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هاي اخير نشان داده است كه سرمايه انساني ظهور اقتصاد دانش محور دركشورهاي صنعتي در دهه
اي وري نيروي كار، پديدهافزايش بهره. ها ايفاء نموده استفيق اين كشورنقش محوري در تو

كه آنها وظيفه  تر است چرابسيار پررنگ آموزشاين ميان نقش  در. در سطح جهان است ناپذيرانكار
هاي الزم را نيز برعهده دارند تا ها و مشاورهكسب مهارت ،شارايه خدمات آموزشي، مديريت دان

اي به دليل هاي فني و حرفهموزشآ .بتوانند شانس بيشتري را براي رشد و موفقيت پايدار فراهم كنند
تشكيل سرمايه انساني از طريق تربيت نيروهاي ماهر و هاي نظري و عملي در ام نمودن آموزشتو

تمام تالش خود  ا هآموزشگونه اين. نمايدنقش مهمي را ايفا مي ،كارگر دانش مدار مورد نياز بازار كار
كارآمد را تربيت و در چرخه سازندگي كشور وارد  روز و فناوريرد تا افرادي آگاه به گيرا به كار مي

هاي كلي اشتغال ابالغي از سوي مقام اي كشور با توجه به سياستزش فني و حرفهسازمان آمو. نمايد
كار و رفاه  ،منشوركاري وزارت تعاون ،قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،معظم رهبري

فناوري نموده است تا اجتماعي و ساير اسناد باالدستي كشور اقدام به تدوين سند راهبردي مهارت و 
فرايند توسعه كه خود . هاي سازمان در راستاي اين سند باشدو فعاليت ي توسعههاكليه فرايند

هاي الزم و از آن جمله سنجش دقيق روند مي است مستلزم فراهم نمودن زمينهفرايندي پويا و دائ
 ،مورد بحثها و اطالعات مرتبط با قلمرو هاي پيموده شده از طريق گرد آوري دادهو فرايند هافعاليت

ريزي و سياستگذاري و بطور كلي برنامه سازيپايش و ارزيابي كليه اقدامات از اولين مراحل تصميم
در چنين فضايي تحليل و ارزيابي . باشدمشاركتي تا رديابي مراحل اجرايي و حتي بعد از اجرا مي

با در اين راستا . گرددپذير ميند موضوع، امكان مها روابط به هم پيوسته و نظامعملكرد اجزاء و حلقه
به  1390سالنامه آماري سال كليه مربيان، كارمندان و مديران ستادي سازمان همكاري صميمانه 

از پرتال  10/12/1390گيري در تاريخ امور آموزشي با گزارش همراه تجزيه و تحليل مربوط به
اميد است كه در سايه تالش و . شودريزان ميسازمان گردآوري شده و تقديم كليه مديران و برنامه

   .پيگيري همه اين عزيزان شاهد رشد و شكوفايي استعدادهاي عظيم نيروي انساني باشيم
  
  حوزه معاونت آموزشي سازمان
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۱٥ 
 ۱۵ 

  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

ي درسي سازمانها برنامهمعرفي دفتر طرح و   

  مقدمه 

اي وسيع  در گسترهاي  حرفهي فني و ها است كه به آموزش ميعل ،كشور تنها سازمان تخصصياي  حرفهسازمان آموزش فني و 
و   مياز ابتدايي تا باالترين مراتب عل ؛تحصيالت ؛جنسيت ،سال ۱۵ – ۶۵نيروي كار  ؛ اين گستره از زاويه سن .اهتمام دارد

ي تخصصي  در يك حوزهاز اشتغال فردي تا صنعت بزرگ و از درون يك كارگاه كوچك  ،از روستا تا شهر ؛جغرافيايي ،دانشگاهي
   .شود مياي وسيع از دانش و فناوري را شامل  تا درون دانشگاه در مجموعه

اهميت  ةر داده است كه از درجيي قراها را در زمره سازمانكشور اي  حرفهسازمان آموزش فني و  ها، وسعت اين فعاليت
ي درسي به عنوان تنها ها در سازمان مذكور دفتر طرح و برنامه .باشد ميبااليي برخوردارند و سازماني فراراهبردي در اين حوزه 

ي تخصصي سازمان ها موريتأي تدوين استانداردهاي شغل و آموزش قرار گرفته است كه بسياري از م دفتر تخصصي در زمينه
   .نمايداي  حرفهي درسي پشتيباني تخصصي و حمايت  الذكر را بايد از نگاه برنامه وسعت فوقدر 

  

  وظايف اصلي 

  ها، بين صنعتي ،در سطوح صنعت بزرگ(ي مشاغل كشور  در همه )شغل و آموزش(اي  حرفهتدوين استانداردهاي 
   ؛)ي خاصها بنگاه

  ؛ي دنياي كارها تغييرات فناوري و پيچيدگياز نگاه اي  حرفهبازنگري تناوبي استانداردهاي   
 ؛ي مختلف يادگيريها تدوين استانداردهاي ارائه آموزش حسب محيط  
 ؛)لفظ عام(در آن صنعت اي  حرفهي ها تدوين استانداردهاي ارزشيابي براي هر يك از مشاغل متناسب با صالحيت   
 ؛اي ي حرفهها نظارت بر اجراي استانداردها از زاويه صالحيت  
  ؛به بخش خصوصياز طريق برون سپاري اي  حرفهسازماندهي منابع آموزشي متناسب با استانداردهاي 

  ؛ايران و تصويب آن در مراجع ذيصالح و جاري كردن آن در محتوااي  حرفهتدوين نظام نامه صالحيت   
 ؛اي حرفهبراي مشاركت بيشتر جامعه در آموزش به عنوان يك نياز جدي اقتصادي و اي  حرفهي فني و ها اشاعه آموزش   
 ؛اي ي تدوين استانداردهاي حرفهها المللي براي شركت در فعاليت ملي و بين ،تخصصي اي، حرفهي ها سازماندهي انجمن  
 نفعان امعه و ذيي مشروط و غير مشروط جها روز آوري حسب عكس العمل هپايش مداوم استانداردها براي ب.   

