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  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تعاريف و اصطالحات
  

به منظور يكسان دفتر پژوهش، طرح و برنامه ريزي درسي با اخذ نقطه نظرات و پيشنهادات دفاتر ستادي مرتبط و 
واژه ها و  تدوينجمع آوري و به اقدام  ،سازي، كاربردي كردن، امكان مقايسه و ارتقاي كيفيت آمارهاي رسمي

با لذا است.  نمودهدر سطح ملي  كشور مرتبط با سازمان آموزش فني و حرفه ايتخصصي اصطالحات كاربردي و 
مد نظر وانين و ارايه گزارش قها،  لعملاست در تدوين دستورا شايسته ،رساني اين تعاريف و مفاهيمروزتوجه به 

  قرار گيرد.

  
 اي حرفه و فني آموزش

منظور ايجاد مهارت و توانايي (قابليت) در افراد براي صالحيت احراز شغل، افزايش نوعي آموزش غير رسمي است كه به 
  د.يا آمادگي براي راه اندازي كسب و كار ارائه مي گردد و منجر به كسب گواهينامه مهارت مي شومهارت 

 ارزشيابي

 آوري، تحليل و تفسير اطالعات براي قضاوت در مورد ميزان مهارت افراد و درمند براي جمعارزشيابي يك فرآيند نظام 
  باشد.شده ميبررسيگيري و اقدام عملي در مورد پديده نهايت تصميم

 آزمون

اي ي كمي يا طبقههااسيمقخص و توصيف آن به كمك ي از رفتار شانمونهگيري مند براي اندازهي يا روشي نظامالهيوس 
  باشد.مي

 آزمون ادواري

ممكن، مهارتي را كسب  ي افرادي كه به هر نحواحرفهي براي تعيين مهارت و صالحيت ادورهصورت آزموني است كه به 
  گردد.ي برگزار مياحرفهبر اساس استانداردهاي مهارت آموزش فني و  اندنموده

 آزمون عملي

ر چارچوب دسنجش ميزان توانايي هاي داوطلب در اجراي تمام يا قسمتي از وظايف يك شايستگي يا شغل و يا حرفه  
  توانايي هاي مندرج در استاندارد مهارت مي باشد. 

 اي)آزمون كتبي (چندگزينه

شونده شود و آزموناز يك قسمت اصلي و تعدادي گزينه (پاسخ) تشكيل مي هاآنشامل تعدادي سؤال است كه هر يك از  
  كند.ي پيشنهادي، گزينه صحيح (پاسخ سؤال) را انتخاب ميهانهيگزاز ميان 

  آزمون الكترونيكي 
، اجراي به آزمون هايي اطالق مي شود كه تمامي فرآيند هاي آن از ثبت نام متقاضي، حوزه بندي، مديريت سوال

  آزمون(كتبي يا عملي) و اعالم نتايج آن با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي انجام مي پذيرد.
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  محل برگزاري آزمون
وطلب در فرم شركت كنندگان، مركز استان و يا شهرستان هاي واقع در استاني است كه دامحل برگزاري آزمون كتبي و 

ني و حرفه اي فمشخص كرده يا دوره آموزشي را در مراكز آموزش  تقاضانامه ثبت نام به عنوان استان محل اقامت فعلي
  دولتي و يا غير دولتي آن شهر طي نموده است.

  ارزيابي پروژه اي
ده عملي و مشاه ارزيابي همه شايستگي ها و توانايي هاي شغلي و حرفه اي مشابه موقعيت واقعي كار با روش هاي كتبي،

  نوآوري و ابتكارات مورد توجه است.اي، در ارزيابي پروزه اي عناصر 
  مركز سنجش الكنرونيكي

ازمان امكان اجرا سمي شود كه با توجه به شرايط فيزيكي و تجهيزات رايانه اي اعالم شده از طرف به واحد اجرايي گفته 
داره سنجش او مديريت آزمون هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي را به صورت الكترونيكي دارد. اين مركز زير نظر 

  استان فعاليت مي كند.
 مهارت آموزش استاندارد

آموزش فني  مجموعه اي از دانش، مهارت و نگرش فردي مبتني بر شايستگي هاي مندرج در استاندارد است كه سازمان 
شايستگي ل و ي كشور شرايط آموزش و آزمون آن را فراهم مي سازد. استاندارد آموزش مهارت در دو نوع شغاحرفهو 

 وجود دارد.

