيه نامه شيوه نويس پيش-
است شده قرارداده  مركزي نظارت هيات1393/10/20 مورخ

 در نامه شيوه تصويب از پس-
 مراتب مركزي نظارت هيات
 ابالغ استانها به اجرا جهت
شد خواهد

ــف  - ــاني مختل ــاطع زم در مق
بازخوردهاي اجرايي از منـاطق  
اخذ و براي نقاط ضعف احتمالي 
ــزي   ــه ري ــده  برنام ــرز ش مح
واقــدامات الزم بعمــل خواهــد 

آمد

8

حضور موثر 
آموزشگاههاي فني و 

حرفه اي آزاد در عرصه 
هاي بين المللي

 صدور با مرتبط موجود هاي چالش و مشكالت استخراج-
 بررسي و كشور از خارج آزاد آموزشگاههاي فعاليت و مجوز

آن تحليل و تجزيه و
 رفع جهت ممكن هاي راهكار وانتخاب شناسايي و بررسي-

 مجوز صدور سازماني برون و درون موجود مشكالت
كشور از خارج در ها آموزشگاه وفعاليت

 تعامل جهت خارجه وزارت با مكاتبات وانجام پيگيري-
 ومشكالت موانع رفع براي وزارتخانه آن وهمكاري

نحوممكن به كشور از خارج در متفقاضيان
 سازمان رياست مابين في جلسات تشكيل جهت پيگيري-

همكاري انعقادتفاهمنامه جهت امورخارجه وزارت ومعاونت
 هاي آموزشگاه اداره و  تاسيس ي نحوه نامه شيوه بازنگري-

  آن ضعف نقاط  وبررسي واحصاء كشور از خارج

ــت - ــري جهــــ پيگيــــ
ــه  ــازمان و انعقادتفاهمنام س
وزارت امورخارجه

طرح پيشـنهادات اصـالحي   -
شيوه نامه در هيـات نظـارت   

مركزي جهت تصويب
ابالغ شيوه نامه نظارت كامل -

براجـــرا وهمچنـــين اخـــذ 
ــت   ــاي الزم جهـ بازخوردهـ
ــدامات   ــام اق ــي و انج بررس
ــرد    ــا رويك ــالحي الزم ب اص
تســـهيل و بهينـــه ســـازي 
فرآينــدهاي صــدور مجــوز و 

فعاليت هاي كاري اين بخش
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شناسايي راهكارهاي  
جلب مشاركت هاي  
مردمي در توسعه و  

ارتقاء آموزش هاي فني  
و حرفه اي

  موسسات از وبرخي ها استان كل ادارات نظرات كسب-
  پيشنهادات وبررسي بندي وجمع مربوطه خصوصي

واصل
مشاركت جلب مناسب راهكارهاي بررسي-
  بررسي جهت واصله پيشنهادات از برخي انتخاب-

مربوط قانوني مبادي براساس بيشتر كارشناسي

بررسي كارشناسي  -
موارد در كارگروهي  

متشكل از  
نمايندگان بخش 

خصوصي ودولتي  
جهت تهيه چارچوب  

هاي قانوني ممكن  
براي جلب مشاركت  

هاي مردمي

10

بازنگري آيين نامه هاي  
انتصاب و 

ارتقاءومعاونين  
آموزشي ، روساي  
ادارات آموزشي ، 

روساي مراكز  
بكارگيري مربيان  

آموزشي

  هاي پست در كارمندان انتصاب موجود ضوابط بررسي-
 ، آموزشي ادارات روساي ، آموزشي معاونين و ارتقاء
آموزشي مربيان بكارگيري مراكز روساي

 استان اي حرفه و فني آموزش كل ادارات نظرات اخذ-
ها
 تحليل و تجزيه همراه به ها استان نظرات بندي جمع-

آن
  محترم معاونت به الزم اصالحي پيشنهادات ارايه-

موجود نامه آئين در بازنگري جهت آموزش

آمادگي الزم جهت  -
همكاري در بازنگري  

واصالح  ضوابط 
موجود با حدفاتر  
مربوطه سازمان
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انعقاد تفاهم نامه  
ها با دستگاههاي  

برون سازماني  
شركت انستيتو  (

...)  ايزايران و
جهت استفاده  

بهينه از ظرفيت  
هاي ملي و تحقق 

سياست هاي  
اقتصاد مقاومتي  

مقام معظم  
رهبري

  اجراي جهت ايزايران مسئولين با كارشناسي كميته جلسه4 برگزاري-
  نامه تفاهم بندهاي

  موردنياز هاي آموزش مجري مراكز روساي براي كاربري ايجاد-
انستيتو توسط عبور كلمه تعيين طريق از انستيتو