  

  ۱۳۹۰ماهه سال  ۹ي درسي طيها ي دفتر طرح و برنامهها اهم عناوين فعاليت

  .۱۳۸۹ مرتبط با تعهدات آموزشي در سالفعاليت استانداردنويسي  .۱

ي الزم جهت تدوين استانداردهاي ها آموزش مستمر كارشناسان استاني به صورت حضوري يا تلفني و ارائه راهنمايي .۲
   .واگذار شده

  .همكاري در تهيه سند توسعه راهبردي سازمان .۳
   .ها ي تخصصي در دفتر و بررسي استانداردهاي ارسالي از استانها تشكيل كميسيون .۴
  .عنوان استاندارد ۱۱۶۴تدوين و بازنگري  .۵
  .جناب آقاي دكتر پرند ،با نظارت رياست محترم سازمان» دوركاري«تهيه و تدوين و چاپ كتاب همكاري در  .۶
   .مستمر دريافت مجوز چاپ سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيگيري .۷



 
 
 

 ۱۶ 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

    .» (CBT)نظام آموزش بر اساس شايستگي «تهيه و تدوين كتاب  .۸
  .»شماره ۳مجله كاريار در «تهيه   .۹

  .ي تكميلي بين سطوح تحصيليها تهيه فرمت پيشنهادي آموزش .۱۰
   .شاگردي نوين ـنامه اجرايي آموزش به روش استاد  همكاري در تهيه شيوه .۱۱
   .كشوراي  حرفهريزي درسي سازمان آموزش فني و  تشكيل شوراي برنامه .۱۲
سازي مصرف  شركت بهينه، )ايساكو(ي ايران خودرو ها صنعت و كشاورزي از جمله شركت ،ي خدماتها تعامل با بخش .۱۳

  .ها آنفرش ايران و تدوين استانداردهاي مورد نياز  ميشركت سها ،شركت ملي گاز ايران ،سوخت
   .شركت در جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش و ارائه نقطه نظرات درخصوص استانداردهاي مجموعه هشتم .۱۴
   .صنعت و كشاورزي ،ي خدماتها ريزي درسي دفتر در بخش ي برنامهها تشكيل مستمر جلسات تخصصي گروه .۱۵
   .از شوراي انتشارات سازمان ي برنامه ريزي درسي ارجاعيها بررسي تخصصي كتب درسي و كمك درسي در گروه .۱۶
ي آموزشي سازمان و ورود اطالعات و تهيه فهرست جامع استانداردهاي ها همكاري در تهيه دفترچه ثبت نام دوره .۱۷

   .آموزشي مندرج در پورتال
   .براي پيگيري امور مربوطه ها تعيين كارشناسان معين استان .۱۸
   .)اتوماسيون اداري( پاسخگويي به مكاتبات اداري در سيستم چارگون .۱۹
   .تهيه برنامه آموزشي مربيان كشور افغانستان .۲۰
  . مكاتبات و جلسات مكرر با وزارت بهداشت جهت تعيين تكليف استانداردهاي مربوط به حرف پزشكي .۲۱
   .ي مركزي و قمها نامه مربوط به آن در استان شركت در جلسات چگونگي تهيه و تدوين كتب آموزشي و تهيه نظام .۲۲
   .۲۳/۱۲/۸۸س مورخ /د/۴۰۶۱نامه شماره  ي صنايع دستي با استانداردهاي سازمان طبق تفاهمها جدول تطابق رشتهتهيه  .۲۳
و ارسال به معاون  ها نويسي و تهيه برنامه آموزشي استان تهيه بانك اطالعاتي كارشناسان مناطق در زمينه بروشور .۲۴

   .محترم آموزش جهت بررسي و دستور اجرا
   .اي حرفهي فني و ها بروشور با مباحث آموزشتهيه و تدوين  .۲۵
در  ها قرارداد تهيه و تدوين استانداردهاي شغل و آموزش و شايستگي مربوط به تعهدات استان ۶۸پيگيري امور  .۲۶

   .۱۳۹۰و  ۱۳۸۹ي ها سال
   .ي آموزشي كاركنان دفتر و ارائه به مديريت امور اداري و منابع انسانيها تهيه و تدوين پودمان .۲۷
صنايع چوب و خدمات  ،سيساتأت ،مخابرات ،ي فناوري اطالعاتها رشته (Pathway)ه و تدوين نقشه راه تهي .۲۸

   .ي استانداردهاي شايستگي مرتبط با نظام ملي مهارت و فناوريراز سآموزشي 
   .و اساليد مربوطه جهت ارائه به رياست محترم سازماناي  حرفهتهيه مقدمات مدل صالحيت  .۲۹
  .در محل دفتر) عنوان ۱۰۵۸(شده  اندازي بانك استانداردهاي آموزشي شغل و شايستگي تدوين راهتهيه و  ،طراحي .۳۰
   .و تخصصي آنان  ميبرگزاري جلسات تخصصي آموزش به همكاران دفتر جهت ارتقاء سطوح عل .۳۱
   .موزشي درسي و ارائه به معاونت محترم آها دفتر طرح و برنامه ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ساله  ۲تهيه برنامه عملياتي  .۳۲
    .و تخصصي  ميي داخلي جهت ارتقاء سطوح علها و نمايشگاه ها جشنواره ها، سمينار ها، شركت كارشناسان دفتر در كنفرانس .۳۳
  .ها تهيه و تدوين فرمت پيشنهادي سطوح صالحيت .۳۴
  .عنوان استاندارد مشاغل خانگي و بارگذاري بر روي پورتال و سايت سازمان ۳۰تهيه و تدوين  .۳۵
   .فرآيندي استانداردهاي نيازمند به اصالح و تغيير اصالح مستمر .۳۶
  .»اي حرفهي فني و ها ناظر بر آموزشاي  حرفهاخالق «ليف كتاب أآغاز ت .۳۷
  ).نامه بر اساس تفاهم( مصرف انرژيتدوين استانداردهاي مرتبط با رشته بهينه سازي  .۳۸
 .استانداردهاي مورد نيازي اجتماعي و تهيه و تدوين ها همكاري با قوه قضائيه درخصوص كاهش آسيب .۳۹
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  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

  .۱۳۸۹آغاز به فعاليت استانداردنويسي سال  .۱
با قبول  ۸۹اين دفتر در سال  .باشد ميي درسي ها ترين وظايف دفتر طرح و برنامه ترين و اصلي استانداردنويسي يكي از مهم

عنوان شغل و شايستگي در فرمت جديد با رويكرد شايستگي محور با همكاري ستاد و ادارات  ۱۰۵۸تعهد تدوين و يا بازنگري 
ابتدا كتاب راهنماي تدوين استاندارد تهيه و  ،درخصوص دستيابي به اين هدف .كل توانست گام بزرگي را در اين راستا بردارد

اي جهت آموزش كارشناسان ادارات كل و ستاد در مركز تربيت مربي كرج برگزار  و پس از آن كارگاه آموزشي دو روزهتدوين 
گري عناوين پيشنهادي و مورد نياز مناطق  طي نيازسنجي و آمايش سرزمين و همچنين غربال ها موازي با اين فعاليت .گرديد

ضمن تقسيم وظايف و واگذاري عناوين به ادارات كل به عنوان  .راج گرديدعنوان شغل و شايستگي استخ ۱۰۵۸بررسي و تعداد 
ي تخصصي بررسي و ها استانداردهاي واصله توسط كارگروه ،نويس و تحويل به ستاد تعهد تدوين استاندارد پس از تدوين پيش

   .برداري بر روي سايت و پورتال سازمان بارگذاري گرديد يد جهت بهرهأيضمن اصالح و ت

  

 
 
  
 



 
 
 

 ۱۸ 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

ي الزم جهـت تـدوين   هـا  آموزش مستمر كارشناسان استاني به صورت حضوري يا تلفنـي و ارائـه راهنمـايي    .۲
   .استانداردهاي واگذار شده

