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   مقدمه -1
گیري میزان عملکرد ها با قدرت هرچه تمامتر به رقابت مشغولند، بطور گسترده براي اندازهدر دنیاي پر تحول امروزي که درآن سازمان

توان کنترل نمود و هرچه را که نتوان کنترل نمود، گیري کرد، نمیکه نتوان اندازه کنند زیرا ایمان دارند که هر چه راخود تالش می
 هايهاي موجود در عرصه فعالیتها، واقعیتمدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین موضوع اصلی این است که نماگرها و شاخص

کند و در نظام ها براي رسیدن به اهداف را مشخص میکت سازمانهاي مختلف و نیز مسیر حریک سازمان هستند که تغییرات در حوزه
ها مالك و معیاري است که به وسیله آن رود. نماگرها و شاخصها به شمار میها و فعالیتمدیریت، ابزاري کارآمد براي ارزیابی برنامه

ابی آن پدیده در سطوح حاکمیتی، مدیریتی و شود و براي اندازه گیري، پایش، ارزیهاي یک پدیده در قالب کمیت بیان میویژگی
 گیرد.پشتیبانی مورد استفاده قرار می

باید . شاخص باشدمیریــزي گیــري یکــی از ملزومــات اساســی هــر نــوع برنامههاي قابــل اندازهتعریــف شــاخص اصــوالً
 .ت یکسانی از مفاهیم ایجاد نمایدبرداش تا ،باشد دار، به هنگام، قابل اطمینان و معنیشفاف، جامع

هاي تحوالت بازار کار، وضعیت اقتصاد گیري در زمینهسازي و تصمیموزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مرجع اصلی تصمیم
اشد. ب، کار و رفاه میها، نظام تامین رفاه اجتماعی، روابط کار و ... نیازمند شناسایی و رصد نماگرهاي مرتبط به سه حوزه تعاونتعاونی

ی گذاري، هماهنگریزي، سیاستباشند به عنوان ابزاري براي برنامههاي مشخص لذا تدوین نماگرهاي مناسب که داراي تعاریف و ویژگی
 ها ضرورت دارد. و هم افزایی با سایر دستگاه

هاي تخصصی موجود، با احصاء اهم نماگرها و شاخصاي کشور از این قاعده مستثنی نبوده و برآنست که  سازمان آموزش فنی و حرفه
 هاي بهینه مدیریتی در آن حوزه فراهم نماید.گیريریزي براي تصمیمبستري مناسب جهت برنامه

هاي وزارتخانه، با عنایت به ماموریتاي کشور و سازمان آموزش فنی و حرفهاز این رو مرکز برنامه ریزي و اطالعات راهبردي با همکاري 
 نامه( توزار عالی مقام ابالغیهالمللی و ... و در راستاي هاي بینهاي ابالغی، احکام برنامه ششم توسعه، شاخصاسناد باالدستی، سیاست

) ، پس از بحث و بررسی هاي متعدد در جلسات کارشناسی، نسبت به استخراج عناوین نماگرها و 8/8/1400 تاریخ 141371 شماره
جنبه "ها اقدام نمودند. در این فهرست، نماگرهایی که صرفابندي موضوعی و استانداردسازي عناوین آنتههاي مربوطه، دسشاخص

 عملکردي دارند، لحاظ نگردیده است.
 "شناسنامه نماگر"همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه درگردآوري نماگرهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمی تحت عنوان 

اسنامه مذکور حاوي مشخصات اصلی و کلیدي نماگرها از جمله عنوان نماگر، نحوه محاسبه، واحد سنجش، تعاریف و تدوین شد. شن
نیز  "راهنماي تکمیل شناسنامه نماگر"باشد که به همین منظور ، کاربرد و تفسیر نماگر و ... میمفاهیم، روش تولید متغیرها، تفکیک

 تدوین گردید. 
ري ها  و احصا سکه در تدوین و بازنگري این نماگرها، همچنین تکمیل شناسنامهسازمان آن یران و کارشناسان ضمن تشکر از تمامی مد

