
 

 

 «بسمه تعالی» 

 "ایران استاد كاران آموزش مهارتی صنایع و صنوف آئین نامه شناسایی و معرفی"

 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور -

 

        جوار كارگاه و  ياز آيين نامه ايجاد مراكز كارآموز 4ماده  5به استناد بند شوراي نظارت ارزيابي و گسترش سازمان      

موزش آهيات وزيران در جهت ساماندهي به  15/11/1731ه مورخ  511ت/55125بين كارگاهي موضوع تصويب نامه شماره 

رفي استادكاران آموزش مهارتي عضوابط مربوط به نحوه شناسايي و م 44و نيز بهبود فضاي كسب و كار و اصل هاي ضمن كار  

 : صنايع و صنوف ايران را به اين شرح تصويب نمود

 تعاریف

راز شرايط خاص تعريف شده در اين آئين نامه با فردي است كه پس از اح :صنایع و صنوفاستادكار آموزش مهارتي 

سازمان  و از طريقدر يک حرفه تخصصي شناخته شده ايران  آموزش مهارتي صنايع و صنوف به عنوان استاد كاردريافت كارت، 

بدون هيچ رابطه سازماني يک حرفه در سطح كشور  مهارتيآموزشي آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان استادكار 

در عرصه هاي آموزشي براساس وي معرفي مي شود تا مراكز آموزشي و بنگاه هاي اقتصادي بتوانند از مهارت ( استخدامي)

 .قوانين و مقررات داخلي خود بهره مند شوند

 ارزيابي استاني، در صورت تاييد كميته انپس از بررسي پرونده متقاضي كارتي است كه :استاد كاري آموزش مهارتيكارت 

يا حرفه هاي  حرفهدر  انصادر مي شود كه نشان دهنده مهارت مورد تاييد متقاضيساله  يکبا زمان انقضاي  انبراي متقاضي

كه متقاضي  ييايا حرفه هحرفه كارت صرفا در اين . مي باشدحرفه مربوطه معتبر و در آموزش صرفا جهت آموزش بررسي شده 

 .آن هم محدوديتي ندارد حرفه هايمدارک ارائه دهد صادر مي شود و تعداد 

 اهداف -1ماده 

 آموزش هاي ضمن كارگسترش و توسعه سامان دهي  .1

 نقش نظارتي سازمان بر مديريت آموزش هاي مهارتي افزايش و تاكيد بر  .5

 استادكاران مهارتي  جهت استفاده بيشتر و بهينه از سازماندهيمديريت و  .7

 بنگاه هاي اقتصادياستادكاران مهارتي تشکيل بانک اطالعات  .4

 كشور صنوفكليه صنايع و در  از آنها اطالع رساني ملي درخصوص توانمندي استادكاران به منظور بهره مندي .5

 افزايش توانمندي هاي مهارتي استادكاران .2

 اركان  -2ماده 

 كشور ارزيابي و گسترش ،شوراي نظارت .1

 . موزش مهارتي در دفتر آموزش در صنايع مي باشدآدبيرخانه موضوع استادكاران : تبصره

 استان ارزيابي و گسترش  ،شوراي نظارت .5

اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت شورای نظارت استان موظف است نماینده : تبصره

 .و کارشناس آموزش در صنایع استان را در جلسات مرتبط با این آیین نامه دعوت نمایند

 تخصصيعلمي و كارگروه احراز صالحيت  .7

 استاد كاران آموزش مهارتي شوراي نظارت ارزیابي و گسترش در خصوصوظایف  -3ماده 



 ( در صورت لزوم) ايران استاد كاران آموزش مهارتي صنايع و صنوفآئين نامه ارزيابي  بازنگري .1

 كميته هاي ارزيابي استان هامديريت  .5

 استاد كاران آموزش مهارتي وظایف كمیته استاني ارزیابي  -4ماده 

 در كليه صنايع و صنوف استان استاد كاران آموزش مهارتياطالع رساني آئين نامه  .1

 علمي و تخصصي احراز صالحيت كارگروه ابالغ اعضايصدور  .5

 بررسي پرونده هاي دريافتي از كارگروه احراز صالحيت  .7

 از نحوه احراز صالحيت كارگروهرسيدگي به شکايات واصله  .4

 از پرونده هاي تاييد شده استادكاريصدور كارت دستور  .5

 ابق ضوابط اين آيين نامهبررسي شکايات رسيده از كارفرمايان و ابطال كارت استادكاري مط .2

 ارزيابي  ماهه به كميته كشوري 7در بازه هاي استاد كاران آموزش مهارتي اعالم اسامي ارائه گزارش و  .3

 تخصصي  علمي وكارگروه احراز صالحیت  -5ماده 

تشکيل مي شود و متشکل از استان معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ريزي حوزه تخصصي، در  علمي و كارگروه احراز صالحيت

