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 مقدمه 

 اهداف سااازمانی و پیشاابرد اجرا، نظارت رهبری، و هدایت دهی،سااازما  ریزی،برنامه در امور انسااانی که نیرویاز آنجایی

 آ  بر را نظری صااا   هر یک سااازما  در انسااانی نیروی فرد به منحصاار جایگاه و کند، لذا اهمیتمی نقش کلیدی ایفا

سانی نیروی از مندیبهره که داردمی شاخص و کارآمد ان س  کیفی هایخبره و برخوردار از   رقابتی مزیت مقوله را در منا

ضمینبه صلی ت شمند کیفیت عنوا  رکن ا شمار ارز سانی  تر اینکه،کند. مهم سازمانی قلمداد سرمایه ترینو در  منابع ان

ستهلک در طول زما ، سازمانی منابع سایر برخالف شده م صال یت و ن وری ها، افزایش کارایی و بهرهبا افزایش تجربه و 

ارائه  در را نقش بیشاااترین ای که رفه و فنی هایآموزش برای مربیا  بدو  تردید این امر،. داردرا به دنبال  هاساااازما 

 عنوا  یکی از ارکا  کلیدی نظام آموزش مهارتی،به مربیا . دارند نیز صاااادس اسااات عهده بر مهارتی خدمات آموزش

ا  با توجه به تغییرات سااریع فناورانه در آن رسااالت یادگیری بوده و -فرایندهای اصاالی نظام یاددهی مجری و پشااتیبا 

کارگیری بهکه ای گونهشود، بهتر میسازی این تحوالت در بازار کار هر روز بیش از پیش سنگیندنیای مدر  و لزوم پیاده

ر لذا ضرورت دارد تا د دنیای آموزش نیست. پیشرفته و پیچیده های سنتی آموزش، دیگر جوابگوی تحوالتابزارها و روش

منظور ارتقای به های اقتصاااادی، بحی ایجاد انگیزه در مربیا های متولیا  بنگاهمقوله پاسااایگویی بهتر به خواساااته

ساااازی نظام مورد توجه ویژه قرار گیرد. بدین منظور و در راساااتای پیاده ،آنا  های شااایصااای و شاااغلیشاااایساااتگی

سته س  از قابلیتسازما  و بهرهساماندهی نظام توزیع ارزش در بین مربیا   ساالری،شای سط برداری منا های مربیا  تو

به شرح  کشور یاو  رفه یسازما  آموزش فن ا یمرب یسامانده طرح ترین زما ،ذینفعا  درو  و برو  سازمانی در کوتاه

 شود:می تعیین ذیل

 

 مستندات و جایگاه قانونی 

  فصل نهم قانو  خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنا 

   فصل پنجم قانو  کار جمهوری اسالمی ایرا 

  ت نظارت مرکزیأهای آزاد مصوب هیاجرایی آموزشگاه دستورالعملفصل پنجم 

 

 



 طرح بر حاکم اصول 

صل-1   رفه و گروه آموزش، محل جنساایت، از فارغ ،مربیگری  رفه به عالقمند افراد طرح  اضاار همه :جامعیت ا

تحت پوشش  را... و  کار سابقهمیزا   خصوصی، و دولتی بیش در شاغل ، استیدام نوع تحصیلی، مدرک و آموزشی

 دهد.قرار می

صل -2 در مربیگری  فعالیتبه  عالقمندا  بندیساا   برای ارزیابی وا د مدل این اصاال ارائه در: محوری عدالت ا

شدمیمدنظر  های مهارتیآموزش وزه  سایی مربیا ) اعتبار و ارزش و با شنا شور کل در صادره (IDکد  سا  ک  یک

 .خواهد بود

صل -3 شی کیفیت ا  درارائه شااده  مهارتی هایآموزش به بیشاای کیفیت ،طرح بر  اکم اولیه اصااول از یکی: بخ

ستادکارا توانمندی از گیریبهره با جدید هایظرفیت ایجاد وتوسط مربیا  توانمند  کشور  متیصص های مربیا  و ا

 . است آزاد هایآموزشگاه و های تولیدی، خدماتی و صنعتیی، بنگاهانزمسا و در ینشاغل بویژه عالقمند و

 ازبتوانند  باید شده تعیین س   اساس بر (IDکد شناسایی مربیا ) دارندگا  کلیه که مفهوم بدین :انتفاع اصل -4

 تواند مادی یا معنوی باشد.این منافع می ،شوند مندبهره بر اساس س   تعیین شده خاص منافع

 مربوطه من قه  و گروه آموزشی نیاز اساس بر و متواز  ایبه شیوه مربیا  س وح توزیع اصل ایندر : توازن اصل -5

ست و ستادکارا  گردد تا همه مربیا  میای تنظیم شرایط ا راز بگونه مدنظر ا توانمند و عالقمند بتوانند با کس  و ا

ای ارتقا یابند که با تراکم س وح باالتر بگونهه ب مدارک تحصیلی، ،مهارت ءهای ارتقاطی دوره تجربه و افزایش سنوات،

     یک س   مواجه نشده و میزا  ورودی به هر س   متناس  با خروجی در هما  س   باشد.

 مسئله نابی 

 که است ابزاریاست، زیرا این منابع  انسانیبرای توسعه منابع  ریزیبرنامه ی پیشروهاسازما یکی از شرایط تحول در 

 تنوع و  اضر عصر در مشاغل و هافناوری تحوالت و توسعه. دهدمی یاری طی مسیر پیشرفت و روزآمدی در را مدیریت

 ای ازگسترده طیف با راای کشور آموزش فنی و  رفه سازما  اقتصادی، هایبنگاه و صنایع بازارکار، آموزشی نیازهای



برای ارائه  اصلی هایمولفه تدارک و آموزشی برنامه تدوین مستلزم تقاضاها این مینأت .است نموده مواجه جدید تقاضاهای

 و میاطبینو تکثر  تنوعاز طرفی . باشندای میهای  رفها  دارای صال یتمربیآ   مهمترینخدمات آموزشی است که 

 مکانی تنوع کنار در که، شده ی متقاضی آموزشهاگروهافزایش  به منجر اخیر دهه دو طی در آموزشی هدف هایگروه

 کارواقعی، محیط در آموزیمهارت نظیر هاییطرح اجرای اقماری، وا دهای و شع  ،ثابت مراکز در آموزش اجرای

با  متنوع و وسیع طیف این به پاسیگویی که شده است،........ و کارآفرینبنیا  و های مهارتآموزش دوگانه، هایآموزش

