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حاالست
2022تا سال   2018هاي جديد از سال

62% سط ماشین های هوشمند

به %58درصد58درصد درصد58درصد  به
)یاز به آموزش جدید

ان ان توسط %58ت ت  توسط انسان
)ه و نیاز تغییر مهارت برای حوزه دیگر

مرجع: Insight Report:  The Future of Jobs Report 2018 

آينده همين ح
در عوامل مشاغل و رشد كسب و كارهتغيير 

پردازش داده های سازمانها توس46%

از افراد مهارت د100تقلیل د1تقلیل مهارت افراد از100%
مهارت ها و نی% 42کاهش (

صنعت د کا کاهش کاهش کار در صنعت71%
درصدی نیروی کار در این حوزه 13کاهش(

World Economic Forumو



افزايش داشته است كه نشان % 42تا 18از خير
.مي باشدآسيا و افزايش سهم بودجه آن در اي

سال ا 5طي در آموزش هاي فني و حرفه اي سهم 
فني و حرفهآموزش هايقوي برايدهنده تقاضاي

عالي و تكميلي آموزش تكميلي و عاليآموزش

آموزش فني و حرفه اي

آموزش پيش دبستان و پايه

آموزش دبيرستان

توسعه بخش آموزش فراگير



ورست محترم جمهور ج رم
ي فوري و گزارش شود،در برخي
ك دا ه ت ن االت زش ا د ارزش باالتري نسبت به مداركد

)   داشته باشند )ب
.تبوع آغاز شود

هايكار با در نظر گرفتن ارزش گواهينامه 
كا ن ها ت ل قا ه )رزشگذاري به قابليت هاي نيروي كار)زشگذا

عه و هلدينگ هاي زير مجموعه شستا و

راجراي دستور رياس ور ي جر
مساله حائز اهميت است بررسي( 

د ا ت ا ه نا اه گ شاغل از مشاغل گواهينامه مهارت بايداز
ينظام آموزشي وز م
بايد از وزارت مت

اصالح آيين نامه هاي معاونت روابط كا•
ت حها ط ندد قه ا(شاغلط ا(مشاغلطبقه بنديدر طرحمهارتي

اجراي اين دستور در سازمان هاي تابع•
سازمان بازنسشتگي

•    



ا ض ا نف ذ كت ذينفعان، ضرورت امروزك
ران و جناب آقاي جهانگيريآق

ور هفت منطقه آزاد كشور ز ت
و دامپروري  ، شيالت ي باغباني و امور زراعي

تغال در استان ها
ظرفيت طريق هاياز اجرائيدستگاه اجرائيدستگاه هاياز طريق ظرفيت

دشگري
زامهارتي براي طرح هاي اشتغال

ك شا ا ا ا جريان سازي مهارت با مشاركا
حضور استانداربامايش مشترك مهارت و اشتغال

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد وهم نامه با  ب وم ز ق ي ي ور بير
جهاد كشاورزي در حوزه هايبا وزارت نامه هم 

ال كردن شوراي مهارت مصوبه شوراي عالي اشت
كردن باخصصي ايمراكز منطقه و ملي ارويكرد ارويكرد ملي و منطقه ايمراكز باخصصي كردن

گردبا وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و هم 
با معاونت اشتغال وزارت جهت تهيه پيوست مهم 

با كشوه ان بح يت مدي سازمان مديريت بحران كشورهم با سازمان



ا ض ا ف ذ كت ذينفعان، ضرورت امروزك
)ره(ان امام

ش ش آ ال ا ش كا ن با همكاري شوراي عالي آموزش و پرورشا
كشاورز خانه و كشاورزي و خانه كشاورزكشاورزي

ايرانرزي

ك شا ا ا ا جريان سازي مهارت با مشاركا
عقاد تفاهم نامه همكاري با ستاد اجرائي فرما
ا انشآ آ ا نا دوين آئين نامه مهارت آموزي دانش آموزانآئ

ك و روستائي تعاون اتحاديه با مشترك مكاري مشترك با اتحاديه تعاون روستائي و كمكاري
همكاري با سازمان بنادر و كشتيراني

فاهم با اتاق تعاون ايران
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاوراتاقفاهم با 