نفر مربي متخصص  دو ،(دبير كارگروه)صنايع در كارشناس آموزش  ،(رئيس كارگروه)آموزش، پژوهش و برنامه ريزيرئيس اداره 

برا معرفري از سروي برانترين مقرام      صنفي مررتبط   و يک نفر نماينده انجمن تخصصي يا اتحاديه رابطه با حرفه مورد بررسيدر 

بره   ه روز كاريدحداكثر ظرف د كه توانمندي علمي و مهارتي فرد متقاضي را بررسي كرده و نتيجه را مي باشانجمن  يا اتحاديه 

 (5تکميل فرم شماره ) كميته ارزيابي استاني اعالم مي نمايند

 مهارتي صنایع و صنوفاستاد كاران آموزش ارزیابي مدارك مورد نیاز جهت  -6ماده 

 (1فرم شماره )ي صدور كارت استادكاري تقاضاشده تکميل فرم  .1

 مدرک تحصيلي تصوير  .5

 كاريرفه مورد تقاضاي صدور كارت استادحدر  اشتغال و يا بازنشستگي سابقه كارگواهي  .7

 سابقه تدريسگواهي  .4

 مدارک بازآموزي و دوره هاي آموزشي مرتبط .5

 در صورت داشتن علمي، مقانت، كتابتقدير نامه، نشان، جوايز  .2

 وظایف استادكاران آموزش مهارتي صنایع و صنوف -7ماده 

 رعايت كليه مقررات و ضوابط آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي .1

 جامع سازمان برگزاري دوره هاي آموزشي مطابق سرفصل هاي تعريف شده در پورتال .5

 صاحب صالحيت در كارت  حرفههمکاري در نيازسنجي آموزشي با بنگاه هاي اقتصادي در حيطه  .7

 صاحب صالحيت در كارت حسب نياز  حرفههمکاري در برگزاري آزمون هاي  .4

 همكاری در شناسایي مشاغل، تدوین منابع آموزشي و تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشي .5

 ري اموزش شرایط اخذ كارت استادكا -8ماده 

امتياز از   55امتياز از ويژگي هاي فردي و  75كسب حداقل  يمهارت آموزش شرط احراز صالحيت دريافت كارت استادكار -

 .مصاحبه تخصصي مي باشد

 

 ارتقاي پایه استادكاران آموزش مهارتي - 9ماده 



 .سطح پنج مي باشد ،كارت استادكاري مهارتي در پنج سطح طبقه بندي مي شود كه پايه اوليه -

 .يک امتياز به استاد كار تعلق مي گيرد يآموزشاجراي دوره ساعت  -به ازاي هر يک نفر .1

 امتياز 544امتياز و  444به ترتيب توسط استاد كار و شايستگي  شغلياستاندارد آموزشي  همکاري در تدوين هربه ازاي  .5

 .در نظر گرفته مي شود

 .سال يک سطح ارتقاي پايه داده مي شود به ازاي هر يک هزار امتياز در هر .7

 .افزايش داده نخواهد شد پايهدر هر سال بيش از يک  .4

تدوين همکاري در تنها بابت بابت اجراي آموزش قابل انتقال به سنوات بعدي نخواهد بود و امتياز بيش از هزار امتياز  .5

 . در سنوات بعد قابل استفاده خواهد بودامتياز  544بيش از هزار امتياز تا سقف استاندارد آموزشي امتياز اضافي 

 . سال امکان پذير نمي باشد دوره آموزشي در هراجراي ساعت -نفر 544حداقل ارتقاي پايه بدون برگزاري  .2

 .نمي باشد امکان پذير ارتقاي پايه ،بدون داشتن گواهينامه پداگوژي .3

 كارت استادكاريشرایط ابطال  -11ماده 

مي بايست در پورتال سازمان ثبت گردد در صورت عدم ثبت دوره و  استادكاراندوره هاي آموزشي برگزار شده توسط -الف

 ،در صورت تکراركميته ارزيابي استان پس از يک بار تذكر كتبي از سوي از اجراي آموزش بدون ثبت در پورتال اطالع اداره كل 

 . عضويت فرد باطل گرديده و هيچ دوره اي با مربيگري اين فرد در پورتال سازمان ثبت نخواهد شد

ارزيابي و  ،شوراي نظارتاز سوي كارفرمايان اداره كل اداري و اخالقي و انعکاس آن به  ،در صورت تخلفات آموزشي-ب

هيچ دوره اي با مربيگري اين  گسترش اداره كل نسبت به اتخاذ تصميم در خصوص ابطال كارت اقدام مي نمايد كه پس از آن

 .تهيه خواهد گرديد ،شيوه نامه انضباطي اين آيين نامه در پايان سال اول اجراي آن .فرد در پورتال سازمان ثبت نخواهد شد