 استاندارد شايستگي

ه محيط كار ككه يك فرد براي انجام كار يا وظيفه مطابق شروطي  شوديميي اطالق هامهارتبه گروهي از دانش و 
  ي است.احرفهدر يك شغل يا زمينه  هامهارتها نيازمند است. شايستگي؛ كاربرد به آن كنديمتعيين 

 استاندارد شغل

  گويند.به يك مجموعه از تكاليف كاري و وظايفي كه توسط يك شخص قابليت اجرايي داشته باشند، شغل مي 
  آموزش

ي هادورهو در قالب  دهديممأموريت و رسالت سازمان را شكل  ،آموزش است كه فرآيند آن ،ي سازمانهاتيفعالركن اصلي 
 هاپادگانموزش در آروستايي و زندان)  ،(سيار مناطق هاميتآموزش توسط  ،ماهه از طريق آموزش در مراكز ثابت 18تا  1

ش درمركز تربيت )، آموزASDدانشگاه (آموزش درمراكز جوار  ،آموزش در صنايع و صنوف ،ي نظاميهاگانو محل استقرار ي
يت نيروي كار ماهر و بخش غير دولتي) نسبت به تأمين و ترب( Ĥزادياي فني و حرفه هاآموزشگاهمربي و باالخره آموزش در 

رهنگي فني جامعه كشاورزي و خدماتي كشور وتوانمندسازي شاغلين ارتقاء ف ،ي مختلف صنعتيهابخشنيمه ماهر موردنياز 
  .كنديماقدام 

 آموزش در مراكز ثابت

يي هاكارگاهو عمدتاً در  باشنديمي و تخصصي اهيپاي هاآموزشكه عموماً هستند  يو حرفه ا يفن ياز آموزش ها ينوع
  .شوديماجرا  اند،دهيگردي است كه در محل ثابتي مستقر اژهيوكه مجهز به تجهيزات و ماشين آالت 
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 ياحرفهي فني و هاپژوهشآموزش در مركز تربيت مربي و 

منظور تأمين كادر آموزش استادكاران، آزمونگران مهارتي و مربيان آموزشي به ،يكي ديگر از محورهاي آموزشي سازمان 
ي احرفهي فني و هاپژوهشي كشور است كه در مركز تربيت مربي و احرفهآموزشي موردنياز صنايع و مراكز آموزش فني و 

ات و امكانات است كه از تجهيز.  اين مركز يكي از مراكز منحصر به فرد آموزشي در خاورميانه رديگيمسازمان صورت 
ارزشيابي داشته  كه به طور مستمر فن آوري هاي جديد را در عرصه صنعتي كشور تحت نظارت و باشديمي برخوردار اژهيو

  تا دانش به كارگيري فن آوري هاي جديد و روش انتقال آن را ميسر سازد. كنديمو تالش 
 آموزش استاد شاگردي نوين

شاگرد در  ي مربوط به شغل از استادكار بههايستگيشايكي از روشهاي آموزش مهارت است كه طي دوره آموزشي آن  
صول و يا ارائه . كارگاه فعال در اين روش، مكاني است كه ضمن توليد محگردديممنتقل  )محل اشتغال استادكار (مربي

و استادكار فردي  دهديما موضوع كاري خود را نيز انجام ، فعاليت آموزشي مرتبط ب)نظير يك صنف يا صنعت(خدمت 
زش يادشده را داشته ي عمومي داراي تجربه، توان فني، شغلي و مهارتي الزم براي ارائه آموهاتيصالحاست كه عالوه بر 

  باشد.
 آموزش با رويكرد مشاغل خانگي

 ستورالعملد 12 و 11 ماده و) 1389 سال  (مصوبهقانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي  10با عنايت به ماده  
 سازمان به خانگي مشاغل حوزه در آموزشي استاندارهاي تدوين و آموزي مهارت توسعه وظيفه مذكور قانون اجرايي
  كشور سپرده شده است. ياحرفه و فني آموزش

 آموزش به اقشار آسيب پذير اجتماعي

ها جهت مواجه با منظور توانمندسازي آنيي مهارتي اطالق مي شوذكه به اقشار آسيب پذير اجتماعي بههاآموزشبه  
ين آموزشي . اين گروه از مخاطبرديگيمفشارهاي اجتماعي، اقتصادي و رواني ناشي از فقدان مهارت و شغل، صورت 