 درسي هاي برنامه و طرح دفتر به انستيتو كارشناسان معرفي-
  استاندارد تدوين مشترك كارگروه تشكيل جهت سازمان

  سيستم از سازمان آموزش اداره بخش ستادي كارشناسان بازديد-
LMS  آموزشي هاي دوره از سازمان پرسنل استفاده براي اسنتيتو 
انستيتو زبان

  هاي نيرو كل ستاد توسط ها استان كل مديران براي ابالغيه صدور-
  هماهنگي انجام منظور به نظامي هاي شهرك به ورود جهت  مسلح
1393/4/2 تاريخ در مهارت هاي گذر ايجاد در الزم هاي

  گزارش دريافت جهت مربوطه ستادي ودفاتر كل ازادارت پيگيري-
نامه تفاهم رونداجراي از عملكرد

  هاي تاريخ در گزارش نامه تفاهم پيشرفت روند از گزارش دو ارايه-
  به نامه تهيه و آموزش محترم معاونت به1393/6/9 و1393/3/13

سازمان محترم رياست امضاي با ايران ايز انستيتو

پيگيري جهت  
اجراي كامل بند 
هاي تفاهم نامه   



١٩

اقدامات آتيشرح اقدامات انجام شدهعنوان برنامهرديف

12

مشاركت موثر در  
تدوين برنامه  
هاي آموزش  
ادارات كل و 

نظارت بر حسن 
اجراي برنامه هاي  
آموزشي در حوزه 

هاي مرتبط

 اسفند اوايل در آن تحليل و تجزيه و 92 ماهه 11 عملكرد آمار استخراج-
92  

  به اعالم و 92 اسفند در كمي اهداف تعيين و 93 هاي برنامه تدوين-
 و1393/12/25 مورخ 210/د/12065 شماره نامه طي سازمان محترم رياست

آموزش محترم معاونت به 1393/1/16 مورخ 210/د/38 شماره نامه طي
  93 سال عملياتي هاي برنامه تدوين دستورالعمل درخصوص اظهارنظر-

تيرماه در ريزي برنامه و پژوهش معاونت از ارسالي
  قالب در آموزش معاونت به دفتر 93 سال عملياتي هاي برنامه ارسال-

مرداد در ريزي برنامه و پژوهش معاونت فرمت
 عملكرد از ماهه شش تحليل گزارش و ماهه سه عملكرد گزارش تدوين-

  شماره نامه طي آموزش معاونت به ارائه و كل ادارت اجرايي و آموزشي
1393/7/23 مورخ 220/د/6685

 با ارتباط در ضعف نقاط واعالم ها استان ماهه شش عملكرد بررسي-
جاري سال ماه آبان در كل ادارات به ارسالي عملكرد

كل ادارات ماهه 9 عملكرد گزارش سازي آماده-
  و تابعه ادارات 94 سال اجرايي - آموزشي هاي برنامه عناوين بيني پيش-

جاري سال ماه دي در  نظرات دريافت جهت استانها به آن ارسال

جمع بنـدي نظـرات   -
استانها در ارتباط بـا  
برنامـــــه هـــــاي 

 94پيشنهادي سال 
ــاوين و  - ــيم عن تنظ

اهداف كالني برنامـه  
هاي سال آتي و ابالغ 

آن به استانها  
اســتخراج ســالنامه -

ــرد   ــاري عملكـ آمـ
ادارات تابعه در سـال  

93
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ارائه برنامه هاي  
عملياتي با توجه به پنج 
عنوان بسته سياستي  
اجرائي اشتغال پايدار

  توسعه  اجرايي سياستي بسته بررسي و  مطالعه-
 پايدار اشتغال

ارايه پيشنهادات الزم اصالحي و ارسـال از سـوي   -
معاون محترم آمـوزش  بـه مـديريت مربوطـه در     

وزارت خانه متبوع  
كــار ورفــاه ،پاســخ حــوزه ذيــربط وزارت تعــاون -

اجتماعي  مبنـي براينكـه بسـته هـاي عمليـاتي      
مصوب شده ولكن اگر موضوع خاصي در ريز برنامه 

.ها مدنظر سازمان مي باشد به آنها اعالم گردد

-

14

بازنگري ضوابط انتخاب  
مربيان، روساي مراكز ، 

روساي ادارات و معاونين  
آموزشي نمونه سازمان  

با اولويت هاي بازار كار و 
فناوري كشور

 مديران انتخاب هاي وشاخص ضوابط كليه بررسي-
آزاد هاي آموزشگاه ومربيان

  اجرايي كل ادارات نظرات كسب-
 شده اخذ نظرات نهايي بندي وجمع بررسي-

 بخش صاحبنظران از متشكل دركارگروهي
ودولتي خصوصي

 محترم معاونت به الزم اصالحي پيشنهادات ارايه-
آموزش

ــت  - ــل جه ــادگي كام آم
همكاري وهرگونه اقـدام  
الزم براي اصالح ضـوابط  

موجود
ــام - در صــــورت  انجــ

ــارت   ــالحات الزم نظ اص
كامل جهت اجراي بهينه 
از سوي ايـن دفتـر نيـز    

انجام خواهد پذيرفت
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بررسي فرايند هاي كاري  
دفتر جهت الكترونيكي  
كردن آنها در سيستم  

