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معريف دفرت طرح و برنامههاي درسي سازمان آموزش فين و
حرفهاي كشور
مقدمه:

این دفرت در راستای رسالت خود به عنوان متولی تدوین استانداردهای
آموزشی ،منابع آموزشی و کمک آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور برای متامی حرف و مشاغل ،با شعار هر مهارت و هر حمصول یک
استاندارد آموزشی و با رعایت ارزشهای سازمان و التزام کامل به
قوانین و مقررات تدوین استانداردهای آموزشی و کسب رضایت مشرتی ،در
راستای سند چشم انداز بیست ساله مجهوری اسالمی ایران ،اسرتاتژیهای
زیر را دنبال میکند:








توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی
ارتقائ مهارت در سطوح خمتلف جامعه
توامنند سازی و ارتقای کیفی منابع انسانی
ارتقای کمی و کیفی استانداردهای آموزشی
نیاز سنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین
ارتقای کمی و کیفی منابع آموزشی و کمک آموزشی
بررسی برنامههای سرمایه گذاری کشور به منظور برنامهریزی
فعالیتهای آموزشی مهاهنگ جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و ماهر
مورد نیاز

این دفرت بر اساس اسرتاتژیهای فوق ،اهداف خود را مشخص کرده ،آهنا
را در قالب سیستم مدیریت کیفیت برنامهریزی ،اجرا و کنرتل منوده و
با جتزیه و حتلیل دادهها و اطالعات ،متام توان خود را در اختاذ
تصمیمات درست و به موقع به کار میگیرد.
نگرش مدیریت و کارشناسان به دفرت ،سازمان و کل فرآیندهای آن نگرش
سیستمی با سیستم مدیریت اسرتاتژیک میباشد و با این بینش و گرایش
در جهت حتقق اهداف و رضایتمندی مشرتیان و متامی طرفهای ذینفع تالش
میکنیم.
وظایف اصلی دفرت:






درسی

برنامهریزی

تشکیل کمیتههای
برنامههای درسی
مطالعه ،بررسی و انتخاب روشهای علمی مناسب جهت تدوین
برنامههای درسی
نظارت بر تامین منابع آموزشی
استقرار سامانه نیاز سنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح
آمایش سرزمین
بررسی و جتزیه و حتلیل مداوم استانداردهای مسبوق و موجود به
منظور ارتقا کیفی و حمتوایی و ساختاری حتت عنوان بازنگری
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جهت

هتیه،

تنظیم

وتدوین















بررسی و جتزیه و حتلیل نتایج حاصل از اجرای برنامههای زمان بندی
شده و استفاده از آن در جهت برنامهریزی آتی و اصالح یا حذف
برخی از برنامههای متغییر حسب ضرورت
مطالعه و بررسی برنامههای سرمایه گذاری کشور در ایجاد ویاگسرتش
واحدهای صنعتی و تولیدی مبنظور برنامهریزی فعالیتهای آموزشی
مهاهنگ با این گونه واحدها در جهت تامین نیروی انسانی کارآمد و
ماهر مورد نیاز.
مهکاری با مراجع ذیصالح جهت هتیه و تدوین فیلمهای آموزشی بر اساس
استانداردها ،کتب و جزوات آموزشی
مهکاری مستمر با متام دفاتر ستاد به منظور تسریع و تسهیل و
منطقی منودن فرآیندهای تدوین استاندارد و حمتوای آموزشی
مطالعه مستمر روشهای آموزشی و بررسی و حتقیق درخصوص کسب اطالعات
و جتربیات از منابع آموزشی داخلی و خارجی جهت اختاذ شیوههای
مطلوب تدوین کتب ،منابع آموزشی ،فیلم ،اسالید و پوسرتهای
آموزشی.
نظارت اجرایی بر فرآیند هتیه و تدوین ،چاپ و انتشار و توزیع
کتب و منابع آموزشی و نیز نظارت اجرایی بر فرآیند هتیه تدوین و
توزیع فیلمها و نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی.
گروههای
استانداردهای
آرشیو
فرآیند
بر
اجرایی
نظارت
برنامهریزی درسی دفرت.
مطالعه و بررسی روشهای هبینه سازی هتیه و تدوین منابع آموزشی
مطابق استانداردهای مهارت و آموزشی و هتیه طرحهای الزم در این
زمینه.
مطالعه و بررسی منابع آموزشی اعم از کتب ،جزوات و نقشهها و
دستورالعملهای کارگاهی و طرحهای درسی هتیه شده به منظور تطابق
با حمتوای برنامههای استانداردهای آموزشی و اجرای موثر تر
آموزش در مراکز مربوطه.
بررسی حمتوای کتب درسی ارائه شده با استانداردهای موجود
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 .2طراحی
حتصيلی:

و

تدوین

پودمانهای

دفرت در راستای برنامههای

آموزش

تکميلی

بين

سطوح

الف  :اصالح و تکميل پودمانهای آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی:
با توجه به ضرورت تکمیل فرم های دوره های آموزش تکمیلی بین سطوح
حتصیلی در فرمت مصوب شورای برنامهریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع
عل می و کاربردی ،حم توای دوره های تدوین شده در ر شته های ذ یل تو سط
روسای کمیته ها ی ختصصی مربوطه تکمیل شده و به فرمت مصوب آن دانشگاه
و سازمان درآمد ند و پس از بازبینی هنایی به دان شگاه ار سال گرد ید.
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حمتوا های ار سالی تو سط کارشنا سان د فرت برنا مهر یزی آموز شی و در سی آن
دانشگاه بررسی شد و برخی ایرادات موجود در فرم ها به سازمان اعالم
گردید که ضمن برگزاری جلسات متعدد تشکیل شده در دانشگاه ،ایرادات
اصالح شده و جمدد در دو نوبت به دانشگاه ارسال شدند.
رشتههای کاردانی آموزشهای تکميلی بين سطوح حتصيلی:
 – 1ساخت و تولید (مکانیک)  – 2کابل و اکسس (خمابرات)  – 3مبلمان
مرکب (صنایع چوب و کاغذ)  – 4برق صنعتی (برق)  – 5الکرتونیک صنعتی
(الکرتونیک)  – 6جوشکاری سازه (جوشکاری و بازرسی جوش)  – 7تولید
حمصوالت گلخانهای (امور باغی – زراعی)  – 8پرورش طیور (امور دامی –
آبزیان )  – 9دفاتر خدمات مسافرتی ( هتلداری و گردشگری)
 – 11تعمیر اتومبیلهای سواری (مکانیک خودرو)  – 11کارگزار پست
بانک (خدمات آموزشی)  – 12کارآفرینی (امور اداری)  – 13نقاشی
ایرانی (صنایع دستی و هنر)  – 14کیرتینگ (صنایع غذایی) – 15
بافندگی (نساجی)  – 16مکانیزاسیون کشاورزی (ماشین آالت کشاورزی)
 - 17پرورش آبزیان (دامی – آبزیان)  – 18تولید مخیر و کاغذ (صنایع
چوب و کاغذ)  – 19انرژیهای خورشیدی (انرژی)  – 21امنیت شبکه
(فناوری اطالعات)  – 21طراحی پوشاک و طراحی و توسعه الگو و دوخت
(طراحی و دوخت)  - 22ساخت و ساز (عمران)  – 23هتویه مطبوع و
تاسیسات مکانیکی (تاسیسات)
ب  :هتيه و تدوین دورههاي كارداني و كارشناسي حرفهای ترمي علمي-
كاربردي در رشته مراقبت و زیبایي
با توجه به نیاز بازاركار به نريوهاي متخصص آموزش دیده در سطوح
كارداني و كارشناسي و با دعوت از متخصصني و صاحبنظران از حوزههاي
خمتلف بازاركار اعم از احتادیهها ،جمامع صنفي ،آرایشگران و
پريایشگران زنانه و مردانه ،كانون صنفي آموزشگاههاي آزاد كشور و
طي جلسات متعدد ،تعداد  4عنوان دوره كارداني و  3عنوان دوره
كارشناسي در رشته مزبور تدوین و جهت تصویب در كمیسیونهاي معني و
شوراي برنامه ریزي درسي دانشگاه جامع علمي-كاربردي ارسال شد.
 دورههاي مزبور عبارتند از:
-1كارداني آرایش زنانه  -2كارداني پريایش مردانه  -3كارداني
پريایش زنانه  -4كارداني آرایش دائم  -5كارشناسي پريایش مردانه -6
كارشناسي پريایش زنانه  -7كارشناسي آرایش زنانه
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آمار استانداردهای شایستگي آموزش تكميلي بني سطوح حتصيلي(مقطع دیپلم به كارداني)

کشاورزی خدمات صنعت

خوشه

تعداد
شایستگي

گروه شغلي

استاندارد

اتومکانیک

21

الکرتونیک

25

برق

32

جوشکاری

25

صنایع چوب و كاغذ

35

خمابرات

35

مکانیک

29

101

مجع
گردشگری
مجع

23

19

کشاورزی (باغی و زراعي)

31

کشاورزی (دامی و آبزیان)
مجع

35

56
130

مجع کل

فرهنگ و هنر 0

کشاورزی %22

خدمات 23

صنعت 202
آمار استانداردهای شایستگی آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی (مقطع دیپلم به
کاردانی)به تفکيک خوشه
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صنایع چوب و کاغذ
%8
برق
%7

اتومکانیک
%5

الکترونیک
%6

کشاورزی (دامی و
آبزیان)
کشاورزی (باغی و
%8
زراعی)
%7
گردشگری
%5

مکانیک
%6

مخابرات
%8

جمع
%40

آمار استانداردهای شایستگی آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی (مقطع دیپلم به
کاردانی)

کشاورزی

صنعت

آمار استانداردهای شایستگي آموزش تكميلي بني سطوح حتصيلي(مقطع دوره راهنمایی به
دیپلم)
تعداد
استاندارد
خوشه گروه شغلي
شایستگي
17
اتومکانیک
32
صنایع چوب و كاغذ
26
خمابرات

صنعت

56

کشاورزی (باغی و زراعي)
کشاورزی (دامی و آبزیان)
کشاورزی

21

مجع کل

32

69

211

8

فرهنگ و هنر
%0
کشاورزی
41%

صنعت
59%

خدمات
0%

آمار استانداردهای شایستگی آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی (مقطع پایان دوره
راهنمایی به دیپلم)به تفکيک خوشه

آمار استانداردهای شایستگی آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی (مقطع پایان دوره
راهنمایی به دیپلم)

 .1جتميع و تفکيک استانداردهای کاردانش در پورتال سازمان
9

با توجه به تقاضاهای متعدد استانها مبنی بر استفاده از
استانداردهای جمموعههای هفتم و هشتم وزارت آموزش و پرورش این دفرت
در راستای تسهیل در ثبت نام کارآموزان شاخه کاردانش وزارت آموزش
و پرورش ،اقدام به تفکیک استانداردهای شاخه مزبور در پورتال
سازمان و طراحی لینک جداگانه در سایت سازمان منوده است .بر این
اساس ،تعداد  354عنوان استاندارد شاخه کاردانش به صورت جمزا و به
تفکیک خوشه و کمیته ختصصی در پورتال سازمان تفکیک شده است که
مهمرتین ویژگی این کار ،دستیابی راحت تر کارآموزان شاخه کار دانش
به استانداردهای مورد نظر و مهچنین تسهیل در ثبت نام و آزمون این
دسته از کارآموزان میباشد.