ي هاكمپها (و خانواده آنتگان مواد مخدر بهبوديافشامل ساكنين سكونت گاههاي غيررسمي، زنان سرپرست خانواده، 
ان، دختران و ها، متكدي NGOي اصالح و تربيت، معلولين بهزيستي، افراد بي بضاعت تحت پوشش هاكانونبازپروري)، 

  .شونديمزنان بي سرپرست و ... 
 ي آزاداحرفهي فني و هاآموزشگاهآموزش در 

لزوم فراگيري فن و حرفه براي كليه اقشار  ،ي آزاد در صفحات قبلاحرفهي فني و هاآموزشگاهدر راستاي تعريف از  
 111كه توان تأمين آن از مجراي دولتي مقدر نيست و لذا به استناد تبصره ماده  كنديمكشور امكانات وسيعي را طلب 

ي آزاد مصوب هيات وزيران به احرفهي فني و هاآموزشگاهنامه تشكيل و اداره قانون كار جمهوري اسالمي ايران و آئين
ي كشور اجاره داده شده است تا با استفاده از جلب مشاركت بخش خصوصي نسبت به احرفهسازمان آموزش فني و 

ي مردمي هامشاركتو آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ي آزاد تحت مديريت احرفهي فني و هاآموزشگاهتأسيس 
  اقدام نمايد.

 هاپادگانآموزش در 

سربازان در  ياحرفهطرحي تحت عنوان طرح آموزش فني و  ،منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازيبه 
ي كشور تهيه و پس از تصويب هيئت محترم احرفهتوسط سازمان آموزش فني و  1371ماه دوره مقدس سربازي در بهمن 
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ي احرفهنامه اجرايي آن به نيروهاي مسلح و ادارات كل آموزش فني و دولت و كسب موافقت مقام معظم رهبري، آئين
  سازمان در كشور ابالغ گرديد.

ي هانشستنظامي در ي هاگانو يا محل استقرار يها پادگانطبق اين قانون سازمان با همكاري مسئوالن اداره آموزش  
و پس  پردازديم هانپادگاپس از برنامه ريزي و توافقهاي الزم بر اساس استانداردها به آموزش سربازان در محل  ،كارشناسي

  .دينمايمها اعطا گواهينامه به آن ،از پايان دوره و انجام آزمون

 آموزش در زندان

ت يكي از علل گرايش . از آنجا كه بيكاري و فقدان مهارباشديمآموزش در زندان  ،ي آموزشي سازمانهابخشيكي ديگر از  
قويت شخصيت و تبه  ،ضمن ايجاد شرايط اوليه براي اشتغال ،داشتن مهارت در فرد باشد،يمبزهكاري و خالف  ،به اعتياد

و  هازندانزمان امور هم نامه با سااز طريق عقد تفا هاستسالدر اين راستا سازمان  . كنديممنزلت اجتماعي فرد كمك 
مان يافته و خود معرف نسبت به آموزش زندانيان و معتادين در ،اقدامات تاميني و تربيتي كشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر

  .دينمايماقدام 
 ي سيار)هاميتآموزش در شعب شهري (

منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز و يا در واحدهاي شعب شهري يا سيار كارآموزي به 
ستلزم صرف هزينه ي فرسوده و نواحي حاشيه كالنشهر ها كه شرايط و ظرفيت احداث مركز را دارا نبوده و يا مهابافت

ست. هر واحد اطراحي شده  ،و لزوم سرمايه گذاري كالن در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده باشديمسنگين احداث مركز 
در  باشديمطه و تجهيزات آموزش مربو كاروان ي متنوع آموزشي و خودرو،هارشتهشعبه شهري يا سيار شامل مربي در 

 ،افي داشته باشندارآموزي به اندازه كاين واحدها از مراكز ثابت به نقاطي كه داوطلب ك كنديممكانهاي موقت فعاليت 
رائه خدمات آموزش و پس از اي مربوطه را در منطقه شهري يا روستايي مورد نظر اجرا نموده هاآموزشو  شونديماعزام 
  شوندياعزام م يگريبه محل د ،ينقاط متقاض ريسا ازيپوشش ن يبرا يمهارت