ناف ا اتاق ا فاهم با اتاق اصناففا



آموزش )97-98(زه )97- 98(زه آموزش

ختگا آ ت ا شتغال مهارت آموختگانشتغال

طرح حوزعناوين هاي هاي حوزعناوين طرح

آموزشي دوگانهطرح •
طرح كارآفريني مهارت بنيان•

آ طرح مهارت آموزي ويژه•
اش• از ند ان ت ك شت اقدام ح ط طرح اقدام مشترك توانمند سازي و اش•
خانوار• سرپرست آموزشزنان طرح آموزش زنان سرپرست خانوارطرح
ينطرح آموزش معلولين• و وزش رح



آموزش )97-98(زه )97 98(زه آموزش

موزشي
ش فني و حرفه اي
ت مطالعات تكاپو

ه شا شغلز شغليوزي و مشاوره

حوز هاي طرح عناوين طرح هاي حوزعناوين

آمطرح پايش و بهره وري كارگاه هاي 
طرح مديريت مشاركتي مراكز آموزش

طرح تطبيق آموزش ها با نتايج گزارشاآ
آ ت ا يت دي اكز تا ح طرح تاسيس مراكز مديريت مهارت آموط



ت ضعيفب ضعيفبرتر
76
56
85 85
161
72 72
65
93 93
812
74
105 105

كلديف ه ادا نام نام اداره كلرديف
يآذربايجان شرقي1 ر ن يج رب
آذربايجان غربي2
اردبيل3 اردبيل3
اصفهان4
ز5 ال البرز5
ايالم6
ش7 بوشهر7
تهران8
چهارمحال و بختياري9

جنوب10 اسان خ خراسان جنوبي10



ضعيفبرتر ضعيفبرتر
82
74
65 65

151
122 122
66
86
84 84
72
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كلرديف اداره نام نام اداره كلرديف
خراسان رضوي11
خراسان شمالي12
خوزستانخوزستان13
زنجان14

ا سمنان15
نسيستان و بلوچستان16 وچ ب و ن ي
فارس17
ي18 قز قزوين18
قم19
كردستان20



ضعيفبرتر ضعيفبرتر
62
75
512
122
62 62
88
112 112
83
67 67
83
115 115

كلرديف اداره نام نام اداره كلرديف
ركرمان21
كرمانشاه22
بويركهگيلويه و بويراحمد23 و وي ي ه
گلستان24
گيالنگيالن25
لرستان26
مازندران27 مازندران27
مركزي28
زگا29 ه هرمزگان29
همدان30
يزد3131



يسترش آموزشي وز رش

 موقع هب ارسال ،استانیشورایسات
 با مرتبط هایفرم و سنجیامکانت

گااد الکزاکا هاطا  های طرحارسال مرکز،یاکارگاهیجاد

شوراي گس:شاخص يص ور

جلسمنظمبرگزاری:ارزیابیمصادیق
مستنداتارسالمصوبات،وصورتجلسات
ت ا خ ههاد تات اقالدا اقالب دراستانتوسعههایدرخواست
توسعهبراینیازموردتوجیهی    توسعهبراینیازمورد توجیهی

اردبیل ،یزد ،خوزستان :برتر های رتبه
افا تهران:ضعیفهای رتبه



لت زشبخشد آ ات آموزش بخش دولتيات

چارچوب  ع بانک اطالعاتی تجهیزات طبق 
تی، تجهیزات اسقاط، تجهیزات های تجهیزا

ق ف ا ...و خصات فنی، قیمت خ

ل

ز:شاخ تج نج از ن نيازسنجي تجهيز:شاخص

یابی قعتکمیل : مصادیق ارز و ارسال بمو
شامل؛ تجهیزات موجود، نیازهدرخواستی 

ا اا گا کا ک ک خفک ذک ذکر مشختفکیک مرکز و کارگاه بامازاد به 

اردبیل کردستان،گلستان،:برترهای رتبه
جنوبخراسانتهران،:ضعیفهایرتبه جنوبی خراسانتهران،:ضعیفهای رتبه