 .9هتيه و تدوین و بازنگري استاندارد آموزشی شغل -شایستگي و خبشي
از استاندارد و بارگذاری آنها در سایت و پورتال سازمان
استانداردنویسي یكي از مهم ترین و اصلي ترین وظایف دفرت طرح و
برنامههاي درسي حمسوب میگردد .براین اساس این دفرت با تشکیل
کارگروههای ختصصی و با مهکاری متخصصین امر از بازار کار،
استانداردهاي آموزشي در قالب  46كمیته ختصصصي زیر جمموعه  5خوشه
اقدام به هتیه و تدوین و بازنگري  766عنوان استاندارد منوده است.
نوع استاندارد

نوع نگارش

تعداد
استاندارد
تکميلی بين
خبشي از
تدوین بازنگري شغل شایستگي
تدوین و
سطوح حتصيلی
استاندارد
بازنگری
دیپلم کاردانی
شده
291
128
24
111
235
95
274
369
مجع کل 555

11

500
404
400
261

300

173
102 116
56

135

123
66 55

51

29

109

158

134
46

24 22

174

145
77

200
100

9
0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه صنعت بر اساس گروههای برنامه
ریزی درسی

197
200
180
160

133

140

106

120
71

67
51

40
15

100
80
60
40

22

20
0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه خدمات بر اساس گروههای برنامه
ریزی درسی

11

197
200
180
160

133

140

106

120
100
71

67

80

51

40
22

مراقبت زیبایی

گردشگری

فناوری اطالعات

طراحی و دوخت
(پوشاك)

خدمات آموزشی

بهداشت و ایمنی

20
امور مالی و بازرگانی

هتلداری

40

0

امور اداری

15

60

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه خدمات بر اساس گروههای برنامه
ریزی درسی

277

300

236

250
200
150

118

100
35

35
13

50

منابع طبیعی و محیط زیست

کشاورزی (ماشین آالت)

کشاورزی (دامی و آبزیان)

کشاورزی (باغی و زراعی)

صنایع غذایی

بیوتکنولوژی

0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه کشاورزی بر اساس گروههای
برنامه ریزی درسی

12

60

58

64

70
60

45

45

50

39
27

23

40
30
20

هنرهای نمایشی

هنرهای تزئینی

هنرهای تجسمی

صنایع دستی (طالوجواهرسازی)

صنایع دستی (چوب,فلز,سفال)

صنایع دستی (دوخت های سنتی)

صنایع دستی (بافت)

تکنولوژی فرهنگی

10
0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه فرهنگ و هنر بر اساس گروههای
برنامه ریزی درسی

77

80
70
60
50
40
30
20

0

0

0

0

0

0

0

10
0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت در خوشه فناوری راهربدی بر اساس گروههای
برنامه ریزی درسی

13

2469
2500
2000
1500
714

702

361

1000
500

77
0

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت بر اساس خوشههای صنعت ،خدمات ،کشاورزی،
فرهنگ و هنر ،فناوری راهربدی

تعداد استاندارد بارگذاری شده در سایت بر اساس خوشههای صنعت ،خدمات ،کشاورزی،
فرهنگ و هنر ،فناوری راهربدی

وگروههاي
کميتهها
در
آموزشي
استانداردهاي
 .4بررسي
برنامهریزی درسی و شورای برنامهریزی درسی در سال 2931

ختصصي

بر ا ساس ماده  5د ستورالعمل ت شکیل شوراي برنا مه ر یزي در سي
سازمان آ موزش فين و حر فهای ك شور ،كل یه ا ستانداردهاي پی شنهادي از
طرف ا شخاص حقی قي و ح قوقي ميبای ست در کمی ته های ختص صي و گروه های
14

ختص صی برنا مهر یزی در سی مربو طه مورد برر سي قرار گري ند تا پس از
تای ید هنایی در گروه ،كمی ته های تدوین ،ن سبت به تدوین آن ها ا قدام
منای ند .از اب تداي ت شكیل كارگروه هاي ختص صي تاكنون ت عداد  161ع نوان
ا ستاندارد ج هت برر سي به گروه های ختص صی ار سال شدها ند كه ت عداد 21
عنوان از آنها مورد تایید قرار گرفته اند.
تعداد استانداردهای
پيشنهادي ارسالی از
کميتههای ختصصی دفرت
طرح و برنامههای
درسی

تعداد
استاندارد
تایيد شده

تعداد
استاندارد
رد شده

تعداد
استاندارد
در دست
بررسي

1

خدمات

71

13

38

19

2

صنعت

24

1

1

22

3

كشاورزي

51

1

1

51

4

فرهنگ و
هنر

17

6

1

11

161

21

39

112

گروه ختصصي
ردیف برنامهریزی
درسی

مجع كل

60
50
50
40
30

22

19
13

11
6
1

0

20
10
0

تعداد استانداردهای تائيد شده و در دست بررسی در سال  2931به تفکيک خوشه

مهچنین دو عنوان دوره آموزش تکمیلی بین سطوح حتصیلی حتت عناوین
آخبیز داری و مکانیزاسیون آبیاری در جلسه هنایی شورای برنامهریزی
درسی سازمان به ریاست جناب آقای دکرت پرند مورد تصویب قرار
گرفتند.

15

تعداد استاندارد در دست
بررسی
%14

تعداد استاندارد های
پیشنهادی ارسالی از
کمیته های تخصصی دفتر
طرح و برنامه های درسی
%50

تعداد استاندارد رد شده
%27

تعداد استاندارد تایید شده
%9

وضعيت عناوین استانداردهای پيشنهادی خوشه خدمات در سال 2931

وضعيت عناوین استانداردهای پيشنهادی خوشه صنعت در سال 2931
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وضعيت عناوین استانداردهای پيشنهادی خوشه کشاورزی در سال 2931

تعداد استاندارد های
پیشنهادی ارسالی از کمیته ها
ی تخصصی دفتر طرح و
برنامه های درسی
%50

تعداد استاندارد در دست
بررسی
%32

تعداد استاندارد رد شده
%0

تعداد استاندارد تایید شده
%18

وضعيت عناوین استانداردهای پيشنهادی خوشه فرهنگ و هنر در سال 2931

 .6طراحي و تدوین دفرتچه ثبت نام دورههاي آموزشي هر سه ماه
یكبار براي  92استان كشور
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به منظور اطالع کارآموزان از دورههای آموزشی سازمان ،این دفرت
هرسه ماه یکبار دفرتچه ثبت نام آموزشی برای  31استان کشور طراحی و
پس از تائید و تکمیل هنایی برروی سایت و پورتال سازمان بارگذاری
منوده است.

 .5پيگيری تفاهم نامههای منعقده سازمان با ارگانهای دیگر( اپتک
– معاونت گردشگری – قشم ولتاژ -توانري -بيمه آسيا -دانشگاه شهيد
عباسپور -پست بانك) و پيگيری تفاهم نامههای در دست اجنام سازمان و
ارگانهای دیگر( صنایع شري پگاه -سازمان بورس-سازمان نظام صنفي
رایانه –آموزش و پرورش استثنایي)
شرکت اپتك :در راستاي توسعه و گسرتش آموزشهاي فين و حرفهای در سطح
ملي و بني املللي و توامنند سازي و افزایش مهارت نريوي انساني شاغل
در خبش فناوري اطالعات و در راستاي قانون افزایش هبره وري خبش شبكه،
وب ،نرم افزار ،سخت افزار و پایگاه داده و اجراي سند راهربدي
مهارت ،تفاهم نامهاي بني سازمان و شركت اپتك منعقد گردید و مقرر
شد استانداردهاي مورد نیاز در کمیته ختصصی فناوري اطالعات تدوین
گردد.
شرکت قشم ولتاژ :پريو تفاهم نامه فیمابني سازمان آموزش فين و
حرفهای كشور و قشم ولتاژ ،تعداد  2عدد CDحمتواي كتاب آموزشي ارسايل
از طرف شركت قشم ولتاژ در كمیته ختصصي برق مورد بررسي قرار گرفت.
مهچنین طراحی و تدوین استانداردهای آموزش و شغل و شایستگی مورد
نیاز آن شرکت در دست اقدام میباشد.
شرکت توانري :پريو تفاهم نامه فیمابني سازمان آموزش فين و حرفهای
كشور و توانري ،این دفرت نسبت به تشکیل جلسات کمیته ختصصی برق به
منظور تدوین استانداردهاي مورد نیاز آن شركت اقدام منوده است
وطراحی و تدوین استانداردهای آموزش و شغل و شایستگی در دست اقدام
میباشد.
شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران :در راستای انعقاد تفاهم نامه
با شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران و با تشکیل جلسات متعدد و با
دعوت از صاحبنظران و متخصصین آن شرکت و شرکتهای هوایار ،تامکار
گاز ،آسیا پرتو گاز ،پارس کمپرسور و تام ایران خودرو  1عنوان
استاندارد آموزشی اپراتور عمومی ایستگاههای سوخت رسانی CNGتدوین
گردید و یک عنوان استاندارد تکنسین ایستگاههای سوخت رسانی  CNGدر
دست هتیه و تدوین میباشد.
مرکز ملی فرش ایران :در راستای اجرای تفاهم نامه مهکاری فی مابین
سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و وزارت بازرگانی (مرکز ملی فرش
ایران ) استانداردهایی در حوزه فرش دستباف تدوین و بازنگری شده
که عناوین آن عبارتند از:
چله دوان و نصاب چله  -چله کش -قالی باف ترکی  -قالی باف فارسی
– قالیشوی  -رنگرز طبیعی قالی دستباف  -رنگرز شیمیایی قالی دستباف
 رنگ و نقطه کار نقشه قالی  -طراح نقشه قالی با رایانه  -طراحقالی (مقدماتی).
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دانشگاه شهيد عباسپور :در راستای انعقاد تفام نامه و به منظور
گسرتش مهکاریهای علمی و آموزشی مشرتک بین دانشگاه شهید عباسپور و
سازمان آموزش فنی و حرفهای ،دو کارگاه آموزشی استاندارد نویسی در
حمل دانشگاه ،برای اساتید دانشگاه فوق برگزار گردید.
شير پگاه  :برگزاری کارگاه آموزشی استاندارد نویسی برای  34نفر
شرکت کنندگان از شرکت شیر پگاه (از استانهای خمتلف) و تدوین 1
منونه استاندارد آزمایشی بصورت work shop
اجنام نیازسنجی آموزشی در ارتباط با دورههای مورد نیاز شرکت پگاه
به تعداد  851عنوان شغل و شایستگی
پرورش
و
آموزش
سازمان
استثنایی :طی تفامهنامهای که
دفرت طرح و برنامههای درسی
جهت انعقاد با سازمان آموزش
تنظیم
استثنایی
پرورش
و
منوده و تا پایان سال جاری
به امضا خواهد رسید مقرر
شده است تا سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کلیه مشاغل
و رشتههای مورد نیاز دانش
آموزان استثنایی را پس از

بررسی

و

احصاء

جهت

تدوین

استاندارد آموزشی به این دفرت اعالم مناید .مهچنین تعداد 31
عنوان استاندارد آموزشی در رشته باغبانی و  1عنوان در رشته
خیاطی در دست هتیه و تدوین می باشد.
سازمان بورس :انعقاد تفاهم نامه مهکاری مشرتک در خبش آموزشهای
شغلی -تشکیل کمیته راهربدی مشرتک و احصاء  7عنوان استاندارد
مربوط به حوزه بازار سرمایه جهت بازنگری.

