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1167/210/93 

 مديركل محترم آموزش فني وحرفه اي استان
 

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، ضمن عرض تبريك به مناسبت سال نو و آرزوي توفيق و سالمتي براي جنابعالي و همكاران محترم، 

 بندي رتبه قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعي،فرهنگي، اقتصادي مبني بر 21در راستاي تحقق بند (ز) ماده 

 بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد رتبهشيوه نامه "مراكز آموزشي فني و حرفه اي كشور،بدين وسيله 

  مصوب بيست وچهارمين جلسه هيات نظارت مركزي جهت اجرا ابالغ مي گردد. اين شيوه نامه با بازنگري "

 ابالغي طي نامه شماره " بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد رتبهشيوه نامه اعتبارسنجي و "

  و با اخذ نظر ذينفعان و كارشناسان بخش دولتي و خصوصي ادارات كل تدوين 12/12/1386 مورخ 52838/210

) و 1392 هيات نظارت مركزي در سطح استان قزوين(در شش ماهه اول سال 14/12/1391و حسب مصوبه مورخ 

) به صورت ازمايشي اجرا گرديد و پس 1392استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و مركزي (درشش ماهه دوم سال 

 به تصويب نهائي هيات نظارت مركزي رسيد، لذا از كليه 17/12/1392 اعمال نتايج حاصله ،در جلسه مورخ از 

 دست اندر كاران تدوين و اجراي آزمايشي تشكر و قدرداني گردد.

 خواهشمند است با ايجاد سازوكارهاي پيش بيني شده در شيوه نامه و استفاده از پتانسيل بخش دولتي و 

 كليه مساعي خود را در خصوص اطالع رساني مناسب به كليه ذينفعان و اجراي دقيق مفاد ،خصوصي سازمان

  شيوه نامه به كار بنديد. توفيق روز افزون شما را از خداوند منان خواستارم.
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  پيشگفتار        

وظايف نهادهايي  .امروزه نقش و اهميت منابع انساني در توسعه و تعالي جوامع بر هيچكس پوشيده نيست          
لزوم توجه به . ارتقاي توانمنديهاي منابع انساني دخيل هستند بيش از پيش برجسته شده است و كه در توسعه

تضمين كيفيت و بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي كه منجر به اصالح عناصر دانش، نگرش و مهارتي نيروي 
          ا نمايد از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان آموزشيانساني شود و آنان را براي تحقق اهداف واالي ملي مهي

  .مي باشد

و كسب رتبه اول در سطح كشورهاي منطقه  1404تحقق اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز براي افق          
 .ته باشندمهم داش اي به اين امر سبب گرديده تا قانون گذاران و دولتمردان در كليه قوانين و مصوبات عنايت ويژه

اجتماعي و فرهنگي تحت  ،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي) 21(ماده ) ز(ازجمله قوانين متقن دراين راستا بند 
هاي مديريت اجرائي،  اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص اي فني و حرفهه بندي مراكز آموزش رتبه "عنوان

باشد كه  مي "توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيرانفرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و 
اد راهبردي و استراتژيك براي چراغ راه مسئولين سازمان آموزش فني وحرفه اي و الهام بخش تدوين اسن

  .ي پيش رو بوده استها سال

طراحي و استقرار الگوي رتبه "قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان برنامه ) 21(ماده ) ز( در راستاي تحقق بند        
از  9را ذيل سياست شماره  ")غير دولتي و علمي كاربردي سازمان -دولتي( بندي مراكز آموزش فني و حرفه اي

  . سند راهبردي مهارت و فناوري پيش بيني نموده است 3راهبرد شماره 

هاي مردمي بمنظور اجراي اين برنامه در بخش غير دولتي اقدام به  مشاركت وسسات كارآموزي آزاد ودفتر م         
و رقابت بين  هاي فني وحرفه اي آزاد با هدف ايجاد انگيزه تبه بندي آموزشگاهرطراحي و تدوين دستورالعمل 

  . ه اي ارائه شده نموده استهاي فني و حرفه اي آزاد درجهت ارتقا كيفيت آموزش هاي فني و حرف آموزشگاه
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  روش شناسي

  انتخاب يا طراحي مدل اعتبارسنجي 

  : مفاهيم و تاريخچه اعتبارسنجي   
از . اعتبارسنجي يكي از با سابقه ترين و در عين حال بحث انگيزترين الگوهاي ارزشيابي آموزشي اسـت        

اختيار دادن، معتبـر شـناختن،    به سفارت منصوب كردن،« به معني  Accreditنظر مفهومي اعتبارسنجي از كلمه 
  . گرفته شده است» مسئول دانستن، نسبت دادن

آدلمن در . درخصوص اعتبارسنجي بسته به تاكيد بر جنبه خاصي از آن، تعاريف متفاوتي ارائه شده است       
بوسيله   نان در آموزش ذكر مي كند كه مي تواندائره المعارف آموزش عالي، اعتبارسنجي را فرآيند كنترل و اطمي

هاي آن جهت كسب اطمينان از احراز حداقل  آن به بازبيني و سنجش و يا هر دو مقصود و بررسي موسسه يا برنامه
حـداقل  : بعضي ها در تعريف اعتبارسنجي نظر به دو كاركرد اصلي آن دارنـد . استانداردهاي قابل پذيرش پرداخت

در شـكل بعضـي از انـواع    كه اغلـب  (حداقل كنترل كيفيت  ، كاركرد اول يعني 2تضمين كيفيتو  1كنترل كيفيت
به عنوان يك مكانيزم پااليش در تائيد اين كه آيا يك موسسه آموزشي حداقل الزامات ) تصديق ها ظاهر مي شود

در مـورد  . د؛ بكارمي رودهاي كنترل كيفيت در آن زمينه متناسب هستن كيفيت را برآورده مي سازد و اين كه رويه
به فرآيندهاي ارزشيابي يك موسسه يا يك برنامه دارد كه بـه يـك تجزيـه و      اشاره  كاركرد دوم، تضمين كيفيت

ايـن  . منجر مي شود) راهبردهاي ويژه تضمين كيفيت(تحليل و پيشنهاداتي در ارتباط با كيفيت موسسه يا برنامه 
محمـدي رضـا،فتح آبـادي    (موسسـه هـاي آموزشـي وجـود دارنـد       دو كاركرد در اكثـر كشـورهاي اروپـايي و   

  . )1389, جليل،يادگارزاده غالمرضا،ميرزامحمدي محمدحسن،پرند كورش

اعتبارسنجي از ابتدا به عنوان يك سمبل مشروعيت، شهرت و قدرت در نظـام آموزشـي مورداسـتفاده       
هـاي اخيـر در فرآينـد و     هر چند در سـال . و همواره در جهت ارتقاء كيفيت موسسات تاثير گذار بوده است  بوده

  . يندهاي آموزشي صورت گرفته استآفر اهداف آن تغييراتي در جهت سازگاري بيشتر با ماهيت برنامه و 

در واقع به وسيله اعتبارسنجي به اين سئوال پاسخ داده مي شود كه آيـا يـك برنامـه يـا نظـام مـورد              
  . ارزشيابي، استانداردهاي تعيين شده بوسيله موسسات حرفه اي و آموزش عالي را برآورده مي سازد

  اعتبارسنجي  انجام   فرآيند  و مراحل

ارزشـيابي  ( عتبارسنجي را داراي مراحل زيـر مـي دانـد   شوراي اعتبارسنجي آموزش عالي يك سيستم ا     
  .  )1389, كيفيت در آموزش عالي

                                                            
1 Minimal Quality Control  
2 Quality Assurance 
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  در اين مرحلـه گزارشـي از عملكـرد موسسـه يـا برنامـه بـا مشـاركت اعضـا تـدوين           :  3ارزيابي دروني)  1
  . مي شود

درونـي يـا خودارزيـابي توسـط هيـات همگنـان در آن       هاي ارزيابي  بررسي گزارش: 4مرور هيات همگنان)2
  و ارائه پيشنهادات الزم )حرفه(تخصص

 يـا    هاي مربوطه يك تيم را جهـت بازديـد موسسـه    در اين مرحله سازمان يا نمايندگي:  5بازديد از محل )3
  .مي باشدمبناي اصلي تيم بازديد كننده ) ارزيابي دروني(ارزيابي  -گزارش خود. برنامه اعزام مي كند

هاي سازمان و يا نمايندگي آنها ، سازمان  ، توسط هياتدر اين مرحله: سنجسازمان اعتبار6)قضاوت(اقدام )  4
قضاوت در سه سطح اعطاي اعتبار، اعتبار مشروط و يا عـدم تائيـد، صـورت    . يا برنامه مورد قضاوت قرار مي گيرد

  .گيرد مي

  موسسـات يـا برنامـه هـا مـداومًا تحـت بـازنگري        : هاي خارجي بصورت متناوب  بازنگري بوسيله هيات)  5 
مدت گـزارش    البته در اين. سال و در مواردي هم كمتر مي باشد 10يا  5گيرند، چرخه اين بازنگري معموالً  قرار مي

  . توجه به وضعيت موسسه يا برنامه مورد بازنگري قرار مي گيرد ارزشيابي دروني با

اما تاكيد اصلي در همـه  . حدودي اختالف وجود دارد احل انجام اعتبارسنجي در بيان مراحل، تارخصوص مرد
و ارزشـيابي بيرونـي و در نهايـت سـنجش اعتبـار       اين بيانات بر دو قسمت اصلي اين الگو يعني ارزشيابي دروني

  : هاي زير استوار مي داند بازرگان انجام اعتبارسنجي را بر پايه. موسسه يا برنامه تحت ارزشيابي  مي باشد

شـده    تـدوين  كه با مشاركت اعضـا  ) ارزيابي دروني(گزارش خود سنجي ) 2،استانداردهاي از قبل تعيين شده)1
گـزارش هيـات   ) 5،)برنامـه (بازديد هيات همگنـان از نظـام   ) 4هيات همگنان در رشته مورد ارزشيابي،) 3باشد  

بوسـيله   همگنـان   بازنگري گزارش هيـات  ) 6مشتمل بر پيشنهاد براي بهبود برنامه،) برنامه(همگنان درباره نظام 
بوسـيله هيـات   ) برنامـه (هايي درباره كيفيت نظـام  تدوين و انتشار گزارش ن) 7يك هيات عالي ارزشيابي بيروني،

  .)111. ص, 1380, بازرگان،عباس( ارزشيابي

   فني و حرفه اي آزاد آموزشگاه هايبندي  رتبه براي پيشنهادي  مدل

 از دو روش ارزيابي دروني وبا توجه به موارد فوق مي توان براي اعتبار سنجي آموزشگاه هاي فني وحرفه آزاد 
   :بيروني با توالي مراحل زير استفاده مي شود

 .شده اندمالك ها و نشانگر هاي مورد توافق تعيين  ،املودر اين مرحله ع: تعيين استاندارد) الف 
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، در ايـن مرحلـه هريـك از    مـي شـود  كه با مشاركت اعضا تدوين ) ارزيابي دروني( ارزيابيگزارش خود ) ب 
 نقـاط    آموزشي فني وحرفه اي آزاد همانند ديدن خود در آينه اقدام به خودارزيابي مـي كننـد تـا    موسسات

و تقويت به اصالح ضعف ها  ضعف خود را در قياس با استانداردهاي از پيش تعيين شده بدست آورند و قوت و
براساس گزارشاتي  زشگاهآمواين فرايند شامل ارزيابي و تشخيص كيفيت موجود در  .بپردازند نقاط قوت خود

   .در مورد كيفيت خود ارائه كرده است آموزشگاهخود  است كه 

  بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش هاي ارزيابي دروني جهت : مركز معين تشكيل هيات همگنان) ج  

  :مركز معين تركيب اعضاي هيات همگنان

  )رئيس هيات( رئيس مركز معين  -1

  )دبير هيات(  كارآموزي آزاد مركز معينكارشناس موسسات  -2

     نفر كارشناس خبره بخش خصوصي معرفي شده از كانون انجمن هاي صنفي آموزشـگاه هـاي آزاد اسـتان    سه -3
  )يك نفر از كارشناسان بعنوان عضو علي البدل مي باشد( 

  نماينده حراست استان -4

تركيـب تعيـين    بـا  در اين مرحله يك تيم : 7بازديد از محل تشكيل تيم بازديد كننده توسط هيات همگنان و -د
ارزيـابي توسـط ارزيابـان  بـا اسـتناد بـه       ). ارزيـابي بيرونـي  (گردد آزاد اعزام ميآموزشگاه ازجهت بازديد شده 

 آموزشـگاه استانداردهاي وضع شده و گزارشاتي كه براساس ارزيابي دروني توسط هيات همگنان دربـاره كيفيـت   
 موسـس تـا مشـخص شـود گزارشـاتي كـه       صورت مي گيـرد  آموزشگاهپس از مراجعه به محل  است،ارائه شده 
  .در زمينه كيفيت كار خود ارائه كرده است تا چه اندازه به واقعيت نزديك مي باشد آموزشگاه

  :تركيب اعضاء تيم بازديد كننده 

مربـي  نفـر   يـك شـامل  و بر حسب رشته آموزشي آموزشگاه تعيين مـي گـردد   و اين تيم توسط هيات همگنان 
از بخـش دولتـي يـا غيردولتـي بـه همـراه         به ازاء هر رشته آموزشي آموزشـگاه )هم رشته آموزشگاه(تخصصي 