 متبوع، بهبود و اعتالي نظام آماري و ... وزارت هاياهداف و ماموریت پیشبرد در مجموعه این است اند، امیدزمانی مشارکت داشته
 موثر باشد. گامی
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  ضرورت و  اهداف -2
 .اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهشناسایی نماگرهاي تولیدشده  −
 تهیه فهرست آمارهاي رسمی وزارتخانه. −
 هاي ارزیابی عملکرد در سطح درون سازمانی و برون سازمانی.استانداردسازي شاخص −
 المللی.امکان مقایسه نماگرها در سطح ملی و بین −
 .هاي پژوهشیگذاري و نیز انجام طرحریزي، سیاستبا کیفیت براي ذینفعان جهت برنامهدستیابی به آمار و اطالعات معتبر و  −
 هاي زمانی معین.دهی یکسان به مراجع ذیربط و در بازهامکان گزارش −
 ها و روش محاسباتی یکسان و استاندارد. افزایش دانش تخصصی کارکنان در استفاده از عناوین نماگرها و شاخص −
 هاي داشبورد مدیریتی.راي تعیین و تولید شاخصتدوین منابعی ب −
 شوند.احصاي نماگرهایی که در حال حاضر تولید نمی −
 شوند.شوند ولی منتشر نمیشناسایی نماگرهایی که تولید می −
 طه.صالحان به آمار و اطالعات مربونمودن امکان دسترسی ذيهاي اطالعاتی در واحدهاي تخصصی و فراهمپرهیز از انحصار بانک −
 تغییرات مدیریتی.تاثیرات احتمالی ناشی از از  اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفه نماگرهاي تثبیت و حفظ −

  اقدامات صورت گرفته -3
 موارد زیرشناسایی منابع تدوین نماگرها مشتمل بر  -1

 .اسناد و قوانین باالدستی −
 .آن واحدهاي زیر مجموعهو اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفهها و شرح وظایف ماموریت −
 هاي کلیدي وزارتخانه. شاخص −
 هاي اختصاصی. شاخص −
 ها. اهداف کمی شاخص −
 هاي وزارت متبوع.هاي مندرج در احکام برنامه ششم توسعه مرتبط با ماموریتشاخص −

 برنامه پنجم توسعه. 68هاي ماده شاخص −

 هاي کلیدي بازار کار.شاخص −

 هاي کار شایسته.شاخص −

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.سالنامه  −

 هاي عملکردي وزارتخانه.گزارش −

 هاي بین المللی.هاي معرفی شده از سوي سازمانشاخص −

 المللی.بندي و استانداردسازي عناوین نماگرها به استناد تعاریف و مفاهیم استاندارد سازمانی، ملی و بینتجمیع، دسته -2

 تخصصی.بررسی عناوین نماگرها در کمیته  -3

 ذیربط.با تعامل و هماهنگی نمایندگان اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفهنمودن عناوین نماگرهاي نهایی -4

ها، و راهنماي تکمیل آن (شامل واحد سنجش نماگر، فرمول محاسبه، روش تولید، تعاریف و مفاهیم واژه "شناسنامه نماگر"تهیه فرم  -5
 و تفسیر نماگر و ...).  هاي مربوط به هر نماگر، کاربردتفکیک

به منظور آشنایی با نحوه تکمیل شناسنامه اي کشور سازمان آموزش فنی و حرفهبرگزاري جلسات توجیهی آموزشی براي نمایندگان  -6
 نماگرها و همچنین بروزرسانی و تکمیل عناوین نماگرها.

 زمانبندي فرآیندها. تهیه گانت چارت -7

 نماگر. 9 دید و نهایی نمودنبررسی عناوین نماگرهاي پیشنهادي ج -8
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 هاي تکمیل شده در کمیته تخصصی. بررسی شناسنامه -9

هاي روزانه، هفتگی از پیشرفت کار و تهیه گزارشات پانزده روزه از اي به منظور تهیه گزارشدورههايتشکیل کارگروه تدوین گزارش-10
 .میزان پیشرفت کار و نحوه همکاري واحدها براي مقام عالی وزارت

 .اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفههاي نهایی از ه شناسنامهیاخذ تایید -11
 ...).و از برخی مشخصات نماگرها (وضعیت تولید، وضعیت انتشاراي کشور سازمان آموزش فنی و حرفهتهیه بانک اطالعاتی  -12
(نماگرهایی که آمار آنها از طریق سالنامه آماري وزارتخانه قابل احصا  1400الی شش ماهه اول  96نماگر از سال  9 احصا سري زمانی -13

 اخذ گردید). اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهنبود، از طریق مکاتبه با 
 / ملی).وزارتخانه/ سازمانسطح ( 3در  اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهي سطح بندي نماگرها -14
 . اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهجلد از فهرست و شناسنامه نماگرهاي هاي متهیه مجموعه -15

 
 

 

 

 

 

 

  

4 
 



  فهرست نماگرها -4
با همکاري طرفین شناسایی  اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفههاي مرتبط با وظایف، اهداف و ماموریت تخصصینماگر  9تعداد 

سازمان  تخصصی نماگرهايها درج گردیده است و از این پس معیار ارزیابی و احصا گردید که در جدول زیر عناوین و واحد سنجش آن
 قرار خواهد گرفت.

