شيوه نامه ضوابط و نحوه انتخاب مربيان و روسای نمونه
مراكز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی

(سال )8931

در راستای ارج نهادن و حمایت از توانمندسازی و شایسته ساالری مربیان و روسای مراکز و بزرگداشت
هفته کارآفرینی و ترویج مهارت به منظور تقدیر از مربیان و روسای برتر مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی،
بدینوسیله ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه که براساس عملکرد سال  9317و به استناد شاخص ها و
معیارهای تعیین شده توسط کمیته انتخاب مربیان و روسای نمونه تدوین شده است ،جهت بهره برداری و اقدام الزم
ابالغ می گردد.
اعضای كميته انتخاب مربيان و روسای نمونه مراكز دولتی
كميته ستادی :کمیته ستادی انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی متشکل
از اعضای شورای مرکزی گسترش آموزشی که دبیرخانه آن دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی می باشد.
كميته استانی :کمیته استانی انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی متشکل
از اعضای شورای گسترش آموزشی استان که دبیرخانه آن اداره آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی استان می باشد.

مراحل اجرا
مراحل اجرای شیوه نامه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز دولتی در دو مرحله استانی و کشوری انجام
می پذیرد.
مرحله استانی :در مرحله استانی مربیان در  97گروه ارزیابی مطابق جدول پیوست با رعایت با مفاد شیوه
نامه به رقابت می پردازند .و نفرات اول در هرگروه مشروط به کسب حداقل امتیاز  022به مرحله کشوری
معرفی می شوند .از بین روسای مراکز استان نیزیک نفر مشروط به کسب حداقل  042امتیاز از محورهای
تعیین شده به مرحله کشوری معرفی می گردد .مسئولیت بررسی مستندات براساس محورهای تعیین شده به
عهده کمیته استانی می باشد.

مرحله كشوری :در مرحله کشوری مربیان معرفی شده در  97گروه ارزیابی مطابق جدول پیوست به رقابت
می پردازند .و نفرات اول در هرگروه مشروط به کسب باالترین امتیاز از سوی کمیته ستادی در مراسم
بزرگداشت  6مرداد و روز ملی مهارت مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت .
از بین روسای مراکز معرفی شده نیز سه نفر مشروط به کسب باالترین امتیاز از محورهای تعیین شده از سوی
کمیته ستادی در مراسم بزرگداشت  6مرداد و روز ملی مهارت مورد تقدیر و تشویق قرار خواهند گرفت .
افراد مجاز به شركت در فرآيند انتخاب مربيان و روسای نمونه مراكز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی
مربيان :کلیه مربیان رسمی ،پیمانی و حق التدریس مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی (ثابت ،شعب
شهری ،شعب روستایی ،آموزش در بنگاههای اقتصادی (صنایع و صنوف)  ،پادگان ،زندان و )...که حداقل دارای
 9222ساعت عملکرد آموزشی در سال  9317باشند.
روسا و سرپرستان مراكز :کلیه افرادی که به موجب حکم کارگزینی ریاست مرکز یا ابالغ انشائی سرپرستی
مرکز به ایشان واگذار شده و در پورتال سازمان دارای نام کاربری مدیر مرکز می باشند و حداقل یک سال
سابقه مدیریت مرکز را در سال  9317داشته باشند.
تبصره  :1افرادی که در  0دوره گذشته (سال های  9317و  )9316به عنوان مربی یا رئیس مرکز نمونه کشوری انتخاب
نشده باشند ،مجاز به شرکت در فرآیند و تکمیل فرم های مربوطه می باشند.
تبصره  :2آن دسته از افرادی که در مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی ،همزمان سمت مربی و سرپرست مرکز
را به عهده دارند ،مجاز به تکمیل یکی از فرم های شماره  9یا  0می باشند.
تبصره  :3افرادی که در  0دوره گذشته به عنوان مربی نمونه کشوری انتخاب شده اند ،در این مرحله مجاز به تکمیل
فرم شماره ( 0رئیس نمونه مرکز) می باشند و بالعکس.
تبصره  :4مربیان و روسای مراکز دولتی که دارای سابقه محکومیت توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و یا سابقه
محکومیت کیفری توسط مراجع قضائی ذیربط هستند ،مجاز به تکمیل فرم نمی باشند.