بنيان ت مها ني مهارت بنيانن
کههایکارگاهشناسایازپسآموزشمراکز=  که هایی کارگاهشناسایی از پسآموزشیمراکز=
 ارائه یا و تولید حوزه در تجربیاتی نیز کارگاه ی
باشندطرحبه .باشندطرحبه
 به و ها کارگاه به توجه با آپی استارت رویداد یک
اآا گاتااگ  برگزیده های تیمو ها ایدهوبرگزارآپیتارت

 بنیان مهارت کارگاهیک شروعارزیابیهایمولفه

ين:شاخص آف كا كارآفرين:شاخص
طرحدرفعالهایکارگاهمعرف:ارزیابصادیق طرحدر فعالهایکارگاهمعرفی:ارزیابی صادیق

مربی همچنین و هستند 75 تبصره در تجربه رای
ورودبرایاولویتدربایستمباشدداشتهخدمت ورود برایاولویتدربایستمیباشدداشته خدمت
یک برگزاری از پس =آپی استارت رویداد یک گزاری
اافآ ا ااکشش استرویدادیکشده،شناساییهایحرفه آن بع
  .شوند تخاب
مجمله از=آموزشیکارگاهیکحداقل با طرح شروع

 .باشد می استان ر

اصفهانزنجان،همدان،:برترهایتبه اصفهانزنجان،همدان،:برتر های تبه



گانه موزش دوگانهزشد
ً  اقتصادی هایبنگاه صرفاً آموزشیمراکزتااسترر

یو بنگاه آن درراآموزشی استانداردازبخشیوداده یرزب بنرروز

 طرح همکار عنوان به اقتصادی بنگاه فعالیت برای ه

ان کان تطه ال گاف زذکا آ کا  و کارآموز جذبو کارگاه فعالیتطرح،همکارنوان

 مرکز ارزیابی های شاخص از نیز آن رساندن پایان ه

آ:شاخص آم:شاخص
مقر:شدهصادرمجوزهایتعداد:ارزیابی مصادیق

مشارکت طرحدرباشند،داراراالزمهایشاخص که ررحربررزمیص

شده صادر مجوزهای تعداد اساس این بر .نمایند سپری

 .شودمیقلمدادارزیابیهایشاخص جمله از

د لک زشع ادنگاانتخااز:آ عنهاقت عنبهاقتصادیبنگاهانتخابازپس:آموزشی عملکرد

به البته و بنگاه در آموزشی دوره کردن سپری همچنین

 .شود می قلمداد آموزشی

زنجان اصفهان، فارس، :برتر های رتبه



بوزش هاي فني و حرفه اي با  ي ر و ي ي وزش
يت دار طرح تكاپو

 های دوره و تکاپو طرح دار اولویت های
 آمار ارائه تکاپو، طرح با شده انجام ی

 تایید باتکاپو طرح داراولویتهای

یزد ن،

طرح تطبيق آمو:شاخص وص بيق رح
رسته هاي اولوي

ها رسته فهرست تهیه :ارزیابی مصادیق
آموزش های انطباق آن، با متناظر آموزشی
رسته بامنطبقآموزشیعملکرد دقیق
ا گ الکا شاا ا اگ اا انط انطباقادواریگزارشاتارسال،کارگزار

زنجان لرستان، اصفهان، بوشهر، :برتر های رتبه
تهران:ضعیفهای رتبه



زش آ ها د يند دوره هاي آموزشييند
ل اک آاا  آموزشیهای شناسنامهبموقعکمیل
تدفت ازینظا ته شغلهدا  شغلی هدایت و بهسازینظارتدفتر
بب  های شناسنامه بهبودبابتستادبه یبهبوب

ا ا خ جنوبیخراسان،

آي:شاخ ف از تند مستند سازي فرآي:شاخص
اا کظاا تکبرنظارتوبررسی:ارزیابیمصادیق

ط الاکزت شاتا یگزا ا هاد بهادواریگزارشاتارسال،مراکز توسط
کارشناسینظراتنقطهاعالمسازمان، ن یرمز ر
 .آموزشی

اتات ا کقآذ ،مرکزی ی،شرقآذربایجان:برترهای رتبه
تهران:ضعیفهایرتبه تهران:ضعیفهای رتبه