 ي شایستگي استاد كاران آموزش مهارتيارزیابي و ارتقا -11ماده 

مركز تربيت مربي نسبت به اعزام با هماهنگي  پس ازمي توانند حسب نياز  شوراي نظارت ارزيابي و گسترش استان -الف

 .ندسال اقدام نماي در هررايگان استادكاران به يک دوره آموزشي 

آیین نامه شناسایي و انتخاب تا . تشویق قرار مي گیرندهر ساله استادکاران آموزش مهارتي نمونه انتخاب و مورد  -ب

 .پایان سال اول اجرای آن تهیه و به تصویب خواهد رسید

سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور نسبت به تهیه سامانه الكترونیكي مناسب جهت معرفي استادکاران به  -ج

 .صاحبان صنایع و صنوف کشور اقدام مي نماید

   

  



 (1)فرم مشاره 

 درخواست متقاضی کارت  استاد كاران آموزش مهارتي صنایع و صنوف ایران

این فرم توسط متقاضی تکمیل و به مهراه یک قطعه عکس، تصویر کارت ملی، شناسنامه و سوابق حتصیلی، 

 . ارائه می شود... آموزشی، پژوهشی و 

تاریخ   نام خانوادگی  نام 

 تولد 

/   / 

نام 

 پدر 

  جنسیت  کدملی 

 .(تصویر مدارک پیوست شود)سوابق حتصیلی 

مدرک حتصیلی 

 دانشگاهی

دانشگاه حمل 

 حتصیل

 آدرس دانشگاه سال اخذ مدرک رشته حتصیلی

     دیپلم

     فوق دیپلم

     کارشناسی

     کارشناسی ارشد

     دکرتا

 .(تصویر مدارک پیوست شود)سوابق شغلی

 مشاره متاس آدرس تاریخ پایان شروعتاریخ  مست عنوان حمل کار

      

      

      

      

 .(تصویر مدارک پیوست شود)طی شده  سوابق دوره های آموزشی

  آدرس ساعت آموزش تاریخ حمل برگزاری عنوان دوره

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 تدریسسوابق 

  آدرس ساعت آموزش تاریخ حمل تدریس عنوان دوره

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 ، نشان ، جوایز علمی تقدیرنامه ها

مقام صادر  عنوان

 کننده

    تاریخ

      

      

 اخرتاع و اکتشاف

    تاریخ ثبت شده عنوان

      

      

 و کتابمقاله 

    تاریخ چاپ ناشر عنوان

      

      

      

 



 

 (2)فرم مشاره 

 ارزیابی ویژگی های فردی

 

 عکس متضاضی

نام   نام 

 خانوادگی

تاریخ  

 تولد 

  /   / 

نام 

 پدر 

  جنسیت  کدملی 

 امتیاز مكتسبه حداكثرامتیاز امتیاز مالك مالك عامل ردیف

 سوابق تحصيلي 1

 8 دكتري

8  

 7 كارشناسي ارشد

 6 كارشناسي 

 4 كارداني

 2 ديپلم

 1 زير ديپلم

  5 5 مرتبط با رشته آموزشيدانشگاهي دارا بودن مدرک تحصيلي  ارتباط مدرک تحصيلي 2

  15 15 امتياز 3هر سال سابقه اشتغال درصنف و صنعت مرتبط با حرفه آموزشي  سوابق اشتغال 3

 آموزشيسوابق  4

و در موسسات آموزشي  امتياز 3 در بنگاههاي اقتصادي هرسال سابقه تدريس مرتبط با حرفه

 (سالهر  ساعت ارائه آموزش در 100حداقل )يک امتياز
15 

30  

 15 امتياز 1ساعت  20گذراندن دوره آموزشي مرتبط با حرفه هر 

 سوابق پژوهشي 5

 4 امتياز 2هر مورد تاليف يا ترجمه مرتبط با حرفه 

7  

/ امتياز  3استاندار يا معاون وزير / امتياز  4كسب نشان افتخار يا جوايز علمي و غيره از وزير 

 امتياز 1مديران يا افراد همطراز آنان / امتياز  2مديران كل يا فرمانداران 
6 

/ امتياز  1پژوهشي  –در مجالت علمي / امتياز  ISI 2در مجالت  مرتبط با حرفه مقالههرانتشار 

 امتياز 0.5ترويجي  –در مجالت علمي 
2 

 4 امتياز 2ثبت هر اختراع 

 2 ام يک امتيازظهاي نظام صنفي و اتحاديه به ازاي هر ندعضويت در واح

و  صالحيت حرفه اي جمله اعتبار سنجي زمشاركت در طرح ها و برنامه هاي سازمان ا

 امتياز 2هر كدام كارورزي 
7 

 2 امتياز 2مرتبط با حرفه  يدر صورت اجرا طرح تحقيقاتي

 7 2هر استاندارد  در تدوين يا بازنگري استانداردهاي آموزشي مشاركت



 2 ابالغ همکاري با سازمان در حوزه سنجش و مهارت

  65 جمع امتيازات

           :                                                                                                                             رئيس آموزش اداره كلامضاء و مهر :                                                                  كارشناس ناظر:                                                             تاريخ تنظيم 