جامع پرتال

  جامع سيستم قسمت ودر گزارش اول دربخش -
  است شده ارائه مشروح صورت به پرتال

ــه - ــديريت رتب سيســتم م
بندي آموزشگاه هاي فني و 
حرفه اي آزاد بـا همكـاري   
دفتر توسعه فنـاوري هـاي   
آموزشي در حـال طراحـي   

مي باشد 

16
اطالع رساني مطلوب  

وموثر

 درخصوص استانها نظرات بندي جمع و دريافت -
 منظور به جديد رساني اطالع هاي روش و ها شيوه

  ماه خرداد در اطالعات و اخبار مناسب انعكاس
  جاري سال

 درخصوص استانها نظرات بندي جمع و دريافت -
  دفتر سايت وب در اصالحي تغييرات اعمال

 مشخصات لحاظ از دفتر سايت وب رساني بروز-
  مشخصات  و كشور خارج هاي آموزشگاه
  هاي دفترچه كشور، استان 31 آزاد هاي آموزشگاه

 نظارت هيات مصوبات درج ، 93 سال ماهه سه
 جهت سايت هاي گزينه و منوها جابجايي مركزي،

 و سايت مطالب به رجوع ارباب آسانتر دسترسي
  جديد هاي دستورالعمل و ها نامه بخش بارگزاري

  هاي فعاليت به مربوط اخبار منظم بارگزاري -
 شده انجام

 عموم سؤاالت به پاسخگويي سيستم اندازي راه-
  سازمان رتال جامع سيستم در

ــه - ــاني بـ روزرسـ
اطالعــات منــدرج در 
وب سايت دفتـر بـه   
صورت دائمـي انجـام   

مي گيرد
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تدوين يك بسته جامع از  
قوانين مرتبط با آموزش  

هاي فني و حرفه اي  
بخش غير دولتي

  جمع و قانوني هاي ظرفيت شناسايي و مطالعه-
  جاري سال مردادماه در مربوط قوانين آوري

 و خصوصي بخش با مرتبط قوانين استخراج-
  آذرماه تاپايان قوانين موضوعي بندي طبقه
 93 سال

 حال در جامع بسته تدوين و ويراستاري ، تايپ -
 باشد مي انجام

پـــس از تـــدوين  -
نهايي بسته جـامع  
ــاپ و   ــت چـ جهـ
انتشار اقدام خواهد 

شد 

18
تدوين نقشه راه توسعه 
ظرفيت هاي آموزشي 

بخش غير دولتي

  از مربوطه كارگروه اعضاي وانتخاب شناسايي-
وخصوصي دولتي بخش صاحبنظران

 وهمچنين كارگروه اعضاء براي موضوع تبيين-
  كارگروه جلسات تشكيل زماني تقويم تهيه

)جلسه يك هردوهفته(
  كارگروه جلسه هشت برگزاري-
  اطالعات تهيه و اجرايي دستورالعمل تدوين-

  با اعضاء براي موضوع تبيين جهت پشتيبان
 دسترسي قابل واطالعات منابع كليه از استفاده
  سازماني وبرون سازماني

  بيانيه ، انداز چشم علمي و كارشناسي تدوين-
  در راه نقشه سند  كالن واهداف ماموريت
  كارگروه گانه هشت جلسات

 پاورپوينت صورت به شده انجام اقدامات ارايه-
.ايشان حضور با آموزش محترم معاونت دفتر در

  جلسه در كار انجام روند از اي خالصه تبيين-
  سازمان نمونه پژوهشگران از تقدير

برنامــه ريــزي الزم -
جهـــت تشـــكيل 
جلســات كــارگروه 
براي تـدين كامـل   
ســند نشــه راه تــا 
ــل اول   ــان فص پاي

1394سال 
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ارائه طرحي جامع براي  
ساماندهي آموزش هاي  