مگر با ساماندهی مربیا  با توجه به صال یت  رفه  نیواهد بود پذیرامکا سازما   داخلی منابع و های جاریرویه بر تکیه

 و شناسایی ضمن دارد نظر در سازما  اساس این بر  ،ای ایشا  جهت پاسیگویی به نیاز آموزشی متقاضیا  مهارت آموزی

 آنا ، برای (IDکد شناسایی مربیا ) صدور ضمن، مربیگری  رفه به عالقمندا  و استادکارا  مربیا ، همه به یشیبهویت

 مجریا ایجاد نماید تا  مربیا ای  رفه هایقابلیت و فردی مشیصات درج برای را اییکپارچه و منسجم اطالعاتی بانک

های آموزش مهارتی بتوانند از این اطالعات برای اجرای م لوب دوره صنوف و صنایع اقتصادی، هایبنگاه و آموزش

 .دننمایبرداری بهره

 اصطالحات و تعاریف 

 کشور ای رفه و فنی آموزش سازما : سازمان

 استا  ای رفه و فنی آموزش کل اداره :کل اداره

 توانائیداشتن دانش فنی و تیصصی و  در یک  وزه تیصصی مهارت داشته و واجد شرای ی چو ؛ که ستا فردی: مربی

 تشییصی، ارزشیابی انجام و روز تکنولوژی و فناوری و آموزشی هایکارگاه تجهیزات از استفاده کارآموزا ، به آ  انتقال

 شامل تعریف )این .باشد داشته کشور ای  رفه و فنی آموزش سازما  آموزشی استانداردهای با م ابق را پایانی و تکوینی

 (.شودمی... و مربی سرباز خصوصی، بیش مربی سازمانی، برو  مربی مربی، کارمند ؛جمله از ا ،مربیهای گروه همه

مهارت  داشتن به جهتهای دولتی و غیردولتی که فردی است شاغل در بنگاه اقتصادی یا سایر دستگاه:  مهارتیاستادکار 

های اقتصادی و سایر مراکز آموزشی، بنگاهو  داردآموزا  را مهارت، توانایی انتقال مهارت به ایو  رفه و تجارب شغلی



مند ی براساس قوانین و مقررات بهرهافنی و  رفه های آموزشوانند از مهارت و تیصص وی در عرصهآموزشی بتهای دستگاه

 شوند.

 آنجا در کارآموزا  و است شده تجهیز ای رفه و فنی آموزش هایبرنامه اجرای برای که است مکانی: آموزشی کارگاه

 .نمایندمی کس  ،مصوب استانداردهای اساس بر را الزم هایمهارت

های شایستگی، استاندارد عملکرد و تجهیزات و ابزار مورد نیاز برای انجام نقشه کاری شامل مولفه:  شایستگی استاندارد

 باشد.کار در شغل و  رفه مورد نظر می

 .  گرددمیهای مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار ها و توانمندیمشیصات شایستگی شامل: شغل استاندارد

 .باشند تشابه از یباالی س   با شده مشیص اصلی وظایف و کاری تکالیف دارای که مشاغل از ایمجموعه: آموزشی حرفه

 مهارت میزا  مورد در قضاوت برای اطالعات تفسیر و تحلیل آوری،جمع برای مندنظام فرآیند یک ارزشیابی: ارزشیابی

 .باشدمیگذاری به مهارت آموخته شده ارزش نهایت  در و افراد

 ای رفه فنی مربیا  تربیت بر عالوه که است آموزشی مرکز : (ITC)ایحرفه و فنی هایپژوهش و مربی تربیت مرکز

 ای رفه هایصال یت سنجش و بررسی ارزشیابی، به آزاد، ای رفه و فنی هایآموزشگاه و مراکز مربیا  بازآموزی یا و

  .پردازدمی مربیگری  رفه متقاضیا  یا و مربیا 

شی کزامر که بر اساااس  عملیآموزش های و کارگاه های تئوریکالس ؛آموزشاای شاااملای از فضاااهای مجموعه :آموز

 گیرد. مورد استفاده قرار می ،آموزا مهارترائه خدمات آموزشی به استاندارهای موجود تجهیز و به منظور ا

گذاری بیش خصوصی و غیردولتی که با سرمایههستند های آموزشی مجموعه :ایاد فنی و حرفهزهای آآموزشگاه

ارائه خدمات آموزشی اقدام به  به صورت خودگردا آموزشی  استانداردهایم ابق توسط سازما  و  مجوز صادره ساسبرا

   نمایند.میهای خاص و متناس  با زیرساخت موجود در  وزه



مهوری اسالمی قانو  کار ج 131تشکلی است که در اجرای ماده : آزاد ایحرفه و فنی هایآموزشگاه صنفی انجمن

و قانونی و بهبود وضع منافع مشروع  ت وزیرا  به منظور  فظ  قوس وأهی 6/10/1381و م ابق آیین نامه مصوب  ایرا 

 .شودای آزاد تشکیل و بر اساس اساسنامه مصوب آ  اداره میهای فنی و  رفهاقتصادی موسسین آموزشگاه

 ،تیصصی هایتوانمندی با متناس  مربی هر که است نحویه ب مربیا  برای آموزشی میتلف س وح تعیین :مربیان سطوح 

 قرار(  استاد مربیو ارشد مربی ، سرمربی، مربی )س وح  از یکی درتواند می اجتماعی و فردی هایشایستگی و ای رفه

بندی استانداردهای آموزشی سازما  در این سند طبقه باشد.میمصوب سازما  بندی براساس سند  رفه مبنای س  . گیرد

 .صورت گرفته است ،و شایستگی شغل  رفه، گروه، ترتی  براساس خوشه،ه ب

اطالعات مربیا   شود و همهتربیت مربی مدیریت می که توسط مرکزاست آموزشی مربیا   اطالعات سامانهسام:  سامانه

  .گرددبارگذاری می  https://itcsam.ir به آدرس  و س وح در سایت مذکور هادر همه  وزه

  این و اجرایی نمود گیری سیاستگذاری، تصمیم بمنظور که است ایکمیته :مربیان ساماندهیتخصصی  کمیته

با که  باشد می کشور مربیا  بندی س   به مربوط هایسیاست بیینت اصلی مرجع تنها و گرددتشکیل می دستورالعمل

 گردد. سازما  یا نماینده ایشا  تعیین می قامابالغ باالترین م

سوابق و مدارک  ،که کلیه اسناد ،مربیا  مستقر در مرکز تربیت مربی است ساماندهیدبیرخانه کمیته  :دبیرخانه کمیته

