
 فعاليت برنامه عملياتي عنوان برنامه رديف

1 

انعقاد تفاهم نامه هاي 
همكاري با در نظر گرفتن 

اولويت هاي سازمان و 
فناوريهاي مندرج در نقشه 
جامع علمي كشور (بهبود 

  وضعيت آموزش در
 زندان ها)

تهيه گزارش 
 و مورد نياز

مديريت 
تفاهمنامه 

آموزش در 
 زندان

از طرف سازمان  مشكالت منعكس شدهپيگيري مسائل و 
ادرات كل درخصوص آموزش هاي بخش  و زندان ها

زندان و تالش در مرتفع نمودن مشكالت
پيگيري جذب زندانيان واجد شرايط به عنوان

توسط برخي استان ها "مربي –زنداني  " 
و سازمان  و برنامه هاي درسي پيگيري از دفتر طرح

زندان ها جهت توسعه آموزش زنان در بخش زندان ها
تهيه مجموعه پژوهش هاي مرتبط و عملكرد اين بخش 
و ظرفيت هاي موجود و تدوين كتاب معرفي آموزش 

نهاي سازمان در بخش زندا
پيگيري معافيت كارآموزان بخش زندان از حق مشاوره

2 

بازنگري درضوابط انتخاب 
مربيان، روساي مراكز ، 

روساي ادارات و معاونين 
آموزشي نمونه سازمان با 

انتخاب مربيان،  
روساي مراكز  و 

مديران 
هاي  آموزشگاه

منظور ه مستندات و مدارك ارسالي از مناطق ببررسي 
انتخاب مربيان و روساي مراكز و مديران نمونه 

در سطح كشوري ي آزادآموزشگاهها



اولويت هاي بازار كار و 
فناوري كشور( ارزيابي 

 عملكرد مربيان )

آزاد با اولويت 
هاي بازار كار و 
 فناوري كشور

  

شيوه نامه ارتقاء 
و بهره وري 

روساي  مربيان و
مراكز و 

كاركنان مراكز 
 و اداره كل

جمع بندي نظرات مناطق در خصوص نسخه جديد 
روساي مراكز و  وري مربيان و شيوه نامه ارتقاء و بهره

 كاركنان مراكز و اداره كل
در خصوص نسخه جديد بررسي نظرات مناطق

شيوه نامه ارتقاء و بهره وري مربيان و روساي مراكز و  
و اعمال نظرات مناسبكاركنان مراكز و اداره كل 

بررسي نظرات معاونت ادار ي و پشتيباني و  معاونت 
ريزي جهت بررسي دستورالعمل پژوهش و برنامه 

در اين خصوص مناسب مذكور و ارائه نظرات
تشكيل جلسه با نمايندگان مربيان و روساي مراكز 
استانهاي تهران و البرز  در خصوص دستورالعمل 
مذكور و  بررسي نظرات ايشان در مورد اجراي 

و ارائه به شوراي معاونين جهت بررسي و  دستورالعمل



نتيجه نامعلوم)تصويب ( 

3 
  ساماندهي نيروي انساني

ذي نقش در امر آموزش در  
 حوزه هاي ستاد وصف

مديريت سامانه 
الكترونيكي 

 مربيان

بررسي سيستم الكترونيكي اطالعات مربيان
ارائه پيشنهادات الزم  جهت ارتقاء سيستم

تشكيل جلسات كارشناسي با كارشناسان  دفتر در 
پورتال وكسب نظرات در جهت خصوص مشكالت 

ارتقاء
پاسخگويي تلفني به مناطق و ارباب رجوع (موضوعات 

مربوط به مربيان وسيستم الكترونيكي مربيان و...)
مربيان ساماندهي خصوص در  استانها به ماموريت

جذب و بكارگيري مربيان  4
 حق التدريس

تامين منابع 
انساني مورد نياز 

براي فعاليت 
آموزشي در 

 سازمان

بررسي مكاتبات استان ها درخصوص درخواست مجوز 
ادامه همكاري مربيان حق التدريس با استفاده از سوابق 

مربيان در پورتال و ضوابط تعيين شده دفتر و اعالم به 
استان و معاونت اداري و پشتيباني