موازي

  آموزش با ارتباط در موجود وضعيت بررسي-
  دولتي بخش موازي هاي

  صاحبنظران از متشكل كارگروهي تشكيل-
ودولتي خصوصي بخش

مربوطه نامه شيوه اوليه نويس پيش تهيه-

تشكيل جلسات كـارگروه  -
ــدوين  ــت ت ــه جه مربوط
نهايي پيش نويس شـيوه  

نامه
  هيات در موضوع طرح-

  جهت  مركزي نظارت
تصويب

پــس از تصــويب توســط -
ــزي   ــارت مرك ــات نظ هي
مراتب به استان ها ابـالغ 
ــت   ــل جه ــارت كام ونظ
اجــراي بهينــه واخــذ   
بازخوردهاي اجرايـي آن  
ــدامات   ــام اق ــت انج جه
اصـــالحي الزم صـــورت 

خواهد پذيرفت

20
ارائه طرح توانمندسازي  
نيروي انساني موسسات  

كارآموزي آزاد

  هاي روند درخصوص موجود وضعيت بررسي-
  بررسي و  توانمندسازي به مربوط موجود
  توانمندسازي مختلف هاي مدل

  نصاحبنظرا از متشكل كارگروهي تشكيل-
  اجرايي كل ادارت

بررسي نقـاط ضـعف وقـوت توانمندسـازي     -
نيــروي انســاني موسســات كــارآموزي آزاد 

swotبراساس مدل 

  تا بررسي روند ادامه-
  نامه شيوه تدوين

 نيروي توانمندسازي
 آموزشگاه حوزه انساني
دولتي دربخش آزاد هاي
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ارائه يك گزارش تحليلي 
راهبردي

از استانداردها به تفكيك 
مخاطبين

پرمخاطب، كه مخاطب و  (
)بدون مخاطب 

  رشته و حرفه تفكيك به آماري گزارشات استخراج -
  ماهه شش و 92 سال عملكرد براساس آموزشي هاي
 پرتال جامع سيستم از 93 سال اول

  از تحليلي گزارش تهيه و آماري گزارشات بررسي -
 تعداد براساس و ها حرفه تفكيك به آموزشي عملكرد

 93 سال اول ماهه شش و 92 سال در كارآموزان
  هاي برنامه و طرح دفتر به 92 سال گزارش ارسال-

  1393/3/21 مورخ 210/د/2407 نامه طي درسي
 93 سال اول ماهه شش و 92 سال به مربوط گزارشات -

  مسئول كارشناس اختيار در موضوع ارتباط به باتوجه
  هاي آموزش ساماندهي براي جامع طرحي ارائه برنامه
  .است شده گرفته قرار  موازي

22

ايجاد بانك اطالعات  
كاركنان ادارات موسسات  
كارآموزي و مشاركت هاي  

مردمي استان ها

  كاركنان اطالعاتي بانك جداول و ها فرم طراحي -
  اطالعاتي بانك افزار نرم وتهيه

  اجراي جهت غربي آذربايجان استان به ارسال-
  تكميل فايل دريافت و1393/4/10 تاريخ در آزمايشي

  جاري سال تيرماه در بررسي و شده
  نامه طي مناطق كليه به اطالعاتي بانك فايل ارسال-

1393/4/25 مورخ 14228/210/93 شماره
  و بندي جمع و استانها از ارسالي فايل 31 دريافت-

  جاري سال شهريور در دريافتي اطالعات تحليل
 به استان پيشنهادي آموزشي هاي دوره بررسي -

  سال آذرماه در نهايي بندي جمع و پست تفكيك
  جاري

ــزارش   - ــه گـ تهيـ
ــداد  ــي از تع تحليل
ــان ادارات  كاركنــ
تابعــه و دوره هــاي 
آموزشي مـرتبط در  

حال اجرا مي باشد 
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بازنگري صالحيت حرفه  

اي مربيان و مديران 
آموزشگاههاي فني و  

حرفه اي آزاد

.شد بررسي و بندي جمع و اخذ ها استان نظرات-
 بخش صاحبنظران از متشكل دركارگروهي موارد-

شد نهايي بندي وجمع بررسي ودولتي خصوصي
  مركزي نظارت هيات كار دستور در دومرحله در-

گرديد ابالغ نيز استانها به نتيجه و گرفت قرار
 مجوز صدور در اموه پيش مشكالت به توجه با -

  مجددا )صورت دائم آرايش( تاتو دوره واجراي
  كشوري كانون حضور با مربيگري تخصصي شرايط
  هيات كار دستور در توافق مورد وموارد بررسي
گرفت قرار 1393/10/20 مورخ مركزي نظارت

 موضوع تصويب ار پس-
  نظارت هيات توسط
  مركزي

  ها استان به  مراتب –
  شد خواهد ابالغ

در مقاطع زماني مختلف -
بازخوردهاي اجرايي اخذ 

مجـــددا  ووبررســـي 
اصـــالحات الزم بعمـــل 

.خواهد آمد
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