كه  ،است بعنوان مسئول تيم بازديد كننده كارشناس موسسات كارآموزي آزاد و مشاركت هاي مردمي مركز معين
  .مركز ذيربط تحويل دهندمي بايست گزارشات خود را به هيات همگنان 

در دو  قضـاوت  مشتمل بر پيشنهاد براي بهبود برنامـه و   بيرونيبررسي هيات همگنان درباره گزارش ارزيابي ) ه  
رتبه بندي  و ارسال مستندات الزم به هيات نظارت استان جهت صدور گواهينامه  بدون رتبهسطح اعطاي اعتبار و 

  در صورت كسب امتياز مربوط

گزارشات هيات همگنـان  ، نظارت استاندر اين مرحله، توسط هيات : رتبه بنديسازمان مجري ) قضاوت(اقدام ) و 
 ،1درجـه   ،سطح ممتـاز  5 ها در  و رتبه بندي آموزشگاه گيرد هاي آزاد مورد قضاوت قرار مي آموزشگاهدر خصوص 

  .صورت مي گيرد 4و درجه  3درجه  ، 2درجه 
                                                            

7 Site -visit 
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 توسط هيات نظارت استان صدور گواهينامه رتبه بندي با اعتبار سه ساله)  ز 

تحـت   هـا و فعاليـت آموزشـي آنهـا مـداوماً       آموزشگاه: بازنگري بوسيله هيات همگنان بصورت متناوب) ح 
  .     ساله خواهد بود 3گيرند، اين بازنگري در فواصل زماني  بازنگري قرار مي

در صورتي كه نتايج ارزيابي بيروني و بازديد از محل منفي باشد حداكثر يك نوبت بازديد مجـدد پـس از   ) ط
  .اعالم توصيه هاي ارشادي صورت خواهد گرفت
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 سال  ٣ تجديد اعتبارسنجي پس از

 بدنه اعتبارسنجي

آموزشگاه فني و 
 حرفه اي آزاد

ارائه ضوابط و دستورالعمل براي 

 )تدوين استاندارد(اعتبارسنجي 

گروه بررسي (ارزيابي بيروني

 بازديد از محل  )همگنان

قضاوت در خصوص سطح اعتبار

صدور گواهينامه رتبه بندي

 توسط اداره آل

توصيه هايي براي بهبود/ تعهدات 

  داخليمديريت آيفيت  سيستم /خودارزيابي

  )ارزيابي دروني(

آماده سازي براي 
 اعتبارسنجي   آاربرد اعتبارسنجي

مثبت

ارشادي / فينم ي 
نف
م

 /
ي
اد
ش
ار

 

 مثبت



٩ 
 

  اهداف طرح معرفي و

يـك سـيكل   فرآيند كنترل و تضمين كيفيت در نظام آموزشـي دانسـت كـه داراي    مي توان اعتبارسنجي را 
استانداردها؛   طريق  در واقع فرآيند اعتبارسنجي از. ارزشيابي چرخشي برمبناي استانداردهاي مورد توافق است

     ها به ارزشيابي عملكرد موسسات آموزشي مي پردازد و از اين مسير موجبات ارتقـاء كيفيـت را فـراهم     و شاخص
به منظـور    و  كه در آن از رويكردهاي كمي استفاده مي شود الگوي اعتبارسنجي از جمله الگوهايي است. آورد مي

 .)11. ص, 1380, بازرگان،عباس( بدست آوردن تصوير كمي از عوامل مورد ارزشيابي جهت رتبه بندي بكار مي رود
و  هاي اخير در فرآيند و اهـداف آن تغييراتـي در جهـت سـازگاري بيشـتر بـا ماهيـت برنامـه          هر چند در سال

. بنابراين بايستي استانداردهاي از قبل تعيين شده وجـود داشـته باشـد   . فرآيندهاي آموزشي صورت گرفته است
حرفه، كه /ن رشتهحرفه بياني است از شرايط مطلوب آ/در يك رشته استانداردهاي مورد نياز جهت اعتبارسنجي،

 يـاد   براي تـدوين اسـتانداردهاي   . حرفه به عمل مي آيد/به وسيله متخصصان برجسته و شناخته شده آن رشته
اسـتاندارد    شده معموالً به مشورت خواهي و كسب نظر از متخصصان پرداخته مي شود و توافق حاصل به صـورت 

  . آيد در مي

 اولـين گـام در ارزشـيابي بيرونـي، آن اسـت كـه دربـاره        . باشـد  اما چنانچه اين استانداردها وجود نداشته
 اي از عوامل مورد ارزشيابي توافق حاصل شود و مشخص گردد كه حـداقل الزم بـراي وضـعيت مالكهـا،      مجموعه

  چيست؟) الزامات(جهت دستيابي به كيفيت 

عبارتند  زاد تدوين شده است كه عامل مهم بمنظور ارزيابي و تعيين اعتبار موسسات كارآموزي آ 4طرح حاضر  در
  :از

 آموزش -1

 آموزشي –مديريت اجرايي  -2

 برونداد -3

 بهداشت و ايمني ،امكانات پشتيباني -4

 

درصـد از   41  پرسش طراحي شده است كه نهايتا 28نشانگر و  15مالك،  6كه براي عامل اول يعني عامل آموزش، 
  .سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است

پرسش طراحي شده است كه نهايتـا   45نشانگر و  23مالك،  7آموزشي،  –يعني مديريت اجرايي  براي عامل دوم 
  .درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است 29

درصد از سـهم كـل    16 پرسش طراحي شده است كه نهايتا 4نشانگر و  3مالك،  2براي عامل سوم يعني برونداد ، 
  .نمره را به خود اختصاص داده است

پرسش طراحي شده اسـت   15نشانگر و  10مالك،  4براي عامل چهارم يعني امكانات پشتيباني، بهداشت و ايمني، 
  .درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است 14كه نهايتا 
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  . پرسش مي باشد 92نشانگر و  51 ،مالك  19 ،عامل  4 مشتمل براين ارزيابي در مجموع 

ضرايب اهميتي كه به هريك از پرسش ها اختصاص يافته به گونه اي است كه تاكيد بر عوامـل اصـلي و مسـتقيم     
  .آموزشي و برون داد نظام دارد

  . اهداف اين طرح را مي توان به اختصار به شرح موارد ذيل برشمرد 

  ارتقاء و دستيابي به استانداردهاي كيفيت براساس نياز مشتريان به منظور جلب رضايت آنها  
 فني   فضاي رقابت سالم به منظور بهبود مستمر كيفيت خدمات آموزشي آموزشگاه هاي ايجاد انگيزش و

 و حرفه اي آزاد

   يت و كارآيي آنها افزايش انعطاف عملياتي و آزادي عمل بيشتر آموزشگاه ها براساس سطح كيف 

    فراهم آوردن شرايط انتخاب آگاهانه و تأمين اعتماد كارآموزان و كارفرمايان بنگاه هاي اقتصادي 

   آموزشگاه ها از طريق خود ارزيابي كيفيت عملكرد ارتقاء و بهبود  
    اطمينــان از اينكــه آموزشــگاه بــه شــاخص هــاي مربــوط بــه اســتانداردهاي تعريــف شــده دســت  

  يافته است 
    معرفي آموزشگاه هاي داراي سطح كيفي باال به جامعه  
   بـديهي اسـت در آينـده اعطـاي     . پشتيباني و حمايت از موسساتي كه داراي كيفيت مناسبي هستند

 ،صدور مجوزهاي آموزش الكترونيكي و خارج از كشور ،و يا كمك هاي فني و اعتباري  هرگونه تسهيالت
  .خواهد بود بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح اعتبارسنجي... شي و افزايش حرفه هاي آموز

  :طرح اجرايي فرايند 

مـاه فعاليـت آموزشـي     18مستمر ويـا   ماه فعاليت آموزشي 12كه داراي حداقل  متقاضي هاي آموزشگاه .1
بايستي پرسشـنامه و دسـتور العمـل     دارند رتبه بنديسال گذشته منتهي به زمان  3 مدت طي متناوب

نحوه رتبه بندي را از مراكز آموزش فني وحرفه اي و يا سايت سازمان دريافت نموده و نسبت به تكميـل  
  .آن اقدام نمايند

براسـاس   مركز معـين هيات همگنان ارسال پرسشنامه تكميل شده توسط موسس آموزشگاه متقاضي به  .2
 رك مربوطه خود ارزيابي به انضمام اسناد و مدا

  .مصاديق، شواهد و مستندات مرتبط با  پاسخ براي هر سوال ذكر و ارائه شود :تبصره

بررسي اوليه توسط هيات همگنان براساس سوابق موجود و اسناد و مدارك دريـافتي ودرصـورت تاييـد     .3
 به آموزشگاه جهت بررسي مصاديق عيني  بازديد كنندهاعزام تيم  و مستندات ارسالي موجود

بـراي    نتايج بررسي اوليه به همراه پيشنهادات و توصيه هايي ،مستندات ارسالي نقصدر صورت : تبصره 
و آموزشگاه مكلف است ظرف دو هفته نسـبت بـه تكميـل     بهبود روش كار به آموزشگاه اعالم مي گردد

  .مدارك و مستندات خود و ارسال آن به مركز معين اقدام نمايد

بـه  اجدين شرايط  وارسال پرونده هاي  توسط هيات همگنان وتيم بازديد كننده بررسي نتايج گزارشات  .4
 صدور گواهينامه رتبه بنديبررسي نهايي و نظارت استان جهت  هيات 
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با قيـد زمـان اعمـال اصـالحات     نظرات ارشادي و اصالحي خود را نقطه هيات همگنان مي تواند  : تبصره
 درصورت عدم اقدام موثر از سـوي  .به موسس اعالم نمايدبهبود وضعيت موجود جهت ) حداكثر سه ماه(

 .نتايج قبلي مالك عمل خواهد بود ،مقرر ظرف مهلتموسس 
 طبقـه  بدون رتبـه در صورت عدم كسب امتياز الزم جهت دريافت رتبه حداقل چهار، آموزشگاه در گروه  .5

اوليه و اعمال اصالحات و بهسـازي الزم   ه بنديرتببندي شده و مي تواند پس از گذشت يكسال از انجام 
  .اقدام نمايد رتبه بندينسبت به درخواست مجدد 

ماه قبل از پايان اعتبار گواهينامه رتبـه   4حداقل سال است و موسسين موظفند  3اعتبار اين رتبه بندي  .6
 .درخواست رتبه بندي مجدد را به مركز معين تحويل نمايدبندي 

 .ارزيابي شاخص هاي طرح رتبه بندي سه سال آخر فعاليت آموزشگاه مي باشدمحدوده زماني  .7
 همجددا شروع ب.. ) تعطيل موقت و  ،مرخصي(در صورتيكه آموزشگاهي پس از يك دوره عدم فعاليت : تبصره

  .آموزشگاه خواهد بودخر آسال فعاليت  3عملكرد امتيازات  ميانگين فعاليت نمايد مبناي محاسبه
طبقه بندي شـده كـه مـي توانـد      بدون رتبهآموزشگاه هاي جديدالتاسيس در ابتدا به عنوان آموزشگاه  .8

 .نمايند رتبه بنديحداقل پس از گذشت يكسال از شروع فعاليت خود، اقدام به ارسال درخواست 
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  اداره كلمركز                                                             )                                        آموزشگاه(موسس 

 

   

 تاييد

 تاييد

 اصالحي/ ارائه نظرات ارشادي

 عدم تاييد

بررسي توسط هيات 
نظارت استان و صدور 
 گواهينامه رتبه بندي

و  اعزام تيم بازديد كننده
 ارائه گزارش

 اطالع رساني

 

بررسي اوليه توسط 

 هيات همگنان

جمع بندي
نهايي توسط 
 تيم همگنان

تكميل فرم 
خودارزيابي ارسال 

 به مركز



١٣ 
 

  :نحوه رتبه بندي براساس امتيازات مكتسبه

  4مي باشد كه بشرح ذيل از رتبه ممتاز تا درجه  3190بخش پرسشنامه رتبه بندي  4حداكثر امتيازات مكتسبه از 
  .تقسيم بندي مي گردد

 گردد محقق مي) درصد از كل امتياز يا بيشتر 90( و بيشتر  2871 حداقل رتبه ممتاز كه با كسب امتياز.  
 درصد از كل امتياز و كمتـر از   80حداقل كسب ( امتياز 2871تا كمتر از امتياز  2552 حداقل كه با كسب رتبه يك

 .گردد محقق مي )درصد 90
 درصد از كل امتيـاز و كمتـر از     65كسب حداقل ( امتياز 2552كمتر از  تا 2074امتياز  حداقل كه با كسب رتبه دو

 .گردد محقق مي )درصد 80
 درصد از كل امتيـاز و كمتـر از     50كسب حداقل ( امتياز 2074كمتر از  تا 1595امتياز  حداقل كه با كسب رتبه سه

 .گردد محقق مي )درصد 65
 درصد از كل امتياز و كمتـر از   40كسب حداقل ( امتياز 1595كمتر از  تا 1276امتياز  حداقل كه با كسب رتبه چهار

 .گردد محقق مي )درصد 50
 : مراجع

 .سمت: تهران. ارزشيابي آموزشي). 1380. (بازرگان،عباس

ارزشيابي كيفيت در ). 1389. (محمدي رضا،فتح آبادي جليل،يادگارزاده غالمرضا،ميرزامحمدي محمدحسن،پرند كورش
  .انتشارات سارمان سنجش آموزش كشور: تهران. آموزش عالي
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 پرسشنامه ها 
  و