ان ان ا(ب ب )باز )سرباز مربيان(بع انساني

 در سربازمربی بعنوانوظیفهکارکنان

اش طا لت شط آ  آموزشیدوره طولمتوسطاداری،ش
کارکردساعتمتوسطشده،نامثبت  کارکردساعت متوسطشده،نامثبت

ی آموزشید وز

بوشهر،ی هری و

لرستان،د

ناب:شاخ انده ا ساماندهي مناب:شاخص

کازاستفادهمیزان:ارزیابیمصادیق

گا شکا تآ ال خشف بخش درفعالیتعدموآموزشیکارگاه
کارآموزبهسربازمربنسبتشده،اجرا کارآموزبهسربازمربینسبتشده، اجرا

عملکرد ،)کارآموزنفر12تراکم(ماهیانه م وزرر رر

شرقی آذربایجانقزوین،:برترهای رتبه ری نر نزو یر ر

بویراحمدویلویهگکه:ضعیفهای رتبه



آموزش هاي ي كارگاه هاي آموزشيكارگاه

  يك شماره مراكز تجهيزات طالعات
  نوع و آالت ماشين و ها دستگاه مدل

آزمايشگاهيشبكهسامانه

   زنجان ،كردستان

مل:شاخص شبكه شبكه ملي:شاخص

اط تكميل در همكاري :ارزیابی مصادیق
م ،سازنده شركت هاي بخش در( ها استان

سبهورودبراي)هادستگاهرساني خدمات

،قزوين ،سمنان ،اصفهان :برتر هاي رتبه



مراكز آموختگان مهارت غال مهارت آموختگان مراكز  غال
شعب
 و شناسایی دستورالعمل صحیح اجرای ،یری

 آماری اطالعات هنگام به و صحیح گذاری

مرکزیوکردستان،ن نن زیور ر

یزدوهرمزگان،لرستان

اشتغ:شاخص وضعيت رهگيري رهگيري وضعيت اشتغ:شاخص
و شثابت 

رهگی نتایج کاربست گزارش :ارزیابی مصادیق
بارگذ ،برتر کارآفرین آموختگان مهارت معرفی

الگا اا ELCCا ELCCسامانهدراشتغالرهگیریو مشاوره

اصفهان ،شمالیخراسان،زنجان:برترهای رتبه ب ریر نبر ج نز نیر ه

،ایالم ،بویراحمدوکهگیلویه:ضعیفهای رتبه



وزشبرش تحليلي آموزش به ي ي رش
كار محيط واقعي

 صادر آموزی مهارت آموزش ی
 تعداد ،)ساعت -نفر(آموزشی کرد

نگلستان

تهيه گزار:شاخص رص ز هي
كارجويان در

مجوزهای تعداد :ارزیابی مصادیق
عملک پذیرنده، های واحد برای شده

آ شدهنامثبتآموزانمهارت

همدان،مازندران،:برترهایرتبه ب ریر نبر ر نز

یزد:ضعیفهایرتبه ب یزییر



رسيس مراكز مديريت مهارت ه يري ز ر يس
)ها و كارآموزي دانشجويان

بودن اطالعات و گزارشات کامل-ی
آسیب شناسی و ارائه  -حلیلی

زنجان
هرمزگان-و بویراحمد

تاس(آموزش دانشجويان :شاخص نص جوي (وزش
آموزي و مشاوره شغلي دانشگاهه

ایتحقق تعهدات برنامه:مصادیق ارزیابی
تحکیفیت گزارش  -تحقق واصله و درصد 

پیشنهادهای سازنده

ز-خراسان جنوبی    -قم  :برتر رتبه های
کهکیلویه و-خوزستان:ضعیفهایرتبه 



ش -اتحاديه دانش آموزي-ر دانش وزير ش ي
)بانه روزي،همكاري با بنياد علوي

-2ش مبتنی بر دستورالعمل ارزیابی استان

تحلیل و ارزیابی  -ماهه  9-6-3رد تعهد

سیستان و بلوچستان -بوشهر – 

فارس-ان

كار(آموزش دانش آموزان:شاخص نص وز ش ر(وزش
آموزش به دانش آموزان محروم شب

تکمیل بودن گزارش:مصادیق ارزیابی

درصد تحقق عملکرد در قیاس با عملکر
الزمارائه پیشنهادات -برنامه ها 

–چهارمحال و بختیاری :برتر رتبه های

هرمزگا-کردستان    :ضعیف رتبه های



مسلح نيروهاي )سربازان(فه )سربازان(فه نيروهاي مسلح 

بجا بودن، به موقع (با لحاظ  ،ه
اشد داشته خالقانه د)ی ازد بازدید ...)ی و خالقانه داشته باشد و 