كارشناسـان و نماينـدگان ادارات كـل كـه در      ،شده به منظور تدوين و بازنگري استانداردها و عناوين شغل و شايستگي استخراج
نـويس اسـتانداردهاي شـغل و     كارگاه آموزشي تدوين استاندارد با رويكرد شايستگي محـور حضـور داشـتند جهـت تهيـه پـيش      

سـتاد و   لذا كارشناسـان  ،آيد داشتند مياالتي كه ضمن كار پيش ؤشايستگي نياز به راهنمايي و هدايت مداوم و پاسخگويي به س
ي تخصصي و يا تلفني نسبت به راهنمـايي و  ها ي درسي با تالش وافر و همچنين همراهي و حضور در كارگروهها ولين گروهمسئ

شده  كنند تا در نهايت استانداردهاي تدوين مياالت كارشناسان و يا حتي تدوين كنندگان استانداردها اقدام نموده و ؤپاسخ به س
  .از مسير اصلي جلوگيري شود استانداردهاگران  انحراف تدوين نياز به حداقل اصالح داشته و يا از

   ۱۳۹۱و برنامه هاي  ۱۳۹۰ن در سال همكاري در تهيه سند توسعه راهبردي سازما .۳
ي اين دفتر ها و برنامه ها شده و راهبردها و سياست كميته سند راهبردي سازمان تشكيل ،به منظور پيشبرد اهداف كالن سازمان

  .اي توسط سازمان به چاپ رسيد در قالب كتابچه

  .ها ي تخصصي در دفتر و بررسي استانداردهاي ارسالي از استانها تشكيل كميسيون .۴
درسي با شناسايي  يها مسئولين گروه ها، شده توسط ادارات كل و استان پس از تحويل و ارسال بسته استانداردهاي تدوين

مربوطه نسبت به تشكيل كارگروه بررسي و بازنگري استانداردها اقدام متخصصين و كارشناسان مربوطه در زمينه استاندارد 
مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت و پس از دريافت و  ،نموده و سپس بسته استانداردهاي واصله از نظر محتوايي و فرمت تدوين

شده جهت اصالح به  استانداردهاي بررسي ،ح استانداردطبندي نظرات و پيشنهادات به منظور اصالح و ارتقاء س جمع
ي مربوطه شد و پس از بررسي ها گرها مجدداً استانداردها تحويل گروه كننده عودت گرديد و پس از اصالح توسط تدوين تدوين

   .برداري بارگذاري گرديد بر روي سايت سازمان جهت بهره ،شده توسط گروه متخصص استانداردهاي تائيد ،و اصالح نهايي

   .عنوان استاندارد ۱۱۶۴ تعداد و بازنگري دوينت .۵
از ابتداي سال جاري تعداد  ،در راستاي واگذاري موضوع تدوين و بازنگري استانداردهاي آموزش شغل و شايستگي به ادارات كل

انجـام اصـالحات نهـايي و     ي تخصصي مستقر در دفتر تدوين يا بازنگري شـد وپـس از  ها عنوان توسط ادارات كل و گروه ۱۱۶۴
عنوان در  ۵۶۴ ،عنوان در حوزه خدمات ۲۹۵، از اين تعداد .در سايت و پورتال سازمان بارگذاري شد ،تايپ توسط دبيرخانه دفتر

   .عنوان در حوزه كشاورزي بوده است ۳۰۵حوزه صنعت و 
 ۴۹تعـداد   ،از نـوع شايسـتگي  عنـوان   ۱۷۲د تعـدا  ،عنوان از نوع استاندارد شغل۹۱۸در ضمن بر اساس نوع استاندارد تعداد 

از نـوع اسـتاندارد   عنـوان   ۴از نوع استاندارد آموزش روستايي و تعداد عنوان ۲۱ تعداد  ،عنوان از نوع استاندارد آموزش در صنايع
  .باشد مي  ميموزش معلوالن ذهني و جسآ

 

  ۱۳۹۰در سال شده در سايت و پورتال سازمان  آمار استانداردهاي بارگذاري - ۱جدول 

 جمع هر حوزه معلولين ذهني و جسمي آموزش روستايي آموزش در صنايع شايستگي شغل گروه

 ۵۶۴ ۲ ۰ ۳۶ ۷۴ ۴۵۲ صنعت
 ۲۹۵ ۲ ۹ ۷ ۱۶ ۲۶۱ خدمات

 ۳۰۵ ۰ ۱۲ ۶ ۸۲ ۲۰۵ كشاورزي
 ۱۱۶۴ ۴ ۲۱ ۴۹ ۱۷۲ ۹۱۸ جمع
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  ۹۰صنعت، خدمات و كشاورزي در سال تال در حوزه ورآمار استانداردهاي موجود در پ -۱ شماره نمودار

  

  
۱۳۹۰شده در سايت و پورتال سازمان به تفكيك نوع استاندارد در سال آمار استانداردهاي بارگذاري  -۲ شماره نمودار  
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  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

 .با نظارت و همكاري رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر پرند›› دوركاري‹‹تهيه و تدوين و چاپ كتاب  .۶

رياست محترم سازمان جناب آقاي دكتر پرند و با عنايت به اهميت موضوع دوركاري كه مورد نظر وزير محتـرم  بر اساس دستور 
معاون محتـرم اداري   و همكاري مستقيم رياست محترم سازمان و آقاي حاجلوتعاون و رفاه اجتماعي است اين اثر با اشراف  ،كار

مـديركل دفتـر طـرح و    دكتـر خنيفـر   آقـاي  و هـاي آموزشـي    توسعه فنـاوري مديركل دفتر   ميو آقاي مهندس بهرا و پشتيباني
   .تهيه و تدوين گرديدي درسي ها برنامه

 
  .پيگيري مستمر دريافت مجوز چاپ سازمان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي .۷

لين بـا مسـؤ  ايـن دفتـر   متوقف شده بود با پيگيري و برگزاري جلسات متعدد  ۱۳۹۰لغايت  ۱۳۸۵از سال  كه مجوز نشر سازمان
محقـق   ۱۳۹۰اخذ مجوز انتشارات سـازمان در ارديبهشـت سـال     ۱۳۹۰و ادامه آن در سال  ۱۳۸۹محترم وزارت ارشاد در سال 

هاي قبلي سازمان اقدام گرديـد و بـا    دهي شابك شابك و سازمان ۹۰ي مستمر با خانه كتاب نسبت به اخذ ها گرديد و با پيگيري
   .صورت گرفت ات الزمنسبت به ثبت شناسنامه به نام سازمان اقدامحضور در كتابخانه ملي 

  

  .(CBT)نظام آموزش بر اساس شايستگي ‹‹تهيه و تدوين كتاب  .۸
تكميـل و بـه منظـور چـاپ در حـال طـي        ۹۰در سال  )عنوان هنوز نهايي نشده است(›› نظام آموزشي شايستگي محور‹‹كتاب 