 .پذیردتوسط آ  صورت میو مکاتبات ها و هماهنگیدر آنجا نگهداری 

 و با هماهنگی دبیرخانه تیصصی کمیته نظر زیر ،ریزی درسیگروه برنامه 66 در هاکارگروه این :تخصصی هایکارگروه

 هایدپارتما  مربیا  و کارشناسا  سازما ، ستادی های وزه متیصصین ؛شامل هاکارگروه اعضاء ترکی  .نمایند می فعالیت

صنایع  ،ادزهای آصا بنظرا  آموزشگاه وریزی درسی های برنامه، نماینده مربیا  سازما  در گروهتربیت مربی مرکز آموزشی

این  ءاعضاابالغ و  گرددمی تشکیل مربیا  و سوابق و مدارک ،مستندات بررسی این کارگروه جهت .باشندو صنوف می

       .دشومیصادر یس کمیته تیصصی ئر توسط کارگروه

https://itcsam.ir/
https://itcsam.ir/


 داقل یک عنوا  شغلی از و مهارت آموزش  اییتوانه بر عالو که است یو استادکاران مربیا  برگیرنده در س   این: مربی 

 .نیز داشته باشند را موزا آمهارت دوره  ین تکوینی ارزشیابی انجامتوانایی  ،یک عنوا   رفه

سازما   . که مشیصات آنا  در پورتال... التدریس، کارمند مربیا ، مربیا  برو  سازمانی وهمه مربیا  رسمی، پیمانی،  ق 

مربی نکه در  ال  اضر آارغ از ف ) دارند راتحت عنوا  مربی  که  کم کارگزینیش دولتی بی ثبت است و کلیه کارکنا 

های آزاد بعنوا  مربی معرفی شده و اطالعات یا کسانی که توسط آموزشگاه ( ویت نمایندفعال باشند و یا در سایر پستها فعال

تا زما  ابالغ  را ثبت شده در پورتال مربیا   %100)در گام اول  دنشووا  مربی شناخته مینبع ،آنا  در پورتال ثبت باشد

   .(دنشول میشامدستورالعمل اجرایی 

 سطح مربی تعیین  فازبندی

 مربیا  رسمی و پیمانی  ؛فاز اول 

 التدریسمربیا   ق ؛فاز دوم 

 مربیا  برو  سازمانی، استادکارا   کارمند مربیا ، ؛غل به تدریس در بیش دولتی شاملاسایر مربیا  ش ؛سوم فاز  

  های آزادمربیا  شاغل در آموزشگاه ؛چهارمفاز 

 و مراکز دولتی(ج  های آزاد نوع الف، ب،آموزشگاهجدید مربیگری )عالقمند به همکاری در متقاضیا  ؛فاز پنجم 

 توجه : فاز پنجم پس از فراخوا  همکاری و ثبت اطالعات متقاضی در سامانه سام امکا  پذیر خواهد. 

 

 تمامی  و مهارت آموزش اییوانت ،مربیهای س   قابلیت بر عالوه که است مربیانی برگیرنده در س   این:  سرمربی

 کارگاه تجهیز در همکاری کارآموزی، دوره پایا  عملی هایپروژه و کتبی سواالت طرا یتوانایی  ،عناوین شغلی یک  رفه

 .داشته باشند را مربی هایفعالیت بر نظارت همچنین  و مشاغل تحلیل و تجزیه و شناسائی و

 به ا راز شرایط عمومی و تیصصی و طی کلیه دوره های مربوط به عنوا  شغلی یک  رفه  مشروط  س   ءارتقا :1 تبصره

 است.و دوره های مربوط به ارزشیابی و آزمو  



 داقلو مهارت آموزش  اییتوان، سرمربیهای س   قابلیت بر عالوه که است مربیانی برگیرنده در س   این :ارشد مربی  

، های عملیطرا ی سواالت کتبی و پروژه ،انجام ارزشیابی تکوینی توانایی ،تمامی عناوین شغلی مربوطه باعنوا   رفه  دو

 توانایی ،مسابقات ملی مهارت هایپروژه طرا ی ،و همکاری در تجهیز کارگاه و تحلیل مشاغل های کارآموزیآزمو 

 بندیطبقه مبنای بر آموزشی استانداردهای طرا ی توانایی و ترپایین س وح مربیا  آموزش توانایی کارگاه، مدیریت

 .داشته باشند را فنی متو  ترجمه و مشاغل المللیبین

آموزشی تیصصی  هایدوره کلیه طی و تیصصی و عمومی شرایط ا راز به منوط س  به این  ءارتقا شرط: 2 تبصره

 است. آزمو  و ارزشیابی به مربوط هایدوره ومربوط به عنوا  شغلی دو  رفه 

 :و  اییتوانارشد مربی، های س   قابلیت برعالوه که  ای مهارتی استشهدر نظام آموز باالترین س   مربی استاد مربی

 ارزشیابی انجام توانایی را داشته باشد. همچنینیا بیشتر   رفه عنوا همه عناوین شغلی مربوط به سه مهارت آموزش 

 ،مشاغل تحلیل و کارگاه تجهیز در همکاری وهای کارآموزی آزمو  عملی هایپروژه و کتبی سواالت طرا ی ،تکوینی

 توانایی و ترپایین س وح مربیا  آموزش توانایی کارگاه، مدیریت توانایی مهارت، ملی مسابقات عملی هایپروژه طرا ی

ارائه  ،رسمیخارجی به یک زبا   راآموزشی  هایبتواند دورهرا داشته باشد. این مربی باید  آموزشی استانداردهای طرا ی

  .نماید

آموزشی تیصصی مربوط به  هایدوره کلیه طی و تیصصی و عمومی شرایط ا راز به منوط س   ارتقا شرط:   3 تبصره

مسابقات ملی و  و داوری ارزشیابی به مربوط هایدوره و آزمو  ارزشیابی، به مربوط هایدوره وعنوا  شغلی سه  رفه 

 .استالمللی بین

 منظور به مرکز تربیت مربی توسط یا کاغذیو بصورت الکترونیکی است که کدکاربری : (IDکد شناسایی مربیان)

مربی، سرمربی، ارشد مربی و در چهار س   جهت مربیا  و مزایای مدنظر  خدمات از مندیبهرهبندی، شناسایی، س  

آموزشی وابسته به  وا دهای همهتوانند در صورت نیاز در می این کددارندگا   گردد.صادر می ،شدهتعیین استاد مربی، 

 ممنوع می باشد کد شناسایی بکارگیری افراد فاقد .شوندبر اساس قوانین و مقررات بکارگیری  سازما )دولتی و غیردولتی(

 .خواهد بود ذکورکد مداشتن آموزشی در پورتال الزمه تعریف دوره و 



باشد که در دستورالعمل اجرایی و اب ال میء در همه س وح دارای زما  انقضا (،IDمربیا )کدهای شناسایی  : 4 تبصره

، همچنین در صورت عدم رعایت ضوابط سازما  و یا از دست داد  شرایط مربیگری در به چگونگی آ  اشاره خواهد شد

 س   مربوطه کد شناسایی اب ال خواهد شد.