و تهیه گزارش دوره ای در ادگانها 
لک ا لاکگ ک تشکیل - مراکزت گزارش عملکرد

استانی نیروهای مسلح

ان دراند
الم

وظيف:شاخص آموزشكاركنان آموزش كاركنان وظيف:شاخص

انجام شدهکاتبات م: مصادیق ارزیابی 
شنهادی ه جن جه نت ه نج بودن، منجر به نتیجه، جنبه پیشنهادیدن
پامیدانی از محل مراکز اجرای برنامه و 

ا افاا ا پایش و دریافت-برنامهخصوص اجرای
کمیته های همکاری استانی با همکاری

های ه تت ازندنانشهب مازند -سمنان -بوشهر:برتررتبه های
ایال-لرستان– تهران:ضعیفهایرتبه



شهريطق بازآفريني ي ري ز ب هريق

درج آمار بطور -مکاتبات
 9یسه تعهد و عملکرد آموزشی

ن های مرتبط

سمنان-یزد – خراسان جنوبی -

سیستان و بلوچستان-رس

آموزش در مناط:شاخص رص وزش

دهی بموقع به مپاسخ:مصادیق ارزیابی
مقای-صحیح در پورتال آموزشی سازمان 

اخذ قراردادهای آموزشی با سازمان-ماهه 

-چهارمحال و بختیاری : برتر رتبه های

فار– همدان -بوشهر   :ضعیف رتبه های



نشروستاييانش يي رو

حجم عملکرد ، درصد - روستایی

سیستان وبلوچستان-

آموزش:شاخص وزشص

سرانه آموزش به جمعیت:مصادیق ارزیابی
تعامالت فی ما بین -تحقق تعهدات

سمنان -بوشهر -ایالم : برتر رتبه های 

گیالن– آذربایجان شرقی :ضعیف رتبه های



يروزشعشايروزش

ارزیابی گزارش شش  -ق تعهدات

دران

آمو:شاخص  وص

عملکرد ،درصد تحققحجم:صادیق ارزیابی
تعامالت فی مابین -اهه 

خوزستان-البرز -یزد :برتر رتبه های

مازند-کرمانشاه -هرمزگان  :ضعیف هایتبه 



مرزينين مناطقاط

پیگیری و پاسخگویی -میزان عملکرد – 

آ آذرغربی-تان
قزوین،  بویر احمد، آذربایجان غربی، ربی ن یج رب آ م ا زوینبویر

 

اكشاخ ش آ آموزش ساكن:شاخص

–تحقق تعهدات نسبت :مصادیق ارزیابی
ن ا ف الت ا شاتت الگزا ا ارسالیگزارشات-و تعامالت فی مابین

کردست-خراسان شمالی:برترهایرتبه  
کرمانشاه،کهکیلویه و:ضعیفهایرتبه  ب ویفیر وی ی ه ر

آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری



يست خانوار ساكن در سكونتگاههاي  ه و ر ن ر و
رسمي

درج صحیح آمار آموزش دیدگان در -کاتبات
عملکرد آموزشی-ه مورد نظر 

رمانرمان
فارس-چستان

آموزش به زنان سرپرس:شاخص رپرص ن ز وزشب
غير

پاسخگویی بموقع به مکا: مصادیق ارزیابی
جذب بموقع بودجه-پورتال آموزش سازمان

های کر-کرمانشاه–خوزستان:برتررتبه کرکرمانشاه خوزستان:برتررتبه های 
سیستان و بلوچ-لرستان:ضعیفرتبه های