  نحوه تكميل آن
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  رتبه بندياطالعات آموزشگاه متقاضي فرم 
  

  مشخصات عمومي) لفا
  

  : نام آموزشگاه متقاضي 

  : كد پستي               :پست الكترونيكي 

  :صندوق پستي         :دورنگار         : تلفن 

  : آدرس 

  

  

  : تاريخ       :شماره مجوز       نوع مجوز تاسيس

  

  استيجاري      تعاوني        خصوصي  : نوع مالكيت 

  ساير            مسكوني      اداري      آموزشي   :نوع كاربري 

  

  مشخصات مدير)  ب
        : نام پدر            :نام و نام خانوادگي 

      :شماره ملي       : محل صدور       : شماره شناسنامه 

  : رشته تحصيلي           :مدرك تحصيلي 

  :دورنگار              : تلفن 

  ) :مديريت(تجربه كاري:                    تدريسسابقه 

  

  مشخصات مؤسس )  ج
        : نام پدر            :نام و نام خانوادگي 

      :شماره ملي       : محل صدور       : شماره شناسنامه 

  : رشته تحصيلي           :مدرك تحصيلي 

  :دورنگار              : تلفن 

 حقوقي

 حقيقي



١۶ 
 

  فهرست مربيان آموزشگاه 

  1 جدول                      

يف
رد

 

 تدريس حرفه مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي
   سابقه تدريس 

 )سال(

شماره و تاريخ 
  كارت ياصدور 
 آموزشي ابالغ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  
  )اعـم از دائـم و موقـت    ( سـال گذشـته در آموزشـگاه فعاليـت آموزشـي داشـته انـد         3در فهرست باال فقط مربيـاني كـه در   .  1: توجه 

  .منظور شوند
  .تمديد شده موجود در پرونده آموزشي آموزشگاه محاسبه مي گردد صادر و ) ابالغ(سوابق كارت هاي سابقه تدريس مربيان براساس .  2

  

  فهرست كاركنان غيرآموزشي                                           2جدول             

 مدرك تحصيلي سمت نام و نام خانوادگي رديف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

   

  
  
  
  
  
  



١٧ 
 

  
  

  .است كه با توجه به ضريب پرسش امتياز نهايي محاسبه مي گردددر نظر گرفته شده  10حداكثر امتياز براي هر سوال : توجه 
  3جدول 

  آموزش:  1عامل شماره 

شماره 
شماره   عنوان نشانگر  شماره نشانگر  مالك  مالك

  پرسش

حداكثر 
امتياز 
  پرسش

ضريب 
  پرسش

امتياز 
  نهايي

امتياز 
  خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
  همگنان

ويژگي هاي   1-1
  مربيان/ مربي

      40  4  10  1-1- 1-1  سطح تحصيالت  1- 1-1

      30  3  10  1-1-2-1  آموزشهاي طي شده  2-1-1
2-2-1-1  10  2  20      

  تجربه  1-1- 3
1-3-1-1  10  3  30      
2-3 -1-1  10  2  20      
3 -3-1-1  10  2  20      

      20  2  10 1-1-4-1 افتخارات 4-1-1

2-1  
فعاليتهاي 
پژوهشي 

  مربيان/ مربي

      20  2  10  1-2- 1-1  اختراعات  1-2-1

  فعاليت هاي ويژه  2-2-1
1-2-2-1 10  1  10      
2-2-2-1  10  2  20      
3 -2 -2-1  10  2  20      

  فعاليت پژوهشي  1- 2- 3

1-3-2-1  10  3  30      
2-3 -2-1  10  3  30      
3 -3-2-1  10  2  20      
4-3-2-1 10  2  20      

3 -1  
فعاليت 

آموزشي 
  آموزشگاه

و  تنوع رشته ها  1-3-1
  اه حرفه

1-1 -3-1  10  2  20      
2-1-3-1 10  3  30      

     ۵٠  10 5  1-3-2-1  عملكرد آموزشي  1- 2-3

4-1  
عوامل 
-ياددهي
  يادگيري

ارزشيابي   1- 1-4
 ١٠  10 1  1-4- 1-1  كارآموزان

    

     ٢٠  10 2  1-4-2-1  يآموزش منابع  2-4-1

5-1  
فضاي 

آموزشي و 
  كارگاهتعداد 

سرانه فضاي آموزشي   1- 1-5
 ٣٠  10 3  1-5-1 -1  عملي و تئوري

    

تعداد كارگاه ها و   2-5-1
 ۴٠  10 4  1-5-2-1  كالس هاي آموزشي

    

6-1  
تجهيزات و 

امكانات 
  آموزشي

با  تناسب تجهيزات  1-6-1
  استاندارد

1-1 -6 -1  10 3  ٣٠     

2-1-6-1  10  3  ٣٠     

3 -1-6-1  10  1  ١٠     

  تجهيزات جانبي  2-6-1
1-2-6-1  10 1  ١٠ 

    

2-2-6-1  10  1  ١٠     

3 -2 -6 -1  10  1  ١٠     

  15:تعداد نشانگرهاي عامل 
      650  جمع امتيازات عامل  28: تعداد پرسش ها

   

 امضاء رئيس هيات همگنان          )خود ارزياب( امضا موسس



١٨ 
 

  آموزشي-مديريت اجرايي:2عامل شماره

نهايي  امتياز
  هيات همگنان

امتياز 
  خودارزيابي

امتياز 
  نهايي

ضريب 
  پرسش

حداكثر امتياز 
  شماره مالك  مالك  شماره نشانگر  نشانگر  شماره پرسش  پرسش

    20  2  10  1-1-1-2   سطح تحصيالت 1-1-2 

ويژگي هاي 
موسس 
 آموزشگاه

1-2 

 
  10  1  10  1-2-1-2 

هاي طيآموزش
 شده 2-1-2 

    30  3  10 1-3-1-2
 تجربه 3-1-2     10  1  10 2-3-1-2

    20  2  10 3-3-1-2 
    20  2  10 1-4-1-2 اختراعات 4-1-2
    10  1  10 1-5-1-2

 فعاليت هاي ويژه 5-1 -2     20  2  10 2-5-1-2
    20  2  10 3-5-1-2 
    30  3  10 4-5-1-2 
    30  3  10 1-6-1-2  فعاليت پژوهشي 6-1-2 
    20  2  10 2-6-1-2
 

  30  3  10  1-1-2-2  سطح تحصيالت
 مدير آموزشگاه

1-2-2 

ويژگي هاي 
مدير 

 آموزشگاه

2-2 

    20  2  10  1-2-2-2   آموزشهاي طي شده 2-2 -2 
    30  3  10  1-3-2-2   مدير مستقل 3-2-2 
    30  3  10 1-4-2-2

 تجربه 4-2-2     20  2  10 2-4-2-2
    20  2  10 3-4-2-2
    20  2  10 1-5-2-2 اختراعات 5-2-2
    10  1  10 1-6-2-2

 فعاليت هاي ويژه 6-2-2     20  2  10 2-6-2-2 
    20  2  10 3-6-2-2
    20  2  10 4-6-2-2 
    30  3  10 1-7-2-2

 فعاليت پژوهشي 7-2-2     30  3  10 2-7-2-2
    20  2  10 3-7-2-2
    10  1  10 1-1-3-2 تعداد كاركنان 1-3-2

ساير كاركنان 
 آموزشگاه

3-2  
  10  1  10  1-2-3-2  سطح تحصيالت

 كاركنان
2-3-2 

    10  1  10 1-3-3-2 مسئول پذيرش 3-3-2
    20  2  10 1-1-4-2

برنامه ريزي و 
 نظارت

1-4-2 

نظارت و 
 مديريت

4-2 

    10  1  10 2-1-4-2
    10  1  10 3-1-4-2
    30  3  10 4-1-4-2
 

  20  2  10  1-2-4-2  بهره گيري از
 اتوماسيون

2-4-2 
    20  2  10 1-3-4-2

مقررات و آئين 
 ها نامه

3-4-2 

    20  2  10 2-3-4-2
    10  1  10 3-3-4-2
    20  2  10 4-3-4-2
    20  2  10 5-3-4-2
    20  2  10 6-3-4-2
    40  4  10 7-3-4-2 
 

  30  3  10  1-1-5-2   شعبه 1-5 -2  توسعه 
 آموزشگاه

5-2 

 

  
30  3  10  1-1-6-2  تعامل با صنايع و 

 بنگاه هاي اقتصادي
1-6-2 

تعامالت 
بيروني 
 آموزشگاه

6-2 

    20  2  10  1-1-7-2   اطالع رساني 1-7-2 
 پذيرش 7-2 

 
  20  2  10  1-2-7-2  مشاوره و راهنماي

 شغلي و آموزشي
2-7-2 

 

  
930    23 :تعداد نشانگرهاي عامل   عاملجمع امتيازات 

 45 :تعداد پرسش ها

 امضاء رئيس هيات همگنان                                        )خود ارزياب( امضا موسس             
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  برونداد: 3عامل 

شماره 
شماره   مالك  مالك

  شماره پرسش  نشانگرها  نشانگر
حداكثر 
امتياز 
  پرسش

ضريب 
  پرسش

امتياز 
  نهايي

امتياز 
  خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
  همگنان

 كارايي  1-3

      40  4  10  3-1- 1-1  ميزان قبولي  3- 1-1  
2-1-1-3  10  2  20      

  اثربخشي  2-3
      10  1  10  3-2- 1-1  رهگيري  1-2-3

رضايتمندي مهارت   2-2-3
      30  3  10  3-2-2-1  آموختگان

  3:   تعداد نشانگرهاي عامل
  100  جمع امتيازات عامل  4:تعداد پرسش ها

    

  

  امكانات پشتيباني، بهداشت و ايمني: 4عامل 

شماره 

  مالك
  مالك

شماره 

  نشانگر
حداكثر امتياز   شماره پرسش  نشانگرها

  پرسش
ضريب 
  پرسش

امتياز 
  نهايي

امتياز 
  خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
  همگنان

امكانات   1-4
  فرهنگي

      10  1  10 4-1-1-1 كتابخانه  4- 1-1
      10  1  10  4-1-2-1  نمازخانه  2-1-4

امكانات   2-4
  اداري

      20  2  10  4-2- 1-1  مالكيت ساختمان  1-2-4
      20  2  10  4-2-2-1  فضاي مفيد اداري  2-2-4
      10  1  10  4-2-3-1  فضاي مستقل مدير  4- 2- 3

امكانات   4- 3
  رفاهي

      10  1  10  4-3- 1-1  موقعيت محلي آموزشگاه  1-3-4
      10  1  10  4-3-2-1  امكانات جانبي  4- 2-3

امكانات   4-4
  عمومي

روشنايي و تناسب نور در   4- 1-4
      20  2  10  4-4- 1-1  كارگاه ها و كالس ها

سيستم سرمايش و گرمايش و   2-4-4
      20  2  10  4-4-2-1  و كالس ها ها تهويه در كارگاه

  نظم و بهداشت و ايمني  4-4- 3

1-3-4-4  10  2  20      
2-3 -4-4  10 2  20      
3 -3-4-4  10 2  20      
4-3-4-4  10 1  10      
5-3-4-4 10 2  20      
6-3 -4-4  10  1  10      

  10:   تعداد نشانگرهاي عامل

  230  جمع امتيازات عامل  15:تعداد پرسش ها
    

    

 رئيس هيات همگنانامضاء                                         )خود ارزياب( امضا موسس          
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  جدول امتيازات عوامل رتبه بندي آموزشگاه 

يف
رد

 

 عامل
حداكثر 
  امتياز

  ضريب اهميت
با اعمال حداكثر امتياز

 ضريب اهميت

امتياز 
  خودارزيابي

امتياز نهايي 
هيات 
  همگنان

     650 2 1300 آموزش 1

     930 1 930  آموزشي-مديريت اجرايي  2

     100 5 500 برونداد 3

4 
امكانات پشتيباني، بهداشت

 و ايمني
230 2 460 

    

     3190 -  جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امضاء رئيس هيات همگنان                                  )خود ارزياب( امضا موسس         
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  تحصيالتسطح :  1-1-1نشانگر

                                          آموزشگاه موجود در وضعيت تحصيلي  مربيان : 1-1-1-1سوال 

  رديف
   اسامي مربيان

 1مطابق جدول 

 جمع كل مدرك تحصيلي

     ديپلم
  امتياز 1

  ديپلم
مرتبط      

  امتياز 2

فوق 
   ديپلم

3  
 امتياز

فوق 
ديپلم 
  مرتبط

 امتياز 4

   ليسانس
 امتياز 5

ليسانس 
  مرتبط 

امتياز    6

فوق 
 ليسانس

 امتياز  7

فوق 
 ليسانس
  مرتبط 

 امتياز  8

     دكترا
 امتياز 9 

دكتراي 
  مرتبط

 امتياز 10

 

1             

2             

3             

4             

5             

            ات دريافتيامتيازجمع

  ميانگين امتيازات دريافتي نسبت به كل مربيان  *

ميانگين امتيازات دريافتي مربيان يك آموزشگاه از تقسيم جمع كل امتيازات دريافتي بـه تعـداد كـل مربيـان آموزشـگاه محاسـبه                *

  .مي گردد

   تصوير آخرين مدرك تحصيلي مربيان: مستندات*         

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

 آموزش: 1عامل

 مربيان/ويژگي هاي مربي:1-1مالك 
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  آموزشهاي طي شده :  1-1-2نشانگر