مشـروح  ي آموزش شايستگي محـور و مفـاهيم آن را بـه صـورت     ها اين كتاب اصول اساسي سيستم .باشد ميخود بعدي مراحل 
   .گردد مينيوزلند را نيز شامل  ،بريتانيا ،ي واقعي از كشورهايي چون استرالياها دهد و نمونه ميمورد بررسي قرار 

  

  .شماره ۳تهيه مجله كاريار در  .۹
سـازمان   مـي هدف از نگارش اين مجله تبديل آن به ارگـان مطبوعـاتي عل   .تهيه شدمجله كاريار در سه شماره به شكل فصلنامه 

 ها نگاري استاني و ستادي انجام شد و مقرر شد تمام استان  براي تهيه اين سه شماره فصلنامه ابتدا نامه .نفعان بود براي همه ذي
 ،تهيـه مقالـه   چگـونگي مقاالت تهيه شـد و    ميلهمچنين يك فرمت و شكل براي نگارش ع .ارسال كنند  ميحداقل سه مقاله عل

   .ارسال شد ها ارجاعات و به طور كلي تهيه مقاله به شكل كامالً تخصصي تهيه و براي استان ،فهرست نويسي
تمـام مقـاالت   اسـتاديار و دانشـيار    ،مربـي  ،اسـتاد دانشـگاه   ۳گروهي سه نفره متشكل از  ،مقاالت ارسالي ميبراي بررسي عل

دادند تا در نهايت پس از بررسي نهايي مقاالتي كه نمره الزم را كسـب كردنـد مجـوز     مينمره  ها مطالعه كرده و به آنارسالي را 
   .چاپ بگيرند

ي هـا  مقاالتي در مـورد نقـش دفتـر طـرح و برنامـه     كه از جمله چاپ شد  ۱كه تحت عنوان كاريار  در شماره اول اين نشريه
  .در كشور چاپ شد فني و حرفه اي و غيرهنظام  ،درسي

ومباحث و فرانسه  نظام آموزش انگلستان،سازگار با محيط زيست يا سبز اي  حرفهي فني و ها در شماره دوم در مورد آموزش
  .چاپ شدنويسي و غيره مقاالتي  استاندارد

 در كانادااي  حرفههاي  نظام صالحيت ،كشورهاي عربي ،يونان ،در شماره سوم فصلنامه در مورد نظام آموزش آفريقاي جنوبي
  .آماده گرديدمقاالتي ...  و

ترويجـي خـود را بـه جامعـه دانشـگاهي نيـز       – ميفصلنامه كاريار در تدارك بود كه در مرحله بعدي به عنوان يك مجله عل
 ترويجي از وزارت علوم در شـكل و ماهيـت جديـدي بـه      مياخذ مجوز عل در صورتبه همين دليل در سري جديد  .معرفي كند

  .خواهد رسيدچاپ 
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  .ي تكميلي بين سطوح تحصيليها تهيه فرمت پيشنهادي آموزش .۱۰
ي هـا  ارتقاء و توانمندسازي سرمايه ،از برنامه پنجم توسعه و به منظور اصالح هرم تحصيلي نيروي كار ۲۱در راستاي اجراي ماده 

كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كار كشور با سطح اسـتاندارد جهـاني    ،ي مهارتها انساني و رسميت بخشيدن به گواهينامه
دسـتورالعمل   ،هيئـت محتـرم وزيـران    ۱/۸/۹۰آئين نامه نظام آموزش مهارت و فنـاوري مصـوب    ۱۶و  ۱۵و  ۵و به استناد مواد 

تهيه و جهت بررسـي   يي درسها دردفتر طرح و برنامه ۱۳۹۰ي آموزشي تكميلي بين سطوح تحصيلي در بهمن ماه سال ها دوره
ي تكميلـي بـين   هـا  ضمناً تدوين كتابچه نحوه تدوين و اجراي آموزش .ييد نهايي به حوزه معاونت آموزشي ارسال شده استأو ت

  .باشد ميسطوح تحصيلي آغاز شده و در حال انجام 
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  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

  

  .شاگردي نوين ـهمكاري در تهيه شيوه نامه اجرايي آموزش به روش استاد  .۱۱

نامه اجرايي به روش استاد شاگردي نوين تدوين  شيوه ،برگزاري جلسات متعدد در حضور نمايندگان اين دفتر در كارگروه مربوطهطي 
   .شده در اين دفتر گنجانده شد شرايط تدوين استانداردهاي خاص و استفاده از استانداردهاي تدوين ،نامه در اين شيوه .گرديد

  

   .كشوراي  حرفهريزي درسي سازمان آموزش فني و  تشكيل شوراي برنامه .۱۲
ي درسي با محوريت اين شورا در دفتر تشكيل گرديـد و  ها گيري تدوين برنامه ريزي درسي سازمان با هدف تصميم شوراي برنامه

   .ريزي درسي تحت اين شورا به فعاليت بپردازند ي برنامهها جلسه مقرر شد گروه دوپس از 

، شركت ملـي گـاز   )ايساكو(ي ايران خودرو ها صنعت و كشاورزي از جمله شركت ،خدماتي ها تعامل با بخش .۱۳
  .فرش ايران و تدوين استانداردهاي مورد نياز آنها  ميشركت سها ،ايران
كشور و مشاغل مرتبط با فـرش  اي  حرفهتهيه جدول تطبيقي استانداردهاي سازمان آموزش فني و  :فرش ايران  ميشركت سها

مين أدر سازمان تـ ) كددار(دار  بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه ،ي اجتماعي قاليبافانها اجراي بيمه دستباف جهت
   .سيداجتماعي كه به امضاء رياست سازمان جناب آقاي دكتر پرند ر

ش فنـي و  جهت توافق نامه همكاري في ما بين سازمان آمـوز  صنعت فرش دستبافجلسات بازنگري و تدوين استانداردهاي 
  ).درحال بارگذاري( ها مورد و تدوين بخش ايمني و بهداشت آن ۴در ) مركز ملي فرش ايران(كشور و وزارت بازرگاني اي  حرفه

اي كه دفتر بهسازي  با شركت ملي گاز ايران بسته شده بـود تـدوين اسـتاندارد بـه      نامه طبق تفاهم :شركت ملي گاز ايران
جلساتي با حضور كارشناسان اين دفتر و كارشناسان شركت ملي گاز ايران در محل شـركت مـذكور   عهده اين دفتر بود كه طي 
ي جوشـكاري و كنتـرل ابـزار دقيـق     هـا  دو استاندارد مورد تقاضاي آن شركت در گـروه ي درسي ها همچنين دفتر طرح و برنامه

   .تدوين گرديد
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اداره كل تهران و شـركت توزيـع نيـروي بـرق تهـران بـزرگ       اي كه بين  طبق تفاهم نامه :شركت توزيع نيروي برق تهران
تدوين استانداردهاي درخواستي شركت مذكور و دفتر طرح و برنامه به عهده گرفت كه با تشكيل جلسات متعدد  ،منعقد گرديد

   .عنوان استاندارد در گروه برق تدوين گرديد ۳ ،با حضور كارشناسان آن شركت
ي آموزشي در رابطه با استانداردنويسي در مركز آموزش ايسـاكو برگـزار   ها كالس ۱۳۹۰ان در تابست :ايران خودرو  شركت

