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�قد� 

به منظور انسجام، مقايسه پذيري و يافتن ابزارهاي مطمئن براي ارتقاي كيفيت توليد آمارهاي رسمي كشور، 

موضوع شناسايي واژه هاي تخصصي وزارتخانه متبوع و استانداردسازي آنها به عنوان يكي از فعاليتهاي اين 

مركز در دستور كار قرار گرفته است. اين امر به عنوان بخشي از استانداردهاي آماري و در راستاي توصيه هاي 

، واژه هاي مرتبط با سازمان آموزش فني و 1392بين المللي و ملي در توليد آمار مي باشد. لذا ابتدا در سال 

 بررسي و به دفتر استانداردها و نظارت بر طرح هاي آماري مركز آمار ايران جهت 1391حرفهاي كه سال 

استانداردسازي در سطح ملي ارايه شده بود، جهت استانداردسازي در سطح ملي ، با همكاري اين مركز، سازمان 

 به منظور شفاف شدن 1393آموزش فني وحرفهاي و مركز آمار ايران مورد بررسي قرار گرفت. البته در سال 

 واژه دوباره د ركارگروه استانداردسازي مطرح و استاندارد گرديد 5برخي از مفاهيم تخصصي اين سازمان، حدود 

بر اين اساس ليست واژه ها و تعاريف استانداردشده (ويرايش نهايي) در ادامه بيان گرديده است. با توجه به 

استانداردسازي اين واژگان در سطح ملي الزامي است اين تعاريف و مفاهيم در تدوين آيين نامه، دستورالعملها، 

 قوانين ، طراحي سامانه ها ، ارايه نتايج و گزارشات مدنظر قرار گيرد.

 و همكاران مركز آمار ايران كه در استانداردسازي خانم ملكپور ، آقاي رضاييدر پايان از همكاري و مساعدت 

 واژه هاي آموزش فني و حرفه اي زحمت استانداردسازي را بر عهده داشته اند ، كمال تشكر و قدر داني را دارم . 

همچنين مركز آمار و اطالعات راهبردي ، به عنوان دبيرخانه كميته آمار بخشي آمادگي خود را براي دريافت 

واژههاي تخصصي هر اداره كل يا سازمان تابعه به منظور استانداردسازي واژه هاي مربوطه جهت ارايه به مركز 

 آمار ايران ، اعالم ميدارد . 

     �ید ���ت ا� ��رفالح ���ری                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 آموزش در پادگان

 كه در محل پادگان به منظور آموزش سربازان وظيفه توسط سازمان آموزش فني و فني و حرفه ايآموزش 

 حرفهاي اجرا شده و منجر به صدور گواهينامه مهارت مي شود.

 آموزش در زندان 

 كه در محل زندان به منظور آموزش زندانيان توسط سازمان آموزش فني و حرفهاي اجرا فني و حرفه ايآموزش 

 شده و منجر به صدور گواهينامه مهارت مي شود.

 آموزش در جوار دانشگاه

دانشگاهي و يكي از مراكز ثابت آموزش فني                        مراكز  كه در قالب تفاهمنامه اي بين  فني و حرفه ايآموزش

حرفه اي به صورت موقت براي يك يا چند دوره آموزشي به منظور تامين نياز آموزشي دانشجويان متقاضي،  و

 اجرا شده و منجر به صدور گواهينامه مهارت مي شود.

 آموزش در صنايع و بنگاه هاي اقتصادي

آموزش فني و حرفه اي كه به صورت موقت براي يك يا چند دوره آموزشي به منظور تامين نياز آموزشي شاغلين 

 بنگاه هاي اقتصادي اجرا شده و منجر به صدور گواهي نامه مهارت مي شود.

 آموزش در مناطق روستايي

آموزش فني و حرفه اي كه در روستاها زير نظر يكي از مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي به صورت موقت براي 

يك يا چند دوره آموزشي به منظور تامين نياز آموزشي روستاييان متقاضي اجرا شده و منجر به صدور گواهي 

 مهارت مي شود.
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 آموزش عشاير

آموزش فني و حرفه اي كه در مناطق عشايري زير نظر يكي از مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي به صورت 

موقت براي يك يا چند دوره آموزشي جهت پوشش نياز آموزشي عشاير متقاضي اجرا شده و منجر به صدور 

 گواهي مهارت مي شود.

 آموزش فني و حرفه اي

انجام مجموعه فعاليت هايي است كه منجر به ايجاد يا تغيير دانش، مهارت و نگرش در فرد شده و ميتواند او را 

 براي احراز شغل و كسب و كار آماده نموده و يا كارايي و توانايي او را در انجام آنها ارتقا دهد.