  اسامي مربيان موجود  رديف
ساعات دوره هاي آموزشي ميزان 

  سال گذشته سهتخصصي طي شده در 

امتياز دريافتي در بخش 

  دوره هاي تخصصي

ساعات دوره هاي آموزشي  ميزان

  سال گذشته سهعمومي طي شده در 

امتياز دريافتي در بخش 

  دوره هاي عمومي

1            

2            

3            

4            

5            

          جمع كل

        ميانگين امتياز دريافتي* 

    ميـانگين سـاعت   در ارزيـابي   .ميانگين امتياز دريافتي از تقسيم جمع كل امتياز دريافتي به تعداد مربيان آموزشگاه حاصل مي شـود *

 ) سال گذشته سهدر (دستگاه معتبر دولتي و غير دولتيدر  گذرانده شده) تخصصيعمومي و ( دوره هاي بازآموزي و ارتقاء مهارت مربيان 

هر و به ازا امتياز  2 تخصصيآموزش  ساعت 10مربيگري به كل مربيان موجود  به ازا هر  يا ابالغ مرتبط با حرفه آموزشي مندرج در كارت

  .تعلق مي گيردامتياز  10حداكثر امتياز  1ش عمومي آموز ساعت 10

سه  طي   آموزشگاهمربيان كل بازآموزي و ارتقاء مهارت تخصصي ميانگين ساعت دوره هاي ارزيابي  : 1-1-2-1سوال 

    سال گذشته
انجمن هـاي صـنفي اسـتاني و    هاي تخصصي طي شده كه از مركز تربيت مربي يا كانون هاي دوره تصوير گواهينامه  ارائه: مستندات*   

    .كشوري صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

                           گذشتهطي سه سال  مربيان باز آموزي و ارتقاء مهارتعمومي ميانگين ساعت دوره هاي ارزيابي :  1-1-2-2سوال
تصوير گواهينامه هاي عمومي طي شده توسط موسس كه از مركز تربيت مربي يا كانون هاي انجمن هاي صنفي استاني  ارائه: مستندات* 

    .و كشوري صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

  هيات همگنان امتياز  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    
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  تجربه:  1-1-3نشانگر

  اسامي مربيان موجود  رديف

در سابقه تدريس مربيان 

سازمان اعم از دولتي و 

  )سال (  غيردولتي 

سابقه كارآموزشي در خارج از 

سازمان اعم از مديريت و 

  )سال (  تدريس

تجربه مربيان در بازار 

مشاغل مرتبط با (كار 

   )آنهارشته تدريس 

  )سال ( 

1          

2       

3          

4          

5          

        ميانگين

       )آموزشگاه هاي آزاداعم از دولتي و  (در سازمانسابقه تدريس مربيان  : 1-1-3-1سوال

تعلق  امتياز 10 حداكثر ،امتياز 5/0سابقه  ميانگين به ازاء هر سال)اعم از دولتي و غيردولتي(در سازمانسابقه تدريس مربيان در ارزيابي *

  .گيرد مي

بيشـتر محاسـبه    ي هامتيـاز سـابق  باشـد   در صورتيكه سابقه تدريس مربي در دو بخش دولتي و غير دولتي هم پوشاني زماني داشـته *

   . گردد مي

  به تشخيص هيات همگنانكارت يا ابالغ مربيگري /قرارداد آموزشي)/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  خارج از سازمان  تدريس مربي درسابقه  : 1-1-3-2سوال

  .در نظر گرفته مي شود امتياز 10حداكثر  ،امتياز 5/0سابقه  ميانگين به ازاء هر سال انمربيتدريس در محاسبه سابقه *

كارت يا ابالغ مربيگري و ساير موارد بـه تشـخيص هيـات    /قرارداد آموزشي )/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 
  همگنان 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  



٢۴ 
 

           )رشته تدريس آنهامشاغل مرتبط با ( تجربه مربيان در بازار كار : 1-1-3-3سوال

براسـاس اسـناد و مـدارك موجـود از     ) تدريس مربي  حرفهمشاغل مرتبط با  ( مربيان/مربيمرتبط در بازار كار  سابقه كارتجربي*

 10حـداكثر   ،امتيـاز  5/0سـابقه   ميانگين به ازاء هر سال... شركت هاي فني مهندسي و  ،اتحاديه، صنوف ، صنايعنظيرمراجع معتبر 

  .شود در نظر گرفته مي امتياز

  ها و صنوف  ارائه گواهي اشتغال به كار مرتبط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا گواهي اشتغال به كار مورد اتحاديه: مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

   افتخارات:  1-1-4نشانگر

  در طول دوران مربيگري) استاد ،مدرس ،هنر آموز ،شامل معلم( مربيان نمونه /مربي بعنوان انتخاب :  1-1- 4-1سوال

   .محاسبه مي گردد امتياز 10حداكثر  ،امتياز  10امتياز و به ازاء هر مربي نمونه كشوري  5به ازاء هر مربي نمونه استاني *

  مربيارائه تصوير لوح مربوطه توسط : مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

  

 

  اختراعات:   1-2-1نشانگر

  بدون قيد زمانمربيان آموزشگاه / مربيتوسط ... ثبت اختراع نوآوري و   :  1-2-1-1سوال

                                               .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر امتياز و  10تجاري شده  و به ازاء هر اختراع امتياز 5اختراع ثبت شده  هربه ازاء *

ه برداري، پروانه بهر/ سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يا مراجع ذيصالح بين المللي ارائه گواهي از اداره ثبت اختراعات: مستندات* 

  ....گواهي ثبت محصول و 

 مربيان/هاي پژوهشي مربيفعاليت: 1-2مالك 
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آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

 فعاليت هاي ويژه:   1-2-2نشانگر

   سال گذشته سهطي  در رشته مربوطه علمي تخصصي همايش هايشركت در :  1- 2-2-1سوال

حـداكثر   ،امتياز 1د نمي نماي شركتدر آنها  مربيان/ كه مربي دررشته مربوطه علمي تخصصي همايشگواهي شركت در به ازاء هر *

                  .تعلق مي گيرد امتياز 10

  .مرجع تاييد مستندات ارائه شده در اين سوال هيات همگنان است*

  همايششركت در ارائه گواهي : مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .تيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمودام

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

      سال گذشته سهطي مربيان /توسط مربي علمي تخصصي همايش در ايراد سخنراني : 1-2-2-2سوال

             

  .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر  ،امتياز  5همايشبه ازا هر توسط مربي،  علمي تخصصي همايشايراد سخنراني در محاسبه امتياز *

  همايشارائه مدارك و مستندات الزم از برگزاركننده : مستندات *
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ايـن  آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

دريافـت   كشوري/استانيو مقامات  از مديران) مرتبط(مربيان آموزشگاه تقديرنامه/آيا مربي  :  1-2-2-3سوال

              بدون قيد زماني  اند؟ نموده

امتيـاز محاسـبه    10حـداكثر  امتياز  5هر تقديرنامه از مقامات كشوري يا استانداران امتياز و  5/2 استاني از مديرانمرتبط  هر تقديرنامه

  .گردد مي

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

ابقي را شامل گردد مي توان م) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  

  

  

  ارائه تصوير تقديرنامه : مستندات*

 فعاليت پژوهشي:   1-2-3نشانگر

توسـط  آموزشي مهارت مورد تائيد سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي    هاي تدوين استاندارد:  1-2-3-1سوال
  بدون قيد زمانيمربيان آموزشگاه /مربي

برنامه درسـي   دفتر طرح واستانداردهاي تدوين شده بايد به تاييد  امتياز 10حداكثر  ،امتياز 5/2به ازاء هر استاندارد تدوين شده *
  .رسيده باشد

  طرح و برنامه درسييا تائيديه دفتر ارائه تصوير استاندارد آموزشي مهارت : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    
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آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( ارائه بيش از سقف امتيازات  لكن در صورتيكه مستندات قابل. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  بدون قيد زماني كتاب داراي شابكو تاليف تدوين :  1-2-3-2سوال

  .محاسبه مي گردد امتياز 10حداكثر  ،امتياز 5 با رشته آموزشي كتاب مرتبط عنوان هرتدوين و تاليف به ازاء *

  ارائه تصوير شناسنامه كتاب : مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( كن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات يل. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .متيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمودمابقي ا

  

  

  بدون قيد زماني مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ :  1-2-3-3سوال

محاسـبه   امتيـاز  10حداكثر  ،امتياز 5 در نشريات خارجي و امتياز 5/2در نشريات داخلي  با رشته آموزشي مرتبط مقاله هر چاپبه ازاء *
  .گردد مي

  
  
  
بـه   كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديده اسـت  ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبطي كه در نشريات: مستندات*

  تاييد هيات همگنان

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  ارزيابيامتياز خود 

   ------------    
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         بدون قيد زماني مشاركت در تدوين سواالت آزمون و طراحي پروژه :  1-2- 3-4سوال 

هر پروژه تاييد  ءبه ازاو امتياز   1 چهارگزينه اي سوال 50هر  ءه ازابمشاركت در تدوين سواالت آزمون و طراحي پروژه در محاسبه امتياز 
  .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر  ،امتياز 2شده  

  ارائه تائيديه اداره آزمون استان يا مسئولين قطب هاي آزمون : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

 

 

  

  حرفه هاو  هاتنوع رشته :   1-3-1نشانگر

در آموزشگاه طي سه سال گذشته بر اساس آمار عملكـرد  شده تعداد رشته هاي آموزشي اجرا    :  1-3-1-1سوال
               موجود          

  .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر  ،امتياز 2به ازاء هر رشته آموزشي 

  از سيستم جامع پرتال  عملكردگزارشات  ارائه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

   

طي سه سال گذشته بر اساس آمار عملكرد   تعداد حرفه هاي آموزشي ارايه شده در آموزشگاه   : 1-3-1-2سوال
                موجود

   .تعلق مي گيردامتياز  10حداكثر  ،1امتياز آموزشي ارايه شده  حرفهبه ازاء هر *

 از سيستم جامع پرتال  عملكردگزارشات  ارائه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

 فعاليت آموزشي آموزشگاه:1-3مالك 
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  عملكرد آموزشي:   1-3-2نشانگر

                                                         طي سه سال گذشته  آموزشيعملكرد ميانگين  :  1-3-2-1سوال 

امتياز،  8 هزار نفر ساعت  40تا  30امتياز،  6 هزار نفر ساعت  30تا  20امتياز،  4 هزار نفر ساعت 20تا  10امتياز،  2 هزار نفر ساعت 10تا  *
  .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر  ،امتياز 10 هزار نفرساعت 40بيش از 

  محاسبه ميانگين عملكرد سه سال گذشته از سيستم پرتال * 

  گزارشات دريافتي از سيستم جامع پرتال سازمان : مستندات

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

  

  

  

  ارزشيابي كارآموزان:  1-4-1نشانگر

و ثبـت   مربيان آموزشـگاه / ارزشيابي مستمر و منظم پيشرفت آموزشي كارآموزان توسط مربي:  1-4-1-1سوال

              طي سه سال گذشته براساس مستندات موجود هاي ميان دوره نتايج آزمون

در  امتياز 10حداكثر  ،ارزيابي در طول دوره امتياز كامل درصورت وجود مستندات مربوط به ثبت آزمون هاي ميان دوره و يا نمرات*

  .گرفته مي شودنظر 

  .مستندات مربوطه توسط تيم بازديد كننده در محل آموزشگاه رويت مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  

  

 يادگيري-ياددهيعوامل:1-4مالك 
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  يآموزش منابع : 1-4-2نشانگر

آموزشي در  حرفهنام   رديف
  حال اجرا

وجود 
 هاياستاندارد

  يمهارت آموزش

فهرستوجود
توانائي هاي 
  استاندارد

وجود كتب آموزشي 
نرم افزار  يا 

  آموزشي

نشريات وجود  
  تخصصي

طرح وجود 
  درس

 جمع كل
امتياز 
  دريافتي

1            
2            
3            
4            
5            

           ميانگين امتياز در يافتي
  

                                         در هنگام بازديد  در آموزشگاه يآموزش منابعوجود   :  1-4-2-1سوال

 :در آموزشگاه شامل موارد زير مي باشد يآموزش منابعوجود *

  .شود ي براي كليه حرفه هاي آموزشي كه در آموزشگاه تدريس ميمهارت آموزش هاياستانداردوجود   – 1       

  در كارگاه هاي آموزشي آموزش يتوانائي هاي استاندارد مهارت هافهرست  وجود -2       

  آموزشي هر حرفه براينرم افزار آموزشي مورد نياز كارآموزان  ياكتب آموزشي وجود  – 3         

  )منطبق با رشته( براي استفاده كارآموزان نشريات تخصصيوجود   – 4         

  براي هر حرفه آموزشي طرح درسوجود  -5         

  .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر  ،امتياز 2هر گزينه  به        

  .مستندات مربوطه توسط تيم بازديد كننده در محل آموزشگاه رويت مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي
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رعايت ظرفيت هاي پذيرش كارآموز :  1-5-1نشانگر  

دستورالعمل  7نمون برگ شماره با ظرفيت مندرج در   طي سه سال گذشته پذيرش شده تعداد كارآموزان  تناسب:  1-5-1- 1سوال

                    اجرايي

  : توضيح 

  .محاسبه ميانگين بر اساس عملكرد آموزشي ثبت شده در سيستم پرتال صورت مي گيرد  *

كارآموز طي سه سال گذشتهذيرش ميانگين پ  تعداد دوره هاي برگزارشده در طي سه سال گذشته / تعداد كارآموز جذب شده در طي سه سال گذشته = 

 

  دستورالعمل اجرايي 7نمون برگ شماره تقسيم بر ظرفيت مندرج در  ) 100كارآموز طي سه سال گذشته ضرب در ذيرش ميانگين پ: (روش محاسبه ** 

كارآموز طي سه سال گذشتهذيرش ميانگين پدرصد   =  100كارآموز طي سه سال گذشته ضرب در ذيرش ميانگين پ   /    )7نمون برگ شماره ( ظرفيت مندرج در  

محاسبه   100تعلق مي گيرد و در صورتيكه بيشتر و يا كمتر از ) امتياز 10( محاسبه شود امتياز كامل  100حاصله  در صورتيكه درصد***

  .امتياز كسر مي گردد 10امتياز از مجموع ، يك 100اختالف از درصد  5شود به ازاي هر 
  

گذشته بر اساس گزارشـات سيسـتم جـامع    و عملكرد آموزشي سه سال  دستورالعمل اجرايي 7ن برگ شماره نموارائه  :مستندات

  پرتال سازمان

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

  .............................    