فرآيند اجرايی انتخاب مربيان و روسای نمونه مراكز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی
الف  -شیوه نامه ضوابط و نحوه انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی به
کلیه مراکز ابالغ و اطالع رسانی گردد.
تبصره :عالوه بر ابالغ شیوه نامه مذکور به مراکز ،اطالع رسانی از طریق سایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و
اعالم به مراکز آموزش فنی و حرفه ای ،صورت گیرد.

ب – افراد متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز نسبت به تکمیل یکی از فرمهای
شماره  9یا  0براساس شرایط اقدام نموده و پس از تایید توسط مربی و رئیس مرکز به انضمام مستندات به
کمیته استانی ارسال گردد.
تبصره  :1افراد متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز صرفاً مجاز به تکمیل یکی از فرم های
شماره 9یا  0می باشند.
تبصره  :2مالک شرکت در فرآیند انتخاب مربیان و روسای نمونه کسب حداقل دو سوم امتیاز از مجموع امتیازات شاخص
های تعیین شده در فرم شماره  9و  0می باشد.
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فرآيند اجرايی انتخاب مربيان نمونه مراكز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی

 -9-9مربیانی که فرم شماره  9را تکمیل نموده اند ،در صورت کسب حداقل امتیاز تعیین شده (حداقل 022
امتیاز از مجموع امتیازات) فرم مذکور را به همراه تصویر مستندات مربوطه به مرکز محل خدمت خود ارائه
نمایند.
 -0-9روسای مراکز پس از بررسی مستندات مربیان متقاضی ،امتیازات مربوط به محورهای  1 ،8و  97فرم
شماره( 9معیارهای عمومی و اختصاصی انتخاب مربیان نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی)
را درج نموده و پس از امضای فرم مختص هر مربی متقاضی به انضمام تصویر مستندات مربوطه نسبت به
ارسال آن به دبیرخانه کمیته استانی اقدام نمایند.
تذكر :ارسال مستندات ترجیحا به صورت دیجیتال صورت پذیرد.
تبصره  :1رئیس مرکز موظف است صرفاً مستندات مربیانی را که حداقل  022امتیاز از فرم شماره 9کسب نموده اند،
به دبیرخانه کمیته استانی ارسال نماید.
تبصره  :2تکمیل فرم شماره  9براساس عملکرد سال  9317صورت می گیرد و کلیه مدارک و مستندات مرتبط با
سال  9317مالک محاسبه امتیاز می باشد به استثناء مواردی که بازه زمانی آن در راهنمای تکمیل فرم مشخص
شده باشد.
تبصره  :3امتیاز هر یک از محورهای فرم شماره ،9به استناد مدارک و مستندات مندرج در راهنمای فرم شماره 9
اختصاص می یابد و فرم شماره  9به انضمام تصویر مستندات مربوطه جهت بررسی به کمیته استانی ارسال گردد.

 -3-9دبیرخانه کمیته استانی مستندات مربیان متقاضی را براساس راهنمای فرم شماره  ،9بررسی و امتیاز نهایی
مربیان را جهت طرح در کمیته مذکور محاسبه نماید.

 -4-9در مرحله استانی ،نفرات اول تا سوم مربیان صرفاً بر اساس باالترین امتیاز مکتسبه در گروه های ارزیابی
تعیین شده (به شرح جدول پیوست) توسط کمیته استانی مورد تقدیر قرار می گیرند.
تبصره  :1ارزیابی مربیان به استناد جدول گروه های ارزیابی انتخاب مربیان نمونه در گروه های تعیین شده صورت
می پذیرد.
تبصره  :2تعداد  97گروه ارزیابی طبق جدول پیوست تعیین شده است که با هم به رقابت می پردازند.

 -5-9نفر اول مربیان در هرگروه ارزیابی صرفاً بر اساس باالترین امتیاز مکتسبه و مشروط به احراز حداقل 022
امتیاز از مجموع امتیازات فرم شماره  ،9جهت رقابت با مربیان برگزیده سایر استان ها در مرحله کشوری،
به دبیرخانه کمیته ستادی (دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی) ،معرفی می شوند.
تبصره:

دبیرکمیته استانی پس از بررسی فرم شماره  9و مستندات کلیه مربیان توسط کمیته استانی و