 اي  کشورآموزش فنی و حرفهسازمان  ينماگرها -1جدول      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شماره 
 ردیف

 واحد سنجش عنوان

TVTO1 دوره -نفر کشور ايحرفه و فنی آموزان سازمان آموزشمهارت 

TVTO2 ساعت -دوره/ نفر -نفر کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي برگزار شده سازمانآموزش 

TVTO3 مرکز کشور ايحرفه و فنی مراکز سازمان آموزش 

TVTO4 مرکز کشور ايحرفه و فنی مراکز دولتی سازمان آموزش 

TVTO5 مرکز کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي آزاد) فعال سازمانمراکز غیر دولتی (آموزشگاه 

TVTO6 نفر کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي سازمانقبول شدگان در آزمون 

TVTO7 استاندارد کشور ايحرفه و فنی سازمان آموزش آموزشی استانداردهاي 

TVTO8 نفر  کشور ايحرفه و فنی مربیان سازمان آموزش 

TVTO9  نفر مهارت آموزان مقرري بگیر بیمه بیکاري 
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 آماريهاي شناسنامه فرم -5

 شناسنامه نماگر                               
 TVTO1شماره ردیف: 

 1از   1صفحه: 
 

  

 کشور ايو حرفه یمهارت آموزان سازمان آموزش فنعنوان نماگر:  

 دوره -نفرواحد سنجش: 

 -فرمول محاسبه نماگر: 

        شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:
 اي کشور، دفتر بهسازي، نظارت و هدایت شغلی سازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:      کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون،دستگاه متولی تولید:  

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:  
 کشور ايو حرفه یآموزش فنمهارت آموزان سازمان  نام متغیر:

 (ذکر شود)  �سایر    پورتال جامع سازماننام سامانه:   نام طرح: ........... ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 نماید.اي به منظور فراگیري مهارت شرکت میحرفههاي آموزشی فنی و رابر مقررات سازمان در یکی از دورهفردي که ب مهارت آموز:
  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی              �المللیبین  وضعیت استانداردسازي، در سطح: 

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

  فرهنگ و هنر کشاورزي و خدمات، : صنعت،هاي تفکیک اولفهرست مولفه                       خوشه آموزشی تفکیک اول:
 گروه) 18هاي هدف(فهرست گروه هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه             هاي هدفگروه دوم:تفکیک 

 مهارت آموزي به بیکاران جویاي کار و ارتقاي دانش فنی افرادکاربرد نماگر: 

 تفسیر نماگر:
 جهت بودن باشد وهماي میهاي فنی و حرفهبه آموزش ها و احساس نیاز مهارت آموزانافزایش تعداد مهارت آموزان نشان دهنده به روز بودن آموزش -

 هاي سازمان با نیازهاي بازار کار.آموزش
هاي بودجه باشد و عدم همسویی با نیاز کارآموزان و همچنین کاهشها و به روز نبودن آنها میکاهش مهارت آموزان نشان دهنده کاهش سطح آموزش-

 ر.اي کشوآموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه

اي براي هاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت ياحرفهو  یفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترب اسناد باالدستی براي تولید نماگر:
کار و به استناد ماده قانون  111و  110مواد ، اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه، رانیا یاسالم يقانون کار جمهور، 11/3/1376اشتغال به کار  مصوب 

 ی.انقالب فرهنگ یعال يشورا 483مصوبه شماره  5قانون کار و ماده  112آزاد و ماده  ياو حرفه یفن يهاو اداره آموزشگاه لینامه نحوه تشک نییآ 18
 �هیچکدام ..........   �سایر    کارشناسی      مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید): 

  در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                             
 TVTO2شماره ردیف: 

