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 ها مدیران کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان

 رئیس محترم مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای
 

 با سالم و تحیت

 شمارههیات محترم وزیران به  نامه تصویب و کشوری خدمات مدیریت قانون 115 ماده اجرای در احتراماً، 

 واحدهای به اختیارات و وظایف تفویض به نسبت اجرایی دستگاههای تکلیف» موضوع 11/6/94مورخ  51052ت/75601

اعمال و  تغییر رشته آموزشی نحوه انجامامور، بدینوسیله  انجام در تسهیل و زدایی تمرکز منظور به و «متناظر استانی

ویض تف استانها آموزش فنی و حرفه ای کل ادارات به اجرا )رسمی و پیمانی( به شرح ذیل جهت مدرک تحصیلی مربیان

 می گردد:

 :آموزشی مربیان رشته تغییر -الف

 شرایط: -1

 آموزشی کارگاه یک مازاد در رشته هم مربیان وجود -1.1

 کارگاه حرفه بودن موازی موجود در کارگاه، های حرفه متقاضیان آموزششدن  اشباع مربی، برای کارگاهوجود عدم -1.2

 گذشته. یکسال در حداقل مربی برای دوره تعریف آزاد و عدم های فنی و حرفه ای حرف آموزشگاه با

 معاون محترم آموزش  14/7/98مورخ  25110/200/98شماره کارگاه با استناد به دستورالعمل  ور بودن بهره غیر -1.3

آموزشی و یا نیاز بازار  قراردادهای اساس بر سفارش)جدید  حرفه در رشته/ آموزش برای کل اداره جدید تقاضای -1.4

 (کار

 آموزشی نیازهای تامین در راستای مهارت ای منطقه آمایش و تکاپو طرحسته ای اولویت دار ر با ها آموزش انطباق -1.5

 استانی

 

 :اجرایی در اداره کل استانگام های  -2

 :اعالم می گردددر صورتی که مربی واجد شرایط برای تغییر رشته آموزشی می باشد مراحل تغییر رشته به شرح ذیل 

 یل در پرونده مربی:تکمیل و بایگانی جدول ذ -2.1

نام مرکز 
پیشنهادی جهت 

 فعالیت ایشان

عنوان بخش پیشنهادی 
 جهت فعالیت

)ثابت؛ شعب شهری؛ زندان ؛ 
 پادگان و ... (

آموزشی در رشته  کارگاه و تجهیزات
 مرتبط جهت فعالیت ایشان

 )با ذکر نام کارگاه در پورتال(

عنوان دقیق حرفه)های( 
آموزشی جهت فعالیت 

آزمون تعیین ایشان و 
 صالحیت آموزشی

نام و نام خانوادگی 
مربی فعلی کارگاه 

 پیشنهادی

وضعیت 
استخدامی 
مربی فعلی 

 کارگاه

وضعیت ادامه 
همکاری مربی فعلی 

 کارگاه
 )ادامه همکاری؛ قطع

 وجود ندارد وجود دارد همکاری و ...(
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توسط اداره  و پژوهش های فنی و حرفه ای مرکز تربیت مربی ارسال درخواست تعیین صالحیت آموزشی مربی به -2.2

 (2 شمارهو پیوست  1 شماره استان همراه با جدول فوق )مطابق گردش کار پیوستآموزش فنی و حرفه ای کل 

 گردش کار طبق و پژوهش های فنی و حرفه ای مربی تربیت مرکز آموزشی آزمون تعیین صالحیت مربی در شرکت -2.3

 .1 رهشماپیوست 

و پژوهش های درصورت عدم قبولی مربی درآزمون تعیین صالحیت آموزشی، درخواست استان به مرکزتربیت مربی  -2.4

ارسال می  3 شمارهو پیوست  1 شمارهپیوست  گردش کار شرکت مربی در دوره های آموزشی طبقجهت  فنی و حرفه ای

 گردد.