 مصاحبه تخصصی

 امتیاز مكتسبه حداكثرامتیاز امتیاز مالك مالك عوامل ردیف

1 
توانمندي هاي علمي 

 تخصصي

 10 حرفه مورد نظراطالعات علمي درخصوص 

25  

 5 حرفه مورد نظر فناوري هايآشنايي با آخرين 

 5 فن بيان مناسب

 3 حرفه توانمندي در تدوين طرح درس

 2 آشنايي با بنگاه هاي اقتصادي مرتبط با حرفه

2 
 كار با رايانه

 3 يوتركامپتوانائي كار با 
5  

 2 استفاده از اينترنتتوانايي 

 نظم و آراستگي ظاهري 3
 2 پوشش مناسب

5  
 3 نظم ظاهري و متانت رفتار

  35 35 جمع امتيازات

 علمي و تخصصي                                                                          امضاء كارگروه نام و نام خانوادگي اعضاي 

1. 

2. 

3. 

 

 نهایی صورتجلسه -(3)فرم شماره 

 ........................اداره كل آموزش فني وحرفه اي ....  ............................................. دريافت كارت استادكاري متقاضييجه نهايي تعيين صالحيت آموزشي نت

 كد ملی نام و نام خانوادگی
ویژگی های فردی 

(56) 
 *امتیاز نهایی (35)امتیاز مصاحبه تخصصی

 

 

 

 
   



 

تشکيل جلسه داد ... .................................درتاريخ ..... ..........................................اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان  ارزيابي و گسترش ،شوراي نظارت

 حرفه هاي/ در حرفه..................... ...............................................خانم/آقاي صدور كارت استادكاري يک ساله و با توجه امتياز نهايي با 

 . موافقت گرديد ..................... .................... ...................... .......................................................................................آموزشي

 

 امضاء                                                                                                                   و گسترش  ارزیابی ،شورای نظارتنام و نام خانوادگی اعضای 

 (رئيس كميته)مدير كل .1

 معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي .5

 اداري و پشتيبانيمعاون  .7

 (دبير كميته)رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  .4

 رئيس حراست .5

 نماينده اصناف استان .2

 نماينده شركت شهرک هاي صنعتي يا سازمان صنعت و معدن و تجارت استان .3

 

 

 

 

 انهمكاری استادكارتعهد 

 

 استاد كارانشناسايي و معرفي .................مورخ  ................شماره به موجب آئين نامه ............................. خانم / جناب آقاي

 ،استانيو گسترش ارزيابي  شوراي نظارت............................. صورت جلسه تاريخنتيجه و  موزش مهارتي صنايع و صنوف ايرانآ

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور،  پورتالبرگزاري دوره هاي آموزشي مطابق سرفصل هاي تعريف شده در به منظور 

كارت حسب نياز، بنگاه هاي اقتصادي  صالحيت براي حرفه صاحبو برگزاري آزمون هاي  همکاري در نيازسنجي آموزشي

 .صادر مي گردد.  ......................................هاي  حرفه/در حرفهسركار عالي /براي جنابعالياستادكار مهارتي صنايع و صنوف ايران 

 



 امضاي

 اداره كل معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي

 مهر اداره كل

 

 : مي شود موارد ذیل را رعایت نماید  استادكار محترم متعهد

 متقاضي دوره آموزش واحدهاي هماهنگي با اداره كل و  -1
 ارائه كارت استادكاري به واحد متقاضي در زمان حضور در واحد -5
 سازمان در پورتالبرگزار شده  هاي ثبت دوره -7
 بهره برداري از كارت استادكاري صرفا براي موارد آموزشي با شرايط درج شده در آئين نامه -4
 رعايت قوانين آموزشي سازمان در كليه مراحل ارائه آموزش در واحدهاي متقاضي -5
 .شودرعايت شئونات اخالقي در كليه فعاليت هايي كه بواسطه كارت استادكاري انجام مي  -2
 آموزشي رعايت نظم حضور در كالس و برگزاري دوره -3
با علم به اين كه فعاليت من به صورت استادكار آموزش مهارتي صنايع و صنوف صرفا براي اجراي يک دوره آموزشي بوده  -8

 .و هيچ گونه حقي براي ادامه خدمت در دوره هاي آموزشي آتي و يا استخدام اينجانب ايجاد نمي نمايد
 

دريافت ....................................... ضمن قبول موارد فوق كارت استادكاري را در تاريخ ............................... خانم /اينجانب آقاي

 . نمودم

 استاد كار امضاء