 1از   1صفحه: 
 

 

 

  

 کشور ايو حرفه یبرگزار شده سازمان آموزش فن هايآموزشعنوان نماگر:  
 ساعت)-(نفر /دوره)-(نفرواحد سنجش: 

 -  فرمول محاسبه نماگر: 
        شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 دفتر بهسازي و نظارت شغلی -اي کشورو حرفه سازمان آموزش فنیواحد تابعه:      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید: 
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:    

 کشور ايو حرفه یبرگزار شده سازمان آموزش فن هايآموزش نام متغیر: 
 (ذکر شود)  �سایر     جامع سازمانپورتال نام سامانه:   نام طرح: .............     ثبتی  �گیري نمونه    �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:    تعاریف واژه

                          گردد.شود و منجر به کسب گواهینامه مهارت میآموزشی است که به منظور ایجاد مهارت و توانایی براي احراز شغل یا افزایش مهارت ارائه می:برگزار شده يآموزش ها

  �استاندارد نشده است          �سازمانی      ملی             �المللی بین  ت استانداردسازي، در سطح:وضعی
 دهستان/ آبادي       شهر      بخش       شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 فرهنگ و هنر و کشاورزي خدمات، صنعت، هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه                                         خوشه آموزشیتفکیک اول: 
 گروه) 18هاي هدف(فهرست گروههاي تفکیک دوم: فهرست مولفه                              نوع دوره آموزشی تفکیک دوم:

 هاي برگزارشده براي مهارت آموزاناطالع رسانی و اعالم میزان آموزشکاربرد نماگر:  
 تفسیر نماگر:

ها بر اساس زشی و نیازسنجی مناسب جهت برگزاري دورهآمو هايههاي برگزار شده نشان دهنده نیازهاي متقاضیان جهت شرکت در دورافزایش آموزش-
 باشد.هاي برگزار شده و نیازهاي آموزشی منطقه میهاي برگزار شده نشان دهنده فاصله بین آموزشباشد. همچنین کاهش آموزشنیازهاي منطقه می

راي اي بهاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت ياحرفه ،یفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترباسناد باالدستی براي تولید نماگر: 
 .اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه، رانیا یاسالم يقانون کار جمهور، 11/3/1376اشتغال به کار مصوب 

مصوبه  5قانون کار و ماده  112د و ماده آزا ايو حرفه یفن يهاو اداره آموزشگاه لینامه نحوه تشک نییآ 18قانون کار و به استناد ماده  111و  110مواد 
 ی.انقالب فرهنگ یعال يشورا 483شماره 

 �هیچکدام ........     �سایر         کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
  در صورت لزوم با ذکر توضیح):(  شودمنتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                         
 TVTO3شماره ردیف: 

 2از   1صفحه: 
 

 کشور ايحرفه و فنی آموزش مراکز سازمانعنوان نماگر: 
 مرکزواحد سنجش:  

 -فرمول محاسبه نماگر: 
 شودتولید می                 �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید: 
  نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 کشور ايحرفه و فنی آموزش مراکز سازمان نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر   پورتال جامعنام سامانه:    نام طرح: .........     ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

شگاه    مرکز: -1 شور می     شامل کلیه مراکز بخش دولتی و غیردولتی وآموز سر ک سرا شامل کارگاه   هاي آزاد در  شد. مراکز دولتی  هاي  با
 پردازد. ها، آزمایشگاه و امکانات جانبی است که به امر آموزش کارمندان به صورت رایگان میآموزشی،کالس

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

ه شود ک با کسب مجوز از سازمان در چارچوب آیین نامه تشکیل می   شود که توسط بخش غیردولتی و   اي گفته میبه موسسه   هاي آزاد:آموزشگاه  -2
 نماید.هاي آموزش با دریافت هر سند اقدام میبرگزاري دوره

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
اي که داراي حداکثر سه کارگاه متمرکز در یک شهر بوده و زیر مجموعه آموزشی فنی و حرفهاي: شعبه شهري مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه -3

 شود. اي اداره مینظر یکی از مراکز ثابت آموزش و فنی حرفه
 �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی             �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:      

مرکز آموزش دولتی که به منظور آموزش و ارتقاي مهارت و دانش فنی نیروي کار و سایر متقاضیان، ایجاد اي: کز ثابت آموزش فنی و حرفهمر -4
 شده و شامل حداقل چهار کارگاه آموزش علمی،کالس آموزشی تئوري، فضاي اداري و سایر امکانات است. 

 �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی             �لی الملبین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    
 �دهستان/ آبادي      شهر     بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه       �فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 غیردولتی                               ، دولتی هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مرکز                                              تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهجنس مهارت آموز                                  تفکیک دوم:

  به منظور ارایه آموزش به مهارت آموزانکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

 باشد.ها جهت تسریع در امر اشتغال میافزایش تعداد مراکز سازمان نشانگر رشد و توسعه آموزش مهارتی و توجه ویژه جامعه به این آموزش
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 شناسنامه نماگر                                   
 TVTO3: ردیف شماره

 2 از  2: صفحه
 

قانون نظام جامع آموزش ، آزاد ياو حرفه یفن يهاو اداره آموزشگاه لینامه نحوه تشک نیآئ، قانون کار 111اده م اسناد باالدستی براي تولید نماگر:
 یاسالم يقانون کار جمهور، 11/3/1376اي براي اشتغال به کار مصوب هاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت ياحرفهی فن تیو ترب

 .اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه، رانیا
 �هیچکدام ..............   �سایر     کارشناسی     مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

  در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                                  
 TVTO4شماره ردیف: 

 1از   1صفحه: 
 

 

  

 کشور ايو حرفه یسازمان آموزش فن یمراکز دولت:   عنوان نماگر
  مرکزواحد سنجش: 

 -فرمول محاسبه نماگر: 
        شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 آموزش دفتر بهسازي و نظارت معاونتسازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور، واحد تابعه:   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید:  
 شغلی

 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:  
 ايشعبه شهري مرکز ثابت و مرکز ثابت آموزش فنی و حرفهنام متغیر: 

 (ذکر شود)  �سایر     پورتال جامع سازماننام سامانه:   نام طرح: ............   ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري روش تولید: 
 

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

اي که داراي حداکثر سه کارگاه متمرکز در یک شهر بوده و زیر مجموعه آموزشی فنی و حرفهاي: شعبه شهري مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه -1
 شود. اي اداره مینظر یکی از مراکز ثابت آموزش و فنی حرفه

 �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی             �المللی بین  ت استانداردسازي، در سطح:وضعی      
مرکز آموزش دولتی که به منظور آموزش و ارتقاي مهارت و دانش فنی نیروي کار و سایر متقاضیان، ایجاد شده اي: مرکز ثابت آموزش فنی و حرفه -2

 و شامل حداقل چهار کارگاه آموزش علمی،کالس آموزشی تئوري، فضاي اداري و سایر امکانات است. 
  �استاندارد نشده است         �سازمانی      ملی             �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:    

 �شهر       دهستان/ آبادي      بخش       شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر        �ماهانه            �فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 ثابت و شعب شهري(کارگاه آموزشی) هاي تفکیک اول:فهرست مولفهنوع مرکز دولتی                                   تفکیک اول:
 مرد، زن هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه                                    جنس مهارت آموز تفکیک دوم:

  هاي مختلف آموزشی بر اساس توانایی هاي مرکزبرگزاري دوره رد نماگر:کارب
باشد که به هاي مهارتی براي مهارت آموزان میتعداد مراکز آموزشی سازمان نشان دهنده پوشش کلیه مناطق کشور جهت اجراي آموزشتفسیر نماگر: 

 هاي مختلف آموزشهاي مهارتی را برگزار نمود.هاي مختلف آموزشی سعی شده است براي کلیه متقاضیان در مکانروش
راي اي بهاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت يا،حرفهیفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترب اسناد باالدستی براي تولید نماگر:

 پنجم و ششم توسعهاسناد برنامه ، رانیا یاسالم يقانون کار جمهور، 11/3/1376اشتغال به کار  مصوب 
 �هیچکدام .........   �سایر         کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

  (در صورت لزوم با ذکر توضیح): شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                            
 TVTO5 شماره ردیف:

 1از   1صفحه: 
 

 

 

  

 )کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي آزاد فعال سازمان(آموزشگاه مراکز غیر دولتیعنوان نماگر:  
 هاي آزادآموزشگاهواحد سنجش:  