معلوليته افراد داراي ي ر يتر و

تکمیل فرم و تحلیل و آسیب شناسی -ا
-ارائه پیشنهادات موثر -اجرای برنامه 

کرمانشاه-صفهان

آموزش به:شاخص بص وزش

همکاری با سایر دستگاهها:مصادیق ارزیابی
ماهه ا 6تحلیل آماری گزارش عملکرد -رنامه 

تلفنیسخ به موقع به مکاتبات و تماس های 

اص-سمنان – رضوی خراسان : برتر رتبه های

-:ضعیف های تبه



نزشزندانيانزش ي ز

 نامه تفاهم طرفین با تعامل پیگیری
 بازدید-تعهد اساسبرعملکرد
وچالشهااخذ-زنداندرآموزش  و چالشها اخذ زنداندرآموزش

 پیگیری و ندامتگاه و ها زندان اکز

د
فارس-

آموز:شاخص  وزص

پی و گزارشات تهیه:ارزیابی مصادیق 
-ها شهرستانواستانسطح در

مراکزازکلادارتمسئولینمیدان مراکز ازکلادارتمسئولینمیدانی
مر از برنامه اجرای روند در تهدیدات

موانعرفع

یزد-گلستان-اردبیل:برتررتبه های  ی ب رر بیلبر یزنر
-هرمزگان– تهران:ضعیفهایرتبه



رديافتگان مواد مخدر و ن ي

فرم و تحلیل و آسیب تکمیل-هها
ا6 ا ا اا ا ارائه- ماهه اجرای برنامه 6د

های تماس جتلفنو حد صح صحیح درج-تلفنی  و تماس های

نگلستان-ه

آموزش به بهبود:شاخص بهبوص ب وزش

دستگاههمکاری با سایر :مصادیق ارزیابی 
لاا لکل ا گ ا آ آماری گزارش عملکردتحلیل-برنامهشناسی 

شنهادات اتپاسخموثپ مکات به موقع به به موقع به مکاتباتپاسخ-موثرپیشنهادات
سازماناطالعات تفاهم نامه در پورتال ل پور ر نم ز

کرمانشاه–مرکزی–زنجان:برتررتبه های  ی ب رر نبر ج زیز رر
-:ضعیفهای رتبه



نويني پيشرفته، راهبردي و  و ي بر ر ر پي ويني

کیفیت  -میل صحیح فرمتهای گزارش دهی 

گیالن-سان جنوبی 
قز بلوچستان، و سیستان خوزستان، مالی،

ا همدانیزد،،

آموزش فناوري هاي:شاخص يص وري وزش

تکم -تحقق تعهدات برنامه ای : دیق ارزیابی
اش ا ازندشن سازندهپیشنهادهای -ش دهی 

خراس-اردبیل، اصفهان، مازندران :برتر ه های
شم خراسان ایالم، ، البرز :ضعیف های 
لا ک ااک کل مرکزی لرستان،احمد،بویروکهکیلویه ستان،



كارارآفريني و كسب و  و ب يو ري رر

ارسال گزارش های - ایج حاصله
الت) ا هداتت ت تحقق زان   میزان تحقق تعهدات-تعامالتو)

شنهاد موثر

توسعه آموزش كا:شاخص وزشص و

تعامالت با شرکاء و نتا: مصادیق ارزیابی 
تاد ت ا خ ت(د ف ک ان ز لحاظ )از )از لحاظ زمان و کیفیت(درخواستی ستاد

