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 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

 : (TVTO) (Technical & Vocational Training Organization)  

اداره كل ‘ سازماني است وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي كه از ادغام سه نهاد آموزشي )صندوق كارآموزي 

طي ماده واحده شوراي عالي انقالب تشكيل و  9531تعليمات حرفه اي وزارت كار و كانون كارآموزي ( در سال 

قانون  35رسالت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي را به عهده گرفت. در حال حاضر اين سازمان با بيش از 

 35اجتماعي و فرهنگي و تنفيذ آن در ماده  ‘يقانون برنامه سوم توسعه اقتصاد 939موضوعه از جمله ماده 

متولي آموزش هاي فني و حرفه اي كوتاه مدت بازار كار بوده و با برخورداري بيش از ‘ قانون برنامه چهارم توسعه

مراكز جوار و بين كارگاهي همچنين موسسات ‘ پادگان‘ زندان‘ مركز آموزش ثابت و نيز تيم هاي سيار 066

)آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد( به تربيت نيروي كار ماهر و نيمه ماهر بازار كار در مجموعه كارآموزي آزاد 

حرفه آموزش شناسايي شده مي پردازد. اين سازمان مسئول كميته تخصصي آموزش هاي فني و حرفه اي  166

موزش هاي فني و غيررسمي ذيل ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي و كميسيون تلفيق و هماهنگي آ

عضو متشكل از دستگاههاي دولتي و نهادهاي مدني و كارگري و كارفرمايي بوده و  90حرفه اي است كه داراي 

 59هماهنگي آموزشهاي مهارتي بين دستگاهها را پيگيري مي كند . اين سازمان عالوه بر ستاد مركزي داراي 

تربيت مربي در شهرستان كرج مي باشد و همكاري اداره كل در سطح استانها و كرج و نيز يك مركز معظم 

و سازمان جهاني آموزش  (ILO) نزديكي را با سازمان ها و نهادهاي بين المللي از جمله سازمان بين المللي كار

 .حرفه اي دارد

 
 

 (Technical & Vocational Training)آموزش فني و حرفه اي( : )

حرفه و كسب و كار  به افراد ارائهه مهي   ‘ و توانايي براي احراز شغل آموزشهايي است كه به منظور ايجاد مهارت 

شود و يا كارآيي فرد را افزايش داده و موجب كاهش هزينه و افزايش كيفيت زندگي مي شود . اين آموزش ها در 

(  شامل آموزش هاي متوسطه فني nonformal( و غير رسمي )formalكشورمان به صورت آموزش رسمي )

كهاربردي، ضهمن خهدمت و مهديريت حرفهه اي       –و حرفه اي و كار دانش، كارداني فنهي و حرفهه اي و علمهي    

تخصصي و آموزش هاي كوتاه مدت براي  سه سطح آمهوزش كارگر)مهاهر، نيمهه مهاهر (، آمهوزش تكنيسهين و       

سطح آمهوزش كهارگران )مهاهر و نيمهه مهاهر(      آموزش مهندس و كارشناس صورت مي گيرد اين آموزش ها در 

تئوري به كارآموزان ارائه مي گردد . نظام قابل تشخيص مديريت و سهازمان   %56عملي و  %06عمدتا به صورت 

 آموزش هاي فني و حرفه اي شامل:

   ( Vocatinonal Educationآموزش حرفه اي ) -9 

 (Labour Market Trainingحرفه آموزي بازار كار ) -3

 .( مي باشدEnterprise Trainingحرفه آموزي بنگاه اقتصادي )درون بنگاهي( ) -5 

ماده قانوني موضوعه اجراي حرفه آموزي بازار كار )آموزش هاي و حرفه اي كوتاه مدت غيررسمي( به  33مطابق  

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور واگذار شده است.
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 ((  Skill testing ))آزمون )سنجش( مهارت )تعيين مهارت و صالحيت فني(  