ردیف

عنوان تفاهم نامه

اقدامات اجنام شده

1

اپتک

تدوین  3عنوان
استاندارد

19

عناوین استانداردهاي تدوین شده

CompTIA Network+
CompTIA Security+
CompTIA A+

2

قشم ولتاژ

بازنگري  1عنوان
استاندارد

-1راه اندازي میين PLC LOGO

3

توانیر

بازنگري  3عنوان
استاندارد

 -1مامور نظارت و خدمات فين مشرتكني
برق
 -2فن ورز شبكه هوایي برق
 -3ضابط برق

4

دانشگاه شهید
عباسپور

پیش بیين تدوین 2
عنوان استاندارد

در دست اقدام

5

صنایع شیر پگاه

پیش بیين تدوین 11
عنوان استاندارد

تدوین 31عنوان استاندارد آموزشی

6

سازمان بورس

هتیه فهرست  7عنوان
استاندارد
احصاء عناوین جهت
بازنگری

شناسایی مشاغل موجود حوزه بازار
سرمایه
نیازهای آموزشی مشاغل مرتبط
آینده پژوهی مشاغل جدید

7
8

سازمان نظام صنفی
رایانه
آموزش و پرورش
استثنایی

در دست اقدام

 .5هتيه و تنظيم کتاب راهنمای تدوین منابع آموزشي
موضوع کتاب و نگارش در رشد حیات اجتماعی
تأثیر بسزایی داشتته و روح یتک جامعته در
مو ضوع ک تاب و کتا بت در ر شد ح یات اجت ماعی
نیز تاثیر گذار است .و به مهین دلیل میراث
فرهنگی و متدن اسالمیمهیشه مملتو از کتتابهتای
بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بوده و
مهه مهت اولیای دین اسالم بر این بوده است که
ب ندگان خدا به سوی رو شنایی ک تاب رهن مون
شوند .چنانکه کالم اهلی با توجه به قلم آغاز
شتتده( :علتتم بتتالقلم) و در جتتایی دیگتتر
میفرماید( :ن و القلم و ما یسطرون( .کتتاب
از دیر باز ،حافظ و اح یا کن نده تف کر و
اندیشههای واال و منبع عظیمی بوده استت کته
طال بان ع لم ،اندی شه و حقی قت را سیراب
منوده ،ارزیابی شرایط و امکانات موجود فرهنگی مبین این نکتته استت
که امروزه کتاب میتواند به عنوان یک وسیله مطمتنن و کتار آمتد در
هبینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
جتربه جهانی نشان میدهد که رشد و توسعه متدن ها ،ریشه در رشد فکری
و فرهن گی هر جام عه دارد و بدون ر شد فره نگ ک تاخبوانی در جوا مع،
منی توان به ر شد هیچ متدنی دل خوش کرد .با ید تأک ید کرد که عل یرغم
رشد رسانه های گوناگون مجعی تاکنون هیچ رسآن های نتوانسته است نقشی
را که کتاب در رشد متدنها داشته است ،ایفا مناید.
خو شبختانه بر خورداری فره نگ ارزمش ند ما از ری شه های قوی و متقن،
نگرش ها و پویش های فرهنگی ما را قدرت و استحکام فزایندهای میخبشد؛
ز یرا ما با فرهن گی ر شد کردها یم که متامیج لوه های افت خارآفرینَش،
منودهای راستین فرهنگی انتد .سستتین جلتوۀ باشتکوه چنتین ارزشتی را
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می توان در اب تدای برنا مه های پ یامرب ع ظیمال شأن ا سالم یا فت ،که
ِ «خوا ندن» از سوی خداو ند آ غاز میک ند و پی
ر سالتش را با فر مان
می گیرد .در مهین فرهنگ مقدس است که خداوند یگانه ،به قلم و حرمت
آن سوگند یاد میکند و معجزۀ جاودانۀ آخرین سفیر اهلتی را یتک کتتاب
آمسانی تشکیل میدهد.
از طريف ،متامي ناشران معترب دنیا براي انتشارات خود دستورالعملي
هتیه ميكنند تا هر فرد با هر سلیقه و زمینهاي بتواند ماحصل حتقیقات
و نظرات خود را در اختیار عموم قرار دهد و ناشر بتواند با توجه
به سیاستگذاريهاي انتشاراتي خود در حداقل زمان و با كاهش
هزینههاي جنيب تولید ،اثر را با باالترین كیفیت به صورت چاپي،
الكرتونیكي ،یا چند رسانهاي در اختیار خماطب قرار دهد .صنعت نشر
بدون توجه به دستورالعمل و شیوه نامههاي اجرایي ،هبره مندي از
جتهیزات و حتوالت روز دنیا و بدون شناسایي دیدگاههاي خماطب و اهل فن
پایدار سواهد ماند .با توجه به موارد مطرح شده و نیز رشد و گسرتش
چشم گري سازمان آموزش فين و حرفهاي کشور در سالهاي اخري ،لزوم هتیه
شیوه نامه تدوین كتاب ،خاص سازمان آموزش فين و حرفهاي کشور ،ضرورت
یافت تا با كاهش هزینههاي تولید ،سرعت خبشیدن به كار تولید و
افزایش كیفي كار شاهد حتول كمي و كیفي آموزشهای فنی و حرفهای
باشیم.
هتيه و تنظيم قالب کتاب برای تدوین منابع آموزشي
منابع آموزشي یكي از مهم ترین اركان هر نظام آموزشي است .در این
میان سازمان آموزش فين و حرفهاي کشور با ویژگيهاي خاص آموزش آن با
ماهیت مهه جا ،مهه وقت و مهه زمان رساليت مضاعف بر عهده دارد .كتاب
حمور بودن این سازمان سبب شده است تامني منابع درسي خودآموز و
منطبق با سیاستهاي خاص آموزشي این سازمان ،یكي از مهم ترین
هدفهاي آن باشد .مهچنني ،ورود فناوريهاي جدید عرصه آموزش را نیز
دست خوش تغیري كرده است .هتیه متون الكرتونیكي و کتابهاي الكرتونیكي
و سایر جتهیزات و رسانههاي الكرتونیكي مؤید آن است كه اعمال
سلیقههاي فردي و عقب ماندن از فناوريهاي روز در دنیاي امروز جایي
ندارد.
با توجه به تاثیر کتب آموزشی در کیفیت آموزش و از طرفی هزینه بر
بودن تولید منایع آموزشی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار آموزش
نیاز به تدوین و هتیه کتب آموزشی با کیفیت و حمتوای باال وجود دارد،
از طرفی نیاز به مهسان بودن کتاهبای آموزشی و تطبیق با اهداف
آموزشهای فنی و حرفهای سازمان باید چهارچوبی مشخص برای تدوین کتب
در اختیار مولفین حمرتم قرار دهد تا آهنا بتوانند بر اساس آن مطالب
خود را سازماندهی منایند.
لذا برای دستیابی به هدف فوق و یکپارچه سازی منابع و کتب آموزشی
دفرت اقدام به هتیه و طراحی قالب کتاب برای تدوین منابع آموزشی
منود .از این رو کلیه متقاضیان تالیف کتب آموزشی میبایست با پیروی
از قالب طراحی شده اقدام به تدوین و تنظیم کتب آموزشی منایند.
 .1مشارکت در برگزاری منایشگاه بين اللملی فرش
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بیست و دومین منایشگاه بیناملللی فرش دستباف از تاریخ 92/7/1
تا تاریخ  92/7/7از ساعت  11صبح لغایت  18بعدازظهر برگزار شد .در
سستین روز منایشگاه با حضور وزیر صنعت ،معدن و جتارت ،رئیس مرکز
ملی فرش ایران منایندگانی از خانه ملت و خبش خصوصی در حمل دائمی
منایشگاه آغاز به کار کرد .بعد از مراسم افتتاحیه ،بازدید از
سالنها و غرفههای منتخب منایشگاه یکی از برنامههای وزیر در اولین
روز منایشگاه فرش دستباف بود .سپس جلسهای با موضوع بررسی مشکالت
تولید و جتارت فرش دستباف با حضور فعالین این حوزه و وزیر حمرتم
برگزار شد .سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان مدعو از طرف
مرکز ملی فرش ایران در منایشگاه شرکت منوده و به ارائه خدمات خمتلف
به مدعوین و بازدیدکنندگان پرداخت.
مهمرتین فعالیتهای ارائه شده سازمان
در این منایشگاه عبارت بود از:
 -1معرفی استانداردهای آموزشی این
سازمان درقالب بروشور
 -2ارائه پیش نویس استانداردهای
آموزش شغل فرش دستباف و حرف وابسته به
آن با مهکاری مرکز ملی فرش ایران
 -3معرفی و توضیح رشتههای مشاغل
خانگی

 -4ارائه فرآوردهها و تولیدات آموزشی هنرجویان و کارگاه حمصول
حمور فنی و حرفهای شهرری
 -5آموزش کوتاه مدت در فرصت فراهم شده در غرفه توسط سرکار خامن
حسینی مربی فرش فنی و حرفهای شهرری
در ضمن در تاریخ  92/7/2جناب آقای مهندس موسوی مدیر کل دفرت طرح
و برنامههای درسی و جناب آقای مهندس هبادری معاون دفرت از غرفه
سازمان در منایشگاه مزبور بازدید به عمل آوردند.ایشان در این
بازدید با مناینده مرکز ملی فرش ایران ،رئیس احتادیه صنفی
تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف هتران ،رئیس سابق احتادیه
قالیشویان ،مناینده شرکت سهامی فرش ایران در راستای گسرتش مهکاری و
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تدوین استانداردهای آموزشی مرتبط با مشاغل فرش دستباف به حبث و
گفتگو پرداختند.

