
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  شیوه نامه نحوه تشکیل کار گروه های تخصصی برنامه ریزی درسی

 استان زنجان

 

به عنوان متولی تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 

و هر محصول یک استاندارد آموزشی و با رعایت ارزش حرفه ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت 

های سازمان و التزام کامل به قوانین و مقررات تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و کسب رضایت مشتری، در 

راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و سایر اسناد باال دستی استراتژی های زیر را دنبال می 

 کند:

 

 اهداف و استراتژی ها

 بخشی به محتوای استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار کیفیت  -

 سازمانی در تدوین استانداردها باال بردن انگیزه مشارکت مربیان و کارشناسان درون  -

 تبیین جایگاه سازمان در حوزه استاندارد نویسی آموزش مهارت در کشور  -

 

 گروه های تخصصیشرح وظایف کار 

 شایستگی  -تدوین و بازنگری استانداردهای آموزش شغل-1

 طراحی سواالت آزمونهای کتبی و  پروژه های آزمونهای عملی-2

های سازی رویهتدوین منابع و جزوات آموزشی و معرفی منابع آموزشی متناسب با استانداردهای شغلی جهت بهینه-3

 آموزشی

کارگاه های آموزشی رشته مربوطه و ارائه پیشنهاداتی که در بهبود فرایند آموزشی طرح دغدغه های موجود در -4

 تواند موثر واقع گرددها میرشته

ارائه پیشنهادات در مباحث جدید علمی و تكنولوژیكی و حرفه های جدید آموزشی در حوزه رشته آموزشی مربوطه -5

 در قالب فرمت نظام پیشنهادات

و تطابق پیشنهاد های ارائه شده در نظام پیشنهادات با امكانات و اهداف سازمان، تغییرات بررسی قابلیت اجرا  -6

 وضعیت موجود از نظر کیفیت و یا کمیت محصوالت و خدمات، مقایسه ی روش فعلی و روش 

 پیشنهادی

 گزارش ارزیابی و نتیجه گیری الزم و اعاده ی کلیه ی مدارك به دبیرخانه ی نظام پیشنهادها.-7

 

 اعضاء کار گرو ه های تخصصی 

 کار گروه تخصصی تاسیسات-

 مكانیک-

 اتومكانیک-

 جوشكاری-

 برق-

 عمران-



 معماری-

 طراحی و دوخت-

 فناوری اطالعات-

 صنایع دستی و چوب-

 مراقبت و زیبایی-

 کشاورزی-

 