   .گرديدنسخه استاندارد شايستگي در رشته اتومكانيك  ۸و منجر به تدوين و ارسال  شد
روي پورتـال سـازمان قـرار گرفتنـد و سـاير       هـا،  باشند و پس از تصحيح و رفع اشكاالت آن مياين استانداردها به شرح ذيل 

   .استانداردهاي ايساكو در فاز دوم به اين دفتر ارسال خواهند شد
  ترمز و فرمان محصوالت ايران خودرو  ،تعمير سيستم تعليق .۱
 EF۷تعمير موتور ملي .۲

 و ديفرانسيل پيكان آردي و خانواده روآ گيربكس  ،تعمير موتور .۳

 پارس و سمند  ،۴۰۵گيربكس و ديفرانسيل پژو  ،تعمير موتور .۴

  ۲۰۶گيربكس و ديفرانسيل پژو  ،تعمير موتور .۵

  )روآ ،۴۰۵ ،پارس(تعمير سيستم برق پژو  .۶

  )و سورن ال ايكس ،معمولي(تعمير سيستم برق خانواده سمند  .۷

 ي پژو و سمند ها تعمير سيستم كولر خودرو گروه .۸

 

   .هشتمهفتم و نظرات درخصوص استانداردهاي مجموعه  ورش و ارائه نقطهشركت در جلسات شوراي عالي آموزش و پر .۱۴
و معـاون    )آقـاي دكتـر خنيفـر    (جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش با دعوت از مدير كل اين دفتـر بـه عنـوان عضـو ثابـت     

در سـطوح عـالي وزارت   گيـري كـالن    و با هدف تصميم )فرح آبادي مهندس آقاي(ريزي درسي دفتر به عنوان عضو مدعو  برنامه
ي كـاردانش و تهيـه جـداول تطبيـق اسـتانداردها در      ها در اين جلسات موضوع اجراي آموزش .آموزش و پرورش تشكيل گرديد

   .ربط قرار گرفت دستور كار قرار گرفت و در نهايت جدول مزبور تصويب و در اختيار مراجع ذي
  

   .صنعت و كشاورزي ،ي خدماتها درسي دفتر در بخشريزي  ي برنامهها تشكيل مستمر جلسات تخصصي گروه.۱۵
اساس  بر شده و يا تدوين استانداردهاي شغل و شايستگي جديد و يا سفارش شده به منظور بررسي استانداردهاي موجود و تدوين

به شناسايي افراد ي برنامه درسي پس از بررسي عناوين و محتواي استاندارد به صورت اجمالي نسبت ها مسئولين گروه ،نامه تفاهم
 وي تخصصي اقدام ها متخصص و مجرب در زمينه مربوطه اقدام و پس از دعوت از نامبردگان نسبت به تشكيل جلسات و كارگروه
   .نمايند ميجلسات تخصصي به منظور بررسي محتواي استانداردها تشكيل و نسبت به ارائه نياز بازاركار و صنايع اقدام 

  
   .ريزي درسي ارجاعي از شوراي انتشارات سازمان ي برنامهها و كمك درسي در گروهبررسي تخصصي كتب درسي  .۱۶

كمـك درسـي و    كتابهـاي داراي بايسـت   ميبا توجه به اينكه بسته استانداردهاي آموزشي شغل و شايستگي با فرمت جديد 
داراي  افـراد و همچنـين  لذا برخي از اساتيد و متخصصين برحسب نياز نسـبت بـه تـدوين كتـب اقـدام نمـوده        ،دنتخصصي باش

اقدام نموده و به منظور انتشـار بـه شـوراي انتشـارات      محتواهاي آموزشينسبت به تدوين  نيز تخصص و تجربه در زمينه شغلي
نويس كتب دريافت شده را به مـديريت طـرح و    شوراي انتشارات طي هماهنگي به عمل آمده قبلي پيش .دهند ميسازمان ارائه 

مـورد بررسـي قـرار     ريـزي درسـي تخصصـي    ي برنامهها ي تخصصي تشكيل شده در گروهها و گروه دادهي درسي ارجاع ها برنامه
 كتابهـاي و يا قابليت استفاده بـه عنـوان   بوده آموزشي پيشنهادي متناسب با استانداردهاي  محتواهايگيرد تا در صورتي كه  مي

بـه شـوراي   در وهلـه  يـد  أيدر صـورت عـدم ت   آنهاجهت چاپ و يا استرداد سپس يد و أيت بازنگري و يا مورد ،باشند درسي كمك
  .وسپس عودت به مولف اقدام شودانتشارات 



 
 
 

 ۲۴ 
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اطالعـات و تهيـه فهرسـت جـامع     ي آموزشـي  سـازمان و ورود   هـا  نام دوره همكاري در تهيه دفترچه ثبت .۱۷
  .استانداردهاي آموزشي مندرج در پورتال

ريزي دفتـر و   ي آموزشي در دفتر معاونت محترم آموزش و با حضور كارشناس و معاون برنامهها نام دوره جلسات اوليه تهيه دفترچه ثبت
استانداردهاي شغل و آمـوزش و شـغل و حرفـه گنجانـده     ساير دفاتر تشكيل شد و در بخش مفاهيم و تعاريف دفترچه مطالب مرتبط با 

روزي انجـام داده و پـس از    تـالش شـبانه  سـازمان  پورتـال   درهمچنين كارشناسان اين دفتر در ورود اطالعـات اوليـه اسـتانداردها     .شد
   .ر پورتال انجام شدي آموزشي با موفقيت دها و دوره ها بخش ورود اطالعات اوليه رشته ،تصحيح عناوين و كدهاي استانداردها

 
   .براي پيگيري امور مربوطه ها تعيين كارشناسان معين استان .۱۸

و علي الخصوص پيگيري امور مربوط به تدوين و بازنگري اسـتانداردها بـه عنـوان تعهـد توسـط       ها با توجه به گستردگي فعاليت
ادارات كل و به منظور تسريع در انجام امور و جلوگيري از اتالف وقت و انحراف ادارات كل از مسير اصلي مديريت دفتر اقدام به 

   .ه نمودبراي پيگيري امور مربوط ها تعيين كارشناسان معين براي استان
با توجه به توانايي و قابليت كارشناسان هر كارشناس معين يك يا چند استان انتخاب گرديده و مسئول شـد تـا نسـبت بـه     

اي  بندي امور اقدام نمايد و بـه صـورت دوره   ها بر پايه برنامه زمان و كارهاي واگذار شده به ادارات كل و استان ها پيگيري فعاليت
   .ا به مديريت ارائه نمايدگزارش استان مربوطه ر

 
  .پاسخگويي با مكاتبات اداري در سيستم چارگون .۱۹

ي جاري و ارجاعي از طريـق سيسـتم چـارگون در سـطح سـازمان و ادارات كـل انجـام        ها با عنايت به اينكه كليه امور و فعاليت
لـذا ايـن مـديريت نيـز      ،باشد ميسيستم چارگون  ها گيرد و وسيله ارتباطي الكترونيكي بدون كاغذ در سطح سازمان و استان مي