آزمون را سنجش واندازه گيري توانايي، اطالعات، استعدادها و شايستگي هاي فردي به طرق مختلف تعريف مي  

آزمهوني دو  كنند و آزمون مهارت به منظور سنجش و اندازه گيري تواناييها،در پايان هر دوره آموزشي، به وسيله 

مرحله اي )كتبي و عملي( كه از كارآموزان به عمل مي آيد انجام گرفته و گواهينامه مهارت ارايه مهي شهود. در   

فرآيندي است  ( كهEvaluation Of Training) ارزشيابي آموزش مي گويند‘ بيان شفاف تر به آزمون

ههاي گرفتهه شهده در طراحهي سيسهتم      مداوم در جهت جمع آوري و تفسير اطالعات به منظور بررسي تصميم 

يادگيري )روبرت ديويس، لورنس الكساندر، استفن پلون، استادان ميشيگان(. در موضوع آزمون ها ، آزمون ههاي  

آزمايشي است كه هدف آن ( آزمون استعداد Aptitude testديگري نيز مطرح است از جمله؛آزمون استعداد )

خصوصيات يك شخص است كه براي بدست آوردن آن از نظهر شهاخص ههاي    تعيين و اندازه گيري آن دسته از 

استعداد يك دسته پاسخهاي خاص )فكري، عضالني و غيره( مورد توجهه باشهد. آزمهايش نشهان داده اسهت كهه       

اشخاص مختلف در توانايي خاص خودشان متفاوتند و اين تفاوتها به طور قابل پيش بيني در كوششههاي بعهدي   

د داشت.آزمونهاي استعداد شبيه سنجشهاي هوش است و طيف وسيعي از توانايي شخصي )نظير: آنها تاثير خواه

درك مكالمه اي، استدالل كلي، سرعت ادراك و دانش فني( را مشخص مهي كنهد. ايهن آزمهون هها در مشهاوره       

اي حرفهه اي  آموزشي و شغلي به ميزان وسيعي به كار برده مي شود و نيز براي اندازه گيري ظرفيت استعداد هه 

مانند: حقوقي، پزشكي و تواناييهاي خاص نظير: منشي گري و كارههاي فنهي و غيهره پيشهرفت نمهوده و مهورد       

( آزموني است كه به منظور تعيين Qualification Testاستفاده قرار مي گيردو همچنين؛آزمون شايستگي؛ )

قه بندي ههوش اسهت و بهه منظهور كنتهرل      شايستگي و هوش افراد به كار مي رود. نمرات اين آزمون مبناي طب

تقسيم كيفي نيروي انساني شايسته به هر قسمت به كار مي رود؛ آزمون هاي مختلف ديگري نيز وجود دارد كهه  

 از ذكر آنها خودداري مي شود.

 
 (Master /Craftmanكار: ) استاد

ه است توانهايي انجهام دادن يهك    استاد كار كسي است كه به اعتبار دانش فني يا تجربيات زيادي كه كسب كرد 

 .كار فني شامل كليه مراحل مربوط به انجام دادن آن كار را داشته باشد 

 (Training Standardاستاندارد آموزشي: )

مجموعه اي از اطالعات نظري و كارهاي عملي به هم پيوسته و مرتبط در سطح عمومي و تخصصي كه با توجه  

به نياز بازار كار و اهداف مورد نظر تهيه و تدوين مي شود. يا مجموعه سر فصلهاي درسي مربوط به آشنايي ها و 

تحصيلي ، ساعات آموزش نظري و عملهي،  توانايي هاي مهارتي، شرايط كارآموز از لحاظ جسمي، سني، جنسي و 

تجهيزات، ابزار و مواد مصرفي مورد نياز، كه برابر با هر رشته آموزشي اين اطالعات گردآوري و پهس از درج كهد   

تخصصي مربوطه آن تحت عنوان استاندارد آموزشي براي اجرا به مراكز و كارگاهها ابالغ مهي شهود. البتهه خهود     