فرآیندهای
تدوین
در
استاندارد
تدوین
سند
تدوین
سند
–
آموزش
فرآیند
–
فرآیند
–
حتصيلی

و

 .3هتيه
بارگذاری
سایت و پورتال –
استاندارد آموزش
استاندارد حرفه
تکميلی بين سطوح
نيازسنجی شغل
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 .20برگزاري نشست مشرتک با احتادیهها ،صنوف
و اجنمنهاي مرتبط با آموزشهاي فين و حرفهای
دفرت طرح و برنامههای درسی سازمان در
استانداردهای
بازنگری
و
تدوین
راستای
آموزشی بر مبنای نیاز مشرتیان بازار کار از
مجله احتادیهها ،صنوف و اجنمنها اقدام به
برگزاری جلسات متعدد با احتادیهها و صنوف
مرتبط با آموزشهای مهارتی و با هدف تعامل و
ارتباط بیشرت سازمان با بازار کار به شرح
ذیل منوده است :
تولید
احتادیه
کنندگان و بافندگان
فرش دستباف هتران -
احتادیه تولید کنندگان و تعمیرکاران صنایع
برودتی ،هتویه مطبوع و لباسشویی  -احتادیه
لوازم
تعمیرکاران
و
کنندگان
تولید
الکرتونیک و الکرتوتکنیک  -احتادیه تولید
کنندگان و تعمیرکاران وسایل الکرتومکانیکی
احتادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگانمبلمان ایران  -احتادیه رستوران داران
هتران  -احتادیه صادرکنندگان پوشاک و نساجی
 احتادیه صنف پوشاک  -احتادیه صنف خیاطانهتران  -احتادیه طال و جواهر سازی  -احتادیه
قنادان هتران  -احتادیه مکانیسینهای اتومبیل  -احتادیه نانهای حجیم
و نیمه حجیم  -اجنمن صنایع چرم ایران  -اجنمن صنفی راهنمایان
گردشگری هتران  -اجنمن طراحان لباس و پارچه  -حوزه آموزش شرکت
ایساکو  -حوزه آموزش شرکت سایپا  -سازمان نظام صنفی رایانه کشور
 شرکت سهامی فرش ایران  -مرکز آموزش بازرگانی  -مرکز آموزش وپژوهش حتقیقات صنعتی ایران  -مرکز ملی فرش ایران
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در پایان این جلسات مقرر گردید احتادیهها و صنوف فوق الذکر ،این
دفرت را در طراحی و تدوین سند برنامهریزی آموزشی شامل سند حرفه،
سند شغل و سند شایستگی مهکاری منایند.

.22
آموزشي

تدوین

بروشورهاي

به منظور شناساندن وظایف و
فعالیتها و رویههای آموزشهای
فنی و حرفهای هتیه بوشور در دست
کار معاونت منابع آموزشی این
دفرت قرار دارد .لذا در این
تدوین
ذیل
بروشورهای
راستا
گردیده اند.
 -1تدوین بروشورهاي آموزشي:
معريف كارگروه هتیه و تدوین منابع آموزشي  -تدوین استاندارد آموزش
 معريف اخالق حرفهایمهچنین مبنظور شفاف سازی رویههای هتیه
منابع آموزشی موارد ذیل هتیه گردیدند.
 -1طراحي فلوچارت فرآیند هتیه بروشورهاي
آموزشي
 -2طراحي فلوچارت فرآیند هتیه كتب آموزشي
 -3هتیه دستورالعمل تدوین و ساماندهي
منابع آموزشي در سازمان آموزش فين و حرفهای
كشور
گروههاي
اجرایي
دستورالعمل
هتیه
-4
آموزشي
-5طراحي راهنماي جامع تالیف كتابهاي فين
و حرفهای (مهارت حمور)
 .21طراحي و ساماندهی منابع آموزشی (هتيه دستورالعمل تدوین منابع
آموزشي-هتيه فلوچارت منابع آموزشي-هتيه فرآیند تدوین منابع
آموزشي-هتيه پيش نویس كتاب راهنماي تدوین منابع آموزشي -هتيه
فرمهاي مربوط به متقاضيان تاليف ،متقاضيان مميزي ،مجع بندي
ارزیابي و ارزیابي حمتواي منابع
آموزشي)
ن ظر به امه یت و ن قش م نابع
آموز شی در فرآی ند یادگیری مؤثر و
پا یدار کا رآ موزان و مرب یان و با
عنا یت به ضرورت ای جاد سامانهی
مدیریتی کارآ مد در سازمان آ موزش
فنتتی و حرفتتهای کشتتور و استتتفاده
هبینته از فرصتتهتا و امکانتات خبتش
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دولتتتی و غیتتر دولتتتی در تولیتتد و
عر ضه م نابع مذکور مبت نی بر ا هداف
ا ستاندارد های آموز شی ،د ستور الع مل
تدوین و ساماندهی م نابع آموز شی،
تتتتدوین گردیتتتد .پتتتس از تتتتدوین
د ستورالعمل ،فلو چارت و فرآی ند کار
طرا حی شد که با تو جه به مرا حل
کاری در ن ظر گرف ته شده در دو سند
اخ یر ،فرم متقا ضیان تالیف ،فرم
متقاضتتیان ممیتتزی ،فتترم مجتتع بنتتدی
ارز یابی حم توایی و قا لب ک تاب طرا حی و تدوین گرد ید .مهچ نین ج هت
یکپار چه سازی و راهن مایی جامع و کا مل کل یه متقا ضیان برای تالیف
ک تب آموز شی یک سان و یکپار چه ا ین د فرت ا قدام به هت یه و تدوین ک تاب
راهن مای تدوین ک تب آموز شی م هارت حمور سازمان آ موزش ف نی و حر فهای
کشور منود .به منظور بررسی اعتبار و روایی فرم ها و قالب و راهنمای
تدوین کتب آموزشی ،یک منونه کتاب آموزشی در رشته برق هتیه شده است.
پس از آن طی فرا خوانی از کل یه متقا ضیان درخوا ست شد فرم اطال عات
متقا ضی تالیف ک تاب را تکم یل منای ند .پس از آن با نک اطال عاتی جامع
از کلیه متقاضیان کتاب هتیه و تکمیل گردید.
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فلوچارت تدوین کتب آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
شروع

نیاز سنجی بر اساس تجزیه و تحلیل عملکرد و تعیین
اولویتهای مورد نیاز

فراخوان تدوین کتب آموزشی

دریافت فرمهای اطالعات متقاضیان
تدوین از ادارات کل
خير
پایان

مورد تائید است
بله
انتخاب و معرفی افراد برتر جهت تالیف کتب
آموزشی به انتشارت

در صورت وجود

دریافت فصول کتاب از تدوینگر و

اشکال عودت به

بررسی

تدوین کننده جهت
خیر

بررسی کتاب
تدوین شده توسط
بله
ارزیابان
تائید کتاب و ارسال به انتشارت جهت
نشر

پایان
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اصالح

فرآیند هتیه و تدوین کتب آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
تهیه راهنما و قالب تدوین کتب آموزشی

اجرای

تهیه فرمهای مورد

ارسال قالب به

آزمایشی

نیاز از قبیل :فرم

ادارات کل وسایر

ممیز ،فرم قراردا ،

افراد مربوطه و

فرم تدوین

دریافت نظرات و

کنندگان و...

پیشنهادات

بررسی
نمونه
آماده شده

نیاز سنجی

تشکیل

تهیه و تصویب

بر اساس

کارگروه

دستورالعمل

تحلیل

تدوین

راهنما و قالب

عملکرد و

کتب

تدوین کتب

آموزشی

آموزشی

تعیین
اعالم تدوین کتب

اولویتهای

آموزشی و دعوت به

مورد نیاز

همکاری در سایت
سازمان ،کانون انجمن
های صنفی و ....

تصحیح
قالب بر

ارسال فرمهای الزم

اساس

و مربوطه به استانها

خروجی

جهت انجام امور

نمونه

مربوط به متقاضیان

آزمایشی

تدوین کتب

بررسی و اعمال

تصویب
دستورالعمل

نظرات ،

راهنما و قالب

پیشنهادات در

تدوین کتب

قالب کتاب

آموزشی در
شورای معاونین

آموزشی
جمع آوری اطالعات
و فرمها ی
متقاضیان تدوین از
استانها
بررسی اطالعات و
فرمها ی متقاضیان
تدوین از استانها
واعالم نظر توسط
کمیته

برنامه ریزي درسي (هتيه فرمت تدوین
 .29طراحي
فرآیندهايدعوت از متقاضیان
تدوین کتب و انجام
هتيه فرمت تدوین استاندارد آموزش  -هتيه
استاندارد ابر حرفه -
مقدمات جهت
تدوین کتبابر حرفه  -هتيه فلوچارت تدوین استاندارد
فلوچارت تدوین استاندارد
آموزش  -هتيه فلوچارت تدوین خبشی از استانداردهای موجود سازمان -
هتيه فلوچارت چگونگی تدوین دورههای آموزش تکميلی بين سطوح حتصيلی -
هتيه فلوچارت بارگذاری استاندارد بر روی سایت و پورتال جامع
سازمان)
با توجه به لزوم طراحی فرآیندهای برنامهریزی درسی و به منظور
یکسان سازی روند تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بازار کار،
اقدامات ذیل در جهت استاندارد سازی رویههای برنامهریزی درسی دفرت
صورت گرفت:
هتیه
هتیه
هتیه
هتیه
هتیه
هتیه

فرمت تدوین استاندارد ابر حرفه
فرمت تدوین استاندارد آموزش
فلوچارت تدوین استاندارد ابر حرفه
فلوچارت تدوین استاندارد آموزش
فلوچارت تدوین خبشی از استانداردهای موجود سازمان
فلوچارت چگونگی تدوین دورههای آموزش تکمیلی بین سطوح

.1
.2
.3
.4
.5
.6
حتصیلی
 .7هتیه فلوچارت بارگذاری استاندارد بر روی سایت و پورتال جامع
سازمان