بنابراين كليه مكاتبـات اداري و امـور    .كند ميكليه امور ارجاعي و اجرايي و مكاتبات خود را از طريق اين سيستم دريافت و ارائه 
  .مي شودارجاعي توسط ساير دفاتر و يا حوزه رياست سازمان و ادارات كل را از طريق اين سيستم پاسخگويي 

 
   .تهيه برنامه آموزشي مربيان كشور افغانستان  .۲۰

برنامه آموزشي همكاري با كشور افغانستان در زمينه تقويت مربيان آموزشي كشور مزبور تنظيم و به دفتر روابط  ۱۳۹۰در سال 
  .گرديدبين الملل ارسال 

 
و ساير  مكاتبات و جلسات مكرر با وزارت بهداشت جهت تعيين تكليف استانداردهاي مربوط به حرف پزشكي  .۲۱

   .سازمانها 
ي هـا  رشته ،نسخه پيچ داروخانه مانند پزشكي و نزديك به پزشكي ه هايمكاتبات با وزارت بهداشت در زمينه استانداردهاي حرف

بـا حضـور سـرگروه بهداشـت و ايمنـي در      متعـدد  جلسـات  طي كه ... .عينك ساز و ،تاتو و خالكوبي ،ماساژ درماني ،دندانپزشكي
مقـرر  از سايت سازمان حـذف گرديـد و    و توافقات بعمل آمده كليه موارد اختالفيوزارت بهداشت انجام گرفت و طبق مكاتبات 

   ؛سازمان از وزارت بهداشت استعالم گرددتوسط  قبل از استاندارد نويسي به پزشكي هاي مربوط شد در آينده رشته
   ؛تشكيل كارگروه بهداشت و ايمني در گروه ساختمان و عمران

 .تشكيل كارگروه بهداشت و ايمني و گروه فرش جهت تدوين بهداشت و ايمني در استانداردهاي گروه فرش و عمران

 
و  ي مركزي ها نامه مربوطه به آن در استان آموزشي و تهيه نظام كتابهايشركت در جلسات چگونگي تهيه و تدوين  .۲۲

  .قم
مرجع و آموزشي با مشاركت استان  محتواهاينامه تهيه و تدوين   ي درسي به منظور تهيه نظامها دفتر طرح و برنامهكارشناسان 

همكـاري   قمهاي مركزي و  جلسه در استان ۲اين طرح از دفاتر ستادي طي  همكارانمركزي به عنوان مسئول اين طرح و ساير 



 
 

۲٥ 
 ۲۵ 
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ي درسـي را در مـورد رونـد تـدوين     ها نماينده دفتر دكتر مسعود سوري بود كه نقطه نظرات دفتر طرح و برنامه .مستمر داشتند
اين بـود كـه بايـد تمـام مراحـل       محوريت نقطه نظرات دفتر بر .ه كردئارااي  حرفهو كتب كار فني و اي  حرفهكتب مرجع فني و 

پـس از حضـور دفـاتر منتخـب در      .ي درسي باشدها در دفتر طرح و برنامه.. .و  مينوشتاري عل ،ادبي ،ييد كتب از نظر دستوريأت
مرجـع و كتـب كـار در اسـتان      كتابهـاي نامه تـدوين    جلسه و مذاكره در اين مورد نظام ۳جلسات استان مركزي و قم و پس از 

به صورت مكتوب  و  مياز نظر نوشتاري و عل ها حتواي كتابكننده م ييدأنامه مقرر شده است كه ت در اين نظام. مركزي تهيه شد
   .مسئوليتي نخواهد داشت محتواهاييد أهاي درسي باشد در غير اين صورت دفتر در ت دفتر طرح و برنامه  مستند

س مورخ /د/۴۰۶۱نامه شماره  ي صنايع دستي با استانداردهاي سازمان طبق تفاهمها تهيه جدول تطابق رشته .۲۳
۲۳/۱۲/۸۸.   

صـنايع دسـتي و    ،س سازمان متبوع با معاونـت صـنايع دسـتي سـازمان ميـراث فرهنگـي      /د/۴۰۶۱نامه شماره  در راستاي اجراي تفاهم
 ۸۸دار مصـوب   بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه ،قاليبافان ،ي اجتماعيها بيمه ۱ماده  ۵گردشگري با هدف اجراي تبصره 

 ۱۸/۱۰/۸۹عنوان در مرحلـه اول در تـاريخ    ۹۱تعداد  ي صنايع دستيگانداردهاي آموزش شغل و شايستو فصل دوم مبني بر تدوين است
قابل ذكر است كارشـناس مسـئول پيگيـري تطـابق     . قرار گرفتتطبيق مورد  ۳/۷/۹۰ در تاريخعنوان  ۱۶۰و در مرحله دوم  تطبيق شد

  .صنايع دستي مورد تقدير و سپاس قرار گرفت نامه توسط سرپرست معاونت استانداردهاي مذكور در اجراي تفاهم

  

  هاي صنايع دستي با استانداردهاي سازمان تطابق رشته -۲ شماره جدول

 تعداد عنوان تعداد عنوان
 ۷ آبگينه ۱۶ صنايع نساجي

ي داري و غيرداريها بافته ي سنتي وابسته به صنايع دستيها پيشه ۱۱   ۵ 
معماري هنرهاي دستي وابسته به ۱۱ پوشاك سنتي  ۳ 

ي سنتيها چاپ  ۱۲ صنايع دستي فلزي ۳ 
سراميك و كاشي سنتي ،سفال  ۲۳ صنايع دستي چوبي و حصيري ۹ 

 ۳ صنايع دستي دريايي ۶ صنايع دستي چرمي
 ۱۳ صنايع دستي مستظرفه ۱۰ صنايع دستي سنگي

ي سنتيها رودوزي  ۲۸  
  

ها و ارسال بـه   نويسي و تهيه برنامه آموزشي استان تهيه بانك اطالعاتي كارشناسان مناطق در زمينه بروشور .۲۴
  .معاون محترم آموزش جهت بررسي و دستور اجرا

شده از مناطق و با عنايت به دسـتور رياسـت محتـرم     ارائه برنامه كارگاه آموزشي تهيه بروشور با حضور كارشناسان معرفيضمن 
ي مربوطه و اهداف سازماني اقدام ها و اطالعاتي در زمينه فعاليت  ميسازمان مقرر گرديد به منظور تهيه و تدوين بروشورهاي عل

كارگاه آموزشي تهيه و طراحي بروشور و تهيـه محتـوا بـا     ميقرار شد پيش از هر اقدا ،طي تهيه برنامه اجرايي بدين منظور .گردد
نرم افـزار مـورد نيـاز     ،ب كمك درسيكت ،لذا محتوا و منابع آموزشي كارگاه .حضور كارشناسان ستادي و ادارات كل اقدام گردد