 آموزش در صنايع و صنوف

هوري اسالمي قاون كار جم 111تا  107مطابق مواد  ،سازمان در قالب آموزش در صنايع و صنوفي هاآموزشبخشي از 
نان همگام با فن آوري آي اقتصادي و در راستاي صيانت از منابع انساني و ارتقاء سطح مهارت هابنگاهويژه شاغلين ايران 

  .شونديمهاي روز انجام 
  )1TMCمشاوره شغلي (و  مهارت آموزشمراكز مديريت  در آموزش

مراكز  به آن بخش از خدمات مهارت آموزي ســازمان گفته مي شــود كه اختصــاص به دانشــجويان دارد. اين خدمات در
ــات آموزش عالي ( ــس ــگاه ها و موس ــتقر در دانش ــغلي مس ــاوره ش ) كه به منظور TMCمديريت مهارت آموزي و مش

شتغال  شجويان و كمك به ا سازي مهارتي دان صلي:دانشتوانمند سه فرايند ا شگاهي بر پايه  سنجي  آموختگان دان نياز
شي و نهايتاً شغلي و آموز شاوره  شجويان با بازار ك مورد نياز آموزيارائه خدمات مهارت مهارتي، ارائه خدمات م ار به دان

شغلي و كارهاي بالقوه و بالفعل دانشگاهتكيه بر ظرفيت هاي غيردولتي و ييابها و مؤسسات آموزش عالي، دفاتر مشاوره 
  هاي آزاد وابسته به سازمان ايجاد شده اند، ارائه مي شود.  نهايتاً مراكز دولتي و آموزشگاه

  

                                                 
١ Training Management Centre & Job Counseling 
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 در مراكز كارآموزي جوار كارگاهي و بين كارگاهي آموزش

ين كارگاهي مصوب سال قانون كار و ايين نامه ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و ب 110اين مراكز با استناد به ماده  
ي هابنگاهموردنياز  ،ماهر ي و تأمين نيروي انسانياحرفهي فني و هاآموزشمنظور گسترش هيات وزيران به 1371

ل آموزش فني و كي موردنياز با نظارت و هدايت آموزشي اداره هاتهرشو نسبت به آموزش  باشنديماقتصادي (صنايع) 
   .ندينمايمفعاليت  ،ي استاناحرفه

  مركز كارآموزي جوار كارگاهي 
ك واحد به يمستقل از خط توليد بوده و  ،مركز كارآموزي جوار كارگاهي ، مركزي است كه از لحاظ تجهيزات آموزشي

  آن را ثبت و بهره برداري نمايند. تواننديمتنهايي يا چند واحد به اشتراك 
  مركز كارآموزي بين كارگاهي 

  .رديگيممركز كارآموزي بين كارگاهي مركزي است كه در آن آموزش با استفاده از امكانات خط توليد انجام 
 روستايي مناطق در آموزش

 به اي رفهح و فني آموزش ثابت مراكز از يكي نظر زير روستاها در هستند كه  اي حرفه و هاي فني نوعي از آموزش
 به نجرم و شده اجرا متقاضي روستاييان آموزشي نياز تامين منظور به آموزشي دوره چند يا براي يك موقت صورت
منظور توسعه مشاغل و فنون در روستاها و بهبود كيفيت توليد بهاين آموزش ها معموالً  .شود مي گواهي مهارت صدور

  گردديم، ارائه هاآنكشاورزي، دامداري و معشيت 
 عشاير آموزش

 حرفه و نيف آموزش ثابت مراكز از يكي نظر زير عشايري و مناطق در هستند كه اي حرفه و هاي فني نوعي از آموزش
 مي مهارت صدور گواهي به منجر و شده اجرا متقاضي عشاير آموزشي نياز پاسخ دهي به جهت صورت موقت به اي

منظور توسعه مشاغل و فنون در مناطق عشايري و بهبود كيفيت توليد كشاورزي، دامداري بهاين آموزش ها معموالً  .شود
  گردديم، ارائه هاآنو معشيت 

 آموزش ضمن كار

ي اقتصادي و در محل كار هابنگاهارت شاغلين در منظور افزايش مه به هستند كه اي حرفه و هاي فني نوعي از آموزش 
  .رديپذيمآنها و در حين انجام كارصورت 

 آموزش مجازي (الكترونيكي)