 .24هتيه بانك اطالعات مشاغل در كميتههاي ختصصي دفرت
28

برای تشکیل بانک مشاغل ،عملیات شناسایی و بررسی منابع موجود برای
استخراج مشاغل موجود در گروههای برنامهریزی درسی صورت پذیرفت و
با مرکز آمار ایران برای اخذ آخرین اطالعات ارتباط برقرار گردید.
مهچنین با ارائه منابع گردآوری شده به کارشناسان دفرت جهت استخراج
ختصصی مشاغل موجود در هر گروه .مجع آوری مشاغل در  31گروه و در
 7411عنوان شغل از منابع خمتلف به شرح جدول ذیل اجنام شد:
خوشه خدمات

461

500

426

400
300

226

200

113
33

47
8

37

45

100
0

بانک مشاغل خوشه خدمات بر حسب گروههای برنامه ریزی درسی

عنوان کمیته ختصصی

تعداد مشاغل جدید
شناسایی شده

هتلداری
گردشگری
امور اداری
مالی بازرگانی
مراقبت و زیبایی
خدمات آموزشی
فناوری اطالعات
هبداشت ایمنی
طراحی و دوخت

45
37
226
426
8
47
461
33
113

خوشه صنعت
عنوان کمیته ختصصی

تعداد مشاغل جدید
شناسایی شده

نساجی

315
29

76
415
95
61
211
46
171
74
54
27
61
118
576

مکانیک
صنایع چوب و کاغذ
ماشین آالت
الکرتونیک
اتومکانیک
کنرتل و ابزار دقیق
برق
خمابرات
مدیریت صنایع
جوشکاری
متالورژی
سرامیک
تاسیسات
576

600
500

415

400

305
108

201

170
60

27

54

74

300

46

61

95

200

76

100
0

بانک مشاغل خوشه صنعت بر حسب گروههای برنامه ریزی درسی
567
600
400
63

200
0

بانک مشاغل خوشه فرهنگ و هنر بر حسب گروههای برنامه ریزی درسی

خوشه فرهنگ و هنر
عنوان کمیته ختصصی

تعداد مشاغل جدید
شناسایی شده

صنایع دستی (بافت)
صنایع دستی و هنر

63
567

خوشه کشاورزی
تعداد مشاغل جدید
شناسایی شده

عنوان کمیته ختصصی
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1116
382
322
322
972
13

دامی و آبزیان
زراعت و باغبانی
منابع طبیعی
منابع طبیعی و حمیط زیست
صنایع غذایی
بیوتکنولوژی

1500
1106

972

1000
322

322

382

500

13
0

بانک مشاغل خوشه کشاورزی بر حسب گروههای برنامه ریزی درسی

بانک مشاغل شناسایی شده بر حسب خوشههای خدمات ،صنعت ،کشاورزی و فرهنگ و هنر

 .26ترمجه سند ایسكو1001
با توجه به ماهیت فعالیت دفرت طرح و برنامههای درسی ،به منظور
ارتقاء کیفی خدمات و تدوین استانداردهای آموزشی شغل و شایستگی با
توجه به تکنولوژی و فناوری روز بازار کار و جهان ،نیاز به بروز
رسانی اطالعات در زمینه بانکهای اطالعاتی مشاغل و طبقه بندیهای
خمتلف مشاغل توسط کلیه ارگانها و هنادهای داخلی و بیناملللی میباشد،
لذا برای دستیابی به هدف فوق یکی از قدمهایی که در این زمینه
برداشته شد ترمجه سند ایسکو  ) ISCO 2118( 2118بود.
گزارشهای اداری تائید میکند که طبقه بندی استاندارد بیناملللی
مشاغل و حرفهها  ) ISCO-18 ( 2118سیستمی است که اطالعات شغلی و
حرفهای را توسط ابزارهای آمارگیری و سنجش ،گردآوری و طبقه بندی
منوده به وجود میآورد .این سند یک بازنگری در سند طبقه بندی
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استاندارد بیناملللی حرفهها سال  ) ISCO-88 ( 1988میباشد که
جایگزین آن میشود ISCO -2118 .یک ساختار طبقه بندی  4سطحی و سلسله
مراتبی است که متام مشاغل دنیا را در  436گروه طبقه بندی میمناید.
این گروهها تشکیل شدهاند از  11گروه اصلی 43 ،گروه فرعی و 131
گروه کوچک که گروههای کوچک نیز از سطوح کوچکرتی و با جزئیات کامل
گردآوری و طبقه بندی شدهاند و این گردآوری بر اساس شباهتهای
وظایف در حاالت سطوح مهارتی و خصوصیات مهارتی مورد نیاز یک شغل و
یا حرفه میباشد .مهچنین چارچوب مورد استفاده برای طراحی و
ساخت ISCO- 2118بر اساس دو مفهوم اصلی ،شغل و مهارت تکیه دارد.
این سند در حال حاضر برای کد دهی و طبقه بندی استانداردهای
آموزش شغل و حرفهها در دفرت طرح و برنامههای درسی مورد هبره برداری
قرار میگیرد.
 .25اصالح لينك دفرت طرح و برنامههاي درسي در سایت سازمان
لینک صفحه دفرت طرح و برنامههای درسی در سایت سازمان اصالح و به
صورت روزانه بررسی و بروز رسانی شده و کلیه استانداردهای جدید به
صورت مداوم بر روی سایت بارگذاری میشودو کلیه اخبار  ،تازهها ،
دستورالعملها و فرمهای مربوط به دفرت به صورت مرتب و روزانه بررسی
و بروز رسانی میشوند.
 .25برگزاري كارگاه آموزش استاندارد نویسي براي مدیران موسسات
كارآموزي آزاد استان هتران براي تعداد  56نفر
بنا به پیشنهاد آقای مهندس موسوی مدیر کل حمرتم دفرت طرح و
برنامههای درسی در روز چهارشنبه مورخ  92/8/8دوره آموزشی آشنایی
با روش استاندارد نویسی برای حدود  65نفر از مدیران آموزشگاههای
آزاد طراحی و دوخت و آرایش و پیرایش در اداره کل آموزش فنی و
حرفهای استان هتران برگزار گردید .در ابتدا آقای مهندس خانپور
مدیر کل حمرتم منطقه در خصوص ضرورت تدوین استانداردهای آموزشی بر
اساس نیاز بازار کار سخنانی ایراد کردند و سپس مهندس موسوی مدیر
کل دفرت طرح و برنامههای درسی درباره ضرورت مشارکت مدیران و
موسسان آموزشگاههای آزاد در تدوین استاندارد سخنانی را بیان کرده
و آمادگی خود را مبنی بر دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده
مدیران و موسسان آموزشگاهها در زمینه تدوین استاندارد اعالم
منودند .در انتها آقای مهندس رامک فرح آبادی ضمن توضیح در خصوص
چگونگی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی ،با تشکیل گروههای 7
نفره ،کارگاه آموزشی تدوین استانداردهای آموزشی را به صورت عملی
و مشارکتی اجرا منودند و در این راستا آموزشهای اولیه و سازندهای
برای تکمیل کاربرگهای استاندارد به شرکت کنندگان ارائه گردید.
مهچنین مقرر شد کارگاههای تکمیلی در آینده با مشارکت کانون
آموزشگاههای آزاد ایران برگزار گردد.
 .21برگزاري نشست تدوین و بازنگري استانداردهاي آموزشي در مركز
تربيت مربي كرج
الف  -تشكيل بانك اطالعاتي مربيان منتخب استانها در دفرت
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این دفرت براي هبره مندي از دانش و ختصص مربیان كلیه استانها در
امر بازنگري وتدوین استانداردهاي آموزشي اقدام به شناسایي و
تشكیل بانك اطالعاتي از مربیان منتخب استانها منود .طي مكاتبات
اجنام گرفته با ادارات كل آموزش فين و حرفهای كشور رزومه  561نفر
از مربیان منتخب استانها در  44كمیته ختصصي اخذ و پس از ثبت
اطالعات ایشان ،این رزومهها جهت بررسي در اختیارمسنولني كمیتههاي
ختصصي قرارگرفت تا در امر تدوین و بازنگري استانداردهاي آموزش،
نظرات ختصصي ایشان مورد هبره برداري قرارگريد.
ب  -برگزاري نشست تدوین و بازنگري استانداردهاي آموزشي در مركز
تربيت مربي كرج
این دفرت در راستاي تدوین و بازنگري
استانداردهاي آموزشي به عنوان یكي
از اصلي ترین وظایف خود ،در تاریخ 1
و  2هبمن ماه سال جاري نسبت به
و
تدوین
آموزش،
نشست
برگزاري
در
آموزشي
استانداردهاي
بازنگري
مركز تربیت مربي كرج با حضور 97
مربي منتخب استانها اقدام منود.
استانداردهاي مورد بازنگري پس از
بررسي و نیاز سنجي توسط كمیتههاي
ختصصي هر حوزه استخراج و مربیان مدعو نیز توسط مسنولني هر حوزه
ختصصي با استفاده از بانك اطالعاتي
رزومهها،
كلیه
بررسي
و
مربیان
انتخاب و دعوت شدند .دراین نشست كه
متخصص
مربیان
مشاركت
هدف
با
استانهاي دور و نزدیك كشور در امر
تدوین و بازنگري استانداردها برگزار
گردید ،پس از جلسه آموزش وتشریح
اهداف نشست براي مدعوین 131 ،عنوان
استاندارد در 18حوزه ختصصي مورد
تدوین و بازنگري قرار گرفت .در
حاشیه نشست با مهكاري وپیشنهاد شركت كنندگان  132عنوان شغل جدید
در 18حوزه پیش بیين شد كه در آینده نزدیك براي هتیه و تدوین
استاندارد این مشاغل اقدامات الزم صورت خواهد گرفت .در پایان این
نشست ضمن دریافت پیشنهادات كلیه حضار در خصوص تدوین و بازنگري
استانداردها بصورت مكتوب ،پیشنهادات زیر از طرف مدیر كل دفرت طرح
و برنامههاي درسي ارائه شد:
 -1استانداردهاي جدید با حموریت شغل،شایستگي و حمصول حمور تدوین
گردد.
 -2لزوم توجه به لینك دفرت متبوع در سایت سازمان و احصاء و اعالم
استانداردهاي نیاز به بازنگري به این دفرت
 -3بررسي و احصاء مشاغل جدید درحوزه كاري مربوطه در خبشهاي صنعت،
احتادیهها ،صنوف و غريه
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 -4تشكیل استانهاي قطب و تشكیل
بازنگري
و
تدوین
هتیه،
جلسات
استانداردها در استانهاي قطب
 -5آموزش حنوه تدوین و بازنگري
استاندارد به مربیان،آشنایي با
تكنیكهاي برنامه ریزي درسي ،آشنایي
با سیستمهاي طبقه بندي مشاغل
 -6لزوم توجه به تدوین منابع
آموزشي پروژه حمور
آمار عملكرد كميتههاي ختصصي در نشست 2و 1هبمن 2931