بررسي و صدور مجوز  داخلي تهيه دستورالعمل
همكاري مربيان حق التدريس 



تهيه فرم هاي راستي آزمايي اطالعات پورتال مربيان 
جهت استفاده در ماموريت ها

5 

ساماندهي و بهينه نمودن 
  ها فضاي آموزشي كارگاه

( استاندارد سازي چيدمان 
 ) تجهيزات

بهبود محيط 
آموزشي دولتي

از تعدادي تجهيزات استاندارد چيدماننقشه  تهيه
آموزشي هاي حرفه

تجهيزات ساماندهي خصوص در استانها به ماموريت
( جهت بهره مندي از دانش مربيان و افزايش تعداد  

نقشه هاي چيدمان بهينه در كارگاه هاي)

6 

انعقاد تفاهم نامه هاي 
همكاري با در نظر گرفتن 

اولويت هاي سازمان و 
نقشه فناوريهاي مندرج در 
 جامع علمي كشور

قرارداد  
همكاري با 

 وزارت نفت 

بررسي نيازهاي آموزشي ساير دستگاهها و نهادها دولتي 
و غيردولتي به منظور عقد تفاهمنامه و قراردادهاي 

آموزشي
پيگيري از شركت گاز بمنظور تنظيم قرارداد همكاري 

منعقده مشترك بمنظور عملياتي نمودن مفاد تفاهم نامه
شركت در جلسات مشترك سازمان با شركت ملي نفت  

ايران و شركت ملي گاز ايران بمنظور پيگيري روند 
پيشرفت كار و اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت بهبود 

مستمر امور



تهيه صورت وضعيت عملكرد دوره هاي برگزار گرديده 
و ارائه به شركت ملي نفت ايران

بازرسين شركت ملي نفت ايران در ابالغ نتايج گزارش 
خصوص عملكرد فاز دوم قرارداد همكاري مشترك با 

شركت ملي نفت ايران به استانهاي مجري طرح و 
پيگيري مسائل مرتبط با گزارش فوق الذكر از استانهاي 

مذكور
پيگيري از استانهاي مجري طرح جهت ارائه گزارش 

ايران عملكرد فاز سوم دوره هاي شركت ملي نفت

ارزيابي عملكرد روساي  7
 مراكز

ارزيابي عملكرد 
 روساي مراكز

ارائه  وتهيه فهرست رؤسا وآدرس  مراكز دولتي كشور 
عملكردبه دفتر ارزيابي و

 مراكز روساي انتصاب و انتخاب دستورالعمل تهيه
 عملكرد ارزيابي و دفتر كارشناسان همكاري با آموزشي
 اعتبارسنجي طرح هاي شاخص براساس مراكز روساي
آموزشي مراكز

 آموزش به روساي مراكز در مركز تربيت مربي



8 

تدوين آيين نامه هاي 
انتصاب و ارتقاءومعاونين 

آموزشي ، روساي ادارات 
  آموزشي ،روساي مراكز 

بكار گيري مربيان آموزشي و 
(استقرار نظام شايسته ساالري)

دستورالعمل 
انتصاب معاونين 
آموزش، روساي 
ادارات آموزش 
و روساي مراكز 

تدوين دستورالعمل انتصاب معاونين آموزش، روساي 
ادارات آموزش و روساي مراكز

9 
  ساماندهي نيروي انساني

ذي نقش در امر آموزش در  
 حوزه هاي ستاد وصف

توانمند سازي  
  كارشناسان
( ستادي، 

استاني) حوزه 
آموزش، روساي 
 مراكز و مربيان

 اقتصاد مباني آموزشي دوره هماهنگي جهت اجراي 
اي حرفه و فني آموزش

 SPSS آموزشي دوره  هماهنگي جهت اجراي 

 موسسه  انگليسي زباندوره  هماهنگي جهت اجراي 
يزيرانا

هماهنگي جهت ثبت نام در دوره هاي مجازي 
كارشناسان آموزش

10 

و تحليل نتايج اعتبار  بررسي
سنجي (اعتبارسنجي مراكز 
آموزش فني و حرفه اي 

 دولتي)