ي دانند كه به وسيله آن براي روش ها و ابزارههاي زنهدگي چهارچوب هها و حهدودي را      م  استاندارد را مكانيزمي

 تعريف مي كند و تخطي از آنها را ناممكن مي سازد تا به اين وسيله سالمت و رفاه عمومي را تضمين كند.
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 (Job Standardاستاندارد شغلي: )

هاي مورد نياز بهراي انجهام وظهايف مشهاغل آن     ضوابطي است كه بر مبناي ساختار اهداف هر سازمان و قبليت  

سازمان تهيه مي شود و مورد استفاده قرار مي گيرد بعضي از استانداردهاي شغلي در سطح جهاني يا ملي تهيهه  

 مي شود.

 (Training Skill Standard) استانداردهاي مهارت و آموزشي:

مجموعه معيارهايي است، در زمينه هاي : ساختار مواد درسهي مربهوط بهه مهارتههاي عملهي، اطالعهات نظهري،        

تجهيزات آموزشي الزم براي برنامه ريزي آموزشهي و درسهي مشهاغل مختلهف و سهاير شهرايط سهني، جسهمي،         

  …تحصيلي و 

 (Training Economicاقتصاد آموزش : )

مينه هاي بين رشته اي مانند اقتصاد و برنامه ريزي آموزشي مي باشد كهه بهه   علمي كه به عنوان شاخه اي از ز 

سبب درهم تنيدگي جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در مسائل آموزشي، به ويژه در حوزه هاي سياست 

ه از گذاري، مديريت و تصميم گيري براي انتخاب گزينه هاي راهبردي يا راهكارهاي اجرايهي، بها اسهتفاده بهينه    

 Trainingمنابع به شدت محدود فراهم مهي نمايهد. اقتصهاد آمهوزش )اقتصهاد آمهوزش فنهي و حرفهه اي(: )        

Economic  شاخه اي از همان علم اقتصاد آموزش عنوان كرد كه تخصيص بهينه منابع محدود را به منظهور )

 و حرفه اي  دنبال مي كند.فايده در آموزش هاي فني  –اخذ حداكثر كارآئي و مطلوبيت و نيز تحليل هزينه 
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

خالصه مشخصات فنی  پروژه احداث سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

 زنجان شهرستان )س(خواهران الزهرا 

 مترمربع  9333حدود                مساحت زمین :

 نوع سازه :                     سوله اسکلت فلزی    +     اسکلت بتنی 

 03/6289=               9/933+                      4/6964 متراژ ساختمان :                 

 شماره طرح قدیم ( 93666ز399)    6238339ز399شماره طرح : 

 عنوان طرح :  احداث سالن چندمنظوره در استان

 393992کد پروژه :  

 وضعیت پروژه : نیمه تمام 

 درصد 83میزان پیشرفت : 

فونداسیون و تهیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله و اجرای فونداسیون  عملیات اجرایی انجام شده : اجرای 

 اسکلت بتنی 

  خواهد بود .   MAMMUT  نوع پوشش سقف سوله :  ساندویچ پنل ساخت شرکت 

 ریال 333/333/333/1برآورد کارهای انجام شده  :  

 ریال   362/009/033/80: جهت بهره برداری ) آورده سرمایه گذار(  برآورد کارهای باقیمانده

سیستم موتورخانه مرکزی و تهویه مطبوع ) هواساز( ، دارای سیستم تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجموعه :  

 شبکه ، اعالم حریق، صوت و دوربین و سیستم روشنایی  و .... مطابق نقشه های اجرایی .