قطه از جهان از اين در هر ن تواننديعبارت است ا ز ارائه محتواي آموزشي و تجربيات مدرس به فراگيران كه اين افراد م 
  ها بهره بگيرند.نوع آموزش

 آموزش با شبيه ساز

 آموزش يهاارتقاء كيفيت دورهبا هدف  ها دشوار است،و تجهيز آن هاي پرهزينه كه توسعهحرفه ي است كه دراپروژه 
ارائه خدمات  و هادستگاهي آموزشي و كاهش خطرات ناشي از كار با برخي هامواد مصرفي دوره يهانهي، كاهش هزمهارت
سازهاي نرم افزاري، سخت افزاري و تلفيقي مهارتي به مخاطبان با پراكندگي جغرافيايي و شغلي مختلف، شبيه آموزش

  .شوديتوليد و به كار گرفته مطراحي، 
  



٦ 
 

  آموزش فناوريهاي پيشرفته، راهبردي و نوين
وريهاي پيشرفته ته از خدمات مهارت آموزي سازمان گفته مي شود كه مبتني بر استانداردهاي آموزشي حوزه فنابه آن دس

)Hi-Tech) راهبردي ،(Strategic) و نوين (Modern موزشها، عمدتا دانش آ) مي باشند. مخاطبين اين دسته از
  آموختگان دانشگاهي مي باشند.

  دوره مهارت آموزي ويژه
و شايستگي  نياز مشتري و متقاضي مهارت آموزي با دوره هاي معمول سازمان مبتني بر استانداردهاي شغلهنگاميكه 

موزي ويژه آموجود تطبيق كامل ندارد، براي تسريع و تسهيل در پاسخگويي به مهارتهاي مورد نياز، دوره ي مهارت 
  طراحي و اجرا مي شود.

  محتواي دوره مهارت آموزي ويژه
ط فوق العاده آموزشي و سرفصل هاي مورد نياز و متناسب با تقاضاي مشتريان مهارت آموزي است كه براي شرايمحتواي 

  و خارج از فرايند معمول اجراي دوره هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي، تهيه مي شود.
  گواهي حضور در دوره مهارت آموزي ويژه

و نهايتا مربي  سندي است كه به كارآموزاني كه در دوره هاي مهارت آموزي ويژه با رعايت ضوابط كارآموزي، شركت كرده
اصل نموده، اعطاء مي با ارزشيابي تكويني از حضور فعاالنه و دستيابي آنان به سطح الزم از مهارت مورد انتظار اطمينان ح

وزان به ايشان اعطاء مهارت نبوده و صرفاً با موافقت شركاء مهارت آموزي و كارآمشود. اين سند حائز امتيازات گواهينامه 
  مي گردد. اخذ اين سند حقي جهت دريافت گواهينامه مهارت سازمان براي ذينفع ايجاد نمي نمايد. 

 ي آزاداحرفهآموزشگاه فني و 

مه تشكيل و كه توسط بخش غير دولتي با كسب مجوز از سازمان و در چارچوب آيين نا شوديمبه مؤسسه آموزشي گفته  
ي درسي هابرنامهاس راه اندازي شده است و بر اس ،هيئت دولت 1385ي آزاد مصوب سال احرفهي فني و هاآموزشگاهاداره 

وفق ضوابط نسبت به برگزاري موزشي مصوب سازمان و تأمين عوامل آموزشي واجد شرايط آ -و استانداردهاي مهارت
  .دينمايمي اقدام احرفهي آموزش فني و هادوره

 آموزشگاه دو منظوره

  ) مي باشد. 34آموزشگاهي است كه داراي مجوز آموزش به خواهران و برادران ( تبصره 
 پژوهش

ي بنيادي و كاربردي، برگزاري هاپژوهشكه در رابطه با  روديمپژوهش يكي از محورهاي اساسي فعاليت سازمان به شمار  
ر جهت شناسايي مطالعه ي پژوهشگران و تهيه اسناد پژوهشي دشياندهممنظور پژوهشي به –ي تخصصي علمي هاشيهما

شناسي و آسيب ي داخلي و خارجي همچنين آسيبهاسازماني آموزشي موجود در ساير هاستميسو  هاروشو بررسي 
  . رديگيمي در كشور، صورت احرفهي غيررسمي فني و هاآموزشزدايي و بهبود مستمر 

 حرفه آموزشي

  اشند.ي از مشاغل كه داراي تكاليف كاري و وظايف اصلي مشخص شده با يك درجه باالي از تشابه بامجموعه 
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 آموزشي خوشه

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

  تعدادي از حرفه هاي آموزشي كه از نظر ماهيت و موضوع در يك مجموعه قرار مي گيرند. 