انجام ارزيابي 
بيروني مراكز 
آموزش فني و 

حرفه اي دولتي 

بررسي افراد معرفي شده از استان ها براي ارزيابي 
بيروني



تحليل نتايج 
اعتبار سنجي 
مراكز مورد 

ارزيابي بيروني 
 قرار گرفته

ارزيابان بيروني از افراد منتخب  يك روزه آموزش
در ادارات كل ميزبان معرفي شده استاني

نتايج اعتبارسنجي مراكز مورد تأييد  جمع بندي تحليل
 ارزيابي بيروني و كاربست نتايج آنها

11 
برگزاري موثرتر شوراي 

نظارت، ارزيابي و گسترش 
  آموزشي

شوراي نظارت، 
ارزيابي و 
گسترش 
  آموزشي

بررسي و پيگيري تقاضاهاي ايجاد مراكز آموزش فني و 
حرفه اي از سوي مقامات استاني و وزارت متبوع و 

پاسخگويي به آنها
برگزاري جلسات و بررسي گزارشات عملكردي و 
 تحليلي و مذاكره و مكاتبه با استانها در اين رابطه

تهيه مدل رعايت عدالت آموزشي در برنامه ريزي 
آموزشي سازمان براي اعمال در تصميمات شورا

12 

انعقاد تفاهم نامه هاي 
همكاري با در نظر گرفتن 

اولويت هاي سازمان و 
فناوريهاي مندرج در نقشه 

انعقاد تفاهم نامه 
سه جانبه با 

كميسارياي عالي 
سازمان ملل 

با كميسارياي عالي سازمان ملل  نيازسنجي و رايزني 
براي انعقاد تفاهم نامه سال  متحد در امور پناهندگان

2015
براي  اجرا شده نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي



جامع علمي كشور (قرارداد 
همكاري با كميسارياي عالي 

 پناهندگان سازمان ملل)

متحد در امور 
 پناهندگان

پناهندگان

سه تفاهم نامه 
جانبه با انجمن 
پناهندگان نروژ 
(شريك جديد)

با انجمن پناهندگان نروژ (شريك  نيازسنجي و رايزني
2015براي انعقاد تفاهم نامه سال  جديد)

برگزاري جلسات سه جانبه بصورت مستمر براي جلب 
نظر انجمن مذكور براي عقد قرارداد

تفاهم نامه سه 
جانبه با انجمن 

پناهندگان 
 دانمارك

با انجمن پناهندگان دانمارك  نيازسنجي و رايزني 
2015براي انعقاد تفاهم نامه سال 

نظارت بر اجراي دوره هاي آموزشي براي پناهندگان

برگزاري جلسات سه جانبه بصورت ماهيانه

13 

تدوين كتب،مقاالت و احصاء 
طرح هاي پژوهشي و 

تحقيقاتي مرتبط با بهبود 
 آموزشيفرآيند 

و  تهيه مقاله
 طرح پژوهشي

عنوان مقاله و شركت در اولين همايش  4تدوين 
الف)  4( فرآيند استاندارد آموزش  و آموزش استاندارد

 درفرهنگستان علوم
تدوين پيش نويس طرح صالحيت هاي مربيان آموزش  

فني و حرفه اي كشور



تدوين پيش نويس طرح ايجاد مركز سنجش مربيان 
آموزش هاي فني و حرفه اي 

14 

انعقاد تفاهم نامه هاي 
همكاري با در نظر گرفتن 

اولويت هاي سازمان و 
فناوريهاي مندرج در نقشه 

جامع علمي كشور (قرارداد 
همكاري با بهينه سازي مصرف 

 سوخت)

يس تهيه پيش نو
تفاهم نامه 

همكاري هاي 
  جديد 

 

 با نامه تفاهم و موزشيآ دادهاي قرار اتمام به باتوجه
طبق  و جلسات سوخت مصرف سازي بهينه شركت
 مجددا شركت همكاري با و شده انجام هاي پيگيري
 برنامه و طرح دفتر همكاري با نويسي استاندارد جلسات
 بسته جديد قراردادهاي آن طبق كه شد انجام درسي
 وري بهره سازمان نامه تفاهم مورد در همچنين شود