 سوراخ دو طرف نما  و آجرفشاری 63دیوارها :  از نوع آجر  

ی ساختمان و نازک کاری مجموعه :  ترکیبی از آجر دو طرف نما و سنگ های نما ، کناف و ... مطابق با نما 

 جدول نازک کاری طرح

 آدرس پروژه : زنجان ، اراضی پایین کوه ، مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا )س( 
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

اخص های مالی تکمیل پروژه احداث سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ش

 زنجان شهرستان )س(الزهرا ای خواهران 

 براساس عملیات ساختمانی

 ازمنظر سرمایه پذیر

 تبرآورد قیمت عملیات ساختمانی قابل اجراء و سرمایه موردنیازخریدتجهیزا
 

 بهاء به ريال                                                             شرح                 

 هزینه های فصل اول تملک :

 695/506/111/59                                                                           احداث شامل ساخت و تکمیل ساختمان

 317/641/035/4                                                                                    بیمه سهم كارفرما و ارزش افزوده

      000/000/000/5                                                                                                محوطه سازیدیوار كشی و 

 000/000/600                                                                                                   ساخت سردرب ، نگهبانی

 000/000/410                                        هزینه های مربوط به مشاوراخذ پروانه ساختمانی و 

 جمع فصل اول :                                                                                       

                                                           

 تملک : دومهزینه های فصل 

      000/000/000/6                                                                            خرید تجهیزات  سالن آزمون چندمنظوره

      000/000/000/1                                                                                              خرید تجهیزات و اثاثیه اداری

             جمع فصل دوم :                                                                                              

 تملک : هفتم هزینه های فصل

                           000/000/700                                                                                       خرید انشعابات آب ، برق ،گازوتلفن

 

                           000/000/700                             هفتم :جمع فصل                                                                                      

      

               903/094/404/48                                                                 :  جمع کل اعتبارمورد نیاز تکمیل پروژه
 

739/364/134/75 

    000/000/000/5      
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

اخص های مالی تکمیل پروژه احداث سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ش

 زنجان شهرستان )س(ای خواهران الزهرا 

 براساس عملیات ساختمانی

 ازمنظر سرمایه گذار

 برآورد قیمت عملیات ساختمانی قابل اجراء و سرمایه موردنیازخریدتجهیزات
 

 بهاء به ريال                                                             شرح                 

 هزینه های فصل اول تملک :

 913/347/715/50                                                                           احداث شامل ساخت و تکمیل ساختمان

 101/071/511/4 سهم سرمایه گذار                                                                                      بیمهدرصد 57

      000/000/600/1                                                                                                محوطه سازیدیوار كشی و 

 000/000/760                                                                                                   ساخت سردرب ، نگهبانی

 000/000/410                                        اخذ پروانه ساختمانی و هزینه های مربوط به مشاور

                جمع فصل اول :                                                                                       

                                                           

 تملک : دومهزینه های فصل 

      000/000/000/6                                                      خرید تجهیزات  سالن آزمون چندمنظوره                      

      000/000/000/1خرید تجهیزات و اثاثیه اداری                                                                                              

             جمع فصل دوم :                                                                                              

 تملک : هفتم هزینه های فصل

                           000/000/700خرید انشعابات آب ، برق ،گازوتلفن                                                                                       

 

                           000/000/700                             : هفتمجمع فصل                                                                                      

      

            362/009/033/99                              :                                   جمع کل اعتبارمورد نیاز تکمیل پروژه

 

011/336/400/53 

    000/000/000/5      
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

جدول پیش بینی درآمد سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای               

 زنجان شهرستان )س(خواهران الزهرا 

  پیش بینی درآمد سالن آزمون چند منظوره

  

 هر روز و زمان هر سانس یک و نیم ساعت در نظر گرفته شده است 54الی  9شروع سانس ها از  ساعت  

 

 

ر دتعداد  هزينه  خدمات شرح

 يك روز

تعداد روز 

كاركرد 

 درماه

 ساليانهجمع درآمد

 000/000/500/7 50 1 000/000/16 سالن جهت مجالس ورودیه
 000/000/140/16 50 700 000/550 فروش غذا

 

         

 