 كالس تئوري/  عنوان كارگاه رديف
در  نمون ظرفيت مندرج 

 برگ شماره هفت

كارآموز ذيرش ميانگين پ

   طي سه سال گذشته

*  

كارآموز طي سه ذيرش ميانگين پدرصد 

نسبت به ظرفيت مندرج  سال گذشته

  در  نمون برگ شماره هفت

**  

امتياز 

  خودارزيابي

***  

امتياز 

  كارشناسان

1      

2      

3      

4      

5      

      جمع

   ميانگين

 كارگاهتعدادفضاي آموزشي و:1-5مالك 
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  تعداد كارگاه ها و كالس هاي آموزشي : 1-5-2نشانگر

  هاي آموزشي يا كالس تعداد كارگاه  : 1-5-2-1سوال

   .محاسبه مي گردد امتياز 10حداكثر  ،امتياز 2آموزشي مستقل  يا كالسبه ازاء هر كارگاه *

  .به رويت تيم بازديد كننده مي رسديا كالس ها  تعداد كارگاه ها : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  

  

 مهارت  تناسب تجهيزات با استاندارد:  1-6-1نشانگر

  تجهيزات آموزشي هر حرفه با استاندارد و نوع درصد تطبيق تعداد :  1-6-1-1سوال

  موجود تعداد تجهيزات اصلي  در استاندارد تعداد تجهيزات اصلي عنوان تجهيزات اصلي حرفهعنوان   رديف

1    

2    

3    

4    

   ميانگين

   ،ليست گرديده و تعداد آن مشخص مي شود مطابق استاندارد مهارت در هر حرفه فوق تجهيزات اصلي در جدول*
  :در اين سوال به شرح زير صورت مي گيرد امتياز محاسبه* 

  در نظر گرفته مي شود 8درصد باشد امتياز  100 درصد تطبيق تجهيزات با استاندارددر صورتيكه.  
  تعلـق   10درصد امتياز  120و تا  9امتياز درصد  ١١٠تا حد استاندارد بيش از  تجهيزات با استاندارددر صورتيكه درصد تطبيق

 . مي گيرد

  امتيـاز   1درصد كاهش 5درصد باشد به ازاء هر  ٧٠تا كمتر از حد استاندارد  در صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با استاندارد

 . كسر مي گردد) امتياز 8( از حد استاندارد

 درصد باشد امتيازي تعلق نمي گيرد 70كمتر از  صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با استاندارد در. 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

 تجهيزات و امكانات آموزشي: 1-6مالك 
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            در زمان بازديد با ظرفيت پذيرش كارآموز اصلي درصد تطبيق تعداد تجهيزات :  1-6-1- 2سوال

 عنوان تجهيزات اصلي كارگاهعنوان   رديف
تعداد تجهيزات 

  اصلي

براساس تعداد كارآموزان ميانگين 

  گزارشات پرتال

درصد تناسب تجهيزات با تعداد 

  كارآموز

1    

2    

3    

4    

   ميانگين

سـپس ميـزان تطـابق     ،مـي شـود  مشـخص  داد آن عو ت )مطابق استاندارد مهارت(در جدول فوق ابتدا تجهيزات اصلي ليست گرديده*

مورد نياز براي يك كارگـاه بـا    رايانهاگر تعداد  فناوري اطالعاتبعنوان مثال در يك كارگاه . تجهيزات با تعداد كارآموز محاسبه مي شود

ايـن  . واهد بـود درصد خ 50تجهيزات موجود باشد ميزان تطابق  دستگاه 3باشد ليكن در كارگاه  رايانه 6نفر  12ميانگين تعداد كارآموز 

رويه براي تمامي تجهيزات اصلي همان كارگاه انجام شده و در نهايت ميانگين درصد انطباق براي آن كارگاه محاسـبه و معيـار محاسـبه    

  .امتياز خواهد بود

  :در اين سوال به شرح زير صورت مي گيرد امتياز محاسبه* 

  در نظر گرفته مي شود 8درصد باشد امتياز  100 تعداد كارآموزدر صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با . 

  تعلـق   10درصـد امتيـاز    120و تـا   9امتيـاز  محاسبه گردد درصد  ١١٠ تعداد كارآموزدر صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با

 . گيرد مي

   ـ  1درصـد كـاهش   5درصد باشـد بـه ازاء هـر    100كمتر از  تعداد كارآموزدر صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات از از حـد  امتي

 . كسر مي گردد) امتياز 8( استاندارد

  .تجهيزات اصلي و فهرست تعداد كارآموزان موجود در دوره در هر حرفه آموزشي به رويت تيم بازديد كننده مي رسد: مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي
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آيا طرح منظمي براي ثبت وضعيت تجهيزات و مواد مصرفي و ابزارآالت قبل از شروع هر دوره  :  1-6-1- 3سوال

                                                                                                                                                                                                                                                     آموزشي وجود دارد

بايگـاني گـزارش   شـامل  قبل از شروع هر دوره آموزشي براساس مشاهده مسـتندات   آموزشي ثبت وضعيت تجهيزات -1

 . وضعيت كارگاه كه توسط مربي يا مسئول كارگاه به مدير ارائه گرديده است 

بايگاني گزارش وضعيت كارگاه شامل ثبت وضعيت ابزارآالت قبل از شروع هر دوره آموزشي براساس مشاهده مستندات  - 2

 .كه توسط مربي يا مسئول كارگاه به مدير ارائه گرديده است

 موجوددر انبار براساس دفتر موجود مواد مصرفي فهرست  - 3

شامل روانكاري، گردگيـري، تعـويض قطعـات    (ماني ساالنه بازبيني و سرويس تجهيزات در بازه ز هاي چك ليست وجود - 4

 ) …فرسوده و 

 .تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 5/2به ازاء هر مورد *

  .مستندات مربوطه به رويت تيم بازديد كننده مي رسد: مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  تجهيزات جانبي:  1-6-2نشانگر 

 كالس هاي آموزشي آموزشگاه /وجود ابزار آالت آموزشي در كارگاه  :  1-6-2-1سوال

يف
  براساس استاندارد ابزار آالت وجود  عنوان كارگاه رد

  نامطلوب مطلوب

     
     
     

در صورت وجود ابزارآالت آموزشي به ميزان استاندارد . امتياز اين بند از اجماع نظرات كارشناسي تيم بازديد كننده محاسبه مي شود*

  .در غير اينصورت به نسبت از امتياز كسر خواهد شدو لحاظ مي گردد  10امتياز كامل 

  .ابزارآالت آموزشي هر يك از كارگا ه هاي آموزشي آموزشگاه به رويت تيم بازرسي مي رسد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  كنندهامتياز تيم بازديد   امتياز خود ارزيابي
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 كالس هاي آموزشي آموزشگاه متناسب با تعداد كارآموزان موجود/مواد مصرفي در كارگاه وجود :  1-6-2- 2سوال

يف
  مواد مصرفيوجود  عنوان كارگاه رد

  نامطلوب  مطلوب

     
     
     

                

در صورت وجود مواد مصرفي به ميزان استاندارد امتياز . بازديد كننده محاسبه مي شودامتياز اين بند از اجماع نظرات كارشناسي تيم *

  .لحاظ مي گردد و در غير اينصورت به نسبت از امتياز كسر خواهد شد 10كامل 

  .مواد مصرفي هر يك از كارگا ه هاي آموزشي آموزشگاه به رويت تيم بازرسي مي رسد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  

 ذخيره قطعات يدكي تجهيزات در كارگاه يا كالس هاي آموزشي وجود  :  1-6-2- 3سوال
يف

  ذخيره قطعات يدكيوجود  عنوان كارگاه رد

  نامطلوب  مطلوب

     
     
     

و در غير اينصورت به نسـبت از امتيـاز كسـر    لحاظ مي گردد  10در صورت وجود ذخيره قطعات يدكي تجهيزات آموزشي امتياز كامل *

  .خواهد شد

  .ذخيره قطعات يدكي هر يك از كارگا ه هاي آموزشي آموزشگاه به رويت تيم بازرسي مي رسد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي
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  سطح تحصيالت:  2-1-1نشانگر

                                                             آموزشگاه  موسسوضعيت تحصيلي   : 2-1-1-1سوال 

  )امتياز  4(       فوق ديپلم               )                                                     امتياز 2( ديپلم                                                     )امتياز 1(  ديپلمزير

  )امتياز 10(  دكتراي                          )                                 امتياز  8( فوق ليسانس                                                  )امتياز  6(   ليسانس

  ارائه تصوير آخرين مدرك تحصيلي موسس: مستندات

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ----------    

  

  آموزشهاي طي شده :  2-1-2نشانگر

  طي سه سال گذشته  طي شده آموزشيدوره هاي مدت ارزيابي :  2-1-2-1سوال

مـالك تخصـيص   معتبر دولتي و غير دولتي  هاي دستگاه و يا مديريت در تخصصي مرتبط با رشته آموزشيعمومي و گذراندن دوره هاي 

  ).تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 2ساعت دوره آموزشي  10به ازا هر (امتياز براي موسس مي باشد 

  از مراجع معتبر به تشخيص هيات همگنانتصوير گواهينامه هاي تخصصي و عمومي طي شده توسط موسس  ارائه: مستندات* 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

  ...........................    

 آموزشي -مديريت اجرايي :  2عامل 

 ويژگي هاي موسس آموزشگاه: 2-1مالك 
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  تجربه:  2-1-3نشانگر

   و تدريسآموزشي  كارآموزشي اعم از مديريتسابقه :  2-1-3-1سوال 

در نظر گرفته  امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه  موسس) اعم از مديريت و تدريس( در محاسبه سابقه كار آموزشي

  .مي شود

چنانچه موسس عهده دار پست مديريت آموزشگاه نيز باشد سابقه مديريت آموزشي وي صرفا در بخش مدير آموزشگاه محاسبه *

  . مي گردد و چنانچه موسس، مربي آموزشگاه نيز باشد سابقه تدريس وي صرفا در بخش مربيان آموزشگاه لحاظ مي گردد

كارت يا ابالغ مربيگري و ساير موارد بـه تشـخيص هيـات    /قرارداد آموزشي )/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 

  همگنان 

  

  

      )آموزشگاهمشاغل مرتبط با رشته ( در بازار كار موسستجربه  : 2-1-3-2 سوال
براساس اسناد و مـدارك موجـود از مراجـع معتبـر     ) مشاغل مرتبط با رشته آموزشگاه(موسسبازار كارمرتبط در  سابقه كارتجربي

در نظـر گرفتـه    امتيـاز  10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه  .در نظر گرفته مي شود  . . .، صنوف ، صنايع و ها اتحاديهنظير

  .شود مي

اتحاديه هـا و   تاييد بط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا گواهي اشتغال به كار موردارائه گواهي اشتغال به كار مرت: مستندات* 

  صنوف و يا ارائه سوابق بيمه مرتبط با شغل

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

    آموزشگاه سابقه تاسيس و فعاليت موثر:  2-1-3-3سوال

محاسـبه   استعالم از اداره كل در خصوص مرخصي و توقف فعاليـت آموزشـي  بر اساس كه سابقه تاسيس و فعاليت مؤثر آموزشگاه 

  در نظر گرفته مي شود امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاي هر سال فعاليت  .گردد مي

معين در خصوص مدت مرخصي و يا توقـف فعاليـت آموزشـي    ارائه تصوير پروانه تاسيس و استعالم هيات همگنان از مركز : مستندات*

  آموزشگاه

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  تياز هيات همگنانام امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   -----------    
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  اختراعات:   2-1-4نشانگر

         بدون قيد زماني آموزشگاه موسستوسط ... نوآوري و ،ثبت اختراع   :  2-1- 4-1سوال

                                               .تعلق مي گيرد امتياز 10امتياز و حداكثر  10و به ازاء هر اختراع تجاري شده  امتياز 5به ازاء هر اختراع ثبت شده *

پروانه بهره برداري، / سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يا مراجع ذيصالح بين المللي ارائه گواهي از اداره ثبت اختراعات: مستندات* 

  ....گواهي ثبت محصول و 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . گرددمسئوليت ها منظور و محاسبه مي 