 و شد گذاشته كارشناسي جلسات نيز انرژي
 آموزشي قرارداد بصورت تا شد تدوين استانداردهايي

 داشته باشد. اجراييقابليتصنوفبا

15 

برگزاري گردهمائي هاي 
فني و تخصصي به منظور 

هاي پيگيري تحقق برنامه 
 دفتر

___ 

 يشورا جلسات يبرگزار به مربوط اقدامات هيكلانجام 
 در سازمان يآموزش گسترش و يابيارز نظارت يمركز
كردستان يها استان و تهران

برگزاري چهار گردهمايي استاني براي ادامه فعاليت 
 ارزيابي بيروني مراكز دولتي



 17تدوين آئين نامه ماده  16
 پنجم توسعهقانون برنامه 

 1اجراي تبصره 
قانون  17ماده 

برنامه پنج ساله 
پنجم توسعه 

 كشور

 اعالم و مكاتبات گزارش ارائه و متبوع وزارت با مكاتبه
 رياست فناوري و علمي معاونت به سازمان آمادگي
جمهوري

تالش براي جمع آوري و تحليل اطالعات درآمدي به 
تفكيك استان، مركز ، كارگاه و رشته

شناسايي و شبكه سازي  17
 كارشناسان و مربيان خبره

شناسايي 
كارشناسان و 
 مربيان خبره

 اصالح منظور به يدانيم يها تيمامور در يينها يبررس
 خصوص در  كشور سراسر در  خبره انيمرب اطالعات

 يهاحطر در نظر صاحب انيمرب  از شتريب يبردار بهره
  ) RFID( لي آت و  دفتر در اجرا حال در

 علمي اطالعات يگذار اشتراك منظور به يزير برنامه
سازماندهي ايشان بهبود و ييتوانا ارتقا منظور به انيمرب

18 

مشاركت در طراحي نظام 
ثبت و حمايت از اختراعات و 

نوآوري هاي مربيان و 
 كارشناسان سازمان

حمايت از 
دستاوردهاي 
مخترعين و 

نوآوران سازمان

 جناب يهمكار با سازمان نخبگان و نيمخترع ءاحصا
 تعدد ليدل به يول رفتيپذ انجام ذوالقدر يآقا

اقدام  امكان فعال تيفعال نيا كننده يريگيپ يواحدها
باشد ينم مقدور و موازي مرتبط

برنامه ريزي و نظارت  19
 الكترونيكي

آسيب شناسي 
 سامانه پورتال

نظارت برانجام ضوابط و قوانين حاكم بر اجراي 
دوره هاي آموزشي از طريق پرتال جامع سازمان



پيگيري جهت بارگذاري نقشه هاي مراكز آموزشي در 
پورتال آموزشي سازمان

پيگيري از سازمان ثبت احوال كشور بابت هماهنگي 
هر دو سازمان براي برقراري لينك مشترك جهت تاييد 

كد ملي كارآموزان
( مربي،  اطالعات سامانه هاپيگيري جهت به روز رساني 

و نظارت برصحت، دقت و جامعيت  اماكن، تجهيزات)
اطالعات ورودي

بررسي دوره هاي آموزشي مربوط به مناطق
، شخصي بخش چهار در مناطق مربيان اطالعات بررسي 

بازآموزي و شغلي، تحصيلي
تهيه دفترچه هاي دوره هاي آموزشي سه ماهه چهارم 

93سال 
تقويم آزمون  پيگيري از دفتر آزمون جهت بار گذاري

سال آينده براي تعريف دوره ها



طراحي و استقرار بانك  20
 اطالعات تجهيزات

كاربست سامانه 
الكترونيكي 
مديريت 
تجهيزات 
 آموزشي

پيگيري اجراي فاز دوم ورود اطالعات تجهيزات 
استان كشور و  31حرفه پرمخاطب در  78كارگاهي در 

كنترل ميزان ورود اطالعات تجهيزات در سامانه 
مديريت الكترونيكي تجهيزات آموزشي.

