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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف

 گروه 64 و ها شاخص اساس بر كشور استان 31 در استاني مهارتي هاي قطب تشكيل1
  درسي ريزي برنامه شوراي مصوب درسي ريزي برنامه

  و مربيان ، اصناف ، ها اتحاديه همكاري با موجود آموزشي استاندارد عنوان 167 بازنگري2
  كار بازار متخصصان

 استانداردهاي رويكرد با شايستگي و شغل آموزشي استانداردهاي فرمت و چهارچوب بازنگري3
شغل تحليل و تجزيه و عملكرد معيار گرفتن نظر در و المللي بين

 تدوين و آموزش استاندارد عنوان 10 تعيين و مقاومتي اقتصاد درسي ريزي برنامه گروه تشكيل4
  ) باشد مي تهيه دست در ديگر عنوان 2 ( عنوان 10 از آموزشي استاندارد 2

 سوي از ابالغي سالمت نظام كلي هاي سياست با مرتبط آموزشي استاندارد عنوان 2 تدوين5
 رهبري معظم مقام

  براي انداز چشم تعريف و 1404 انداز چشم سند ارزيابي و پايش آموزش استاندارد تدوين6
) شد خواهد بندي جمع سال پايان تا ( گانه 64 درسي ريزي برنامه هاي گروه
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  كشور در درسي ريزي برنامه مدل بررسي و المللي بين آموزش استاندارد 3 تدوين و طراحي7

) باشد مي تدوين دست در ديگر استاندارد 5( هندوستان و استراليا
  و فرهنگ ، كشاورزي ، خدمات ، صنعت مختلف هاي حوزه در سبز شغل عنوان 250 شناسايي8

راهبردي فناوري و هنر
  دفتر كارشناسان سازماني هاي پست ايجاد بر مبني تشكيالت و بودجه دفتر با مكاتبات انجام9

  اين به تشكيالت و بودجه دفتر از مثبت پاسخ تاكنون ( ها استان در درسي هاي برنامه و طرح
) است نشده اعالم دفتر

  اين در آموزش استاندارد عنوان 14 تدوين و آب مديريت حوزه مشاغل از عنوان 56 شناسايي10
زمينه

زمينه اين در آموزش استاندارد عنوان 1 تدوين و فضا و هوا حوزه مشاغل از عنوان  60 شناسايي11
 استاندارد عنوان 24 تدوين و اطالعات فناوري حوزه با مرتبط مشاغل عنوان 500 شناسايي12

زمينه اين در آموزشي
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  آموزشي استاندارد عنوان 6 تدوين و كامپيوتري هاي بازي با مرتبط مشاغل 20 شناسايي13

مرتبط
 حوزه در آموزشي استاندارد عنوان 6 بازنگري و آموزشي استاندارد عنوان 20 تدوين و تهيه14

  هتلداري و گردشگري
  با آن با مرتبط آموزشي استاندارد عنوان 4 تدوين و معدن حوزه مشاغل عنوان 80 شناسايي15

 اداره و تجارت و معدن صنعت وزارت ناريه مواد حوزه و معدن مهندسي نظام سازمان همكاري
  كرمان استان اي حرفه و فني آموزش كل

  مرتبط آموزشي هاي استاندارد تدوين و گاز و نفت حوزه مشاغل عنوان 20 شناسايي16
  عنوان 37 تدوين و ) فوتبال صنعت ( بدني تربيت حوزه در مشاغل عنوان 140 شناسايي17

آن با مرتبط آموزشي استاندارد
 گياهان آموزشي استاندارد عنوان 132 تدوين در پيشرفته هاي مهارت امور دفتر با همكاري18

  دارويي گياهان فناوري و علوم توسعه ستاد همكاري با سنتي طب و گياهاي داروهاي ، دارويي
  جمهوري رياست فناوري و علمي معاونت
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف

تعاون آموزشي استاندارد عنوان 3 تدوين19

كار بازار متخصصان و مربيان اصناف ، اتحاديه همكاري با آموزشي استاندارد عنوان 484 تدوين20

 ، كشاورزي ، خدمات ، صنعت هاي حوزه در درسي ريزي برنامه گروه 55 اي حرفه مسير ترسيم21
راهبردي هاي فناوري و هنر و فرهنگ

  تصويب و اصالحات انجام و جلسه 5 طي درسي ريزي برنامه شوراي دستورالعمل در بازنگري22
  درسي ريزي برنامه شوراي در آن نهائي

  و الكترونيك ، مخابرات ، برق ، تاسيسات هاي حوزه در آموزشي استاندارد عنوان 16 كردن سبز23
  گردشگري

  نظرخواهي هاي فرم طراحي طريق از آموزشي استانداردهاي شناسي آسيب از تحليلي گزارش ارائه24
 130 و استان 17 ، رشته 4 در ها استان توسط ها آن تكميل و ها استاندارد محتواي درخصوص