آسیب شناسی و ارائه پیش- )کیفی-کمی (

فارس-قم -مازندران: برتر رتبه های 
فات ض -:ضعیفهای رتبه



ويژهت آموزي ويژوزي

جلب مشارکت -ش های اطالع رسانی  
   -رفیت های اشتغال در طرح تکاپو  

پورتال از شده استخراج گزارشات س گزارشات استخراج شده از پورتال س

مازندران    -ن 
خوزستان   -الم

مهارت :شاخص رص ه

بهره برداری از انواع رو: مصادیق ارزیابی
توجه به ظر-حداکثری شرکای اجتماعی

نفر کم اسا–عملکرد بر آموزش ساعت ساعت آموزشی بر اسا عملکرد کمی نفر

گیال -گلستان  -سمنان : برتر هایرتبه 
ایال -آذربایجان غربی    :ضعیف هایرتبه 



وربيات آموزشي ارزنده و رز ي وز ربي

ال طرحها وتجارب آموزشی همراه با 
اولویت  -امدهای سرمایه گذاری 

امکان سنجی فنی و اقتصادی  -شی

تحقق طرحها و تسري تجر:شاخص جرص ري و ه ر ق
خالقانه

تکمیل فرمت های ارسا:مصادیق ارزیابی 
آثار و پیا -میزان تحقق طرحها -مستندات 

طرحها در رابطه با تحقق استراتژیهای آموزش
....طرحها با لحاظ ریسک اجرایی و

زنجان-کرمان-اصفهان:برتررتبه های

فات ض -:ضعیفهای رتبه



لك توانمند سازي و اشتغال زيو و
ختگان

مجموع سهم شرکاء در اجرای -زارش
ناسب شیوه آموزش، تعداد

صادر شده

کهکیلویه و بویر احمد- جنوبی

گزارشات اقدام مشترك:شاخص رص م ر ز
آموختمهارت 

و مناسب بودن گزتکمیل:مصادیق ارزیابی
تن-جامع بودن بررسی ها و مستندات -طرح 

شاغلین،تعداد کارآموزان و گواهینامه های ص

های یزد-اردبیل-بوشهر:برتررتبه یزداردبیلبوشهر :برتررتبه های 
خراسان-خراسان شمالی:ضعیف هایرتبه 



قخاري براي فعاليت در مناطق   ر ي ي بر ري
ردار

عملکرد بکارگیری مربیان تا-شده به تعهد کل

ن

چهارمحال وبختیاری- غربی

بهره مندي از مربيان افتخ:شاخص نص ربي ز ي بهر
برخوركم 

مربیان تایید صالحیت شنسبت:دیق ارزیابی
تعامالت فی مابین -حیت شده 

کردستان-خراسان رضوی -تهران:برتر ه های

آذربایجان -آذربایجان شرقی  :ضعیف  های



وداد هاي برتر مهارتي و ي ر ه ر بر ي
ستايي

وضعیت حمایت - با توجه به تعهدات
ی و پاسخ دهی مکاتبات

تهران

چهارمحال و بختیاری- حمد

شناسايي و حمايت ازاستعد:شاخص زص ي و يي
كارآفريني روست

استعداد برتر روستاییمعرفی:ادیق ارزیابی
تعامالت کارشناسی-ستعدادهای برتر روستایی

ت-و بلوچستان سیستان -فارس :برتر به های

کهکیلویه و بویر ا - کرمانشاه :ضعیف ه های



رثبت تقاضا در سامانه  ب
) مشتري مدار

تعداد درخواست های -وزشی ثبت شده 
تعامالت فی مابین-

آموزش مبتني بر ث:شاخص برص ي ب وزش
آموزش(تقاضاسنجي

تعداد درخواست های آمو: مصادیق ارزیابی
)در دست اقدام و یا انجام شده( تایید شده 

مازندران-گلستان – تهران :برتر رتبه های 

- :ضعیف رتبه های



نند جلسات هيات نظارت استان ر ي ج

شا ا الکگ قاکلا  مقایسه -کل اداره عملکردگزارشات
تعداد-شدهریزیبرنامهتعهداتبه  تعداد  شدهریزی برنامهتعهداتبه
 شیوه و اجرائی دستورالعملبامغایربات

تشكيل منظم و قانونمن:شاخص وص و م يل

ق• اا ز الا قا موقع بهارسال:ارزیابیمصادیق•
بنسبتشدهبرگزارجلساتتعداد بنسبتشدهبرگزارجلساتتعداد

مصوبا تعداد-هیاتجلساتمصوبات
اجرائی های نامه

ه• اتهات ا3ت کلا کل اداره30تعداد:برترهایرتبه•

ه• فهایت ل:ضع د ا اردبیل:ضعیفهایرتبه•



آزاد هاي  تاسيس آموزشگاه هاي آزاد تاسيسآموزشگاه
)د-
 کل اداره توسط عملکرد گزارشات ع