و  متقاضی و اخذ کارنامه قبولی پایان دوره از مرکز تربیت مربیپس از گذراندن دوره های آموزشی توسط مربی  -2.5

 ، اداره کل استان نسبت به تغییر رشته آموزشی مربی اقدام می نماید.پژوهش های فنی و حرفه ای

ارائه گزارش ساالنه تغییر رشته آموزشی مربیان استان به دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی طبق جدولی که  -2.6

 ارسال خواهد گردید. متعاقباً

 

 : مربیان تحصیلی مدرک اعمال -ب

 45349/450/97ارائه می دهند، مطابق با بخشنامه شماره جدید  تحصیلی مدرک که مربیانی برای اعمال مدرک تحصیلی

لی مدارک تحصیخصوص در و  .یک مقطع تحصیلی بالمانع می باشد تا اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی، 8/12/97مورخ 

مطابق با ) آموزشی رشته تغییرفرآیند  با مشابه مربیآموزشی تعیین صالحیت  ارائه شده توسط مربی،جدید غیر مرتبط 

 .گیرد می انجام( بند الف این بخشنامه

 

ربیان : گردش کار تعیین صالحیت آموزشی جهت تغییر تغییررشته آموزشی و اعمال مدرک تحصیلی م1وستپی

آیا مربی مورد نظر شرایط الزم برای تغییر رشته/اعمال مدرک تحصیلی را دارد؟ )تکمیل 

 ( (؟2.1جدول بند 

شرکت در آزمون 

 تربیت مربی

 اداره کل استان
 ،دفتر نظارت

و هدایت  بهسازی

 شغلی

 بله

 خیر

عدم 

 موافقت

 قبولی

 موافقت

عدم 

 قبولی

شرکت در دوره های 

وزشی مرکز آم

 تربیت مربی

گذراندن دوره 

های مربوطه 

 توسط مربی
 موافقت

گزارش ارائه 

 ساالنه

 قبولی
گزارش ارائه 

 ساالنه
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آزمون تعیین  اخذ جهت و پژوهش های فنی و حرفه ای ه درخواست از مرکز تربیت مربی: نمونه نام2پیوست 

مربی تغییررشته یا اعمال مدرک تحصیلی برایصالحیت آموزشی   

 .... جناب آقای

 یو حرفه ا یفن یها پژوهش و یمرب تیمرکز تربرئیس محترم 
 

 با سالم و تحیت

... از مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ......ست از خدمات آقای/خانم ..احتراماً، با عنایت به اینکه مقرر گردیده ا 

ای استان ......... جهت تغییر رشته آموزشی /اعمال مدرک تحصیلی در گروه درسی .... )حرفه آموزشی .....( مرکز آموزشی 

عیین صالحیت آموزشی مربیگری رشته ...... استفاده شود، خواهشمند است دستور فرمائید امکان حضور نامبرده در آزمون ت

 مذکور فراهم گردیده و نتیجه ارزیابی انجام شده به این استان اعالم گردد. 

 جناب آقای/سرکارخانم ........................   

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان........................    
 

ربی برای معرفی مربی جهت شرکت در دورهای آموزشی : نمونه نامه درخواست از مرکز تربیت م3پیوست 

 جهت تغییررشته یا اعمال مدرک تحصیلی

  ........................... یآقا جناب

 و پژوهش های فنی و حرفه ای یمرب تیمرکز ترب محترم سیرئ
 

 با سالم و تحیت

.. در آزمون تعیین صالحیت .........../خانم .احتراماً، بازگشت به نامه شماره ... مورخ ... درخصوص عدم موفقیت آقای 

.( ................ )حرفه .......... گروه درسیآموزشی آن مرکز و موافقت این اداره کل با حضور نامبرده در دوره های آموزشی 

ن در اعمال مدرک تحصیلی نامبرده، مراتب جهت برنامه ریزی الزم به منظور حضور ایشا/ جهت تغییر رشته آموزشی

 های آموزشی رشته مذکور اعالم می گردد. دوره

 خواهشمند است دستور فرمائید نتیجه آزمون تعیین صالحیت ایشان به این اداره کل اعالم گردد. 

 جناب آقای/سرکارخانم ........................   

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان........................    
     

    

  