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  فعاليت هاي ويژه:   2-1-5نشانگر

                                              سه سال گذشته  طي  رتبط با آموزشگاهدر رشته م علمي تخصصيهاي  همايششركت در  : 2-1-5-1سوال

 10، حـداكثر  امتيـاز  1مي نماينـد   شركتدر آنها  كه موسس دررشته مربوطه علمي تخصصي همايشبه ازاء هر گواهي شركت در *

              .    تعلق مي گيرد امتياز

  .مرجع تاييد مستندات ارائه شده در اين سوال هيات همگنان است*

  همايشارائه گواهي شركت در : مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .تيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمودام

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    
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                                                                                         طي سه سال گذشته موسستوسط  يملع تخصصي همايش برگزاري:   2-1-5-2سوال

  مي گيرد تعلق امتياز 10، حداكثر امتياز 5همايشبه ازا هر ، موسس توسطعلمي  تخصصي همايش در محاسبه امتياز برگزاري

  ارائه مستندات الزم به تشخيص هيات همگنان: مستندات

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .تيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمودام

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  دريافت نموده اند؟ كشوري/از مديران ارشد استاني) مرتبط(آيا موسس آموزشگاه تقديرنامه  : 2-1-5-3سوال

امتيـاز   10امتيـاز حـداكثر    5امتياز و هر تقديرنامه از مقامات كشوري يـا اسـتانداران    5/2استاني مرتبط از مديران هر تقديرنامه   

  .گردد محاسبه مي

  ارائه تصوير تقديرنامه: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي 

   -----------    

   مركز معين/تعامل با اداره كل ميزان: 2-1-5-4سوال

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

                                                                   .تعلق مي گيرد امتياز 10كه حداكثر استعالم هيات همگنان از مركز معين يا اداره كل :  مستندات* 

  



۴٠ 
 

 فعاليت پژوهشي:   2-1-6نشانگر

   كتاب داراي شابكيا تاليف تدوين :  2-1-6-1سوال

  .لحاظ مي گردد امتياز 10، حداكثر امتياز 5 آموزشگاهآموزشي با مباحث آموزشي يا رشته  كتاب مرتبط تدوين يا تاليف هر عنوانبه ازاء *

  ارائه تصوير شناسنامه كتاب : مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( امتيازات  لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

    مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ :  2-1-6-2سوال

 5: امتيـاز، و در نشـريات خـارجي    5/2: مرتبط با مباحث آموزشي يا رشته آموزشي آموزشگاه در نشريات داخلي مقالهچاپ هر به ازاء *

  .محاسبه مي گردد امتياز 10، حداكثر امتياز 

بـه  (.كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديده است ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبطي كه در نشريات: مستندات*

  )ييد هيات همگنانتا

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

مي توان مابقي  را شامل گردد) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

  

  

  



۴١ 
 

    

 

  مدير آموزشگاه سطح تحصيالت:  2-2-1نشانگر

                                                                     آموزشگاه مدير وضعيت تحصيلي   : 2-2-1-1سوال 

  )متيازا  4(       فوق ديپلم )                                                            امتياز 2(            ديپلم                                                 )امتياز  1(  ديپلمزير

  )امتياز 10(            دكتراي                          )                امتياز  8( فوق ليسانس                                                  )امتياز  6(   ليسانس

  ارائه تصوير آخرين مدرك تحصيلي مدير: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  كنندهامتياز تيم بازديد   امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  سه سال گذشته درهاي طي شده  آموزش:  2-2-2نشانگر
              در سه سال گذشته آموزشي مرتبط طي شدهساعت دوره هاي ارزيابي :  2-2-2-1سوال

 تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 1ه آموزشي ساعت دور 10به ازا هر *

تصوير گواهينامه هاي تخصصي و عمومي طي شده توسط مدير كه از مركز تربيت مربي يا كانون هـاي انجمـن هـاي     ارائه: مستندات* 

    .صنفي استاني و كشوري صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  مدير مستقل: 2-2-3نشانگر
                                                             در آموزشگاه وجود مدير مستقل:  2-2-3-1سوال

  امتياز لحاظ مي گردد 10در صورت وجود مدير مستقل 

  ارائه ابالغ مديريت : مستندات*

  همگنان امتياز هيات  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

 ويژگي هاي مدير آموزشگاه: 2-2مالك 



۴٢ 
 

  تجربه:  2-2-4نشانگر

   سابقه مديريت آموزشي در آموزشگاه هاي آزاد:  2-2-4-1سوال

 .محاسبه مي گرددامتياز  10و حداكثر امتياز  5/0هر سال سابقه مديريت به ازاي سابقه مدير آموزشگاه در محاسبه *

  ارائه تصوير ابالغ هاي مديريت : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  ارزيابيامتياز خود 

   -----------    

  

   )به غير از آموزشگاه هاي آزاد( نهادهاي دولتي و غير دولتيدر سابقه كار مديريت آموزشي :  2-2-4-2سوال

  .در نظر گرفته مي شود امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه مدير  آموزشي مديريت در محاسبه سابقه كار *

  ارائه تصوير حكم كارگزيني و يا قرارداد مربوطه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

           )آموزشگاهمشاغل مرتبط با رشته (در بازار كار مدير تجربه  : 2-2-4- 3سوال
براساس اسناد و مدارك موجود از مراجع معتبر ) مشاغل مرتبط با رشته آموزشگاه(در بازار كار مديرمرتبط  سابقه كارتجربي*

 شود در نظر گرفته مي امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه  .. . و  شركت هاي فني و مهندسي ،اتحاديه، صنوف ، صنايعنظير

اتحاديه هـا و  تاييد كار مرتبط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا گواهي اشتغال به كار مورد ارائه گواهي اشتغال به : مستندات* 

  صنوف

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  



۴٣ 
 

  اختراعات:   2-2-5نشانگر

  آموزشگاه مدير توسط ... نوآوري و ،ثبت اختراع   :  2-2-5-1سوال

                                     .تعلـق مـي گيـرد    امتيـاز  10امتيـاز و حـداكثر    10و بـه ازاء هـر اختـراع تجـاري شـده       امتيـاز  5به ازاء هر اختراع ثبـت شـده   *
پروانه بهره برداري، / سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يا مراجع ذيصالح بين المللي ارائه گواهي از اداره ثبت اختراعات: مستندات* 

  ....گواهي ثبت محصول و 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . گرددمسئوليت ها منظور و محاسبه مي 

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

  فعاليت هاي ويژه:   2-2-6نشانگر

                طي سه سال گذشته                       مرتبط با آموزشگاهدر رشته  علمي هاي تخصصي همايششركت در :  2-2-6-1سوال
 امتياز 10، حداكثر امتياز 1مي نمايند  شركتدر آنها  مديركه  دررشته مربوطه علمي تخصصي همايشبه ازاء هر گواهي شركت در *

                .    تعلق مي گيرد

  همايشارائه گواهي شركت در : مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

  



۴۴ 
 

  دريافت نموده اند؟ كشوري/از مديران ارشد استاني) مرتبط(آموزشگاه تقديرنامه مديرآيا   : 2-2-6-2سوال
  .گردد امتياز محاسبه مي 10امتياز حداكثر  5امتياز و هر تقديرنامه از مقامات كشوري يا استانداران  5/2هر تقديرنامه استاني مرتبط   

  ارائه تصوير تقديرنامه : مستندات*

اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  آموزشگاه باشد، امتياز ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر
را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  گنانامتياز هيات هم  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

  در سازمان كشوري /انتخاب مدير به عنوان مدير نمونه استاني :  2-2-6- 3سوال

   .محاسبه مي گردد امتياز 10، حداكثر امتياز 10امتياز و به عنوان مدير نمونه كشوري  5به ازاء انتخاب مدير نمونه استاني *

  ارائه تصوير لوح مربوطه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  ارزيابيامتياز خود 

   -----------    

  طي سه سال گذشته                                                                                        مدير علمي توسط تخصصي همايش برگزاري:   2-2-6-4سوال

  مي گيرد تعلق امتياز 10، حداكثر امتياز 5همايشبه ازا هر كارگاه يا ، مديرتوسط علمي  تخصصي همايش در محاسبه امتياز برگزاري

  ارائه مستندات الزم به تشخيص هيات همگنان: مستندات

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  
  
  



۴۵ 
 

 فعاليت پژوهشي:   2-2-7نشانگر

توسط مدير  تدوين استاندارد آموزشي مهارت مورد تائيد سازمان آموزش فني و حرفه اي : 2-2-7-1سوال
   آموزشگاه 

استانداردهاي تدوين شده بايد به تاييد دفتر طرح و  .تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 5/2به ازاء هر استاندارد تدوين شده *
  .برنامه درسي رسيده باشد

  ارائه تصوير استاندارد آموزشي مهارت يا تائيديه دفتر طرح و برنامه درسي :مستندات *

صرفا براي يكي از ايـن   آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  

   كتاب داراي شابكيا تاليف تدوين :  2-2-7-2سوال

  لحاظ مي گردد امتياز 10، حداكثر امتياز 5كتاب مرتبط با مباحث آموزشي يا رشته آموزشي آموزشگاه  عنوان هرتدوين يا تاليف به ازاء *

  ارائه تصوير شناسنامه كتاب: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .تيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمودام

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي 

   -----------    

  

    مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ :  2-2-7-3سوال

 5: امتيـاز، و در نشـريات خـارجي    5/2: مرتبط با مباحث آموزشي يا رشته آموزشي آموزشگاه در نشريات داخلي مقالهچاپ هر به ازاء *

  .محاسبه مي گردد امتياز 10، حداكثر امتياز

  .كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديده است ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبطي كه در نشريات: مستندات*



۴۶ 
 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

  .را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود امتيازات

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعداد كاركنان:   2-3-1نشانگر  

                انجز مدير و مربيه تعداد افراد شاغل در آموزشگاه ب :  2-3- 1-1سوال 

  امتياز  محاسبه مي گردد 10امتياز و حداكثر  2به ازاء هر نفر *

  ارائه تصوير قرارداد كار كاركنان: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

  سطح تحصيالت كاركنانميانگين :  2-3-2نشانگر

                                                        سطح تحصيالت كاركنان    : 2-3-2-1سوال 

                                              )امتياز  10(   ليسانس فوق          )امتياز  8(   ليسانس)              امتياز  6(   فوق ديپلم )                   امتياز 4(  ديپلم)                امتياز  2(  ديپلمزير

ه تقسيم بر تعداد كاركنان مي شود و حـداكثر  تحصيالت هريك از كاركنان بر اساس امتيازدهي فوق محاسبه و مجموع امتيازات حاصل*

  .امتياز تعلق مي گيرد 10

  ارائه تصوير مدرك تحصيلي كاركنان: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  بازديد كنندهامتياز تيم   امتياز خود ارزيابي

   -----------    

 ساير كاركنان آموزشگاه:2-3مالك 



۴٧ 
 

  مسئول پذيرش:   2-3- 3نشانگر

                     آموزشگاه داراي مسئول پذيرش مي باشد :  2-3-3-1سوال 
  .امتيازتعلق مي گيرد 10كه حداكثر  ارائه قرارداد كار مسئول پذيرش:  مستندات*

  امتياز هيات همگنان  كنندهامتياز تيم بازديد   امتياز خود ارزيابي

      

 

  

  

  نظارت برنامه ريزي و :   2-4-1نشانگر

                                          طي سه سال گذشته تقويم آموزشي ساالنه تهيه :  2-4 -1 -1سوال 

شهريه  ،شرايط پذيرش  ،دوره ، طول مدت دوره ، تاريخ شروع و پايان آن عنوان با مشخصات   آموزشگاه  تقويم آموزشي ساالنه تدوين*

  .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر و نام مربي 

  ارائه تصوير تقويم آموزشي سه سال گذشته: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

                         نظارت مدير بر مربيان، كاركنان و كارآموزان :  2-4 - 1 -2سوال 
نظارت بر ورود و خروج و  -2، )امتياز 4( تعيين و ابالغ شرح وظايف شغلي -1  شاملنظارت مدير بر مربيان ، كاركنان و كارآموزان *

آموزش به كاركنـان در راسـتاي انجـام     -3، )عينيو مشاهدات  بر اساس مستندات موجود()امتياز 4( رفتار كاركنان و كارآموزان 

  .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر  كه )امتياز 2(وظايف 

  .رويت شود بازديدكنندهمستندات توسط تيم : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

 نظارت و مديريت: 2-4مالك
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آموزشـگاه   و سـاير كاركنـان   مشخصات و سوابق مربيـان وجود بانك اطالعات كامل از   : 2-4 -1 -3سوال 

                                                                           طي سه سال گذشته بصورت مكتوب يا نرم افزاري

  .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  رويت شود بازديد كنندهمستندات توسط تيم : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  ارزيابيامتياز خود 

      

ثبت كامل و دقيق اطالعات مربوط به آموزشگاه، موسس، مدير و مربيان در سيسـتم جـامع پرتـال     : 2-4-1-4سوال

                                                                سازمان

گزارشات دريافتي از پرتال توسط هيات همگنان بررسي و امتيازدهي مي شود كه بر اساس درصد فيلدهاي اطالعاتي تكميل : مستندات*

  .رديمي گتعلق  امتياز 10و حداكثر از امتياز كل كسريا غلط تكميل شده نشده 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  بهره گيري از اتوماسيون:   2-4-2نشانگر