انتخاب نفرات برتر استانی ،نسبت به تنظیم صورتجلسه کمیته استانی اقدم نموده و فهرست مربیان منتخب
(نفرات اول) را جهت معرفی به مرحله کشوری به تایید اعضاء کمیته استانی برساند .در غیر این صورت
توسط کمیته ستادی قابل بررسی نخواهد بود.
 -6-9دبیرخانه کمیته استانی موظف است پس از انتخاب نفرات برتر استانی (نفرات برتر در هرگروه) ،اطالعات
مربیان را به طور مجزا در فایل اکسل ارسالی تکمیل و مستندات ارسالی را درپوشه هایتعیین شده
بارگذاری نماید.
 -2فرآيند اجرايی انتخاب روسای نمونه مراكز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی
 -9-0روسای مراکزی که مجاز به تکمیل فرم شماره 0می باشند ،در صورت کسب حداقل امتیاز تعیین شده
(حداقل  042امتیاز از مجموع امتیازات) فرم مذکور را به همراه تصویر مستندات مربوطه به کمیته استانی ارائه
نمایند.
تبصره  :1تکمیل فرم شماره  0براساس عملکرد سال  9317صورت می گیرد و کلیه مدارک و مستندات مرتبط با سال
 9317مالک محاسبه امتیاز می باشد به استثناء مواردی که بازه زمانی آن در راهنمای تکمیل فرم مشخص شده باشد.
تبصره  :2امتیاز هر یک از محورهای فرم شماره  ،0به استناد مدارک و مستندات مندرج در راهنمای فرم شماره 0
اختصاص می یابد و فرم شماره  0به انضمام تصویر مستندات مربوطه جهت بررسی به کمیته استانی ارسال گردد.

 -0-0کمیته استانی ،امتیاز مربوط به محورهای  7و  8و بند سه محور  96را در فرم شماره ( 0معیارهای عمومی
و اختصاصی فرآیند اجرایی انتخاب روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی) درج نموده و پس
از تایید ،نسبت به بررسی مستندات مربوطه طبق راهنمای فرم شماره  0اقدام نمایند.

 -3-0در مرحله استانی ،نفرات اول ،دوم و سوم روسا و سرپرستان مراکز در سطح استان ،صرفاً براساس باالترین
امتیاز مکتسبه مورد تقدیر قرارمی گیرند.
 -4-0نفر اول روسا و سرپرستان مراکز استان که باالترین امتیاز را در سطح استان کسب نموده است ،صرفاً بر
اساس باالترین امتیاز مکتسبه ،جهت رقابت با روسا و سرپرستان مراکز برگزیده سایر استان ها در مرحله
کشوری ،به دبیرخانه کمیته ستادی (دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی) ،معرفی می شوند.
تبصره :دبیرکمیته استانی پس از بررسی فرم شماره 0و مستندات روسای مراکز توسط کمیته استانی ،صورتجلسه ای
تنظیم نموده و رئیس مرکز منتخب را جهت معرفی به مرحله کشوری به تایید اعضای کمیته استانی برساند .در غیر
اینصورت توسط کمیته ستادی قابل بررسی نخواهد بود.

 -5-0دبیرخانه کمیته استانی موظف است پس از انتخاب رئیس مرکز منتخب ،اطالعات وی را به طور مجزا در
فایل اکسل ارسالی تکمیل و مستندات ارسالی را در پوشه های تعیین شده بارگذاری نماید.
نکات اجرائی
 -9مسئولیت اطالع رسانی ،توزیع ،جمع آوری و تأئید فرم های انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش
فنی و حرفه ای بخش دولتی استان ،به عهده کمیته استانی می باشد.
 -0مشخصات ،مدارک و مستندات کلیه نفرات برتر استانی براساس عملکرد سال  9317که واجد شرایط
شرکت در مرحله کشوری هستند می بایست تا تاریخ تعیین شده در نامه ابالغ به استان ها به دبیرخانه کمیته
ستادی (دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی) ،ارسال گردد.
 -3مستندات می بایستی در قالب فایل الکترونیکی با فرمت  ،jpgبه تفکیک موارد امتیازآور و به طور واضح ،در
پوشه های تعیین شده بارگذاری و تا تاریخ مقرر به آدرس الکترونیکی  behsazi@irantvto.irارسال
گردد.
توجه :در پوشه مربی به تفکیک برای هر مربی پوشه ای با نام مربی منظور گردد و اطالعات در فایل اکسل
تکمیل و مستندات در پوشه های تعیین شده بارگذاری شود .برای رئیس مرکز نیز در پوشه رئیس مرکز
اطالعات در فایل اکسل تکمیل و مستندات بارگذاری شود.
 -4ارسال مدارک ناقص و غیرقابل وضوح و یا مدارک ارسالی پس از تاریخ مقرر در نامه ابالغ شیوه نامه ،منجر
به حذف سهمیه استان از مرحله کشوری خواهد گردید و مسئولیت آن به عهده کمیته استانی خواهد بود.