 اهداف طرح 

   کلیهدف الف( 

 بیشااای و افااازایش سااا   توانمنااادی مربیاااا  شااااغل درای، هویت رفاااه منزلااات و أ شااا ارتقااااء -1  

 سازما   

هاااای مهاااارتی و  اعتباربیشااای باااه و کاااارایی باااا کیفیااات بیشااای باااه آموزش  اثربیشااای افااازایش -2 

 سازما  مهارتی های گواهینامه

 اهداف فرعی ب(

 های آزادمربیا  مراکز دولتی و آموزشگاه بندی و انتیابدر شناسایی، س  ایجاد و دت رویه -1

 ای با ایجاد بانک اطالعات مربیا  رفه و تیصصی هایقابلیتبر اساس ساماندهی مربیا   -2

 متنوع مربیگریهای ظرفیت های اقتصادی با شناسایی و معرفینگاهپاسیگویی به نیازهای جدید ب-3

 ا مربی بندیاز طریق س  بندی مربیا  سازما  سازی اجرای طرح رتبهزمینه-4

 های آموزشی و ارتقاءپذیری، افزایش انگیزه شرکت در دورهشایستگی مربیا ، آموزش نظام توسعه و استقرار-5

  مربیا  مهارتی و علمی هایتوانمندی

 سازما  فرهنگی و پژوهشی آموزشی، هایبرنامه بهسازی فرایندهای در مربیا  مشارکت توسعه-6

 مربیا  ای رفه ارتقاء مسیر با متناس  مربی تربیت مرکز آموزشی هایدوره ساماندهی-7

 هدف جامعه 

 و سازمانی برو  و درو  قراردادی، کار، قانو  تابع التدریس، ق پیمانی، رسمی،با وضعیت استیدامی  مربیا  کلیه

 تمایل که صنوف)مشاغل آزاد( ایع وکارشناسا  و صا بنظرا  صن و استادکارا  ،های آزاددر آموزشگاه فعالمربیا  

   .نمایند دریافت را( IDکد شناسایی مربی) و شده سنجیده مربیگری برای آنها هایصال یت دارند



 انکد شناسایی مربیاخذ  برای الزم شرایط(ID) 

 عمومی شرایط :الف

 ایرا    اسالمی جمهوری تابعیت- 1

 کشور رسمی ادیا  از یکی به اعتقاد-2

 ایرا  اسالمی جمهوری اساسی قانو  به التزام- 4

 نظام با محارب هایتشکل و هاسازما  به وابستگی سابقه نداشتن و اسالمی جمهوری نظام علیه فعالیت سابقه عدم -5

 کیفری محکومیت سابقه نداشتن و میدر مواد به اعتیاد عدم اخالقی، شهرت  سن از برخورداری -6

 موثر عضو نقص نداشتن و الزم رو ی و جسمی سالمت از برخورداری- 7

 )به استثناء سرباز مربیا ( وظیفه نظام لحاظ از قانونی منع عدم -8

 ب :شرایط تخصصی

 (Elementary) مربیسطح  -الف

 دیپلم تحصیلی مدرک  داقل-1

 مرکز تربیت مربی پداگوژی در مرکز تربیت مربی یا سایر مراکز مورد تاییددوره  گذراند -2

    پذیر خواهد بودامکا مربی ( برای س   IDهای پداگوژی امکا  صدور کد شناسایی مربی)تعهد مبنی بر طی دوره 

با ) داقل یک دوره در زمینه یک استاندارد شغلی یا شایستگی قبل از ابالغ دستورالعمل( داشتن سابقه تدریس -3

دولتی  کزادر مرو مشارکت های مردمی زاد های آو یا دفتر آموزشگاه و هدایت شغلی بهسازی ،تایید دفتر نظارت

 تابعه آزاد های موزشگاهآیا  سازما 

سازی سوابق، استادکارا  ماهر و متیصص و دارای سواد پایه)سوم راهنمایی/پایا  متوس ه اول( با معادل :5تبصره 

 توانند به عنوا  مربی شناخته شوند.مستندات و تجربیات می



 

 سازی سوابق کاری استادکاران مهارتی با مدرک تحصیلی معادل

با دوره  مرتبط و مفید کار سابقه سال 5  داقل اضافه به( اول متوس ه) سیکل تحصیلی مدرک  داقل داشتن -1

 آموزی معادل مدرک دیپلم، لحاظ می گردد.مهارت

آموزی با دوره مهارت مرتبط و مفید کار سابقه سال 5  داقل اضافه به متوس ه دیپلم تحصیلی مدرک  داقل داشتن-2

  گردد.معادل مدرک فوس دیپلم، لحاظ می

سازی سابقه کار با مدرک تحصیلی، با داشتن سایر شرایط الزم استادکارا  مهارتی زیر دیپلم پس از معادل : 6تبصره 

  باالتر ارتقاء یابند.)ا ارتقا به س   ارشد مربی و استاد مربی تابع ا راز س یک به   داکثرتوانند در دستورالعمل می

 ضوابط س وح مربوطه است(

سوابق کاری استادکارا  مهارتی که جهت معادل سازی با مدرک تحصیلی استفاده شده جهت ارتقاء س  ، :  7تبصره 

 است، از کل سوابق کاری ایشا  کسر و مابقی سابقه کار ایشا  مالک عمل قرار خواهد گرفت

 

 (Chief)سر مربی  -ب 

 در سالساعت آموزش  400با  داقل  ،کار تدریسسال سابقه  10دیپلم مرتبط با فوس مدرک شتندا-1

 سال در آموزشی ساعت 300  داقل با، سابقه کار تدریس سال 5 با مرتبط لیسانسمدرک  داشتن -2

  سال در آموزشی ساعت 200  داقل با، سابقه تدریس سال 3 بامرتبط و دکتری  لیسانسفوسداشتن مدرک  -3