همچنين برنامه اجرايي كارگاه تهيه و از ادارات كل درخواست شد نسـبت بـه معرفـي كارشناسـاني بـه عنـوان        .استخراج گرديد
 ،بنابراين بانك اطالعاتي كارشناسـان منـاطق   .و اطالعاتي اقدام نمايند  ميآن استان و مسئول تهيه و طراحي بروشور عل نماينده

ي الزم طي درخواستي به معاونت محترم آموزش جهـت بررسـي و دسـتور اجـرا     ا بندي اجراي كارگاه و برآورد هزينه برنامه زمان
  .ارائه گرديد
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    .اي حرفهي فني و ها تهيه و تدوين بروشور با مباحث آموزش .۲۵
بـه مباحـث كـالن و اصـلي      آن كـه در محتـواي  بروشـور در ايـن دفتـر تهيـه شـده اسـت        ۲۶تاكنون تعداد  ۱۳۸۹از آغاز سال

 در  ، آمـوزش ۵Sنظـام  اي  حرفـه اخالق  اي، حرفهموضوعاتي مثل نظام صالحيت . پرداخته شده استاي  حرفهي فني و ها آموزش
   .بود ها از جمله عناوين اين بروشور.. .و CBTي ها ويژگيو  CBT ،، آموزش در پادگانزندان

   :استمراحل تهيه بروشورها به شرح ذيل 

   .درخواست عناوين از كارشناسان .۱
  .عنوان به چند كارشناس ۳تا  ۲ارايه  .۲
   .آوري شده جمع وتايپ  .۳
   .بروشورها آرايي صفحه .۴
   .بروشورها واييبسته بندي نهايي و كنترل كيفي و محت .۵
  .و ادارت كل ها تايي از بروشورها براي استان ۲۶ چند بستهارسال  .۶

 



 
 

۲۷ 
 ۲۷ 
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 ها تدوين استانداردهاي شغل و آموزش و شايستگي مربوط به تعهدات استانقرارداد تهيه و  ۶۸پيگيري امور  .۲۶
  .۱۳۹۰و  ۱۳۸۹ي ها در سال

اي  حرفهي آموزشي سازمان و مشاركت ادارات كل آموزش فني و ها مشاركت بخش خصوصي در اجراي برنامهتعميق در راستاي 
ي متعـدد، ليسـت عنـاوين اسـتانداردهاي     هـا  پس از بررسي ،و شايستگيتدوين و بازنگري استانداردهاي اموزش شغل  ،در تهيه

هـاي   ييـد رسـيد و بـه اسـتان    أاسـتاندارد بـه ت   ۱۰۵۸رد بررسي قرار گرفت و در نهايـت  توسط كارشناسان اين دفتر مو ها استان
اقـدام بـه شناسـايي    لذا به منظور تدوين و يا بازنگري استانداردهاي مذكور ادارات كل در گام اول  ،گرديداعالم تدوين متقاضي 

سسات حقيقي و ؤي خدمات صنايع و كشاورزي نموده و در گام دوم اقدام به عقد قرارداد با مها نظر در حوزه افراد خبره و صاحب
ـ    .بر اساس قرارداد فرمت مورد تاييد معاونت پشتيبانب سـازمان اقـدام نمودنـد    حقوقي مين منـابع مـالي   أمسـئوليت پيگيـري ت

پرداخـت   بـه مـرور  ئيـد و  أت ،ي الزم كليـه قراردادهـا بررسـي   هـا  ر عهده اين دفتر بوده است كه با پيگيـري قراردادهاي مذكور ب
  .استانداردهاي نهايي شده و بارگذاري شده انجام شدالزحمه  حق

  
  .ي آموزشي كاركنان دفتر و ارائه به مديريت امور اداري و منابع انسانيها تهيه و تدوين پودمان .۲۷

سطوح صالحيت و دانش كاركنان دفتر و پيرو درخواسـت مـديريت امـور اداري و منـابع انسـاني مقـرر گرديـد        به منظور ارتقاء 
ايـن   .طراحـي و تـدوين گرديـد    ،ي درسـي هـا  ي آموزشي كه مورد نياز و در سطح كارشناسان مديريت طرح و برنامـه ها پودمان
 ،باشـد  مـي زش نظري و عملي و روش آموزش و آزمون ساعت آموزشي به تفكيك آمو ،ي آموزشيها كه شامل سرفصل ها پودمان

طراحـي تـدوين و سـپس بـه مـديريت امـور اداري و        آنهاروز رساني دانش و مهارت   مطابق با نياز كارشناسان دفتر به منظور به
  .گرديد ارسالمنابع انساني 

  
 خدمات ،مخابرات و تاسيسات صنايع چوب ،ي فناوري اطالعاتها رشته (Pathway)تهيه و تدوين نقشه راه  .۲۸

   .آموزشي و هتلداري از سري استانداردهاي شايستگي مرتبط با نظام ملي مهارت و فناوري
خـدمات   صـنايع چـوب،   ،سيسـات أمخـابرات و ت  ،ي فنـاوري اطالعـات  هـا  ي حرفهها (Pathway)مسيرهاي صالحيت حرفه اي

بـه صـورت    هـا  سطوح اوليـه آن  ۱۳۹۱در سال  مقرر شد تا تهيه گرديده و اي  حرفهدر قالب نظام صالحيت و هتلداري آموزشي 
شايستگي محور بوده و هـر يـك از چنـد گـرايش      ها صالحيت .شوندي آموزشي مرتبط تهيه و تدوين ها اسناد صالحيت و برنامه

ريج جايگزين سيستم شغل محـور  به تداي  حرفهقرار است اين سيستم صالحيت  .گردند ميو چند نقش شغلي تشكيل اي  حرفه
   .موجود گردد

  



 
 
 

 ۲۸ 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

  

   .و اساليد مربوطه جهت ارائه به رياست محترم سازماناي  حرفهتهيه مقدمات مدل صالحيت  .۲۹
در دفتر معاونت محتـرم آمـوزش و رياسـت محتـرم سـازمان تشـكيل شـد و        اي  حرفهجلسات اوليه تهيه مدل و نظام صالحيت 

كشورهاي اي  حرفهي فني و ها و مستدل و استفاده از مطالعات تطبيقي آموزش ميكردن مطالب علكارشناسان اين دفتر با آماده 

  .نويس اوليه نظام تدوين و هم اكنون در مراحل پاياني كار قرار دارد مختلف جهان در جلسات شركت كرده و پيش

  ) عنوان ۱۰۵۸(ه تهيه و راه اندازي بانك استانداردهاي آموزشي شغل و شايستگي تدوين شد ،طراحي .۳۰

اي  حرفـه به ادارات كـل آمـوزش فنـي و     ۱۳۸۹ ـ�  ۱۳۹۰در راستاي واگذاري تهيه و تدوين استاندارد شغل و شايستگي در سال 

لذا به منظـور   .تدوين و يا بازنگري شده است ،عنوان استاندارد تهيه ۷۶۰تاكنون تعداد بيش از  )عنوان استاندارد ۱۰۵۸موضوع (