حرفه آموزشي  40تهيه ليست تجهيزات و مشخصات فني 
با استفاده از مربيان خبره چند استان و بارگذاري در 

سامانه تجهيزات آموزشي، همچنين وزن گذاري 
تجهيزات.تجهيزات تعدادي از حرفه ها در سامانه 

برنامه ريزي و ماموريت به استانها و بازديد ميداني از 
كارگاههايي كه تجهيزات را به سامانه مديريت 

الكترونيكي تجهيزات وارد كرده اند و بازخورد بررسي 
بعمل آمده به استانهاي يادشده

سامانه مديريت الكترونيكي  پيگيري ارتباط هوشمند
 گزارش برخط تجهيزات به دوره هاي آموزشي و
درصد تكميل تجهيزات كارگاهها



21 
كاربست نتايج رهگيري 

اشتغال در برنامه ريزي بهينه 
 آموزشي

رهگيري اشتغال 
 و كارآفريني

92بررسي مستندات رهگيري اشتغال استانها در سال 
بررسي و پيشنهاد لحاظ كردن  شاخص نتايج رهگيري 

در مدل توسعه آموزشي استانها و شهرستانها 

ارتقاء وضعيت ايمني و  22
 بهداشت مراكز آموزشي

بهبود ايمني 
 محيط آموزش

ارائه گزارش به رياست سازمان و پيشنهاد امضاي مجدد 
تفاهم نامه جديد

بهداشت وزارت كار مكاتبه با  مركز تحقيقات ايمني و 
جهت برگزاري جلسه و تنظيم مجدد تفاهمنامه

23 
(ارتقاء  مديريت امور مربيان

گروه،تغييررشته،انتقال،جدول 
 حقوقي و...)

مديريت امور 
 مربيان

نظارت برانجام ضوابط و قوانين حاكم بر جذب مربيان 
جديد (بررسي شرايط و ضوابط متقاضيان جذب مربي  

اداري و پشتيباني)و اعالم به حوزه 
نظارت برانجام ضوابط و قوانين حاكم بر تغيير پست 

مربيان (بررسي شرايط و ضوابط متقاضيان تغيير پست از 
مربي به كارشناسي و اعالم به حوزه اداري و پشتيباني)

تنظيم و همكاري با حوزه تشكيالت در تصويب رتبه 
از معاونت راهبردي بندي مربيان درچهارسطح شغلي
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انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري 
با در نظر گرفتن اولويت هاي 
سازمان و فناوريهاي مندرج در 
نقشه جامع علمي كشور (بهبود 

 وضعيت آموزش در پادگان)

بهبود وضعيت 
آموزش در 
 پادگان

مذاكره با مناطق در خصوص آموزش در پادگان ها و 
بررسي و پاسخگويي به مشكالت مربوط به آموزش 

پادگان ها 

توسعه ظرفيت درآمد زايي  25
 75تبصره 

آسيب شناسي 
توسعه ظرفيت 
درآمد زايي 

 75تبصره 

آسيب شناسي و شاخص هاي ارتقاء عملكرد در تبصره 
و جهت اظهار نظر به كليه دفاتر ارسال شده  ءاحصا  75

است

26 
تدوين آيين نامه قانون الزام 
فراگيري آموزش هاي فني و 

 حرفه اي

تشكيل جلسات 
كميته تخصصي 

آيين نامه قانون الزام فراگيري  سينو شيپبررسي 
 تهيكم توسط شده هيتهآموزش هاي فني و حرفه اي 

 آموزش محترم معاونت دفتر در جلسه دو يط مربوطه
 .ديگرد واقع ليتحل و هيتجز مورد

27 
ساماندهي برنامه هاي 

آموزشي ادارات كل آموزش 
 فني و حرفه اي استان ها

تهيه برنامه و 
تعهدات 

آموزشي استانها

تهيه مدل رعايت عدالت آموزشي در برنامه ريزي 
تعهدات آموزشي سازمان

برنامه هاي كيفي  پاسخگويي به استانها درخصوص
سازي آموزش
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بازنگري در شاخص هاي 
ارزيابي و ارزشيابي دفاتر، 