 1آموزش مهارت درجه 

آموزش فني و حرفه اي كه جهت ارتقاي مهارت در برخي از حرفه هاي آموزشي ارايه مي شود و پيش نياز آن، دارا 

  در حرفه آموزشي مرتبط است و منجر به صدور گواهي نامه مهارت مي شود.2بودن گواهي نامه مهارت درجه 

 2آموزش مهارت درجه 

آموزش فني و حرفه اي كه به مباني نظري و عملي مهارت مورد نياز يك حرفه آموزشي مي پردازد و  منجر به 

 صدور گواهي نامه مهارت مي شود.

 3آموزش مهارت درجه 

آموزش فني و حرفه اي كه به آموزش مباني نظري و عملي مهارت مورد نياز يك حرفه آموزشي در صنعت 

 ساختمان يا آموزش افراد كم توان ذهني مي پردازد و منجر به صدور گواهي نامه مهارت مي شود.
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 آموزش مهارت ممتاز 

آموزش فني و حرفه اي است كه در آن مجموعهاي جامع از مهارتهاي اصلي، شامل مهارتهايي كه به طور 

-مستقيم مرتبط با حرفه آموزشي است و نيز مهارتهاي جنبي، شامل مهارتهاي بين رشته اي و مكمل مهارت

هاي اصلي  مورد نياز آن حرفه آموزشي، ارايه شدهاست و پايان آموزش منجر به صدور گواهينامه مهارت مي 

 شود .

 استاندارد آموزش مهارت

مجموعهاي از دانش، مهارت و نگرش فردي مبتني بر شايستگي هاي مندرج در استاندارد شغل است كه سازمان 

 آموزش فني و حرفه اي شرايط آموزش آن را فراهم مي كند.

 استاندارد شغل

 مجموعه اي از وظايف اصلي شغل و مسئوليت هاي مرتبط با آن كه شاغل بايد از عهده انجام آنها برآيد.

 حرفه آموزشي

 دوره  آموزش فني و حرفه اي كه بر اساس استانداردهاي آموزش مهارت اجرا مي شود.

 خوشه آموزشي

مجموعه اي از رشته هاي آموزشي مرتبط با هر يك از بخش هاي عمده اقتصادي (صنعت، خدمات و كشاورزي) 

 است.

 رشته آموزشي

 تعدادي از حرفه هاي آموزشي كه از نظر ماهيت و موضوع در يك مجموعه قرار مي گيرند.
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 شعب شهري مركز ثابت آموزش فني و حرفه اي

 كارگاه متمركز در يك شهر بوده و زير نظر يكي از مراكز 3مجموعه آموزشي فني و حرفه اي كه داراي حداكثر 

 ثابت آموزش فني و حرفه اي اداره شود.

 گواهي نامه مهارت

مدرك معتبر سازمان آموزش فني و حرفه اي كه داراي شماره استاندارد آموزش مهارت بوده و بيانگر نوع و 

سطح صالحيت حرفهاي فرد براي احراز شغل است. اين مدرك پس از قبولي متقاضي در آزمونهاي كتبي و 

 عملي سازمان در سطوح آموزش مهارت ممتاز، درجه يك، درجه دو و درجه سه، به فرد اعطا مي شود.

 مربي آموزش فني و حرفه اي

كاركنان آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كه داراي صالحيت علمي و عملي الزم براي ارايه آموزش هاي 

 فني و حرفه اي در يك يا چند حرفه زير مجموعه يك رشته آموزشي، هستند.

 مركز ثابت آموزش فني و حرفه اي

مركز آموزش دولتي كه به منظور آموزش و ارتقاي مهارت و دانش فني نيروي كار و ساير متقاضيان، ايجاد شده 

 و شامل حداقل چهار كارگاه آموزش عملي و كالس آموزش تئوري، فضاي اداري و ساير امكانات است.

 موسسات كارآموزي آزاد

واحدهاي آموزشي غير دولتي كه با مجوز سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به ارايه آموزش هاي فني 

-و حرفه اي مطابق با استانداردهاي آموزشي سازمان و با اخذ شهريه هاي مصوب اقدام مي نمايند و براي آموزش

 هاي ارايه شده توسط اين موسسات، گواهينامه مهارت از طرف سازمان آموزش فني و حرفه اي صادر مي شود.
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 مهارت كار

توانايي آموخته شدهاي است كه با استفاده از آن، فرد مي تواند قابليت جذب در بازاركار را داشته باشد و يا به 

 فعاليت خود در بازار كارادامه دهد.

 مهارت آموز

-فردي كه برابر مقررات سازمان در يكي از دوره آموزشي فني و حرفه اي به منظور فراگيري مهارت، شركت مي

 نمايد.
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