 -فرمول محاسبه نماگر: 
 شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 هاي مردمی.آزاد و مشارکت هايآموزش، آموزشگاهمعاونت اي کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دستگاه متولی تولید
  نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 کشور ايحرفه و فنی آموزش آزاد فعال سازمانهاي آموزشگاه نام متغیر:

هاي آزاد و هاي پروانه تاسیس آموزشگاهسامانه –:  پورتال جامع نام سامانه  نام طرح: ..... ثبتی  �گیري نمونه    �سرشماري  روش تولید:
 (ذکر شود) ............ �سایر هاي آموزشی تعریف دوره سامانه ثبت و

 
 مورد استفاده در نماگر:هاي تعاریف واژه

اي کشور و در چارچوب آئین نامه نحوه شود که توسط بخش غیر دولتی با کسب مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفهبه موسسه آموزشی گفته می آموزشگاه آزاد:
 هاي اساس برنامههیئت دولت راه اندازي شده است و بر  1385اي مصوب سال هاي آزاد فنی و حرفهتشکیل و اداره آموزشگاه

 هاي مین عوامل آموزشی واجد شرایط وفق ضوابط نسبت به برگزاري دورهأدرسی و استانداردهاي مهارت آموزشی مصوب سازمان و با ت
 نماید.اي اقدام میآموزشی فنی و حرفه 
  استاندارد نشده است        �سازمانی       �ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح: 

 �دهستان/ آبادي      شهر      بخش      شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       ماهانه       فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
  مرد، زن هاي تفکیک اول: فهرست مولفه                          جنس  مهارت آموز تفکیک اول:
 صنعت، خدمات، کشاورزي و فرهنگ و هنر هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه                                 خوشه آموزشی تفکیک دوم:

 هاي مهارتی به متقاضیان کاربرد نماگر: ارائه آموزش
هاي دولت باعث افزایش هاي آزاد فعال بعنوان مراکز آموزشی بخش غیر دولتی سازمان، ضمن کاهش هزینهآموزشگاه افزایش تعدادتفسیر نماگر: 

 .شودهاي مهارتی در سطح کشور میمندي متقاضیان از آموزشبهره
  و ...آزاد  ياو حرفه یفن يهاو اداره آموزشگاه لینامه نحوه تشک نیآئ ،قانون کار 111ماده  اسناد باالدستی براي تولید نماگر:

 �هیچکدام ........     �سایر     کارشناسی     مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 وضعیت انتشار نماگر:  

 ..................... در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شود منتشر می                        �شود منتشر نمی
 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                    
 TVTO6  شماره ردیف:

 1از   1صفحه: 

 

 

  

 کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي سازمانقبول شدگان در آزمون:  عنوان نماگر
 نفر واحد سنجش:

 )%75 ×ی)+(نمره آزمون عمل%25×کتبی آزمون نمره( ≤  70فرمول محاسبه نماگر: 
 شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

جش و سن يزیمعاونت پژوهش، برنامه راي کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید: 
 ايسنجش مهارت و صالحیت حرفه، دفتر مهارت

 کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي سازمانقبول شدگان در آزمون نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر: نام متغیر:

 (ذکر شود) �سایر     پورتال جامع سازماننام سامانه:   نام طرح: ...............  ثبتی  �گیري نمونه    �سرشماري  روش تولید:
 

 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه
را در آزمون عملی کسب  100از  70که اوالً حدنصاب نمره قبولی يافراد : کشور ايحرفه و فنی آموزش هاي سازمانقبول شدگان در آزمون

 د.ندر معدل آزمون کتبی و عملی را نیز احراز نمای 100از  70حداقل نمره و ثانیاً  کنند
 استاندارد نشده است        �سازمانی       �ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

    سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان       استان      کشور   

 دوره زمانی تولید نماگر:           
 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه   

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک
 مرد، زن هاي تفکیک اول:فهرست مولفه  آموز                                                    جنس مهارت تفکیک اول:

 کاربرد نماگر: 
 یهارت فنم صدورگواهینامه و پروانه الزمه

 تفسیر نماگر: 
 تعداد قبول شدگان بیانگر تضمین کیفیت آموزش خواهد بود.