 مديران و كارشناسان

تهيه پرسشنامه 
ارزيابي عملكرد

تدوين پرسشنامه ارزيابي از فعاليت هاي دفاتر مختلف 
سازماني( زيرمجموعه معاونت آموزش) متناسب با نوع 

و در  ستاد انجامر دو سطح اداره كل و وظايف محوله د
اري شدسازمان بارگذ تالپور

انعكاس اخبار موثر اطالع رساني مطلوب و 29
 اقدامات دفتر

 در انعكاس براي دفتر موثر اقدامات و خبرها اعالم
عمومي روابط و آموزش معاونتدفتربهسازمانسايت

نوسازي و بهسازي مراكز  30
 آموزشي سازمان

تهيه پروپوزال 
نوسازي و براي 

 بهسازي مراكز

بازنگري در  پروپوزال نوسازي و بهسازي مراكز 
آموزشي سازمان و درج در كاربرگ هاي اقتصاد 

مقاومتي

31 

تدوين برنامه عملياتي در 
اجرائي  -راستاي بسته سياستي

توسعه اشتغال پايدار دبيرخانه 
 شوراي عالي اشتغال

تهيه برنامه 
 عملياتي

توانمند سازي نيروهاي بومي تهيه برنامه عملياتي 
استانهاي نفت خيز كشور بمنظور فراهم نمودن بستر 
اشتغال جوانان اين مناطق از طريق اجراي قرارداد 

مهارت  -همكاري سازمان با شركت ملي نفت ايران
آموزي به پناهندگان براي بازگشت پايدار به 
كشورهاي افغانستان و عراق در چارچوب توافقنامه 



نبه با كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در هاي سه جا
 امور پناهندگان و انجمن پناهندگان دانمارك.

32 

تهيه گزارش تحليلي از 
  برگزاري نشست هاي 

  منطقه اي استانها
 ( مناطق شش گانه)

تنظيم 
صورتجلسات و 
پيگيري مصوبات

تهيه كليه صورتجلسات جلسات برگزارشده و ارسال 
مركزي نظارت ارزيابي و گسترش براي اعضاي شوراي 

آموزش و ادارات كل استان ها همچنين مديران كل 
محترم ستادي

33 
تحليل و بررسي قوانين و 
آيين نامه مرتبط با حوزه 

 فعاليت

تحليل و بررسي 
قوانين و آيين 
نامه مرتبط با 
 حوزه فعاليت 

94ارائه پيشنهادات در خصوص اليحه بودجه  سال 
1394قوانين در اليحه بودجه سال تطبيق با

ارائه داليل توجيهي در پيشنهادات اليحه بودجه سال 
در فرم هاي مربوط به مجلس شوراي اسالمي94

 -تكميل كاربرگ هاي برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي
شوراي اقتصاد

شركت در جلسات طرح اشتغال مجدد مقرري بگيران 
پيشنهادات طرحبيمه بيكاري و تدوين 

تدوين پيش نويس اليحه اصالح قانون بيمه بيكاري و 
توانمند سازي جويندگان كار در جلسات



 

شركت در همايش بيمه بيكاري در استان خوزستان 
شهرستان آبادان با حضور رياست محترم سازمان

بررسي و اظهار نظر در مباحثي در حوزه سياستگذاري 
اجتماعي

بررسي تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست هاي 
) و 9و  8و  7و  5قانون اساسي ( بندهاي  44كلي اصل 

قانون 42ماده 
تهيه گزارش عملكرد بيمه بيكاري مقرري بگيران استانها 

 93و  92و  91در سالهاي 
ارائه پيشنهادات و اظهار نظر در خصوص منشور اخالقي 

حقوقي كارآموزو وظايف و منشور 

34 

تهيه گزارش هاي تحليلي 
راهبردي سه ماهه ازاقدامات 

انجام شده و مشكالت 
(هرسه ماه يك  سيستمي

 مورد)

تهيه گزارش  
هاي تحليلي 

راهبردي شش  
 و نه ماهه

- دفترتهيه گزارشات تعهد و عملكرد شش و نه ماهه 
اعزام به مناطق در خصوص اجراي طرح اعتبار سنجي 

گزارشات مربوطه جهت انعكاس مسائل موجودو تهيه 