فرم
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  تعداد به روستايي آموزش دفتر توسط شده انجام هاي نيازسنجي از حاصل مشاغل عناوين استخراج25

 استانداردهاي  70 تعيين و كشور هاي استان كل در شده غربال عنوان 200 و نشده غربال عنوان 700
تدوين جهت دفتر توسط نياز مورد شايستگي و شغل آموزشي

 منظور به گيالن ، ايالم ، كرج ، تهران ، يزد ، همدان ، اصفهان ، بوشهر هاي استان از ميداني بازديد26
  مراكز در آموزشي استانداردهاي اجراء بر نظارت

  نفر 236 تعداد به مربوط درسي ريزي برنامه هاي گروه در اي حرفه خبرگان اطالعات بانك 29 تهيه27
 - پگاه شير صنايع شركت - كشور استثنايي پرورش و آموزش سازمان با مرتبط هاي نامه تفاهم پيگيري28

 - اپتك شركت - بهادار اوراق و بورس سازمان - پرورش و آموزش وزارت متوسطه آموزش معاونت
 و دستي صنايع ، فرهنگي ميراث سازمان دستي صنايع معاونت -  انفورماتيك گسترش شركت

 فنون و علوم موسسه – مسلح نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت مسلح نيروهاي تعاون بنياد - گردشگري
  كيش

 تعداد ، شده برگزار آموزشي هاي دوره تعداد اساس بر ها نامه تفاهم پيشرفت از مستمر گزارش ارائه29
 تعداد ، ستادي سطح در حاصله درآمد ميزان ، ديده آموزش مربيان تعداد ، شده داده آموزش كارآموزان

موارد ساير و شده بازنگري و تدوين استانداردهاي
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف

  استانداردهاي توسعه راستاي در عنوان 37 تعداد به خانگي مشاغل آموزشي استانداردهاي تدوين30
مربوطه آموزشي

  اي حرفه و فني كل ادارات براي آموزشي استانداردهاي تدوين نحوه ، آموزشي كارگاه برگزاري31
   پگاه شير صنايع ، فضا هواو كميته ، سمنان ، يزد ، مازندران ، گلستان ، اصفهان هاي استان

  درسي ريزي برنامه گروه 55 در شغلي عنوان هزار 13 تعداد به مشاغل اطالعات بانك تهيه32

 هم جلسات تشكيل و نفر 1000 باالي ظرفيت داراي مشاغل با مرتبط نظري مطالعات انجام33
  مشاغل معرفي و مطالعه جهت ها استان به مستندات ارسال و دفتر كارشناسان حضور با انديشي

 دفتر توسط عنوان 100 در مشاغل نهايي آوري جمع و استاني برتر

  حق پرداخت و تحصيلي سطوح بين تكميلي آموزش هاي دوره با مرتبط هاي قرارداد عقد پيگيري34
 عنوان 600 تعداد به مرتبط آموزشي استانداردهاي بازنگري و اصالح و الزحمه

عنوان 10 تعداد به آموزشي منابع تدوين جهت دار اولويت استانداردهاي تعيين35
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف

 فرمتهاي تعيين كتاب، قالب همچنين و اجرايي ، كتابخانه ، افزار نرم و فيلم ، كتاب هاي كميته تشكيل36
آموزشي منابع تاليف راهنماي تدوين و مولفين شناسايي فراخوان و كتاب مميزي

عنوان 52 تعداد به شده تاليف هاي كتاب چاپ37

 هاي توانمندي ، ها دانش ، ها مهارت ترجمه و دفتر كارشناسان توسط 2008 ايسكو سند ترجمه38
  ، برق ، الكترونيك هاي رشته در ONET هاي حرفه با مرتبط افزارهاي سخت و افزار نرم ، شغلي

غذايي صنايع ، آموزشي خدمات ، عمران ، صنايع مديريت ، حسابداري ، كشاورزي

 دفتر سايت روي بر بارگذاري و عنوان 60 تعداد به دفتر با مرتبط الكترونيك اخبار توليد39

  سايت روي بر شده بازنگري و تدوين آموزشي استاندارد عنوان 651 بارگذاري40

  پورتال روي بر شده بازنگري و تدوين آموزشي استاندارد عنوان 651 بارگذاري41

  مرحله 4 در كشور استان 31 براي آموزشي هاي دوره نام ثبت هاي دفترچه بارگذاري و تدوين ، تهيه42
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
 خبرگان حضور با كارشناسي جلسه 500 از بيش قالب در تخصص هاي نشست برگزاري43

 اي حرفه و فني هاي آموزش با مرتبط اي حرفه
  سايت روي بر بارگذاري و ها استان به ارسال و مشاغل پژوهي آينده دستورالعمل تهيه44