  اسناد باالدستی براي تولید نماگر:
، 11/3/1376اي براي اشــتغال به کار  مصــوب هاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت ياحرفه ،یفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترب

 اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه، رانیا یاسالم يجمهورقانون کار 
 �هیچکدام ...........     �سایر       کارشناسی        مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   

 در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شود منتشر می        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 توضیحات:
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 اي کشوراستانداردهاي آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهعنوان نماگر:  
 استانداردواحد سنجش:  

  -فرمول محاسبه نماگر:  
        شودتولید می                �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

نجش و س يزیرمعاونت پژوهش، برنامهاي کشور، : سازمان آموزش فنی و حرفهدستگاه متولی تولید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی     واحد تابعه
 ، دفتر پژوهش، طرح و برنامه ریزي درسی.مهارت

 استانداردهاي آموزش مهارت ر نماگر: نام متغیر:نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده د
 (ذکر شود)  �سایر     پورتال جامع سازماننام سامانه:   نام طرح: ............... ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

هاي مندرج در استاندارد است که سازمان آموزش فنی و مهارت و نگرش فردي مبتنی بر شایستگیاي از دانش، مجموعه استاندارد آموزش مهارت:
 .سازد. استاندارد آموزش مهارت در دو نوع شغل و شایستگی وجود داردکشور شرایط آموزش و آزمون آن را فراهم می ايحرفه

  �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی            �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:
 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      �شهرستان      استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه           فصلی     ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:نماگر و فهرست مولفههاي تفکیک

 صنعت، خدمات، کشاورزي و فرهنگ و هنرهاي تفکیک اول: فهرست مولفه                                  خوشه آموزشیتفکیک اول: 
  ریزي درسیگروه برنامه 66هاي تفکیک دوم: فهرست مولفه                     ریزي درسیگروه برنامهتفکیک دوم: 
 )2008ارتقاي سطح آموزشی مهارت جویان بر اساس استاندارد طبقه بندي مشاغل (ایسکو کاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر: 

 باشد.اي بر پایه شایستگی میحرفه افزایش تعداد استانداردها نشانگر تغییر رویکرد سازمان از تدوین استاندارد شغلی به تدوین استاندارد
  براي تولید نماگر:اسناد باالدستی 

قانون ، 11/3/1376اي براي اشتغال به کار  مصوب هاي فنی و حرفهقانون الزام فراگیري آموزشی، و مهارت يا،حرفهیفن تیقانون نظام جامع آموزش و ترب
 اسناد برنامه پنجم و ششم توسعه، رانیا یاسالم يکار جمهور

 �هیچکدام .............    �سایر      کارشناسی      مدیریتید):   سطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولی
  در صورت لزوم با ذکر توضیح):( شود منتشر می        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

  توضیحات:

 

 

 

  

 شناسنامه نماگر                         
 TVTO7: شماره ردیف

 1از   1صفحه: 
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 شناسنامه نماگر                     
 TVTO8شماره ردیف: 

 1از   1صفحه: 
 

 کشور ايحرفه و فنی آموزش سازمان مربیانعنوان نماگر: 
 نفرواحد سنجش: 

 -فرمول محاسبه نماگر: 
 ■شودتولید می                �شود تولید نمی وضعیت نماگر:

 بهسازي، نظارت و هدایت شغلی دفتر -اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید:  
 نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 کشوراي حرفه و فنی آموزش سازمان مربیان نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر    پورتال جامع سازماننام سامانه:   ■نام طرح: ............. ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:تعاریف واژه

 استفاده از تجهیزات کارگاه آموزشی و فنآوري روز و انجام ،توانایی انتقال دانش فنی به کارآموزان ،فردي است که با احراز شرایط مربیگري مربی:
ارشد  مربی ،سرمربی ،داشته باشد. مربیان به چهار دسته، کمک مربیهاي تدریجی، مرحله پایان دوره را مطابق با استانداردهاي مهارت و آموزشی ارزشیابی

 شوند.و استاد مربی طبقه بندي می
 �استاندارد نشده است          �سازمانی      ■ملی           �المللی بین  وضعیت استانداردسازي، در سطح:

 �دهستان/ آبادي      �شهر     �بخش      ■ شهرستان     ■استان     ■کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:
 (ذکر شود) �سایر       �ماهانه          ■فصلی     ■ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             