 -   شمالی خراسان - سمنان – مد

ت:شاخص پروانه موقع به تمديد ت:شاخص تمديد به موقع پروانه
-نوع(

موقع به ارسال:ارزیابیمصادیق•
استاناستان

وبویراحم کهکیلویه :برتر های رتبه•
اردبیل- جنوبیخراسان

ه• فهات ا:ض ف اا ت تهران -اصفهان :ضعیفهایرتبه•



رهگيري آموزش منجر بهآ
ي و ش خصوصيش

استان کل اداره توسط لکرد

هرمزگان– ن نن ز ر

قزوین -

ئ ارائه گزارش نتايج ر:شاخص
ش ب و اشتغال توسط بخشل

عمل گزارشات موقع به ارسال :ارزیابی صادیق

زنجان-  جنوبیخراسان-ایالم:برتر های به ریب نیالمبر وبیر نج ج ز

تهران -  اردبیل - لرستان  :ضعیف های به



يجوار و بين كارگاهي ر بين و ر جو
یی  انتقال -کارگاهی بینوکارگاهیر
 های بنگاه( عملکرد تعهدات جدول جم
جوارمراکز(هفتمردیفبه)دولتیر  جوار مراکز(هفتم ردیفبه)دولتیر

 می تعلق مثبت امتیاز 2 انتقال درصد

هرمزگان– البرز– ی نی

د اح ستانبوی ل لرستان-بویراحمد

توسعه مراكز ج:شاخص جص ز ر و
جوار مراکزتاسیس:ارزیابیمصادیق ی
پنج ردیف تعهدات از ٪5 حداقل اجرای

غیر/دولتی/عمومینهادهای/اقتصادی غیر/دولتی/عمومینهادهای/اقتصادی
د یک هر به - )کارگاهی بین و کارگاهی

د .گیردگ

شرقی آذربایجان-فارس:برترهای رتبه ینس

ل:ضعیفهایرتبه دب لویها وکهگ وکهگیلویه-اردبیل:ضعیفهای رتبه



كارگاهي بين و غيرفعالوار و بين كارگاهي غيرفعالوار
یبینوی مراکز کلبهفعال کارگاهیبینواهی زلبلر ر

-رضویخراسان-جنوبخراسان     رضویخراسان جنوبی خراسان

 –کردستان – زنجان – بوشهر – یالم

جو:شاخص مراكز تكليف تعيين تعيين تكليف مراكز جو:شاخص
جوارکارگامراکزدرصد:ارزیابیمصادیق بییق زرارزی رر ر جو

کارگاهی بین و جوار

خ-شرقآذربایجان:برترهایرتبه خ شرقیآذربایجان:برترهای رتبه

همدان-یزد– شمالی خراسان ن نیزیر
ایال -غربی آذربایجان  :ضعیف های رتبه

ا ا اک اگل ا مازندران-گلستان– کرمانشاه



آموزشهاي مراكز مديريت % 4
ا ا آ ط ال آ آزادلي توسط آموزشگاه هاي

الک اقاکلا آ  آمار مقایسه - کلادارهعملکردت
 - شغلیمشاوره وآموزیمهارتیت

 دوره -نفراساسبر،دوره

د ندلک شاخا   شاخصایندرعملکرد

40اجراي حداقل :  شاخص
ل ا آ مهارت آموزي و مشاوره شغلا

اا الا اقا ا گ گزارشاتموقعبهارسال:ارزیابیمصادیق
مدیری مراکزآمارباکلادارهسوی از ارسال
پایان و شروعتاریخوآموزشگاهنام بررسی

اصفهان:برترهای رتبه
ه فهایت داد:ضع تان21ت نا د عبدون استان21تعداد:ضعیفهای رتبه



ات مكات موقع به خگويي به موقع مكاتباتخگوي

 مفاد رعایتمقرر، زماندرکاتبات
  دفتر کارشناسان باسازندهتعاملدره

مازندران-گلستان-وی   مازندرانگلستانوی

 بویراحمدبویراحمد

پاسخ:شاخص و موث تعامل تعامل موثر و پاسخ:شاخص

مکبه پاسخگویی:ارزیابیمصادیق
صادهایبخشنامهواجراییدستورالعمل

رضوخراسان-اصفهان:برترهایرتبه رضوخراسان اصفهان:برترهای رتبه

وکهکیلویه-تهران:ضعیفهایرتبه وکهکیلویهتهران :ضعیفهای رتبه





شما توجه ز توجه شماز

hrsabetnejad

سپاساز با سپاس ازبا

d@gmail.com