 آموزشی گروه با متناس  مربیسر  س  و عمومی  تیصصی آموزشی هایپودما  گذراند   -4          

 یازیامت یهااز جدول شاخص ازیامت 800کس   داقل   -5

 زبا  شرایط اساس بر س وح تعریف)مربی تربیت مرکز تائید با تیصصی هایزبا  از یکی مقدماتی س   گذراند -6

 (گرددمی تعیین خارجه هایزبا  دپارتما  توسط و مربوطه



 (Head)ارشد مربی   :ج

 (سال در آموزشی ساعت 600  داقل با)سابقه کار تدریس سال  10 با لیسانس مدرک اشتند -1

 ( سال در آموزشی ساعت 500  داقل با)سابقه کار تدریس  سال 7 با لیسانس فوسداشتن مدرک  -2

 (سال در آموزشی ساعت 400  داقل با)سابقه کار تدریس  سال 5  با دکتری داشتن مدرک-3

  آموزشی گروه با متناس  ارشد مربی س   و عمومی تیصصی آموزشی های پودما  گذراند -4

  امتیازی هایشاخص جدول از امتیاز 1000   داقل کس -5

 مرکز در آموزشی گروه با متناس مربی سر س   در ساعت( 180)تیصصی آموزشی پودما  شش  داقل تدریس -6

 شع  استانی مرکز مذکوریا  مربی تربیت

) تعریف س وح بر اساس شرایط زبا  مربی تربیت مرکز تائید با تیصصی هایزبا  از یکی متوسط س   گذراند -7

 گردد(های خارجه تعیین میمربوطه و توسط دپارتما  زبا 

 (Master) استاد مربی  :د

   (سال در آموزشی ساعت 300  داقل با)کار تدریس  سابقه سال 15 با لیسانسفوس مدرک داشتن-1

 (  سال در آموزشی ساعت 200  داقل با) در س   تدریس کار  سابقه سال 10 با دکتریداشتن مدرک -2           

 کارگروه تیصصی تائید با تیصصی آموزشی گروه درکاربردی  کتاب یک  داقل تالیف-3

 تیصصی گروه زمینه در )دارای کاربرد مشیص(علمی پژوهش یک  داقل داشتن-4

 آموزشی گروه با متناس  استاد مربی  س   و عمومی تیصصی آموزشی هایپودما  گذراند -5

 امتیازی هایشاخص جدول از امتیاز 1200  داقل کس -6

 در آموزشی گروه با متناس ، ارشد مربی  س  در ساعت( 300)تیصصی آموزشی پودما  10  داقل تدریس-7

 مربی تربیت مرکز



 براساس س وح تعریف) مربی تربیت مرکز تائید با تیصصی هایزبا  از یکی در پیشرفته دوره گذراند -8

 می گردد.( تعیین خارجه زبانهای دپارتما  توسط و مربوطه زبا  شرایط

 مربی تربیت مرکز ئیدتا با ارشد مربی و سر مربی س وح برای جدید آموزشی پودما  سه  داقل تدوین-9

 مق ع پایین تر لحاظ خواهند شد.دارندگا  مدارک غیر مرتبط یک :  8تبصره 

 شود.های آموزشی تیصصی محاسبه میمعادل دوره ای رفه اندوزی یا کاربینیتجربه دوره گذراند  : 9تبصره 

 دستاوردهای مورد انتظار 
 

 میتلف هایگروه در مهارتی هایآموزش عمق افزایش و شد  ترتیصصی کیفیت، بهبود (1

 استادکارا  ماهر در  وزه مربیگریفرصت برای همکاری  ایجاد (2

 ایو  رفه شغلی نیاز گونه هر به پاسیگویی ایجاد قابلیت (3

 مندی بیش خصوصی از مربیا  بیش دولتی و بالعکسبهره (4

های فنی نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای اجرایی آیینضوابط و دستورالعمل 38امکا  فعال شد  ماده  (5

 ای آزادو  رفه

و صدور کارت آزمونگری جهت این دسته از استاد مربی و ارشد مربی ها به مربیا  س   امکا  واگذاری آزمو  (6

 مربیا 

 استاد مربی و ارشد مربیس   تامین مربیا  مورد نیاز مرکز تربیت مربی بصورت مستمر از بین مربیا   (7

 دولتیباال برد  امکا  ا راز فرصت شغلی برای مربیا  بیش خصوصی و  (8

 تسریع در فعال شد  شع  مرکز تربیت مربی با توجه به افزایش تقاضاهای آموزشی (9

 و ارتقاء ویژه مربیا  آموزش تیصصی هایدوره اجرای (10

 ایگروههای تیصصی و بین گروهبنیا  در های دانشامکا  همکاری با شرکت (11

 های مهارتی در صنایع و صنوفبهبود جایگاه آموزش (12

 را  و ذینفعا  با توجه به افزایش کیفیت آموزش و افزایش انگیزه یادگیری آنا جل  اعتماد فراگی (13



ها بعنوا  مربی در مراکز تابعه سازما  گیری از اساتید و صا بنظرا  و پژوهشگرا  دانشگاهافزایش امکا  بهره  (14

 های آزادو آموزشگاه

 ندگیری از مربیا  متیصص و توانمهای آزاد به بهرهتشویق آموزشگاه (15

 ایامکا  ایجاد تشکل تیصصی مربیا  در مراکز تیصصی به منظور فعالیت به عنوا  یک کانو   رفه  (16

 

  انعینفذبرخی از منافع اجرای طرح جهت 

 )ویژه مربیا  درو  سازمانی( بر س  س وح کاهش ساعت تدریس -1

 پرداختی  ق التدریسو بهبود وجوه افزایش  -2

 خارج از کشوریت در اعزام به بورس های آموزشی اولو -3

 اولویت در انتیاب مربی نمونه کشور -4

 این جهت آزمونگری کارت صدور و ارشد مربی س   واستاد مربی س    مربیا  به هاآزمو  واگذاری امکا  -5

 مربیا  از دسته

 ارتو بین المللی مهمسابقات ملی  انتیاب به عنوا  کارشناس و اعزام بهاولویت در  -6

 ارشد مربی  استاد مربی و س  س    مربیا  بین از مستمر بصورت مربی تربیت مرکز نیاز مورد مربیا  تامین -7

 و ..................... -8

 خواهد شد. نتبییدر دستورالعمل اجرایی این طرح  بیشتر جزییات  : 10تبصره 

 

 (تبیین کد شناسایی مربیانID) 

 شود: تیصیص کد برای هر مربی فرایند زیربر اساس مثال تشری  می

0112 ((E. C .H. M-WE-ITC-2320ID:    

 المللی چهار شماره اول کد شغل مربی بر اساس نظام بینISCO 

 روف ITC  مشیص کننده مرکز تربیت مربی است 

  روف سوم WE میفف دو  رف اول  رفه مربیگری به زبا  انگلیسی است(WELDING) 



 (E. C.H. M)  ست از س   مربیگری ا شد مربی و تا  مربی س   به ترتی  تعیین کننده  سر مربی، ار س   

 استاد مربی

  است، که برای هر مربی منحصر  گروهپایانی مبین ترتی  و شماره توالی هر مربی در  رفه یا   0112چهار عدد

 به فرد است. 

