طرح مشترک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان................
و مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

بازآموزی مربیان

مقدمه
مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای اهداف و اسناد باالدستی
سازمان و سیاست تمرکز زدائی به منظور توسعه کمی و کیفی آموزشهای ارتقاء مهارت و استفاده از ظرفیتها
و پتانسیل های مراکز آموزشی ادارات کل استانها بر اساس دستورالعمل های مربوطه به مراکز استانهای
متقاضی که دارای شرایط الزم باشند مجوز اجرای دوره های بازآموزی مربیان کشور را بصورت مشترک در
سال  1397تفویض اختیار می نماید.
این شیوه نامه به منظور تعیین راهكار مناسب و بهینه سازی برنامه های آموزشی مرکز در راستای ماموریت و
سیاست های سازمان تدوین شده است که حاوی اصول کلی ،چارچوب ها و دستور کارهای حاکم بر نحوه
انجام فعالیت های اجرائی و آموزشی برای تفویض اجرای بخشی از آموزش های تربیت مربی به ادارات کل
استان های منتخب ( مراکز آموزشی واجد شرایط دولتی و آموزشگاه های آزاد) می باشد.
ضرورت اجرا :
-1
-2
-3
-4

توانمند سازی نیروی انسانی و توسعه آموزش های بازآموزی مربیان
تمرکززدایی برنامه های آموزشی و ایجاد فرصت های جدید
مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری
استفاده از توان ظرفیت و پتانسیل ادارات کل استان ها

اهداف :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ظرفیت سازی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی
تغییر تدریجی در ایفای نقش های اجرائی و عملیاتی مرکز تربیت مربی به نقش های حاکمیتی
(نظارت و ارزیابی و بهبود )
ارتقاء بهره وری و بهره برداری از امكانات و تجهیزات نیروی انسانی ظرفیت و پتانسیل ادارات کل و
مراکز آموزشی سراسر کشور
مدیریت بهینه منابع
ارتقای سطح رضایت مندی مربیان از دوره های آموزشی تربیت مربی
اصالح عملكرد نظام آموزشی مرکز تربیت مربی
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شرح وظایف استانها برای اجرای طرح مشترک :
 -1تأمین مدرس
شناسایی و معرفی مربیان واجد شرایط برای تعیین صالحیت تدریس در دوره ها به مرکز تربیت مربی و
پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با رعایت موارد ذیل:
بررسی سوابق تدریس و صالحیت مربیان معرفی شده ،شرط الزم برای تدریس مربیان معرفی شده در دوره
های آموزشی تربیت مربی(،طبق فرم پیوست)
 -2پذیرش مربیان
• ثبت نام فراگیران در دوره های آموزشی مستلزم رعایت شرایط تعیین شده از سوی مرکز تربیت
مربی است که از طریق پورتال سازمان انجام می شود.

• تشكیل کالسها و کارگاه های آموزشی دروس عمومی حداکثر  20نفر و دروس تخصصی با
حداکثر  15نفر است.
تبصره :رعایت سقف  12نفر برای هر دوره الزامی است.
• فراگیران برای گذراندن دوره ،باید به همان مكانی مراجعه کنند که ثبت نام ورودی را در آن
انجام داده اند .در صورت تمایل فراگیران برای گذراندن دوره در مكانی دیگر -در صورت وجود-
این امر باید با توافق مرکز تربیت مربی صورت گیرد.
• پذیرش مربیان طبق لیست ارسالی تأئید شده از طرف مرکز تربیت مربی
 -3برگزاری دوره
• برگزاری دوره ها بر اساس تقویم آموزشی ساالنه مرکز تربیت مربی

• رعایت سرفصل ها بر اساس پودمان های مصوب مرکز تربیت مربی.

• مدت زمان آموزش روزانه  8ساعت طبق برنامه زمانبندی شده از شنبه تا سه شنبه است(.ساعت
شروع 8صبح الی  17عصر با احتساب یک ساعت زمان ناهار و نماز)

• ارسال لیست مشخصات شرکت کنندگان در دوره حداکثر سه روز پس از پایان دوره طبق فرم
پیوست شماره 2
• ارسال لیست حضور و غیاب شرکت کنندگان در دوره طبق فرم پیوست شماره3
-4پایش و نظارت
پایش و نظارت بر حسن اجرا ،ارزیابی های مقطعی و پایانی ،و اعالم و اعمال تغییرات و اصالحات احتمالی در
کمیت و کیفیت اجرای دوره ها
تبصره :1پس از برگزاری یک یا چند دوره ،تمدید مجوز برای دوره های بعدی منوط به ارائه گزارش تفصیلی
عملكرد استان می باشد.
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تبصره :2در صورتی که امتیاز اجرای دوره آموزشی ،کمتر از حد قابل قبول ارزیابی شود طبق مقررات مرکز
تربیت مربی تصمیم گیری خواهد شد.
 -5سنجش و ارزشیابی
• تهیه حداقل تعداد  50سوال به همراه کلید مربوط توسط مدرس دوره

• طراحی و بودجه بندی سواالت آزمون بر اساس سرفصل ها و منابع آموزشی پودمان های مرکز
تربیت مربی
• ارسال نمونه سواالت طراحی شده به همراه کلید مربوطه ،حداکثر یک هفته قبل از شروع دوره
آموزشی

• اجرای آزمون تئوری و عملی در مرکز سنجش استان با هماهنگی مرکز تربیت مربی
تبصره :نظارت رئیس اداره سنجش و ارزشیابی اداره کل در حسن اجرای آزمون با رعایت دستورالعمل های
مربوطه ،الزامی است.
• اعالم نتایج آزمون بر اساس فرم پیوست شماره 4

• صدور گواهی نامه پایان دوره برای پودمان ها و دوره های مصوب صرفاً توسط مرکز تربیت مربی
انجام خواهد شد.