 سازمان

  است. تعاون، كار و رفاه اجتماعي وابسته به وزارت ي كشوراحرفهعنوان اختصاري سازمان آموزش فني و  

 مدت كارآموزي)آموزشي (طول دوره 

  .باشديميك حرفه مندرج در استاندارد مربوط  ي عملي و نظريهايابيارزشو  هاآموزشمجموع مدت زمان  

 ظرفيت آموزشي مركز

 .شوديمناميده  ساليانه)مركز (ظرفيت آموزش  شوند،يمتعداد كارآموزاني كه در طول يك سال در مركز آموزشي پذيرفته  

 كارآموز

ي احرفه ي؛ در دوره آموزش فني واحرفهمهارت شغلي و احراز صالحيت  منظور فراگيري دانش و پرورشفردي كه به 
  .دينمايممعيني شركت 

 كارگاه آموزشي

ي الزم را هامهارتا ي تجهيز شده است و كارآموزان در آنجاحرفهي آموزش فني و هابرنامهمكاني است كه براي اجراي  
  .ندينمايمبر اساس استانداردهاي مصوب كسب 

 كد استاندارد

منظور هماهنگي ) بهISCOمشاغل (كه توسط سازمان بين المللي طبقه بندي  باشنديمي از اعداد قراردادي امجموعه 
كدگذاري  سازمان،ي برنامه ريزي درسي در هاگروهتعيين شده است و با توجه به تعريف  هاحرفهبراي تفكيك 

  استانداردهاي آموزشي با توجه به الگوي ذيل انجام شده است:
  ISCOشماره نگارش / درجه مهارت / شماره مهارت تكميلي / كد پايه شغل مبتني بر سند 

 گواهينامه

موزان و نيروي ي است كه بر اساس ضوابط ارزشيابي مهارت كارآاحرفهعنوان اختصاري گواهينامه مهارت آموزش فني و 
  .شوديمكار، توسط سازمان صادر 

 مهارت نامه گواهي

و بيانگر نوع و سطح گردد و عملي به ايشان اعطاي ميي كتبي هاآزمونمدركي است معتبر كه پس از قبولي متقاضي در 
  باشد.شده براي احراز شغل مي بر اساس شماره استاندارد قيدصالحيت حرفه اي فرد 
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 مربي

ت كارگاه آموزشي و استفاده از تجهيزا ،توانايي انتقال دانش فني به كارآموزان ،فردي است كه با احراز شرايط مربيگري 
 زشي داشته باشد. طبقهمرحله پايان دوره را مطابق با استانداردهاي مهارت و آمو فنĤوري روز و انجام ارزشيابيهاي تدريجي،

  .باشديممربي ارشد و استاد مربي  ،سرمربي ،صورت. مربيبندي مربيان به

 ياحرفهآموزش فني و ثابت مركز 

كه بر اساس ضوابط  فضاي اداري و امكانات جانبي است ،آزمايشگاه ،هاكالس ،ي آموزشيهاكارگاهفضاي آموزشي شامل  
ارت و يا كم مهارت و مقررات ارتقاء مهارت و تخصص براي كارگران شاغل و يا ايجاد مهارت در افراد متقاضي كار فاقد مه

  .شوديمي كشور اداره احرفهايجاد شده است و تحت پوشش سازمان آموزش فني و 
  مركز ويژه آموزش مردان

  آموزشگاهي است كه فقط داراي مجوز آموزش به  برادران  مي باشد.
  ويژه آموزش زنان مركز

  آموزشگاهي است كه فقط داراي مجوز آموزش به  خواهران مي باشد.
 )(آموزشگاه دو منظوره مركز دو منظوره

  باشد. ) مي 34آموزشگاهي است كه داراي مجوز آموزش به خواهران و برادران ( تبصره مركز يا 
 )ITC( ياحرفهي فني و هاپژوهشمركز تربيت مربي و 