سازمان
 و مربي استاد و ماهر مربي ، مربي ارشد ، مربي سطح 4 در مربيان استاندارد فرمت طراحي45

 ، درودگري ، مكانيك ، الكترونيك رشته 4 در مربيان آموزشي استاندارد 16 تدوين و تهيه
اتومكانيك

  ويژه آموزشي استاندارد 4 ، جوشكاري مهارتي مسابقات ويژه آموزشي استاندارد 6 تدوين46
 در( مهارت المللي بين مسابقات آموزشي استاندارد 13 و معلولين جهاني و كشوري مسابقات

  ) تدوين دست
المللي بين استانداردهاي با آموزشي استاندارد 18 تعداد محتوايي تطبيق47
 گزارش تنظيم و آموزش محترم معاونت به دفتر روزه 30 و روزه 15 تحليلي گزارش ارائه48

تاكنون 93 سال ابتداي از عملكرد



12

بندي  48عملكرد خارج از برنامه ) ب
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
 : دانشگاهي التحصيالن فارغ و دانشجويان مهارت ارتقاء طرح پيگيري1

ستادي مشاغل شناسايي كميته تشكيل-
 طرح همكار هاي استان با توجيهي و انديشي هم جلسات تشكيل-
دانشگاهي دار اولويت رشته 30 شناسايي-
طرح اول فاز اجراي جهت عنوان 8 انتخاب-

: آموزش سازي استاندارد همايش در مشاركت2
انديشي هم جلسات در شركت-
مقاله ارائه-

: مدت كوتاه به مدت بلند استانداردهاي تبديل3
مدت بلند استانداردهاي شناسايي-
شايستگي عنوان 6 به صنعتي برقكار استاندارد تبديل-
شايستگي عنوان 4 به بنزيني اتومبيل تعميركار استاندارد تبديل-
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  : آموزشي استانداردهاي كيفيت ارزيابي4

آموزشي استانداردهاي كيفيت ارزيابي پرسشنامه تهيه-
استان 24 از شده توزيع هاي پرسشنامه آوري جمع-
  افزار نرم در پرسشنامه 860 اطالعات ورود-

 : دفتر كارشناسان توانمندي سطح ارتقاء5
دفتر كارشناسان نياز مورد آموزشي هاي دوره شناسايي-
دفتر كارشناسان نياز مورد آموزشي هاي دوره برگزاري پيگيري-
آموزشي استانداردهاي تدوينگر آموزش استاندارد تدوين-

 : ساختمان صنعت كارگران بيمه نامه تفاهم پيگيري6
  بيمه مشمول شغل عنوان 10 احصاء و جلسات تشكيل-
  فن ، كولر ساز كانال ، UPVC ساز پنجره و درب ( آموزشي استاندارد عنوان 5 تدوين-

 ) سيمانكار بند، داربست ، ارتفاع در كار ورز
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف

: »آموزي سواد نهضت« نامه تفاهم پيگيري7
آموزي سواد نهضت سازمان با انديشي هم جلسات تشكيل-
  مقطع سطوح بين تكميلي ( سوادآموزي نهضت ويژه آموزشي هاي استاندارد طراحي-

  )ابتدايي
  ) انجام حال در( تطبيقي مطالعات انجام-

 : ساختماني هاي كارگاه سازي ايمن طرح8
  آموزشي استاندارد عنوان 1 تدوين و آموزشي استانداردهاي تدوين جلسات تشكيل-

: مشهد شهري قطار مشاغل سازي استاندارد پروژه9
مشهد شهري قطار با نامه تفاهم عقد-
  ) عنوان 5 ( مشهد شهري قطار با مرتبط مشاغل شناسايي-
  برقي قطارهاي راهبردي آموزشي استاندارد تدوين-
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  : خاص رانندگان ويژه استانداردهاي تدوين10

  ) عنوان 5 ( خاص رانندگان مشاغل شناسايي-
 رانندگي ، تدافعي رانندگي ، آفرود رانندگي ، استراتژيك رانندگي( عنوان 5 آموزشي استانداردهاي تدوين -

) دريفت رانندگي اي، حرفه
  : رانندگي در ايمني پروژه انجام11

  رانندگي سازي ايمن مشاغل شناسايي-
  رانندگي، حوادث نشاني آتش ، رانندگي حوادث و سوانح امدادگر ( عنوان 7 آموزشي استانداردهاي تدوين-

 ، مدارس در ترافيك ايمني ، 3 پايه رانندگي ، ها راه ترافيك فرهنگ در اي حرفه اخالق و شهروندي حقوق
  ، مدارس در ترافيك آموزشي مربي ، زميني نقل و حمل موسسات و شركت و معاينه مركز فني مدير