 

 شیوه کار 

مربیا  عالقمند بدلیل های آزاد و سایر در بیش درو  سازمانی و آموزشگاه (IDشیوه اجرای صدور کد شناسایی مربیا )

 تفاوت به دسترسی اطالعات مربیا  بشرح ذیل خواهد بود.

 الف: مربیان درون سازمانی 

های آموزشی فعال و ، کارمند مربی که در  ال  اضر در کارگاهبرو  سازمانیالتدریس، شامل مربیا  رسمی، پیمانی،  ق

شد. برای این گروهاطالعات آنا  در پورتال ثبت می ست افرادهبا ست مربیا  از  نبوده و  ا بدو  نیاز به درخوا سال لی با ار

سوی معاونت آموزش و یا ثبت اطالعات در سامانه سام توسط مرکز تربیت مربی پس از تایید کارگروه تیصصی با بررسی 

 شود. ( صادر میIDکد شناسایی مربیا ) ،سوابق آموزشی مندرج  و تکمیل کارنامه آموزشی آنا 

 .باشدمی نظارت، بهسازی و هدایت شغلی دفتر برعهده بیش این رسانی اطالع وظیفه :11 تبصره

   

 های اجراییگام

سمی، پیمانی،  ق-1 سال اطالعات مربیا  ر سازمانیمربیا   و التدریس، کارمند مربیار سط دفتر  برو   موجود، تو

نظارت، بهسازی  و هدایت شغلی  به مرکز تربیت مربی و ایجاد فایل جهت بارگذاری اطالعات توسط مربیا  و بررسی 

 ( بعنوا  مربیID) و صدور کد شناسایی مربیا 

 توسط مربی، جهت ارتقا به س وح باالتر" سام "درخواست بارگذاری مدارک ذکر شده در سامانه -2

 ( س وح باالتر پس تایید توسط کمیته تیصصیIDمدارک و صدور کد شناسایی مربیا )بررسی -3

  بهره مندی از مزایا س وح باالتر  س  دستورالعمل اجرایی  -4

 ب: مربیان برون سازمانی 

های آزاد و مراکز جوار و بین کارگاهی بعنوا  مربی در آموزشااگاه این طرح زما  ابالغ  شااامل کلیه مربیانی اساات که تا 

 اند. مشغول به فعالیت  بوده



 

 های اجراییگام 

و      های آزادهای آزاد و مراکز جوار و بین کارگاهی، توساااط دفتر آموزشاااگاهلیسااات مربیا  فعال در آموزشاااگاه -1

 گردد.جهت ایجاد فایل به مرکز تربیت مربی ارسال می مشارکت های مردمی

پس از ایجاد فایل در سامانه سام کلیه مربیا  موظف خواهند بود تا ضمن بارگذاری اطالعات مربوطه جهت دریافت -2

 الذکر اقدام نمایند.( در یکی از س وح  فوسIDکد شناسایی مربیا )

                                           تیصصی توسط مرکز تربیت مربی کمیته از تایید پس (IDکد شناسایی مربیا ) صدور و مدارک بررسی-3

های آزاد و فصل پنجم دستورالعمل اجرایی آموزشگاه باالتر  س  دستورالعمل اجرایی بهره مندی از مزایا س وح- 4

 مصوب هیأت نظارت مرکزی

 

صره    و مشااارکت های مردمی های آزاد بر عهده دفتر آموزشااگاهو هماهنگی به گروه هدف  رسااانی: وظیفه اطالع12تب

   باشد.می

 عالقمندان آزاد به حرفه مربیگری  جهت ( ID)ج: صدور  کد شناسایی مربیان

در سازما  و مراکز تابعه و وابسته نداشته و  هیچ فعالیت آموزشی بعنوا  مربیشود که تاکنو  این بیش شامل افرادی می

 باشند.بر اساس تمایل شیصی یا نیاز یکی از وا دهای دولتی و خصوصی عالقمند به فعالیت در کسوت مربیگری می

شگاه صنوف، دان صنایع،  ضیا  از  شی، باید پس از فراخوا  عمومی و با بارگذاری متقا ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و پژوه

 ات و اسناد مربوطه در سامانه سام جهت ثبت نام در آزمو  مربیگری اقدام نمایند.اطالع

 های اجراییگام

 اعالم فراخوا  برای همکاری استادکارا  و افراد متیصص در استانداردهای شغل یا شایستگی توسط سازما  (1

 ،  رفه و محل فعالیتگروهنام متقاضی در سامانه سام با تعیین مشیصات ثبت (2

 شودشرکت در آزمو  تیصصی که توسط تربیت مربی بصورت متمرکز یا غیرمتمرکز برگزار می (3

 ها،  س  موردبرگزاری آزمو  عملی توسط کارگروه تیصصی در مرکز تربیت مربی یا استا  (4

 ( IDکد شناسایی مربیا ) شدگا  و صدوراعالم نتایج نهایی پذیرفته (5

بی، بگونه ای که اطالعات آنا  قابلیت دسترسی برای مراکز آموزشی تشکیل بانک مربیا  توسط مرکز تربیت مر (6

 دولتی و خصوصی داشته باشد، تا در صورت نیاز بتوانند از آنا  برای همکاری دعوت به عمل آورند.



های دولتی و پس از تکمیل بانک اطالعاتی مربیا ، بکارگیری مربی در سازما  و مراکز تحت پوشش در بیش :13تبصره 

 باشد.ممنوع می IDو بدو  کد شناسایی  غیر دولتی و خصوصی خارج از بانک اطالعاتی

 

 بازه زمانی طرح 

بدو   1402بود و بکارگیری مربی از سااال ریزی مرکز تربیت مربی خواهدبازه زمانی اجرای فازهای طرح بر اساااس برنامه

سایی مربیا ) شنا سایی مربیا )IDکد  شنا ساس کد  صرفاً بر ا ( ID( مجاز نیواهد بود و تعریف دوره آموزش در پورتال 

 خواهد بود.