 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 گروه آموزشی 66هاي تفکیک اول: فهرست مولفه                            یدرس يهاگروهتفکیک اول: 
  زن ،مردهاي تفکیک دوم: فهرست مولفه                                         مربیجنس تفکیک دوم: 
 در اختیار داشتن آمار تعداد مربیان فعال: رسمی، پیمانی، حق التدریس کشورکاربرد نماگر: 
 تفسیر نماگر:

 .باشدهاي این سازمان در کلیه مناطق کشور میاي کشور نشان دهنده گسترش فعالیتحرفه تعداد مربیان سازمان آموزش فنی و
 قانون خدمات کشوري و قانون بودجه سالیانه اسناد باالدستی براي تولید نماگر:

 �هیچکدام .     ........... �سایر         ■کارشناسی        ■مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید):   
 (در صورت لزوم با ذکر توضیح): ..................... ■شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  

 توضیحات:
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 شناسنامه نماگر                                    
 TVTO9شماره ردیف: 

 1از   1صفحه: 
 

 مهارت آموزان مقرري بگیر بیمه بیکاريعنوان نماگر:  
 ماه - نفرواحد سنجش: 

 -فرمول محاسبه نماگر: 
        شودتولید می               �شود تولید نمی   وضعیت نماگر:

 دفتر بودجه و تشکیالت -اي کشورسازمان آموزش فنی و حرفهواحد تابعه:      وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیدستگاه متولی تولید:  
  نام و روش تولید متغیر(هاي) مورد استفاده در نماگر:

 مهارت آموزان مقرري بگیر بیمه بیکاري نام متغیر:
 (ذکر شود)  �سایر     پورتال جامع سازماننام سامانه:  نام طرح: ............   ثبتی  �گیري نمونه      �سرشماري  روش تولید:

 
 هاي مورد استفاده در نماگر:ریف واژهتعا

قرري ماعی به منظور دریافت ممتقاضی بیمه بیکاري است که از طریق اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شعبه تامین اجت مقرري بگیر بیمه بیکاري:
 د.شوبیکاري معرفی شده و براي وي مقرري بیمه بیکاري برقرار میه بیم

 �استاندارد نشده است        �سازمانی       ملی              �المللیبین  در سطح:وضعیت استانداردسازي، 
 �دهستان/ آبادي      شهر     بخش      شهرستان     استان     کشور       سطح جغرافیایی ارائه نماگر:

 (ذکر شود) �سایر       ماهانه            فصلی      ساالنه دوره زمانی تولید نماگر:             
 هاي هر تفکیک:هاي نماگر و فهرست مولفهتفکیک

 مرد، زن هاي تفکیک اول:فهرست مولفه                           مهارت آموزجنس  تفکیک اول:
   ، خدمات، کشاورزي، فرهنگ و هنرصنعت هاي تفکیک دوم:فهرست مولفهخوشه آموزشی                               تفکیک دوم:

 غیر دولتیدولتی، هاي تفکیک دوم:فهرست مولفه                   نوع مرکز آموزشی تفکیک سوم:
 مقرري بگیر بیمه بیکاري آموزش بیکارانکاربرد نماگر: 
 ارتقاي سطح مهارت بیکاران مقرري بگیرتفسیر نماگر: 

 قانون بیمه بیکاري  اسناد باالدستی براي تولید نماگر:
 �هیچکدام ...................     �سایر      کارشناسی    مدیریتیسطح دسترسی نماگر (به غیر از واحد متولی تولید): 

 (در صورت لزوم با ذکر توضیح): .......... شود منتشر می                        �شود منتشر نمیوضعیت انتشار نماگر:  
 ات:توضیح
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وزارت مركز آمار و اطالعات راهبردي 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان 

-سازي و تصميممرجع اصلي تصميم
هاي تحوالت بازار كار، گيري در زمينه

ها، نظام تامين وضعيت اقتصاد تعاوني
رفاه اجتماعي، روابط كار و ... نيازمند 
شناسايي و رصد نماگرهاي مرتبط به 

باشد. لذا سه حوزه تعاون، كار و رفاه مي
نماگرهاي مناسب كه داراي  تدوين

ه باشند بهاي مشخص تعاريف و ويژگي
ريزي، عنوان ابزاري براي برنامه

گذاري، هماهنگي و هم افزايي سياست
 ها ضرورت دارد. با ساير دستگاه

 

ی                                                                                                       ما ه ا عاون، کار و ر ی وزارت  ی  ص   ما و شا

https://ssicenter.mcls.gov.ir/ 
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