) رانندگي تصادفات در ترافيكي آسيبهاي
  : آموزشي استانداردهاي تدوين و مشاغل شناسايي هاي پروپوزال تدوين12

  عمومي خدمات پروپوزال تدوين-
كامپيوتري هاي بازي پروپوزال تدوين-
معدن پروپوزال تدوين-
سبز مشاغل پروپوزال تدوين-
داده پايگاه پروپوزال تدوين-
گاز و نفت پروپوزال تدوين-
سوادآموزي نهضت پروپوزال تدوين-
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  منطقه سازمان نامه تفاهم درخصوص بوشهر استان كارشناسان با آموزشي جلسات برگزاري13

  و نفت حوزه در آموزشي استاندارد تدوين و مشاغل احصاء جهت پارس انرژي اقتصادي ويژه
   ) ايمني و بهداشت و تاسيسات ، جوشكاري ، برق ( گاز

  با معدن حوزه مشاغل اصاء درخصوص سمنان و كرمان استان در آموزشي جلسات برگزاري14
  و مس صنايع ملي شركت ، سنگ زغال معدن ، آباد جالل معدن ، زرند فوالد هاي شركت حضور

  كرمان استان كل اداره
 گاز و نفت حوزه در رضي ايران شركت با سازمان نامه تفاهم ملي آموزشي جلسات برگزاري15

 ) حفاري حوزه(
 كميته » جوشكاري پرسنل براي صالحيت الزامات « فرعي كميته در كارشناسان حقوقي عضويت16

  ايران استاندارد ملي سازمان ،ISIRI و TC44 متناظر
  شغلي رشته 52 در يافته بهبود معتادين استانداردهاي تدوين17

  موسسات دفتر در شده برگزار( آزاد كارآموزي موسسات راه نقشه تهيه جلسات در شركت18
) آزاد كارآموزي
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
: سازمان كاركنان ويژه استانداردهاي تدوين19

اي حرفه و فني آموزش مراكز پذيرش مسئول-
آموزشي استاندارد كننده تدوين-

قديمي گروه 55 جاي به جهاني الگوهاي اساس بر جديد درسي ريزي برنامه گروه 64 طراحي20
اجتماعي رفاه و كار ، تعاون وزارت مقاومتي اقتصاد راستاي در برنامه ارائه21
NSDC هاي شركت با جلسه تشكيل22 , Edexel , Peoplecert هندوستان 
 بهره و آموزشي دفتر ( كشاورزي جهاد وزارت مشاركت با استاندارد تدوين مشترك فرمت تهيه23

  ) برداران

عملي آزمون استاندارد تدوين جهت در ارزشيابي و آزمون دفتر با مشاركت24

سازمان وري بهره جلسات در شركت25

 استانداردهاي بازنگري و تدوين فرآيند جهت طرح ارائه و روستايي آموزش طرح تدوين26
  آموزشي
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
مكانيك رشته صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه جلسات در شركت27
ان عنو 7 مقدماتي اي حرفه مهارتي آموزشي استانداردهاي تدوين28

  آموزشي استانداردهاي با آن ارتباط و شغل بندي طبقه سيستم طراحي29
 ISCO 2008گروه اصلي 

ISCO2008زيرگروه اصلي                                             
ISCO 2008گروه فرعي                                                           

ISCO واحد گروه                                 2008       
كار بازار مشاغل                       

آموزشي هاي استاندارد
 و گردشگري ، فرهنگي ميراث سازمان با مشترك نامه تفاهم قالب در استاندارد عنوان 24 تدوين30

 دستي صنايع
 آموزشگاه انجمن و جواهرسازان و طال اتحاديه مشترك همكاري با استاندارد عنوان 10 تدوين31

 ساخت و گوهرشناسي ، جواهر و طال طراحي درسي ريزي برنامه هاي گروه در جواهر و طال داران
طال
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معاونت آموزش
دفتر طرح و برنامه هاي 

درسي 

عنوان برنامهرديف
  المللي بين نمايشگاه محل در دستي صنايع نمايشگاه در سازمان غرفه در فعال حضور و تجهيز32
 تدوين و مشاغل شناسايي جهت ايران چوب صنايع سازي بهينه شهرك از بازديد33

  آموزشي استانداردهاي
  و قيمتي هاي سنگ تراش محور بازار هاي دوره طراحي انديشي هم جلسات در شركت34

  اي مهره جواهرسازي
  استاندارد عنوان 5 تدوين و مقدماتي اي حرفه هاي مهارت درسي ريزي برنامه الگوي ايجاد35

) المللي بين(
  سامسونگ شركت ويژه آموزشي استاندارد عنوان 11 تدوين36
  ، آمريكا ، ژاپن ، كانادا ، استراليا كشورهاي در شغلي بندي طبقه اجرائي روند تهيه37

ISCO2008 ، ONET ، NOC
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