ردیف

عنوان كميته
ختصصي

تعداد شركت
كنندگان در
نشست

تعداد
استانداردهاي
تدوین یا
بازنگري شده
5

9

2

11

8

3

11

15

5

11

-

11

1
37

1

الكرتونیك

2

امور دامي
آبزیان
امورباغي-
زراعي
امورمايل
وبازرگاني
برق

5

6

بیوتكنولوژي

2

5

7

تاسیسات

6

7

-

8

دوختهاي سنيت

5

5

14

9
11

صنایع
دسيت(بافت)
صنایع چوب

3

2

1

21

9

6

11

صنایع چرم

4

3

5

12

صنایع نساجي

2

8

-

13

صنایع غذایي

5

13

8

14

فناوري
اطالعات
ماشني
كشاورزي
مكانیك

7

11

9

2

5

1

7

7

1

17

مكانیك خودرو

9

8

9

18

هنرهاي منایشي

4

2

8

97

131

132

3
4
5

15
16

مجع

6

شناسایي شغل
جهت تدوین
استاندارد

-

آالت
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8

7
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5

5
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3
2

2

2
0

آمار عملكرد كميتههاي ختصصي در نشست 2و 1هبمن  2931تعداد استانداردهاي
تدوین یا بازنگري شده
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1
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20
15
8

6
1

0

1

0

9

10
5
0

آمار عملكرد كميتههاي ختصصي در نشست 2و 1هبمن  2931تعداد مشاغل شناسایي شده جهت
تدوین استاندارد

 .23هتيه ،تدوین و چاپ كتاب
در راستای شرح وظیفه این دفرت ،تدوین کتب مرجع به منظور
تبیین موضوعات آموزش فنی و حرفهای و استفاده کارشناسان و تصمیم
گیران سازمان در دستور کار قرار گرفته و کتب ذیل تالیف گردیدند:
 .2كتاب دوركاري
 .1كتاب نظام آموزش بر اساس شایستگي )(CBT
 .9كتاب اخالق حرفهای ناظر بر آموزشهاي فين و حرفهای
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 .4کتاب تدوین استاندارد مهارت حمور
 .6کتاب آموزش فنی و حرفهای کشور اسرتالیا
 .5تدوین کتاب هزار واژه ختصصی آموزشهای حرفهای
فره نگ ها ی ل غات و واژ گان ختص صی یع نی سهیم کردن دی گران در
دا نش ها ی خ لق شده در یک حوزه خاص ا ست که از ویژ گی های ج هان ع لم و
نظام ها ی علمی است .امروزه داشنت زبان مشرتک از مفاهیم از ضروریات و
اولو یت ها ی هر حوزه ختص صی ا ست .ز بان ختص صی عالوه بر ا ین که ا بزار
اولیه تفاهم افراد و تکامل فعالیت است در حقیقت یک پیش نیاز کار
حرفهای در هر رشته علمی است.
سازمان آ موزش ف نی و حر فهای ک شور به ع نوان م تولی آ موزش های
مهارت بنیان ،با خوشه های خمتلفی از واژگان فنی و حرفهای روبروست.
لذا با عنا یت به ت نوع ت عاریف ،ت عابیر و تفا سیر از واژ گان فوق
الذکر ،بر آن شدیم تا با کاهش و غربالگری مداوم واژه ها و مصطلحات
مو جود از بین هزاران واژه در م نابع ،ا سناد ،ن ظام نا مه ها ،شیوه
نا مه ها ،د ستورالعمل ها ،ره نا مه ها ،و...ک تاب م قدماتی هزار واژه
ختص صی آ موزش های حر فهای در سال  1392را با هدف پا سخگویی به ن یاز
مه کاران و خماط بان ا ین آ موزش ها در سطح م لی و منط قهای و بیناملل لی
تدوین مناییم.این ک تاب بر ا ساس حروف الف بای فار سی در  26خبش و322
صفحه هتیه و توسط سازمان به چاپ رسیده است.

راهنمای

کتاب

تدوین
حرفه
در متام نظامهاي مهارت حمور دنیا آغازگاه آموزش ،طراحي برنامههاي
درسي مهارتي است كه ره آورد آن رشد و تعايل انسانهاي مسلح به
مهارتهاي مورد نیاز براي یك جامعه بالنده است .لذا دفرت طرح و
برنامههای درسی در نظر دارد در راستای مهگام شدن با متهیدات سازمان
در افزایش اثرخبشی و کارآیی و ارتقای هبره وری آموزشهای مهارتی و
اجرای مدل آموزش بازار حمور و با توجه به رسالت خود در طراحی و
تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار ،ضمن تاکید
و توجه بیشرت به استانداردهای آموزشی کوتاه مدت تر و متناسب با
نیازهای جامعه،کلیه مشاغل موجود در جامعه را شناسایی منوده و پس
از تعیین مسیر ارتقای آهنا و شناسایی نیازهای آموزشی بازار کار،
نسبت به تدوین سند حرفه و استانداردهای آموزشی منعطف و پوشش
دهنده مهارتهای الزم برای احراز مشاغل ،مهارتهای خاص مورد نیاز
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تدوین

سند

صنعت ،مهارتهای عمومی بازار کار و تغییرات تکنولوژی ،اقدام مناید.
به منظور دستیابی به اهداف فوق ،نیازمند استفاده از مهکاری خربگان
حرفهای ،اصناف و احتادیهها ،صنایع و .. .میباشیم که این امر بدون
آموزش امکان پذیر سواهد بود .لذا تدوین دستورالعمل حنوه تدوین سند
حرفه در دستور کار این دفرت قرار گرفته است.

تدوین ویرایش اول جمموعه حتليل شغل
از آجنائیکه یکی از گامهای اساسی در تدوین استاندارد آموزشی،
حتلیل شغل میباشد ،جمموعهای با عنوان حتلیل شغل با هدف آشنایی بیشرت
تدوین کنندگان استاندارد با این فرآیند در دست تدوین میباشد .در
این جمموعه به مفاهیم و تعاریف مرتبط با شغل ،مراحل حتلیل شغل و
روشهای آن پرداخته شده است.
عنوان فعالیت :تدوین ویرایش اول جمموعه نیاز سنجی
از آجنائیکه یکی از گامهای اساسی در تدوین استاندارد آموزشی،
نیازسنجی میباشد ،جمموعهای با عنوان نیازسنجی با هدف آشنایی بیشرت
تدوین کنندگان استاندارد با این فرآیند در دست تدوین میباشد .در
این جمموعه به مفاهیم و تعاریف مرتبط با نیازسنجی ،مراحل و
تکنیکهای خمتلف اجنام آن پرداخته شده است.
اجنام مطالعه و حتقیق پیرامون تکنیک AHP
از آجنائیکه یکی از وظایف دفرت طرح و برنامههای درسی ،تدوین منابع
آموزشی میباشد و یکی از چالشهای این امر با توجه به حمدودیتهای
بودجه و زمان ،اولویت بندی عناوین استانداردهای آموزشی جهت تدوین
منابع آموزشی میباشد ،در این خصوص مطالعات الزم اجنام گرفته و با
انتخاب تکنیک  ،AHPنسبت به تعیین شاخصهای الزم در این خصوص اقدام
شده است.
 .10هتيه و تدوین مسري حرفهای ) (Pathwayمرتبط با نظام آموزش مهارت
و فناوري و تدوین بانک اطالعات مشاغل
هتیه مسري حرفهای) (Pathwayدر  11حرفه اجنام شده و در سایت سازمان
بارگذاری گردید:.
برق صنعتی – الکرتونیک صنعتی – جوشکاری – مکانیک خودرو – مکانیک
(ساخت و تولید) -فناوري اطالعات  -خمابرات  -تاسیسات  -خدمات
آموزشي  -گردشگري  -صنایع چوب و کاغذ
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مهچنین مسیر حرفهای  13رشته دیگر
بارگذاری بر روی سایت سازمان میباشد.