                                    نرم افزارهاي اداري و مالي وبهره برداري از اتوماسيون :  2-4 -2 -1سوال 

در صورتيكه آموزشگاه از يك نرم افزار جامع كه بخش هـاي   .تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 5به ازاء هر نرم افزار اداري يا مالي 

  .اداري و مالي آموزشگاه را پوشش دهد امتياز كامل را دريافت مي كند

  .رويت شود بازديدكنندهمستندات توسط تيم : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  آئين نامه ها مقررات و:   2-4-3نشانگر

                                                 طي سه سال گذشته رعايت نرخ شهريه كارآموزان:  2-4 -3 -1سوال 

 10كـه حـداكثر    امتياز كسر مي گـردد  2به ازاء هر تخلف اثبات شده و ثبت شده در پرونده آموزشي آموزشگاه طي سه سال گذشته *

  .امتياز تعلق مي گيرد
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  رويت گزارشات مربوط در پرونده آموزشگاه توسط هيات همگنان :مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

  ---------------    

                                  انجام تشريفات امور اداري كارآموزان:  2-4 -3 -2سوال 

دفتر ثبت نتايج و تحويـل  ، دفتر بازرسي  ، شده ثبتبايگاني آمار  ،ليست حضور و غياب دوره ،دفتر ثبت نامشامل امور اداري كارآموزان 

  .تعلق مي گيرد امتياز 10امتياز، حداكثر  2هركدام مي باشد كه به  گواهينامه كارآموزان

  .رويت شود بازديد كنندهتوسط تيم  مدارك: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

      وجود سيستم بايگاني در خصوص دستورالعمل ها، مكاتبات ، بخشنامه ها و غيره:  2- 4 - 3 -3سوال 

  .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  رويت شود زديد كنندهمستندات توسط تيم با: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  بازديد كنندهامتياز تيم   امتياز خود ارزيابي

      

بـا   موقت  يا كليه كاركنان اعم از مربي ، مدير و ساير كاركنان داراي قرارداد كار تمام وقت : 2-4 -3 -4سوال 

      .موسس هستند
                                                   )امتياز 10( به كل كاركنان ضرب در حداكثر امتياز  داراي قراردادكاركنان  درصد*

  ارائه تصوير قرارداد كاركنان: مستندات *

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

              كليه كاركنان اعم از مربي ، مدير و ساير كاركنان بيمه هستند:  2-4 -3 -5سوال 

  )امتياز 10( درصد كاركنان داراي بيمه به كل كاركنان ضرب در حداكثر امتياز *

  ارائه تصوير ليست بيمه  كاركنان آموزشگاه يا تصوير دفترچه بيمه كاركنان: مستندات *
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  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

                   پروانه ها و  امور تمديد و صدورمجوزهاموقع در اقدام به  : 2-4 -3 -6سوال 

  .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  بررسي مستندات موجود در مركز معين توسط هيات همگنان: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ----------------    

             طي سه سال گذشته سازمان رعايت قوانين و مقررات : 2- 4 -3 -7سوال 

 نحـوه  و هـا  مشـوق  بر اساس دستورالعملو عدم دريافت نمره منفي  سازمان در صورت رعايت قوانين و مقررات: نحوه محاسبه*

امتيـاز از   1نمـره منفـي    10امتياز و به ازاء هر  10آزاد در طي سه سال گذشته  اي وحرفه فني هاي آموزشگاه تخلفات به رسيدگي

  . حداكثر امتياز كسر مي گردد

  .امتياز اين بخش بر اساس سوابق موجود در مركز معين يا اداره كل استان توسط هيات همگنان محاسبه مي گردد: مستندات

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  

  

 شعبه:   2-5-1نشانگر

      تاسيس شعبه:  2-5 -1 -1سوال 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   ------------    

  .گرفته مي شوددر نظر  امتياز 10، حداكثر امتياز 5 فعال شعبههر به ازاء داشتن در مورد شعبه *
  ارائه تصوير پروانه تاسيس شعبه: مستندات*

 توسعه آموزشگاه:2-5مالك 
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تعامل با صنايع و بنگاه هاي اقتصادي:   2-6-1نشانگر  

غير دولتي  ،خدماتي بخش دولتيتوليدي بنگاه هاي  با صنايع،و پژوهشي انعقاد قرارداد آموزشي :   2-6 -1 -1سوال 

                                   گذشتهطي سه سال و تعاوني 

  .محسوب مي شود امتياز 10، حداكثر امتياز 5قرارداد  به ازاء هر*

  ارائه تصوير قرارداد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

  --------------    

  

  

  اطالع رساني:   2-7-1نشانگر

                                     طي سه سال گذشته سيستم اطالع رساني دوره هاي آموزشي از طريق رسانه  : 2-7 -1 -1سوال 

، )امتياز 4(صدا و سيما  تبليغات ،)امتياز 2(، سامانه پيام كوتاه)امتياز 2(اطالع رساني دوره هاي آموزشي از طريق  وب سايت و تبليغات *
درصـورت   امتيـاز  1)اعالميه –تراكت  -پوستر(، امتياز 2) بنر  -بيلبورد( تبليغات ميداني ، )امتياز 2(محلي جرايد )امتياز 3(جرايد كشور

  .محاسبه مي گردد امتياز 10، حداكثر  معتبر وجود اسناد و مدارك

  الزم و مستندات مدارك  ارائه :مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  خود ارزيابيامتياز 

      

  

 تعامالت بيروني آموزشگاه:2-6مالك 

 پذيرش:2-7مالك 
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  مشاوره و راهنماي آموزشي:   2-7-2نشانگر

     طي سه سال گذشته      برنامه ريزي مشاوره و راهنماي آموزشي   : 2-7 -2 -1سوال 

 همزمـان بـا  كه (باشد داراي برنامه و شرح خدمات مدون در زمينه مشاوره آموزشي بصورت مكتوب  آموزشگاهدرصورتيكه : مستندات*

غير اين صورت امتياز ايـن بخـش بـا    مستندات مربوطه ارائه و در ) ثبت نام كارآموزان  يا در حين آموزش در اختيار آنان قرار مي گيرد

  .گرددمحاسبه مي امتياز  10كه حداكثر نظرسنجي از كارآموزان 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

 

  

 

  

  

  

  ميزان قبولي:   3-1-1نشانگر

كارآموزان آموزشگاه به معرفي شدگان به آزمـون  درصد نرخ قبول شدگان امتياز مربوط به  ميانگين  : 3-1 -1 -1سوال 
                   طي سه سال گذشته

 امتيـاز  1درصد نـرخ قبـولي    5و درصورت كاهش هر  امتياز 10 باشد درصد 100درصورتيكه درصد نرخ قبول شدگان طي سه سال گذشته *
  .درصد امتيازي تعلق نمي گيرد 60و كمتر از  كاهش پيدا مي كند

  .آزمون اخذ و توسط هيات همگنان بررسي مي گرددسوابق آموزشي و / گزارشات مربوطه از سيستم پرتال: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -----------    

 

 

 برونداد:3عامل

 كارايي:3-1مالك 



۵٣ 
 

      طي سه سال گذشته  آموزشي  هاي دورهنگهداشت كارآموزان درصد   : 3-1 -1 -2سوال 

تعداد معرفي شدگان به آزمون طي دوره سه ساله را تقسيم بر تعداد ثبت نام شدگان در براي محاسبه درصد نگهداشت كارآموزان مجموع *

  .ضرب مي كنيد 100عدد  دوره هاي آموزشي طي دوره سه ساله و حاصل را در

 5و درصورت كاهش هـر   امتياز 10 درصد 100تا  90بين طي سه سال گذشته   آموزشي  هاي دورهدرصورتيكه درصد نگهداشت كارآموزان *

  .امتيازكاهش پيدا مي كند 1درصد نرخ نگهداشت 

  .هيات همگنان بررسي مي گردداخذ و توسط سوابق آموزشي و آزمون / گزارشات مربوطه از سيستم پرتال: مستندات *

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

   -------------    

  

  

  رهگيري:   3-2-1نشانگر

                                 طي سه سال گذشته رهگيري اشتغال كارآموزان :   3-2 -1 - 1سوال  

بازديـد  تيم  تائيدبه  مربوط به اقدامات الزم به منظور رهگيري اشتغال آموزش ديدگان آموزشگاه در طي دوره سه سالهمستندات *

  .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر كه  رسدكننده مي 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

   

تعداد ثبت نام شدگان در دوره هاي آموزشي طي دوره 

  سالهسه 
  درصد نگهداشت كارآموزان در سه سال گذشته  تعداد معرفي شدگان به آزمون طي دوره سه ساله

  
    

 اثربخشي:3-2مالك 
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  آموختگانرضايتمندي مهارت :   3-2-2نشانگر

    نظرسنجي از كارآموزان :   3-2 -2 -1سوال 

در فرم ) مجموع امتيازات تقسيم بر تعداد كارآموزان(امتياز بوده كه با توجه به ميانگين امتيازات ثبت شده 10امتياز اين سوال حداكثر *
  .نظرسنجي كارآموزان محاسبه خواهد شد

  .كارآموزاننتايج حاصل از فرم هاي نظرسنجي : مستندات*

  فرم نظرسنجي كارآموزان

  : توضيحات 
  : هاي ذيل نسبت به انجام نظرسنجي اقدام نمايد  مي تواند با روشتيم بازديدكننده كارشناس 

هر دوره آموزشي  حاضر دراز كارآموزان % 50حداقل فرم نظرسنجي را به تعداد كارآموزان مورد نظر تكثير و در زمان بازديد در اختيار .  1
  . نمايد  محاسبهنتيجه جمع بندي را  قرار دهد و پس از تكميل توسط كارآموزان، جمع آوري و

مصاحبه كند و راي جمعي را در هـر  ) هر دوره حاضر دركارآموزان % 50حداقل ( با تعدادي از كارآموزان به تفكيك هر دوره آموزشي .  2
  . لحاظ كندمورد 

  
             

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

............................      

 موضوع رديف
  ضعيف

 )امتياز 0( 
  متوسط

 )امتياز 25/0(
  خوب

 )امتياز 5/0( 
    دسترسي كافي به  مواد مصرفي 1

    دسترسي كافي به تجهيزات و ابزار آالت 2

     كيفيت خدمات مشاوره و راهنمائي آموزشي  3

     از سرفصلهاي آموزشيهاي استانداردهاي آموزشي مهارت و اطالع آنهادسترسي كارآموزان به فهرست توانايي 4

    در صورت غيبت مربي يا قصور آموزشگاه فراهم بودن امكان جبران كسري مهارت در طول دوره 5

    برگزاري منظم وبموقع جلسات آموزشي مطابق ساعات مصوب دوره آموزشي 6

    و تهويه تاسيسات بهداشتي ، حرارتي و برودتي ،فضا وضعيت كمي و كيفي 7

    كاركنان آن با كارآموزان ساير  و  ، مديرمربيموسس ،طرز برخورد  رضايت از  8

    …انجام بموقع اموراداري مورد نياز كارآموزان مانند معرفي به آزمون و  9

    )و فيلم هاي آموزشي  كتابهاي تخصصي و نرم افزارها(زشيدسترسي به منابع آمو 10

    حضور بموقع مربي در كالس و كارگاه 11

    كارآموزان و تالش جهت رفع مشكالت آنهاآموزشي توجه كافي مربي به وضعيت  12

    هاي آموزشي از سوي مربي رعايت اهداف وسرفصل 13

    )كارآموزان براي احراز شغل مورد نظرتوانمندي واعتماد به نفس و آمادگي (ها اثربخشي و كيفيت آموزش 14

    كيفيت ايمني و بهداشت كارگاه 15

    حمايت از كارآموزان دريافتن شغلراهنمايي و  16

    ميزان تسلط مربي بر نحوه اداره كالس  و ارائه مطالب آموزشي  17

    كيفيت تجهيزات و ابزار آالت مورد استفاده كارآموزان 18

    مستمر طي دوره آموزشي ارزشيابي 19

    رعايت نرخ شهريه مصوب  20

    جمع 

   امتياز جمع كل
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  كتابخانه:   4-1-1نشانگر
                                                              كتابخانهوجود :   4-1 -1 -1سوال  

اژ كتابخانه، تعداد كتاب ها و نظير متردرخصوص كتابخانه امتياز دريافتي متناسب با فضا و امكانات موجود كتابخانه  محاسبه مي گردد *
  .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر 

  .س نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گرددامتياز اين سوال بر اسا: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  نمازخانه:   4-1-2نشانگر 
                                              وجود نمازخانه:   4-1 - 2 -1سوال 

در صورتيكه متراژ نمازخانه و  .كسب مي نمايدامتياز  8، "شيوه نامه شاخص سرانه فضا  "در صورت وجود نمازخانه مطابق استاندارد * 
صورتيكه متراژ نمازخانه كمتر از در امتياز كسب مي نمايد و  8امتياز بيشتر از  1متر مربع افزايش  1بيش از حد استاندارد باشد به ازاء هر 

  .كسر مي گردد 8امتياز به تناسب از ندارد باشد حد استا

  .امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  

  

 

 امكانات پشتيباني ، بهداشت و ايمني: 4عامل

 امكانات فرهنگي:4-1مالك 



۵۶ 
 

 

  ساختمانمالكيت :  4-2-1نشانگر
  .در نوع مالكيت ساختمان، مالكيت پدر، مادر، همسر و فرزند نيز مالكيت شخصي محسوب مي شود

         نوع مالكيت ساختمان   : 4-2 -1 -1سوال  

  .منظور مي گرددامتياز  5 باشدي استيجارامتياز و در صورتيكه  10باشد شخصي ساختمان مالكيت درصورتيكه *

  ارائه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

  --------------    

  

  فضاي مفيد اداري : 4-2-2نشانگر
                         )براساس شاخص سرانه فضا ( مساحت فضاي مفيد اداري     : 4-2 -2 -1سوال 

نمايد و در غير اين صورت به تناسـب   امتياز را كسب مي 8 "شيوه نامه شاخص سرانه فضا "مساحت مفيد اداري در انطباق با استاندارد  

در صورتيكه مساحت مفيد اداري بيش از حد استاندارد باشد به تناسب و بر اساس نظر تيم بازديد كننـده تـا    .كسر مي گردد 8 از امتياز

  .محاسبه مي باشد قابل 10امتياز 

  .امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

                )دفترمديريت(فضاي مستقل  مدير :  4-2-3نشانگر

                       )دفترمديريت(مستقل  مدير فضاي وجود : 4-2 -3 -1سوال 

  .لحاظ  مي شود) امتياز 10( در صورت وجود فضاي مستقل براي مدير آموزشگاه حداكثر امتياز 

  .امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  كنندهامتياز تيم بازديد   امتياز خود ارزيابي

      

 امكانات اداري:4-2مالك 
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  موقعيت محلي آموزشگاه:  4-3-1نشانگر .