شیوه نامه اجرای طرح مشترک مرکز تربیت مربی و ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای -زمستان 1397

3

ضمائم
پیوست شماره 1
مشخصات مربیان پیشنهادی استان جهت بررسی و تائید صالحیت توسط مرکز تربیت مربی

مكان آموزشی :

استان :
تاریخ :

مشخصات مربی ( توضیح  :این بخش توسط مربی /مدرس تكمیل می شود.
 -1مشخصات فردی نام و نام خانوادگی :
نحوه همكاری :

شماره تماس :

تاریخ تولد :
درون سازمانی

مدعو

 -2سوابق تحصیلی ( تصویر آخرین مدرک تحصیلی ضمیمه شود) :
توجه  :تاییدیه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای آن دسته از مدرسینی که خارج از کشور تحصیل
کرده اند و یا از یكی از پردیس دانشگاه های خارج از ایران موفق به اخذ دانشنامه شده اند الزامی است.

ردیف

مدرک تحصیلی

1

کارشناسی

2

کارشناسی ارشد

3

دکتری

رشته و گرایش تحصیلی

تاریخ اخذ
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مدرک

دانشگاه/
موسسه اخذ
مدرک

4

 -3سوابق تدریس در رشته های مرتبط با دوره های آموزشی مورد نظر( با ارائه گواهی نامه
تدریس ازموسسه مربوط) :
ردیف

نام موسسه

نام استان

نام دروس

از تاریخ

تدریس شده

تا تاریخ

1
2
3

 -4سوابق تدریس غیرمرتبط (با ارائه مدارک) :

ردیف

محل
تدریس

نام درس

تعداد واحدهای

تدریس

تدریس شده

شده

مقطع
تحصیلی

نظری

از تاریخ

تا تاریخ

عملی

1
2
3
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 -5سوابق دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط (با ارائه مدارک) :

ردیف

نام

محل

نام موسسه /سازمان برگزار

ساعات

تاریخ برگزاری

دوره

برگزاری

کننده

دوره

دوره

1
2
3

 -6سوابق اجرایی و تجربی مرتبط( با ذکر نوع مسئولیت به همراه تاریخ شروع و خاتمه اشتغال) :

 -7سوابق پژوهشی و عناوین انتشارات ( شامل ترجمه  ،تالیف ،و گزارش های عملی) همراه با
تاریخ انتشار ( مرتبط) :

امضاء /نام و نام خانوادگی مدرسین
امضاء معاون آموزش استان
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پیوست شماره 2
لیست مشخصات شرکت کنندگان در دوره آموزشی مشترک
عنوان دوره آموزشی :

ردیف

تاریخ شروع دوره :

تاریخ پایان دوره :

کد دوره :

استاد دوره :

نام و نام

نام

خانوادگی

پدر

محل

سال

کد

مدرک

شماره

شناسنامه صدور

تولد

ملی

تحصیلی

استان

نوع همکاری

محل

حق آموزشگاه
رسمی
آزاد
/پیمانی التدریس

خدمت

امضاء مسئول اداره آموزش
امضاء معاون آموزش استان
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پیوست شماره 3
گروه آموزشی:

آغاز پودمان :

برگه حضور و غیاب هفتگی سال 000

پایان پودمان :

عنوان پودمان :

عنوان گروه تحت آموزش:

کد پودمان :

یكشنبه

شنبه

هفته :
سه شنبه

دوشنبه

پنجشنبه

چهارشنبه

ایام هفته
/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

ریز برنامه درسی

ردیف
9:50-8

10:10- :12

15:40-13:30

9:50-8

10:10- :12

15:40-13:30

9:50-8

10:10- :12

15:40-13:30

9:50-8

10:10- :12

15:40-13:30

9:50-8

10:10- :12

15: 17

ساعات آموزش

نام و نام خانوادگی
1
2
3
4
5

نام مدرس /مدرسین
امضاء

{ بود  :

نبود  :ن

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

دیرکرد  :د

مرخصی  :م }

امضاء رئیس اداره آموزش آموزش استان
امضاء معاون آموزش استان
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پیوست شماره  4مشخصات آزمون
لیست نمره امتحانی
دوره عمومی □

نام درس  /پودمان :
دوره تخصصی □

تاریخ خاتمه دوره :

تاریخ شروع دوره :

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد  /مدرس :

تاریخ آزمون :

تاریخ ورود به دفتر آزمون:

نام و نام خانوادگی آزمونگر:

عنوان

ردیف

جمع کل نمره عملی

نمره تئوری

نتیجه

بارم

نام و نام خانوادگی
.11
.12
.13
.14
.15
.16
تعداد کل :

امضاء رئیس اداره سنجش و ارزشیابی :

تحویل گیرنده :

تعداد قبول شدگان :

نام و نام خانوادگی و امضاء مسئول اداره آموزش:

تعداد مردودین :

تعداد غایبین :

نام و نام خانوادگی و امضاء معاون آموزش اداره کل :
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