نیز

تدوین

شده

و

در

حال

هتيه بانک اطالعات مشاغل

با تو جه به این که روی کرد سازمان در تدوین ا ستانداردهای آموز شی
بر ا ساس ن یاز های آموز شی در خبش های خمت لف صنعت ،خدمات ،ک شاورزی و
فرهنگ و هنر میباشد ،لذا شناسایی مشاغل و حرف موجود در جامعه از
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کل یدی ترین ا بزار و ف نون مورد ا ستفاده در تدوین ا ستانداردها و
برنا مه های آموز ش ی ا ست .از ا ین رو ای جاد با نک اطال عاتی م شاغل و
تکمیتتل آن بصتتورت مستتتمر ،کمتتک شتتایانی بتته برنامتتهریتتزی تتتدوین
ا ستانداردهای آموز شی بر مب نای م شاغل و حرف جام عه در کمی ته های
ختص صی تدوین ا ستاندارد های آموز شی خوا هد منود .در او لین گام در 29
کمی ته ختص صی ت عداد 7624شغل شنا سایی شده و بر روی لی نک د فرت طرح و
برنامههای درسی در سایت سازمان بارگذاری شده است.
 .12ارائه برنامه کاری برای حتقق بندهای مرتبط با سازمان در
منشور حقوق شهروندی
اصل بیست و هنم قانونی اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را حقی
مهگانی تلقی منوده است .عالوه بر آن ،اصل بیست و هشتم نیز ایجاد
امکان اشتغال را برای مهه افراد از وظایف دولت اعالم منده است.در
مهین راستا در پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید
"اشتغال و کار شایسته" و "آسایش ،رفاه ،محایت و تامین اجتماعی" از
اهم مصادیق حقوق شهروندی احصا شده است.در این راستا ،برنامه کاری
سازمان آموزش فنی و حرفهای در قالب گامهای اجرای معین برای حتقق
بندهای مرتبط منشور با موضوع فعالیتهای سازمان تدوین و ارائه شد.
 .11هتيه و ارائه گزارش از کليه اقدامات اجنام شده در زمينه بسط
آموزشهای فنی و حرفهای در نقاط خمتلف کشور به تفکيک استانی و
جنسيت برای سازمان بيناملللی کار ()ILO
دولت بنا بر تعهدات ناشی از عضویت در سازمان بیناملللی کار و
مهچنین الزامات مربوط به اجرای مقاوله نامههای بیناملللی مکلف است
وضعیت آموزشی در خبشهای خمتلف آموزشی سازمان فنی و حرفهای کشور را
به سازمان بیناملللی کار گزارش مناید .در این راستا گزارشی از کلیه
اقدامات اجنام شده در زمینه بسط آموزشهای فنی و حرفهای در نقاط
خمتلف کشور به تفکیک استانی و جنسیت بویژه در استانهای غربی و
جنوبی به منظور کاهش حمرومیت و توسعه منابع انسانی و دسرتسی
متقاضیان کار به اشتغال ،با در نظر گرفنت مساله رفع تبعیض از نقاط
حمروم و قومیتها ،هتیه و تدوین گردید.
 .19هتيه استانداردهای مربيگری
با توجه به نیازها جامعه مربیان سازمان به سطح بندی
درج سوابق و جتربیات آنها در یک سیستم منسجم صالحیت
تقاضای مکرر از استانها مبنی تدوین استانداردهای
برنامهریزیها و مهاهنگیهای الزم با مرکز تربیت مربی اجنام
به نتایج ذیل گردید.
 – 1تشکیل  3جلسه مشرتک با معاون و مربیان مرکز تربیت مربی کرج
در دفرت طرح و برنامههای درسی برای تبیین موضوع تدوین
استانداردهای مربیگری
 – 2برگزاری نشست مشرتک با حضور مدیر کل و کارشناسان دفرت طرح و
برنامههای درسی در حضور ریاست و معاونین مرکز تربیت مربی کرج که
مربیگری و
حرفهای ،و
مربیگری،
شد و منجر
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منجر به تعیین  4گروه و رشته اولیه برای تدوین استانداردها بصورت
پایلوت گردید.
 – 3شروع به کار کمیتههای ختصصی  4گانه ،مکانیک خودرو ،مکانیک،
الکرتونیک و صنایع چوب و تدوین استانداردهای شغل و استانداردهای
شایستگی در  4رده مربی ،مربی ماهر ،ارشد مربی و استاد مربی جمموعا
 32عنوان استاندارد
 – 4ارسال  32عنوان استاندارد به مرکز تربیت مربی کرج جهت بررسی
در گروههای ختصصی مربیان مرکز که هم اکنون در حال بررسی حمتوای
استانداردها بوده و به حمض هنایی شدن بر روی سایت سازمان جهت اجرا
بارگذاری خواهد شد.
الف-پیگیری امور مرتبط با تدوین استانداردهای شغل و شایستگی
مربی در  4سطح ودر  4کمیته ختصصی:
-1استاندارد مربی الکرتونیک،کنرتل و ابزار دقیق ،خمابرات -2
استاندارد شایستگی الکرتونیک کاربردی  -3استاندارد مربی ماهر
الکرتونیک  -4استاندارد شایستگی الکرتونیک کاربردی پیشرفته -5
استاندارد مربی ارشد الکرتونیک  -6استانداردشایستگی سیستمهای
هشدار دهنده و دزدگیرها  -7استاندارد استاد مربی الکرتونیک -8
استاندارد شایستگی تعمیر سیستمهای الکرتونیکی  -9استاندارد مربی
مکانیک خودرو  -11استاندارد شایستگی تعمیر سیستم شارژ (آلرتناتور)
 -11استاندارد مربی ماهر مکانیک خودرو  -12استاندارد شایستگی
تعمیر سیستم فنربندی و تعلیق  -13استاندارد مربی ارشد مکانیک
خودرو  -14استاندارد شایستگی تعمیر سیستم کولر خودرو -15
استاندارد استاد مربی مکانیک خودرو  -16استاندارد شایستگی
الکرتونیک پیشرفته خودرو -17استاندارد مربی درودگری و کابینت سازی
چوبی -18استاندارد شایستگی تیزکردن ابزار و تیغههای برنده در
صنایع چوب  -19استاندارد مربی ماهر درودگری و کابینت سازی چوبی
 -21استاندارد شایستگی کار با دستگاههای لبه چسبان  -21استاندارد
مربی ارشد درودگری و کابینت سازی چوبی  -22استاندارد شایستگی کار
با دستگاههای پرس وکیوم  -23استاندارد استاد مربی درودگری و
کابینت سازی چوبی  -24استاندارد شایستگی طراحی کابینت چوبی با
-25 KITCHEN DRAWاستاندارد مربی تراشکاری  -26استاندارد شایستگی
فرم تراشی  -27استاندارد مربی ماهر تراشکاری  -28استاندارد
شایستگی داخل تراشی  -29استاندارد مربی ارشد تراشکاری -31
استاندارد شایستگی سنگ زنی سطوح ختت و پلهای  -31استاندارد استاد
مربی تراشکاری  -32استاندارد شایستگی نصب و نگهداری ماشینهای
ابزار
 .14اقدام به افزایش تعداد رشتههای مرتبط با صنعت ساختمان
با توجه به نیاز استانها در برخی از رشتههای صنعت ساختمان در
خصوص بیمه افراد و کارگران ساختمانی ،عالوه بر  51شغل موجود بر
روی سایت سازمان ،تعدادی از عناوین جدید مرتبط با رشته ساختمان
توسط استانها پیشنهاد و پس از بررسی عناوین پیشنهادی استانها
تعداد  11عنوان به شرح ذیل انتخاب شدند و مقرر گردید مکاتبات و
41

اقدامات الزم جهت افزودن آهنا به مشاغل ساختمان سازمان از طریق
سازمان بیمه تامین اجتماعی اجنام گردد که به شرح ذیل میباشند:
 -1دروپنجره ساز -2 UPVCکانال ساز کولر  -3رابیتس بند  -4ختریب
کار ساختمان -5گود برداری و خاکربدار ساختمان  -6داربست بند -7
چاه کن  -8سازنده ونصاب سقف کرومیت  -9سازنده و نصاب سقف تیرچه و
بلوک  -11سیمانکار.
 .16تدوین سند حرفه خمابرات
اولین سند حرفه منطبق با اصول مندرج در راهنمای تدوین سند حرفه،
در حوزه خمابرات در دست تدوین میباشد .در این سند پس از بیان
مباحث نظری مربوط به حوزه خمابرات و واژه کاوی آن ،وضعیت آموزشی
این حرفه بیان شده ،مسیر حرفهای این حوزه ترسیم و مشاغل موجود در
این حوزه شناسایی شده و در انتها دورههای آموزشی مرتبط با این
حوزه تدوین شده است .این سند کمیته ختصصی خمابرات را در تدوین
اصولی و علمی دورههای آموزشی و مهارت آموزان را در انتخاب
دورههای آموزشی منطبق با نیاز خود یاری خواهد کرد.
 .15تدوین ویرایش اول جمموعه حتليل شغل
از آجنائی که یکی از گامهای اساسی در تدوین استاندارد آموزشی،
حتلیل شغل میباشد ،جمموعهای با عنوان حتلیل شغل با هدف آشنایی بیشرت
تدوین کنندگان استاندارد با این فرآیند در دست تدوین میباشد .در
این جمموعه به مفاهیم و تعاریف مرتبط با شغل ،مراحل حتلیل شغل و
روشهای آن پرداخته شده است.

 .15تدوین ویرایش اول جمموعه نياز سنجی
از آجنائیکه یکی از گامهای اساسی در تدوین استاندارد آموزشی،
نیازسنجی میباشد ،جمموعهای با عنوان نیازسنجی با هدف آشنایی بیشرت
تدوین کنندگان استاندارد با این فرآیند در دست تدوین میباشد .در
این جمموعه به مفاهیم و تعاریف مرتبط با نیازسنجی ،مراحل و
تکنیکهای خمتلف اجنام آن پرداخته شده است.
 .11تدوین 290عنوان استاندارد در حوزه گياهان دارویی و طب سنتی
نظر به مصوبه سند ملي گیاهان دارویی و طب سنيت که به استناد قسمت
الف بند  1-5فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور ،درجلسه  735مورخ
 92/4/25شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است و توجه به
این موضوع که سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه باال از نظر غنای
گیاهی و تنوع زیستی و دارای  11اقلیم از  13اقلیم شناخته شده جهانی
است و به عالوه  1728گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومي
ایران ميباشند ،منحصرا در سرزمني ایران رویش كرده و به عنوان یك
ظرفیت احنصاري در كشور حمسوب ميشوند بدیهی است براي هدایت حركت
احیاء و توسعه گیاهان دارویي و طب سنيت ایران شناسایی مشاغل در
این حوزه از ضروریات میباشد لذا این دفرت در پنج حوزه - 1طب سنتی
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و ایرانی -2گیاهان دارویی -3داروی گیاهی  -4فرآوردههای گیاهی و
فرآوردههای طبیعی اقدام به تدوین استانداردهای مربوطه منوده است.
در این راستا با مهکاری ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی ،شرایط
برای دعوت و آموزش 31نفر از کارشناسان متخصص مهوارگردید و این دفرت
در قالب  3کارگاه اقدام به ارائه آموزش در زمینه روش تدوین
استانداردهای شغلی منوده است مهچنین آموزشهای الزم را جهت شناسایی
مشاغل و طراحی مسیر شغلی نیز ارائه منوده است .در مرحله اول پس از
برنامهریزی و گروهبندی کارشناسان ،غربالگری نزدیک به  211عنوان
شغل پیشنهادی اجنام پذیرفت که هنایتا 131عنوان مورد تایید این دفرت
قرار گرفت .در مرحله دوم استانداردهای اولیه تدوین شده و در
ً پس
کمیتههای ختصصی برنامهریزی درسی مورد بررسی قرار گرفت و هنایتا
از اصالح توسط کارشناسان این دفرت براساس سند  ISCOکدگذاری شده است.
در این فرآیند دفرت طرح و برنامههای درسی سعی کرده با بکارگیری
متامی پتانسیلهای خود الگوی مناسب و هبینهای را ارائه مناید تا اوال
ً
ً حمتوای
عناوین شغلها و شایستگیها بر اساس نیاز بازار باشد ثانیا
آموزشی استانداردها بر اساس آخرین حتقیقات کاربردی در ایران و
سایر کشورها باشد.
 .13هتيه فهرست عناوین مشاغل حوزه معدن
با توجه به تفاهم نامه فی مابین سازمان و خانه صنعت و معدن طی
جلسات کارشناسی و متعدد مقرر گردید از میان  51عنوان شغلی
شناسایی شده و مطرح در سطح جهان  19عنوان استاندارد آموزشی تدوین
گردید که در این زمینه با معدنی در شهرستان شاهرود و دامغان
مهاهنگ شده تا با تدوین آنها در منطقه در سال آینده آغاز گردد.
عناوین استانداردهای آموزشی معدن:
 – 1متصدی چالزن دستی  – 2تعمیر کار دستگاههای چالزنی – 3
راننده لوکوموتیو  – 4متصدی آسانسور معدنی  – 5متصدی جرثقیل معدن
 – 6متصدی نوار نقاله  – 7متصدی آزمون و تعمیر کابلها  – 8متصدی
لودر زیر زمینی  – 9متصدی شاول  –11راننده کامیونهای معدنی - 11
متصدی نصب قاهبای فلزی  –12متصدی بنت پاشی -13متصدی نصب پایههای
چوبی در کارگاه  – 14متصدی خاکریزی و سنگ چینی  -15متصدی اندازه
گیری گازها و گرد و غبار  -16متصدی اندازه گیری سرعت هوا -17
متصدی نصب بادبزن فرعی  – 18متصدی کنرتل و تنظیم بادبزن اصلی -19
متصدی اندازه گیری شدت جریان آب
 .90هتيه فهرست عناوین مشاغل حوزه مدیریت آب
با توجه به سیاست گذاری کالن در خصوص استانداردهای آموزشی مدیریت
آب و نیاز فوری به تدوین آهنا ،مهچنین تاکید مقام حمرتم ریاست سازمان
مبنی بر دید مهه جانبه نگرانه به تدوین استانداردها از نظر شرکت
در املپیاد ،اشتغال و ایفای نقش در حبران آب کشور ،این دفرت به
شناسایی مشاغل ،برآورد نیاز آموزشی کشور به این مقوله و حرفههای
مرتبط اقدام منوده و با رایزنی و تشکیل جلسات متعدد با حضور
منایندگان خبشهای خصوصی ،جهاد کشاورزی ،سازمان  IORشرکت آب و فاضالب
استان هتران ،شرکت فستو ( )FESTOدانشگاه شهید عباسپور و سایر
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متخصصان و مطالعه جامع حرفه مدیریت آب در سطح جهان از میان حدود
 111عنوان شغلی و شایستگی  56عنوان شغل و شایستگی جهت تدوین مشخص
و مصوب گردید که از این تعداد بین  16-12عنوان توسط شرکت فستو در
حال تدوین بوده و ما بقی طی نامهای به معاونت حمرتم پژوهش سازمان
اعالم و تقاضای تامین اعتبار جهت تدوین هنایی گردیده است.
عناوین مصوب حرفه مدیریت آب دفرت طرح و برنامههای درسی
ردیف
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عنوان استاندارد
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استاندارد