ي درسي اقدام به ايجاد بانك يا مخـزن اسـتانداردها نمـوده    ها دفتر طرح و برنامه ،استاندارد و محتويات ضميمه آنثبت و آرشيو 

عـدد سـئوال مربـوط بـه آن     ) ۱۰۰-۲۰۰( تعـداد  ،متن استاندارد: متنوع و مختلف از  بسته هاي آموزشياين بانك حاوي  .است

ي هـا  باشد كه به تفكيك گروه ميچند كتاب به عنوان منابع كمك آموزشي  استاندارد و همچنين CD ،پروژه آموزشي ،استاندارد

  .مزبور نموده استريزي درسي در بانك  برنامه

   .و تخصصي آنان ميبرگزاري جلسات تخصصي آموزش به همكاران دفتر جهت ارتقاء سطوح عل .۳۱

مديريت و به جهت ارتقاء سـطوح   جانبيي ها و فعاليت  ميي علها در طول سال به منظور آموزش به همكاران درخصوص فعاليت

در اين جلسات پـس از معرفـي موضـوع مـورد بحـث       .گردد ميو تخصصي آنان جلسات تخصصي در دفتر مديريت برگزار   ميعل

لذا طـي   ،ي مختلف و ارائه نظرات مختلف توسط كارشناسان از روش بارش مغزي بهره بردهها نسبت به بررسي موضوع از ديدگاه

 حضـور كليـه كارشناسـان در ايـن     .يابـد  مـي و تخصصي كارشناسان ارتقاء   ميسطوح عل ،تراك گذاشتن نظرات و تجربياتبه اش

جلسات ضروري بوده و كليه همكاران در ارائه نظرات و يا در صورت دارا بودن تجربه و دانش در زمينه مربوطه نسـبت بـه ارائـه    

 .نمايند ميآموزش به ساير همكاران اقدام و مشاركت 



 
 

۲۹ 
 ۲۹ 

  ۱۳۹۰عملكرد آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در سال 

هاي درسي دفتر طرح و برنامه: فصل اول  

  

  .ي درسي و ارائه به معاونت محترم آموزشها دفتر طرح و برنامه ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ساله  ۲تهيه برنامه عملياتي  .۳۲

تـدوين   -۱سـازمان در پـنج عنـوان برنامـه شـامل       اجرائـي   -علمـي ي هـا  برنامه عملياتي دفتر در راستاي راهبردها و سياسـت 

 -۳ ،۱۳۹۱تدوين اسـتانداردهاي پيشـنهادي اولويـت دار بـراي سـال       -۲ ،۱۳۹۲استانداردهاي پيشنهادي اولويت دار براي سال 

تاليف كتاب و رهنامه تاليف در سـازمان فنـي و    -۵ ،كارگاه بروشور نويسي -۴ ،بين سطوحي تكميلي ها آموزشاستانداردنويسي 

نظارت كلينيكي بر نحـوه   -۸ ،كاريار ترويجي ميفصلنامه عل -۷ ،۱۳۹۱كارگاه استاندارد نويسي سال  -۶ ،ويژه انتشاراتاي  حرفه

تـاليف كتـاب    -۱۰ ،هاي مهـارت گـرا   تاليف كتاب رويكرد شايستگي محور به آموزش -۹ ،و اجراي استانداردها ها عملكرد استان

تـدوين   -CBT ،۱۳بررسـي مطالعـه شـيوه پيـاده سـازي       -۱۲ ،فرهنگ جامع مشـاغل  -۱۱ ،رويكرد شايستگي محور دراستراليا

تدوين واحدهاي شايستگي به  -۱۴ ،با پراكندگي مناسب رشته اي و اولويت گذاري ۲۰۰۰يستگي به تعداد تقريبي واحدهاي شا

  .با پراكندگي مناسب رشته و اولويت گذاري ۱۰۰۰تعداد تقريبي 

ي داخلـي جهـت ارتقـاء سـطوح     ها جشنواره و نمايشگاه ،سمينارها ها، شركت كارشناسان دفتر در كنفرانس .۳۳

   .تخصصيو   ميعل

وري و  ثرترين روش به منظور ارتقاء بهـره ؤترين و م و تخصصي منابع انساني هر ارگاني مهم  ميبا عنايت به اينكه ارتقاء سطوح عل
و   مـي ي درسي شركت نمـوده و ضـمن ارتقـاء سـطوح عل    ها ي داخلي در زمينه مربوط به گروهها و نمايشگاه ها اثربخشي فعاليت

روز رساني و ارتقاء سطح محتوايي استانداردها و آشنايي بـا كارشناسـان و    گيري از آخرين اطالعات در به تخصصي نسبت به بهره
  .نمايند ميگروه برنامه درسي مربوطه اقدام  افراد خبره

  

  .ها تهيه و تدوين فرمت پيشنهادي سطوح صالحيت .۳۴
ويرايش اول اين مجموعه در دو بخـش   .تدوين شده استي درسي ها در دفتر طرح و برنامه ۱۳۹۰اين مجموعه در آبان ماه سال 

 .بينـي شـده اسـت    پـيش  هـا  ي زيـر مجموعـه آن  هـا  و فهرست و مشخصـات شايسـتگي   ها جداول عناوين و مشخصات صالحيت
ي هـا  از گـروه  هـا  نده و هـر كـدام از آ  بندي شـ  خدمات و كشاورزي طبقه ،در سه شاخه صنعت  آن يها و شايستگي ها صالحيت

و در هـر   بندي شـده اسـت  ريزي فصل  ي برنامهها اين مجموعه به تعداد گروه .اند ريزي درسي فعلي اين دفتر تشكيل شده برنامه
زيـر  .. .و هـا  شايسـتگي  هـا،  صـالحيت  ،موزش كل هر رشته ترسيم و سپس به جزئيات هركدام از اين مسـيرها فصل ابتدا مسير آ

   .رشته به صورت آزمايشي قرار داده شده است ۷موزشي آاين مجموعه مسير در ويرايش اول  .شده استپرداخته  ها مجموعه آن

  .عنوان استاندارد مشاغل خانگي ۳۰تهيه و تدوين  .۳۵
نامـه   بـر اسـاس تفـاهم   كشور اي  حرفهسازمان آموزش فني و  ،دار در بين زنان خانهاي  حرفهي فني و ها به منظور توسعه آموزش

كار و رفاه اجتماعي و سازمان صنايع دستي موظف به تدوين اسـتانداردهاي مربـوط بـه مشـاغل خـانگي       ،فيمابين وزارت تعاون
كارشناسان دفتر اقـدام بـه تشـكيل جلسـات      ،بر اين اساس .ي درسي محول شدها گرديد و لذا اين وظيفه به دفتر طرح و برنامه

 ۱۱ ،عنـوان در حـوزه خـدمات    ۱۹عنوان اسـتاندارد شـامل    ۳۰متعدد به منظور تدوين استانداردهاي مزبور نمودند و در نهايت 
   .عنوان در حوزه كشاورزي تدوين و بر روي پورتال سازمان بارگذاري شد

  