 های نوین آموزشی سازما  موظف است، زیرساخت الزم برای اجرای بند فوس را مهیا کند.دفتر فناوری :14تبصره
 

   هزینه اجرای طرح 

 گردد.های اجرای طرح جهت مربیا  بیش دولتی از محل اعتبارات در اختیار سازما  تامین و پرداخت میهزینه 

  تیصصی و عمومی  آموزشی هایپودما  هزینه ارزیابی مربیا  بیش خصوصی جهت ارتقاء به هر س   و گذراند

 گردد. های تیصصی تعیین و ابالغ میتوسط کارگروه باشد، که تعرفه خدماتمربوطه، بر عهده متقاضی می

 قانو   16های مندرج در جدول درآمد ناشی از تعیین و ارتقاء س   مربیا  درخواست کننده بر اساس تعرفه

 بودجه سنواتی به  ساب سازما  واریز خواهد شد.

های آزاد و مربیا  سازما  آموزشگاه های آموزشی)ارتقا س  ( مربیا  شاغل در بیش خصوصی و: هزینه دوره16تبصره 

 که خارج از مرکز تربیت مربی گذرانده شود، برعهده متقاضی خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

تدوین و  تخصصی ساماندهی مربیان کمیتهدستورالعمل اجرایی این طرح حداکثر ظرف یکماه  توسط 

 ابالغ خواهد شد.

 



 مربیان ساماندهیهای امتیازی در طرح جدول شاخص

 عوامل ضروری جهت کس  امتیاز عناوین ردیف
بارم هر 

 عامل

 داکثر 

 امتیاز

امتیاز کس  

 شده

1 

دوره های آموزشی طی شده درمرکز تربیت مربی یا سایرمراکز 

آموزشی مورد تایید مرکز تربیت مربی شامل آموزشهای بدو 

ای، اخالق حرفهاستخدام، صنایع، ارتقاء مهارت، علوم تربیتی)

ه غیر از رایانه و زبان خارجیب (روشهای آموزش، کارآفرینی و ...   

 5دوره عمومی یا هر  ساعت آموزش 10هر 

متیاز 1ساعت دوره تخصصی    

امتیاز درسال( 12با رعایت)حداکثر    

1 100  

2 

با ارائه گواهینامه  جی رسمیزبان خار های آموزشگذراندن دوره

 مورد آموزشی مربی یا سایرمراکزمرکز تربیت  تاییدشده توسط

  مربی تربیت مرکز تایید

امتیاز 1 ساعت آموزش 10به ازای هر  1 30  

گانه  7های افزارهای آموزشی و مهارتتسلط بر نرم  3 ICDL 15 2 گواهینامه هرمهارت و یا نرم افزار  

خارجی سمینار، کارگاه آموزشی، کنفرانس داخلی/ 4  

سمینار، کارگاه در صورت شرکت درهر 

 آموزشی، کنفرانس داخلی
2 

30  

در صورت شرکت درهر سمینار، کارگاه 

خارجیآموزشی، کنفرانس   
3 

کارگاه آموزشی  درصورت اجرای سمینار و

 داخلی
4 

کارگاه آموزشی  و درصورت اجرای سمینار

 خارجی
5 

 6 ارائه مقاله در سمینار وکارگاه آموزشی داخلی 

خارجیارائه مقاله در سمینار وکارگاه آموزشی   8 

 طراحی استاندارد کارآموزی و پودمان مربیگری 5
یا کارآموزی و  عنوان استانداردبه ازای هر دو 

امتیاز 5هر پودمان مربیگری   
5 50  

 

6 
آموزشی گروهتالیف و ترجمه کتاب و مقاله در ارتباط با   

شده()چاپ هر جلد تالیف و ترجمه کتاب  10 

 8 تالیف هرمقاله وچاپ درنشریات خارجی  40

 6 تالیف هرمقاله و چاپ در نشریات داخلی

و ممیزی سؤال طراحی سواالت آزمون کارآموزی، مربیگری 7  

 قابل اعتراض بدون سئوال  هر)  سوال طراحی

(  امتیاز0.5 قبول  

0.5  

 ممیزی هرپروژه)عملی آزمون پروژه طراحی  30

( امتیاز 5 شده تایید  

5 

( امتیاز 0.5 سئوال هر)   سوال ممیزی  0.5 



 پروژه هر ازای به)  عملی آزمون پروژه ممیزی

( امتیاز 2.5  

2.5 

 5 پروژه هر ازای به) عملی آزمون اجرای

(امتیاز  

5 

 شایستگی استاندارد مهارت گواهینامه داشتن

 آزمونگری

5 

(مرکز تربیت مربی)با تائید  مهارت در تدریستوانایی و  8  

 4 توانایی مدیریت کالس

25  

 4 تهیه و استفاده از طرح درس

 4 ثبت مشاهدات و رفتار کارآموزان

همکاری در تدارک نیازهای تجهیزاتی و 

 موادمصرفی موردنیاز آموزشی، 
4 

در دسترس داشتن استاندارد مهارت تدریس 

 براساس محتوای استاندارد 
4 

9 

 سابقه  تدریس 

  مبنای محاسبه سابقه تدریس جهت مربیان درون سازمانی

می باشد و  و سامانه پورتال براساس اطالعات پرونده پرسنلی

جهت مربیان برون سازمانی براساس اسناد و مدارک مثبته 

  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 18، 1، 2هرسال تدریس دوره مهارت های سطح 

ماهه درمراکز ثابت، شعب شهری و روستایی، 

ساعت آموزش  700زندان و پادگان به ازای هر 

 درسال

4 

100  

یا  ،درصنایعهرسال تدریس دوره های آموزش 

سفارش کارفرما براساس قرارداد آموزشی، جوار 

ساعت  600دانشگاه، سایر موسسات به ازای هر 

 آموزش درسال 

5 

هرسال تدریس دردوره های آموزش مربیان و 

ساعت آموزش در  100آموزش عالی به ازای هر 

 سال

6 

هر سال سابقه کار مرتبط با گروه آموزشی در بازار  

 کار
10 

هرسال تدریس در دوره های آموزش های مهارتی 

مرتبط با گروه های برنامه ریزی درسی سازمان در 

سایر موسسات و مراکز آموزشی برون سازمانی به 

ساعت آموزش درسال 800ازای هر   

2 

10 
آموزشی)در هرمقطع در صورت غیرمرتبط  گروهرک مرتبط با دم

امتیاز کم می شود( 20بودن مدرک تحصیلی   

05 دیپلم  

80  

 55 فوق دیپلم

06 لیسانس  

 70 فوق لیسانس

 80 دکترا



11 

شرکت کنندگان  تعداد قبول شدگان نهائی به تعداددرصد قبولی: 

 در آزمون کتبی

سه سال اخیر که مربی تدریس آن را دوره های میانگین درصد قبولی  

 برعهده داشته است.