اپراتور فرآوری فاضالب
اپراتور خمازن آب
بنت ریز (صنعت آب)
تأمین و انتقال آب
تکنیسین برداشت آب از منابع زیرزمینی
تکنیسین هببود مستمر کارآیی مصرف آب در باغ
تکنیسین هببود مستمر کارآیی مصرف آب در زراعت
تکنیسین هبسازی منابع آبهای زیرزمینی
تکنیسین تصفیه خانههای آب
تکنیسین کنرتل کیفی فاضالب
سرویسکار سیستمهای آبیاری
طراح سیستمهای آبیاری سطحی
طراح شبکه فاضالب
کارگر تأسیسات فاضالب
کارگر سرویس و نگهداری شیرهای توزیع آب
کارگر ماهر تأسیسات فاضالب
کارگر ماهر سیستمهای آب
متصدی توزیع منطقهای آب
متصدی سیستمهای سرویس و نگهداری شبکه فاضالب شهری
میراب شبکههای آبیاری
نشت یاب شبکههای توزیع آب شهری
نصاب و راه انداز شیرآالت صنعت آب
نقشه بردار سفرههای آب زیرزمینی
نگهدار و تعمیرکار شیرآالت صنعت آب
ارزیابی اثرات زیست حمیطی پروژههای فاضالب
ارزیابی اقتصادی پروژههای بدون درآمد در صنعت آب
ایمنی و هبداشت فردی در صنعت آب و فاضالب
بازیافت آب و پسماند
هبسازی چاههای آب
هبینه سازی مصرف آب
هبینه سازی مصرف انرژی در پروژههای آب
پیشگیری از بیماریهای واگیردار ناشی از آب و فاضالب
تصفیه بیولوژیک آب
تصفیه بیولوژیک فاضالب
تصفیه شیمیایی آب
تصفیه شیمیایی فاضالب
تصفیه فاضالب در جوامع کوچک
تصفیه فیزیکی آب
تصفیه فیزیکی فاضالب
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شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شغل
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
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ردیف

41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55
56

عنوان استاندارد

تصفیه جلن مازاد
تعیین حریم منابع آب
رسوب زدایی شبکههای آب
رسوب زدایی شبکههای فاضالب
طراحی و اجرای ایستگاههای پمپاژ
طراحی ،آنالیز و مدلسازی شبکههای
EPANET
طراحی ،آنالیز و مدلسازی شبکههای
WaterCAD
طراحی ،آنالیز و مدلسازی شبکههای
WaterGems
طراحی ،آنالیز و مدلسازی شبکههای مجع
افزار SewerCAD
کنرتل از راه دور تأسیسات آب
گندزدایی آب
گندزدایی فاضالب
مدیریت هومشند مصرف آب
ممیزی مصرف آب
نگهداری چاههای آب
نگهداری شبکههای فاضالب
نگهداری و تعمیر پمپهای آب
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استاندارد

شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
آب

با

نرم

افزار

آب

با

نرم

افزار

آب

با

نرم

افزار

آوری فاضالب با نرم

شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی
شایستگی

 .92ارائه برنامههای  200روزه و  2ساله دفرت در راستای برنامههای
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در راستای دستور مقام عالی وزارت متبوع مبنی بر ارائه برنامههای 111
روزه و  1ساله ،این دفرت نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی،
برنامههای پیشنهادی را احصاء کرده و به معاونت آموزش سازمان جهت مجع
بندی ارسال گردید.

الف) برنامه پيشنهادي در مقطع  200روزه (حداكثر  9صفحه)
ردیف
2

1

9

4

عنوان برنامه

اهداف كمي
اهداف كيفي و
مورد
شاخصهاي كمي
نتایج مورد
انتظار از
وضع موجود
انتظار
اجراي برنامه

چالشهاي
اجراي برنامه

 تعداد 4112هتیه و تدوین
 افزایشعنوان
وجود تشکیالت
 151عنوان
تدوین و باز نگری
توامنندی نیروی
استاندارد
موازی در
استانداردهای
استانداردهای آموزشی
کار
آموزشی
آموزشی متناسب گروههای ختصصی
متناسب با تقاضا و
 وجود تقاضای  -ایجاد شرایطبرنامهریزی
با عناوین
نیاز بازار کار در جهت
مناسب جهت
 151عنوان
درسی
شغلی بازار
ایجاد پایداری شغل
اشتغال
شغلی موجود در
کار
بازار کار
 یکپارچهسازی تدوین
 تدوین 1استانداردها و
دستورالعمل
مفاهیم مرتبط
یک الگو در
طراحی الگو و چارچوب
 طراحی  2سندبا آن
حالت اجرا
هتیه اسناد تدوین
تدوین
 ارتقاءمیباشد.
استانداردهای آموزشی
استاندارد
کیفیت
استانداردهای
آموزشی
 یکپارچهسازی تدوین
تصویب
 تدوین 1کتب آموزشی و
دستورالعمل
دستورالعمل
یک الگو در
طراحی الگو و چار چوب
مفاهیم مرتبط
 طراحی و هتیه توسط شورایحال تدوین
هتیه اسناد تدوین کتب
با آن
معاونین
مدل کتب
میباشد.
آموزشی و کمک آموزشی
 ارتقاءسازمان
آموزشی سازمان
کیفیت کتابهای
آموزشی
شناسایي  51عنوان شغل
سبز و تدوین پنج
استاندارد آموزش شغل و
شایستگي

شناسایي شغل

دستیابي به
توسعه پایدار
با رویكرد
مشاغل سبز
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هتیه پنج
استاندارد
آموزشي

-

ب) برنامه پيشنهادي در مقطع یكساله (حداكثر  6صفحه)
ردیف

2

1

9

4

6

عنوان برنامه

اهداف كمي
اهداف كيفي و
چالشهاي
مورد انتظار
شاخصهاي كمي
نتایج مورد
اجراي برنامه
از اجراي
وضع موجود
انتظار
برنامه

 وجود تشکیالتموازی در
هتیه و تدوین
استانداردهای گروههای ختصصی
 افزایشتدوین و باز نگری
بر نامه ریزی
آموزشی بر
وجود تعداد توامنندی نیروی
استانداردهای آموزشی
درسی
اساس تقاضای
کار
 4152عنوان
متناسب با تقاضا و
 عدم ختصیصبازار کار
 ایجاد شرایطاستاندارد
نیاز بازار کار در جهت
ردیف بودجه به
حداقل 211
مناسب جهت
آموزشی
ایجاد پایداری شغل
فعالیتهای
استاندارد
اشتغال
تدوین
آموزشي
استاندارد
ایجاد سامانه
وجود اسناد
 تنگناهایاز بانک
ملی و
مالی
اطالعاتی مشاغل
استخراج
بیناملللی در
 وسیع بودنکشور به منظور
طراحی و تدوین بانک
عناوین شغلی
زمینه طبقه
دامنه پژوهشی
استفاده در
اطالعاتی مشاغل کشور
موجود در کشور
بندی مشاغل
و حتقیقاتی در
تدوین
(ایسکو-وزارت
سطح کشور
برنامههای
کار)
درسی و آموزشی
 وجودوجود 352
حمدودیتهای
تدوین منابع
 تسهیل درعنوان منبع
مالی
آموزشی و کمک
امر مهارت
آموزشی برای
هتیه و تدوین و
عدم وجودآموزشی بر
آموزی
استفاده
ساماندهی منابع آموزشی
مدیریت
اساس تقاضا در
 ارتقاءکارآموزان و
و کمک آموزشی
یکپارچه در
کیفیت شاخصهای رشتههای پر
تعداد 28
ساماندهی
خماطب
آموزشی
عنوان بروشور
منابع آموزشی
آموزشی
 ارتباطگسرتده با
 متناسب سازیبنگاههای
حمتوای آموزشی
اقتصادی،
 تدوین سندبا نیاز
در حال حاضر
شرکتها،
حرفه به تعداد
بازارار
سند حرفه وجود
تدوین سند حرفه
احتادیهها،
حرفههای موجود
 پرهیز ازندارد
در سطح جامعه صنوف و .. .و
تدوین حمتواهای
دستگاههای
تکراری در
متولی دولتی و
حرفههای مشابه
غیر دولتی
تدوین دورههاي
آموزشي براساس
تقاضاي بازار
كار بر مبناي
تدوین تعداد 5
حتقق اهداف
دوره آموزش
ماده  21قانون
تنگناهاي مايل
تكمیلي در
طراحي و تدوین دورههاي وجود  23دوره
برنامه
حوزههاي صنعت ،در طراحي و
آموزش تكمیلي بني سطوح آموزش تكمیلي
پنجم توسعه
تدوین دورهها
خدمات،
بني سطوح حتصیلي
حتصیلي
جتمیع دورههاي
كشاورزي و
آموزش فين و
فرهنگ و هنر
حرفهای ارائه
شده و تبدیل
آهنا به مدارك
حتصیلي
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