 -5برگزاری مراسم تقدیر از مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه ای بخش دولتی در مرحله
استانی و معرفی افراد مذکور از طریق صدا و سیما و سایر رسانه های استان به عهده کمیته استانی می باشد.
 -6مسئولیت پاسخگویی به اعتراضات مربوط به نتایج انتخاب مربیان و روسای نمونه مراکز آموزش فنی و حرفه
ای بخش دولتی در مرحله استانی به عهده کمیته استانی می باشد.
 -7راهنما و مصادیق مدارک و مستندات الزم برای هر شاخص امتیازی در آدرس الکترونیکی دفتر نظارت،
بهسازی و هدایت شغلی؛ بخش امور مربیان  behsazi.irantvto.irقابل دریافت می باشد.
 -8در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر در زمینه اجرای مفاد این شیوه نامه با شماره تلفن  66583504و
 66583595دفتر نظارت ،بهسازی و هدایت شغلی ،سرکار خانم امیدی تماس حاصل فرمائید.

صورتجلسه

درتاریخ  ......................کمیته استانی انتخاب مربیان و روسای مراکز نمونه دولتی تشکیل جلسه داد و پس از بررسی
اسناد و و مدارك ارائه شده ضمن تایید صحت اطالعات مندرج در فرم افراد به شرح ذیل را جهت شرکت در مرحله کشوری
با احتساب امتیاز الزم معرفی می نماید.
رئیس مرکز:
سمت

نام ونام خانوادگی

مرکز محل خدمت

( رئیس /سرپرست)

امتیاز کسب شده

مربیان:
نام ونام خانوادگی

وضعیت استخدام

مرکز محل خدمت

رشته آموزشی

اعضای کمیته استانی انتخاب مربیان وروسای نمونه مراکز دولتی
 -1مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای (رئیس کمیته)
 -2معاون آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی
 -3معاون اداری و پشتیبانی.
 -4رئیس اداره آموزش و پژوهش و برنامه ریزی (دبیر کمیته)
 -5رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت.
 -6یك نفر از روسای مراکز استان به پیشنهاد مدیرکل و تایید شورای مرکزی.
 -7یك نفر از مربیان وکارشناسان صاحب نظر به پیشنهاد مدیرکل و تایید شورای مرکزی.

گروه ارزیابی

امتیاز کسب شده

محل امضاء

گروه های ارزیابی انتخاب مربیان نمونه مراکز
رشته آموزشی

گروه ارزيابی

رشته آموزشی

گروه ارزيابی
11

امور دام و ماکیان
کشاورزی (امور دامی و آبزیان)
امور شیالت و آبزی پروری

12

صنایع پوشاک
صنایع نساجی
صنایع چرم ،پوست ،خز
صنایع دستی(چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم)
طال و جواهرسازی
سرامیک

1

صنایع خودرو
ماشین آالت کشاورزی

2

برق

3

تاسیسات
فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر

4

ساختمان
معماری

13

5

جوشکاری و بازرسی جوش
صنایع شیمیایی
معدن
پلیمر
پتروشیمی

14

صنایع دستی (بافت)
صنایع دستی (دوختهای سنتی)
فرش

6

الکترونیک
کنترل و ابزار دقیق
فناوری ارتباطات

15

هنرهای تجسمی
هنرهای تزئینی
هنرهای نمایشی
صنعت چاپ

7

مکانیک
صنایع فلزی
متالورژی

8

صنایع چوب

9

فناوری اطالعات

11

امور زراعی
امور باغی
کشاورزی ( باغی -زراعی)
منابع طبیعی(جنگل‘مرتع‘آبخیز‘بیابان)
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
سالمت و طب ایرانی

16

امور مالی و بازرگانی
اموراداری
خدمات آموزشی
بهداشت و ایمنی
مدیریت صنایع
فناوری نرم و فرهنگی
خدمات حقوقی

17

خدمات تغذیه ای
صنایع غذایی
هتلداری
گردشگری