          مناسب بودن موقعيت محلي آموزشگاه:   4-3 -1 -1سوال 

و نقل عمومي  ، دسترسي آسان به سامانه حمل)امتياز 5(در شناسايي موقعيت محلي آموزشگاه، عواملي نظير مجاورت با خيابان اصلي*

  .موثر مي باشد) امتياز 5(

  امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  امكانات جانبي:  4- 3-2نشانگر

          به تناسب تعداد كارآموزان كارآموزكمد يا كشوي وجود : 4-3 -2 -1سوال

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

                       

  

  

  روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها    : 4- 4-1نشانگر

                    وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها:   4-4 -1 -1سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

 رفاهيكاناتام:  3-4

 امكانات عمومي:4-4مالك 
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  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  در كارگاه ها و كالس ها و تهويه سيستم سرمايش و گرمايش : 4-4-2نشانگر

             در كارگاه ها و كالس ها و تهويه وضعيت سيستم سرمايش و گرمايش:   4-4 - 2 -1سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

  نظم و بهداشت و ايمني:   4-4- 3نشانگر

            بخش اداري و غيره ،كارگاه هاي آموزشي نظافتوضعيت :  4-4 -3 -1سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

      و پزشكيهاي اوليه  كمكوجود وسايل :  4- 4 -3 -2سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

                   و ايمني تجهيزات آتش نشانيوجود  :  4-4 -3 -3سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي
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            وضعيت ظاهري ديوارها ، درها و پنجره ها : 4-4 -3 -4سوال 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي

      

بهره گيري از تابلوهاي آگاه كننده در زمينه ايمني و بهداشت كار و دستورات متناسـب باحرفـه     : 4-4 -3 -5سوال 

                          آموزشي كارآموزان

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  ارزيابيامتياز خود 

      

سيل  'وجود پوشش هاي بيمه اي شامل بيمه حوادث، مسئوليت مدني مدير،موسس ،آتش سوزي   :  4- 4 - 3 -6سوال 

  ...و زلزله و 

  .رديمي گامتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز 2به ازاء هر پوشش بيمه اي 

  ارائه بيمه نامه                   : مستندات 

  امتياز هيات همگنان  امتياز تيم بازديد كننده  امتياز خود ارزيابي
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  شيوه نامه شاخص فضاي سرانه آموزشي

ضوابط و دستورالعمل اجرائي آئين نامه نحـوه   7هيات نظارت مركزي و ماده  16/4/87براساس مصوبه مورخ          
تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد در راستاي سياستهاي حمايتي سازمان از توسعه بخش خصوصي و با توجه بـه  

» سرانه مورد نياز به ازاي هر كارآموز « س لزوم ظرفيت سازي ، شاخص هاي فضاي عمومي و فضاي آموزشي براسا
  : جهت اجرا ابالغ مي گردد 

  ):فضاي مفيد اداري ، سرويس بهداشتي ، آبدارخانه و بوفه ، فضاي تنفس و نمازخانه(شامل : فضاي عمومي  -الف

مي ) يگانيشامل اتاق مدير ، مربي ، مسئول ثبت نام و اتاق تكثير با(مترمربع  20حداقل : فضاي مفيد اداري  -١
اضـافه مـي    به فضاي مفيد اداري ٪10كالس بطور همزمان به ازاي هر كالس اضافه  3براي تشكيل بيش از . باشد
  .   شود
 .نفر 20سرويس براي استفاده حداكثر  1حداقل : سرويس بهداشتي  -٢
 .مترمربع 6حداقل : آبدارخانه و بوفه  -٣
فضاي تنفس عبارتست از هر گونه فضاي قابـل اسـتفاده   (مترمكعب به ازاي هر نفر  3حداقل : فضاي تنفس  -۴

 ).بجز فضاي كارگاهها و كالسها ، فضاي اداري ، سرويس بهداشتي ، بوفه و آبدارخانه ونمازخانه

  متـر و طـول و عـرض هـر كـدام يـك متـر باشـد فضـاي تـنفس عبـارت اسـت از              3چنانچه ارتفـاع  : مثال 
 ) 3×1×1=3مترمكعب (

 .مترمربع 6حداقل : نمازخانه  -۵
  بـه مجموعـه مـورد نيـاز آموزشـهاي نظـري و كارگـاهي اطـالق مـي شـود كـه            : (فضاي مفيـد آموزشـي   : ب 

ــل      ــه شــرح ذي ــه آموزشــي ب ــر حرف ــارآموز در ه ــداد ك ــا تع ــومي متناســب ب ــر فضــاي عم ــالوه ب ــد ع   باي
  ).تامين شود

ــدول پيوســ       -1 ــرح ج ــه ش ــه ب ــر حرف ــارآموز در ه ــر ك ــرانه ه ــاس س ــي براس ــد آموزش ــاي مفي   ت فض
  .محاسبه مي گردد

  فضــاي ســرانه هــر نفــر در جــدول مــذكور براســاس ظرفيــت مــورد تائيــد هيــات نظــارت اســتان   : توجــه 
  . مي باشد) مندرج در پروانه تاسيس هر حرفه ( 

  رشـته  / نفـر در هـر حرفـه    10به منظور تاسيس آموزشگاه برخورداري از فضاي مفيد آموزشي بـراي حـداقل    -2
  .الزامي است) ي آموزشيبا رعايت سرانه فضا(

  كارخانـه ،  (مناسـب متعلـق بـه بنگاههـاي اقتصـادي      ) كارگـاهي (بهره بـرداري از فضـاي آمـوزش عملـي       -3
  توسط آموزشگاههاي فني و حرفـه اي آزاد  درصـورت ارائـه قـرارداد معتبـر موسـس       ) كارگاه و ساير موسسات
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  نمونه پيوسـت مـورد تائيـد هيـات نظـارت اسـتان        با مالك بنگاه اقتصادي و رعايت جوانب فني و ايمني مطابق
  . بالمانع مي باشد 

رشته /رشته بايسته است فضاي مفيد آموزشي براساس سرانه هر نفر در آن حرفه/ در صورت افزايش هر حرفه: ج
ــد   ــت بن ــا رعاي ــد     2ب ــابق بن ــنفس مط ــاي ت ــين فض ــمت ب و همچن ــبه و    4قس ــف محاس ــمت ال   قس

  .اقدام گردد 

  . كارآموز امكانپذير است  5زشي توسط موسس حداقل با شروع دوره آمو: د

  . متراژ تعيين شده در موارد خاص با نظر هيات نظارت استان در مناطق محروم بالمانع است % 10كاهش : ه

  با عنايت به موارد معروض ، صدور دستور رعايت اكيد و دقيق شرايط فوق الذكر موجـب امتنـان و مـورد انتظـار     
  .مي باشد 

) سـيل و زلزلـه   -آتش سوزي -مسئوليت مدني موسس و مدير -بيمه حوادث(اخذ پوشش هاي بيمه اي شامل : و
  . جهت آموزشگاه ضروري است 

  براي آموزشگاه هايي كه بـيش از شـش كارگـاه بـه صـورت همزمـان در يـك سـاختمان دايـر مـي نماينـد            : ز
  . ساختمان ضروري است » ) نظام مهندسي(از مراجع ذيربط « ارائه مجوز مقاوم سازي 
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  سرانه فضا جهت يك كارآموز

  

 حداقل سرانه فضاي مفيد آموزشي   رشته آموزشيرديف
 )متر مربع(جهت يك كارآموز

3/5 اتومكانيك ، ماشين آالت كشاورزي ، حمل و نقل 1  

 5 تاسيسات 2

6/4 )غيراز معرق و منبت(صنايع فلزي ، صنايع نساجي ، برق ، صنايع چوب 3  

3/4 )بجز حرفي كه امكانات كارگاهي گسترده دارند: (صنايع جوشكاري ، مكانيك ، صنايع غذايي ساير حرف 4  

5/2 فناوري اطالعات 5  

4/3 الكترونيك ، مخابرات ،صنايع شيميايي، بيوتكنولوژي 6  

1/3 )معرق و منبت(مراقبت زيبايي ، صنايع چوب 7  

 4 )و شيريني پزيحرفه هاي آشپزي( صنايع غذايي  8

9 
محل آموزش عملي مـي توانـد   (، گردشگري ، هتلداري ، طراحي و دوخت ، كشاورزي ) نقشه كشي(عمران 

 )جداي ازفضاي آموزش تئوري باشد

8/2  

براي رشته كشاورزي مي تواند 
محل آموزش و كارگاه عملي  

 منفك از همديگر باشند 
)به تشخيص هيات نظارت استان(  

براي كالس تئوري 5/2 ، امور مالي بازرگاني ، خدمات آموزشي ، مديريت و صنايع امور اداري 10  

11 
معدن ، حرفه آتش نشان صنعتي از رشته بهداشت و ايمني ، رشته عمران و يا رشته هايي كه نياز به امكانات 

 )باشدمحل آموزش عملي مي تواند جداي از فضاي آموزش تئوري (كشاورزي . گسترده كارگاهي دارند 
 محل كارگاه جداگانه است

12 

  صنايع دستي
  شامل

 :دوره هاي 

 4 فرش باف ، رفوگر فرش ، طراحي سنتي فرش ، گليم باف ، جاجيم باف ، گبه باف

طال و جواهر سازي ،  فروشندگي طال و جواهر  ، مليله ساز نقره ، بازارياب طـال از خـاك ،   
سنگ شناسي ، سنگهاي قيمتي ، مليله كار و زنجير بـاف ، ريختـه گـر فلـزات قيمتـي ،      

 مدلساز فلزات قيمتي ، ذوبكار فلزات قيمتي ، جوشكار و تعمير كار فلزات قيمتي 

6/4  

نقاشي ، مينياتور ،تذهيب ،نقاشي روي پارچه ،نقاشي روي شيشـه ، نقاشـي روي چـرم ،    
گيپور باف ، مرواريد باف ،مكرومه باف ، حصير باف ،پوستين دوز ،خاتم ساز ،قبادوز ،صدف 
ساز ، تابلو ساز تزئيني ، معرق كار الياف گياهي ، عروسك ساز ،قالب بـاف چـرم و جيـر ،    

 ،مليله ساز نقره ، خاتم كار ، معرق كار الياف گياهي ، قلم زن آئينه كار ،حجم ساز 

7/3  

 5 شيشه گري ، تراشكار شيشه و كريستال ، حجار، پيكر تراشي

 توپ دوز چرمي ، طراح كيف و كفش، پستايي ساز، پيش كار، برشكار رويه كفش ماشيني

1/3  

 گلسـازي گلهـاي مصـنوعي   سازنده گياهان مصنوعي ، سازنده ميوه هاي خميـر چينـي،
 ، شمع سازي ) خمير چيني(

شبكه دوز ، پته دوز، ابريشم دوز،مرواريد دوز،پولك و منجـق دوز، تكـه دوز، قـالب دوز،    
گلدوز دستي، سوزن دوز بلوچ، تكه دوز با چـرخ، گلـدوز    كاموا و كوبلن دوز، گالبتون دوز،
 ماشيني،طراح دوختهاي تزئيني

عكاس عمومي، تصوير برداري، متصدي البراتور عكاسي ، كمك طراحي سفالگر ، گرافيك،
 صنعتي،ميكس و مونتاژ

7/3  
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ندی  ه 

                                              
 

ـه ی  ـ آ ر ا نـدی 
............

ھار                             ه                ر
                     

ه نا ر وا

 .ي باشد

  

      

ـی ،ـی صـادی  ا
ورخ  ه  ..و ج

ه                                              ر
                      

به مدت سه سال مي

ی مـا ه ا ـ و م  ،پ
ی  ،  رت 

ه دو                     ر
                      

امه از تاريخ صدور ب

  

ـون  پـ ٢١ده
ظار ١٢/٩٢/ یات 

 )صد.......

ه یک               ر
                      

اعتبار اين گواهينا

ای  مـا) ز(نـد  ا
وب /١٧آزاد 

یاز ......  ( .ا

تاز  ه   ر
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