ي فني و هاآموزشگاهوزي مربيان مراكز و ي و يا بازآماحرفهمنظور تربيت مربي فني مركز آموزشي سازمان است كه به 
  .شوديمي آزاد استفاده احرفه

 مهارت مسابقات

 جهاني اياستاندارده سطح به آن ارتقاي و ي مهارتيهاآموزش كيفيت بهبود براي كشور ياحرفه و فني آموزش 
متولي  بعنوان ي،الملل بين يهارقابت در آنان مؤثر حضور و كشور جوانان بين رقابتي سالم فضاي ايجاد نيز و مهارت

 مالي و ميعل هاي ازحمايت استفاده با توانسته جهاني يهارقابت در فعال حضور و مهارت ملي مسابقات برگزاري
 نمايد تا لحاظ خود يبرنامه در ساالنه و منظم طور به را ملي مهارت مسابقات برگزاري آموزشي، و اقتصادي يهابنگاه

 نمايد. ايفا را مؤثري نقش توليد و كار عرصه در مهارتي يهارقابتفرهنگ  ياشاعه در رشته هر در هانيبرتر انتخاب با
 .شونديم اعزام شوديم برگزار يكبار سال 2 هر كه مهارت جهاني مسابقات به مسابقات اين كشوري مرحله برگزيدگان

 مشاوره و هدايت آموزشي

و  يراكز آموزش فناست كه در م يشغل -يخدمات مشاوره آموزش يفعال اشتغال بازار كار، ارائه يها استياز س يكي 
كار از  يروهايو ن ننايشاغالن به همراه داشته باشد. كار آفر يبهره ور يو ارتقا انيكارجو يبرا ياثرات فراوان يحرفه ا

 يسازگار اين امر و گردندمي بازار كار بهره مند  ازيمورد ن ياز مهارت ها يبهتر و برخوردار ينيكارآفر يخدمات برا نيا
افراد به  ،يرفه او ح يشغل شاورهو م ييبا استفاده از خدمات راهنمارا ايجاد مي نمايد كار  يرويمشاغل موجود و ن نيب

  .كنند نيبازار كار و جامعه را تأم ازيشوند كه ن يم قيو تشو بيترغ ييمهارت ها يريادگي يسو
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 آموزشگاه مؤسس

، با اعتبار طي مراحل ذكـر شده در آئين نامه از سازمان پروانه تاسيس آموزشگاه شخص حقيقي يا حقوقي كه پس از 
وزارتخانه ها و  شرايط و ضوابط صدور پروانه تاسيس و ساير مجوز ها به كاركنان شاغل در. پنج ساله دريافت مي نمايد

  .موسسات و شركتهاي دولتي برابر ضوابط سازمان تعيين مي گردد
  پروانه تاسيس آموزشگاه 

   مجوز تاسيس و بهره برداري از آموزشگاه است و دارنده آن مسئول آموزشگاه شناخته مي شوند.
                                                             وزشي مركزظرفيت آم

شوند سال در مركز آموزشي پذيرفته مي  ساليانه ،تعداد كارآموزاني كه در طول يك  ) ناميده مي ظرفيت آموزش مركز( 
  شود. 

                تعريف مركز ثابت
  شرط زير باشد:مركز ثابت به مجموعه ي آموزشي اطالق مي شود كه داراي دو 

 .داراي حداقل چهار كارگاه متمركز در محل مركز 

   ه بخش هاي آموزشي مركز (ثابت، شعب ساعت) در كلي-(نفر 86400حداقل عملكرد آموزشي ساليانه معادل
  شهري،زندان، پادگان، سيار، دانشگاه، صنعت و صنف، روستا و عشاير ،آسيب هاي اجتماعي)

  يكار واقع طيمح آموزش در
شا ياست كه ط يو حرفه ا يآموزش فن ياز روش ها يكي    به مهارت  از استادكار ازيمورد ن يها يستگيآن مهارت و 

  گردد يمحصول و ارائه خدمات منتقل م ديتول نديآموز هم زمان با فرا
  الگوي مهارت آموزي دوگانه

صدد است كه بسته مهارتهاي مورد نياز توانمند سازي جويدگان كار اعم از فارغ التحصيالن دانشگ  اهي، متوسطه و در 
سجم و همزمان در دو محيط مهارت آمو زي و كار واقعي يا بازماندگان از تحصيل را با برنامه آموزش فني و حرفه اي من