  ندسته از افرادی که بر اساس استانداردهای فنی و آویژه

حرفه ای تدریس داشته و توسط واحد آزمون از فراگیران 

 ارزش یابی شده است.

79 تا   70 در محدودهبه ازاء هر درصد قبولی   0.26 

40  
89تا   80 محدودهدر به ازاء هر درصد قبولی   0.34 

100تا   90 در محدودهبه ازاء هر درصد قبولی   0.4 

12 

میانگین درصد  دوره آموزشي :کارآموز در  درصد جذب

جذب دوره های آموزشی سه سال اخیر که مربی تدریس آن را برعهده 

 داشته است.
امتياز 0.2به ازاء هر درصد جذب   0.2 20  

 درصد جذب کارآموز   =تعداد کارآموزا  ثبت نام شده ق عی    ×    100

تعداد کارآموزان طبق تعهد مصوب               

                                                                              دوره  

13 

میانگین درصد  نگهداشت دوره  کارآموز : درصد نگهداشت

 های آموزشی سه سال اخیر که مربی تدریس آن را برعهده داشته است.

امتياز 3/0به ازاء هر درصد نگهداشت   درصد  نگهداشت کارآموز   =تعداد کارآموزا  معرفی شده به آزمو  تئوری   ×  100   30 0.3   

تعداد کارآموزان ثبت نام شده       

                                                                     قطعی

14 

 ارزشیابی سالیانه

(اخیرسال  3) میانگین نمره ارزشیابی در   

 *ویژه کارکنان دولت

75تا  71  10 

50  

80تا  76  20 

85تا  81  30 

90تا  86  35 

95تا  91  40 

100تا  96  45 

110تا 101  50 

15 
  انتخاب به عنوان مربی نمونه

مربیان آموزشگاهای آزاد و دولتیبخش دولتی و  *ویژه مربیان  

 10 سطح شهرستان

 20 سطح استان  30

03 سطح کشوری  

)فیلم، نرم افزار، شبیه ساز...(ساخت و تولید رسانه های آموزشی 16   30 5 به تائید اداره کل 

17 
آموزشی مورد تدریس   گروهارائه و اجرای طرح پژوهشی مرتبط با 

 تائید شده توسط مراجع ذیربط و ذیصالح
  30 5 هرطرح ارائه شده



 خالقیت، ابتکار و نوآوری 18

نوآوری آموزشی) تولید نرم افزار، تجهیزات و 

 ابزار کمك آموزشی، روش تدریس و ...(

 با تایید اداره کل

5 
20  

 15 اختراع)درصورت ثبت(

-عضویت و همکاری در کمیته، شوراها و کارگروه های پژوهشی 19

آموزشی گروهکانون و انجمن های علمی مرتبط با   
ابالغ هر  5 20  

 مسابقات ملی و بین المللی مهارت 20

راه یابی کارآموز مربی به مسابقات مرحله 

 استانی )هرنفر(
1.5 

40  

مربی به مسابقات مرحله  راه یابی کارآموز

 کشوری )هرنفر(
2.5 

راه یابی کارآموز مربی به مسابقات جهانی 

 مهارت )هرنفر(

10 

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در مرحله 

 مسابقات کشوری)هر نفر(
5 

کسب رتبه توسط کارآموز مربی در مرحله  

 مسابقات جهانی )هرنفر(
15 

 کارشناس مدیر گروه یاعنوان  به انتخاب

مهارت ملی مسابقات مسئول  
5 

مربی آموزش دهنده اردوهای آماده سازی 

 جهانی
5 

21 
 پیشنهادهای سازنده

 ویژه مربیان درون سازمان 

 2 تصویب هر پیشنهاد درکمیته پیشنهادات مرکز

20  
تصویب هر پیشنهاد درکمیته پیشنهادات اداره 

 کل
3 

پیشنهاد درکمیته پیشنهادات مرکز تصویب هر 

 تربیت مربی ویا سازمان
5 

22 
 تقدیرنامه

 )با ارائه مدارک مربوط (

 4 دریافت تقدیرنامه ازطرف مدیران کل یا فرماندار

30  

 5 دریافت تقدیرنامه ازطرف معاونین سازمان

دریافت تقدیرنامه ازطرف رئیس سازمان و یا 

 استاندار
10 

 15 دریافت تقدیرنامه ازطرف وزیر

دریافت تقدیرنامه ازطرف روسای قوا یا معاونین 

 آنان
30 

 سابقه ایثارگری 23

 1 سابقه حضور درجبهه هرماه

20  
درصد 5جانباز هر   2 

 5 به ازای هر سال اسارت در دوران دفاع مقدس

)پدر، مادر، همسر، فرزند شهید(خانواده شهید  10 



24 
 تجهیز و راه اندازی کارگاه

 * ویژه مربیان درون سازمان
  40 10 هر کارگاه

  20 5 هر محتوا طراحی و تولید محتوای الکترونیکی سیستم های آموزش مجازی  25

26 
مرتبط با هر سطح مربیگری که  توسط مرکز تربیت  اجرای پروژه عملی

 مربی برگزار می گردد.

 خالقیت

 نوآوری

 برقراری ارتباط 

 مدیریت و رهبری

 برنامه ریزی

 نظارت و ارزیابی

 انتقال یادگیری

 مشارکت

 کارگروهی

 کاربردی

هر مورد 

100 
1000  

 تنوع استانداردهای آموزشی اجرا شده در سه سال اخیر 27

استاندارد 2تا   3 

20  
استاندارد 4تا   6 

استاندارد 6تا   12 

بیشتراستاندارد و  6  20 

 تعداد کارآموزان اشتغال یافته طی سه سال اخیر 28

نفر 20تا   5 

40  
نفر 40تا  10 

نفر 80تا   20 

نفر و بیشتر 80  40 

  2000 جمع

 

 

 

 



ای کشورمربیا  سازما  آموزش فنی و  رفهطرح ساماندهی     
 

 

 جامعه هدف
درون سازمانی مربیان-1    

    برون سازمانیمربیان  -2 

عالقمندان آزاد به حرفه  -3

 مربیگری

 

 استاد مربی

 ارشد مربی

 سر مربی

 مربی 

 ساختار اجرایی

تعیین رتبه و اعطای کد شناسایی 

 ( IDمربیان)



 