  ي و عملي توام با كسب تجربه، تكميل نمايد.و توجه به هر دو محور اصلي آموزش هاي مباني نظر
  طرح كارآفريني مهارت بنيان

ـــازي و  نانه با آموزش هاي مهارتي رايج، به ويژه با ارتقاء قابليت ايده س پردازي نزد  ايده تلفيق رويكردهاي كارآفري
ه دهندگان براي شده براي ايدكارآموختگان مهارتي و فارغ التحصيالن دانشگاهي است كه با بهره مندي از فرصت ايجاد 

  استفاده از كارگاه هاي آموزشي واجد شرايط براي تعميق آموخته هاي خود همراه خواهد بود.
  مهارت آموزي به پناهندگان

سه جانبه دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي  ست كه در چارچوب توافقنامه هاي  شور وآموزش فني وحرفه اي ا زارت ك
  لمللي حامي پناهندگان ارائه مي شود.و سازمان هاي بين ا
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  راهنمايي و هدايت شغلي
خت استعدادها در راهنمايي و هدايت شغلي به مراجعان يا كارآموزان و مهارت آموختگان كمك مي شود تا بر اساس شنا

وزشــي بطور آمبتوانند شــغل مناســبي انتخاب كنند و پس از گذراندن دوره هاي و نيز نيازهاي شــغلي جامعه رغبتها  ،
  موفقيت آميز و رضايت بخشي به آن اشتغال ورزند. راهنمايي شغلي شامل سه مرحله است:

  ناخت استعدادها ، رغبتها و محدوديتهاي كارآموز.ش -1
  ناخت خصوصيات مشاغل و فرصتهاي شغلي جامعه. ش -2
  خصوصيات شغلي.رقراري سازگاري بين خصوصيات فردي كارآموزان يا مهارت آموختگان با ب -3

  مشاوره آموزشي الكترونيك
كترونيكي اطالعات دريافت بسته هاي ال، مذاكره آنالين يا آفالين با مشاوربه مجموعه خدمات مشاوره الكترونيكي شامل 

شي شنايي با مراكز آموزش فني و حرفه ايو  دوره هاي آموز سال الكترونيك  آ صورت مجازي و ار ست ب اكره ذمدرخوا
وانشناختي آزمون هاي الكترونيكي رو همچنين درخواست حضور در كارگاه جهت آشنايي با حرفه  و  حضوري با مشاور

 "ه الكترونيكمشاور"زشي ارائه مي گردد كه از طريق پورتال سازمان به ثبت نام كنندگان دوره هاي آمو و رغبت شغلي
  گفته ميشود .

  مشاور 
و را ااولين فردي اســـت كه پس از مراجعه ي متقاضـــيان آموزش هاي فني و حرفه اي به مراكز آموزشـــي ســـازمان،  

سازمان آموزش راهنمايي نموده و اطالعات مورد نياز را در اختيار او قرار مي دهد. بدين ترتيب خدماتي كه در مجم وعه 
اه سازمان تشريح ائه مي شود، از طريق مشاوران توانمند و آگفني و حرفه اي كشور به طور اختصاصي به افراد جامعه ار

شي  شاور انتظار مي رود تلفيقي از  ايجاد انگيزه جهت طي نمودن دوره هاي آموز سب با نياز ممي گردد.  آنچه از م تنا
رت هاي هامفرد، روشــن نمودن آنچه حين دوره آموزشــي و پس از آن براي فرد رخ خواهد داد و آثار مثبت فراگرفتن 

  فني و حرفه اي جهت اشتغال به كار مي باشد. 
  واحد مشاوره 

عاتي كه در بدو اين واحد در ادارات كل و مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور مستقر ميباشد. محيط اتاق مشاور و اطال
ش شود و برو شده بر ديوار منتقل مي  صب  ضا به مراجع از طريق تابلوها و مكتوبات ن ي كه در اختيار ورهايورود به اين ف

  مراجعان قرار مي گيرد مي بايست ايشان را براي شنيدن صحبت هاي مشاور مشتاق تر نمايد. 
  رهگيري اشتغال مهارت آموختگان 

 زا (يكساله) مشخص زماني فاصله يك طي از پس آموختگان مهارت اشتغال وضعيت بررسي از است عبارت رهگيري
  آموزشي دوره اتمام

 