ناخالص جمع درآمد  

 ساليانه با احتساب

روز كاركرد در ماه و  36 

 در روز وروديه  سانس9

 نفرمهمان  566براي  

333/333/443/63=333/333/243/69+333/333/133/9 
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای                هزینه هایجدول پیش بینی 

 زنجان شهرستان )س(خواهران الزهرا 

 سالن آزمون چند منظوره  هزینه هایپیش بینی 

 هر روز و زمان هر سانس یک و نیم ساعت در نظر گرفته شده است 54الی  9شروع سانس ها از  ساعت   

 

 

 یکسالههزینه  شرح هزینه ها

 000/000/110 هزينه قبوض مصرفي آب ، برق، گازو تلفن

 000/000/150 هزينه تعميرات و نگهداري

 000/000/50 اداريهزينه ملزومات مصرفي 

 000/000/900/5 نفر(36) هزينه هاي پرسنلي

 000/010/694/1 هزينه هاي استهالك

 000/000/950/3 هزينه مواد اوليه غذايي

 000/500/349/1 درصدارزش افزوده1هزينه 
 

 

 ضوابط اجرايي مربوط به محاسبه هزينه استهالك 90با توجه به ماده  استهالك هاي هزينهجدول آناليز        

 روش شرح
 نرخ استهالک

 سال/ مدت

براساس برآورد ریالی 

   ناخالص درآمد

 سرمایه گذار

استهالک  هزینه

 یکساله

 000/650/455 000/000/554/11 33 مستقيم ساختمان و ابنيه

 000/510/453 000/100/535/4 96 مستقيم تاسيسات ساختماني 

 000/140/599 000/500/499/7 3 مستقيم ماشين آالت اداري و ملزومات

 333/323/934/6 جمع هزینه استهالک یکساله با توجه به درآمد سالیانه سرمایه گذار
 

 

 333/123/989/64 جمع هزينه هاي ساليانه 
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

جدول پیش بینی سود ناخالص قبل از مالیات سالن آزمون چند منظوره                                                   

 زنجان شهرستان )س(مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا 

 پیش بینی سود ناخالص قبل از مالیات سالیانه سرمایه گذار 

    

 مبلغ شرح 

 000/000/440/19 ناخالص سالیانهمیزان درآمد 

 000/510/657/14 سالیانه هزینه هایمیزان 

 333/983/361/4 سرمایه گذار سود ناخالص قبل از مالیات
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

جدول پیش بینی سود خالص حاصل از اجاره سالن آزمون چند منظوره                                                   

 زنجان شهرستان )س(مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا 

 پیش بینی سود خالص سالیانه سرمایه گذار 

    

 مبلغ شرح 

 333/983/361/4 گذارسود ناخالص قبل از مالیات سرمایه 

 233/498/643 سالیانهبردرآمد پیش بینی حدود مالیات 

 833/210/009/4 سالیانه سرمایه گذارسود خالص 

 

 آناليز ماليات بردرآمد ساليانه : 

 666/536/190/2*36% = 666/302/185ضريب درآمد مشمول ماليات تاالرهاي ممتاز                       
(9  

 666/666/366*93= % 666/666/03قانون مالياتي :                          959بردرآمد طبق ماده ماليات 
(3 

  5) 666/302/285 -(  930/ 666/666 = ) معافيت مالياتي  666/302/530* 36= %  866/233/03 
 

 233/498/643          :                                                          سالیانه میزان مالیات بر درآمد
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

میزان هزینه تهیه، ساخت ، حمل و نصب اسکلت فلزی و اجرای فونداسیون سالن آزمون چند 

 زنجان شهرستان )س(منظوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا 

 توسط سرمایه پذیر 

 

 

 ریال 333/333/333/1                                  39انتهای سال  مبلغ برآوردکارهای انجام شده تا

 توسط سرمایه پذیر                              
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 اداره کل آموزش فنی وحرهف ای استان زنجان

سالن آزمون چند منظوره  سرمایه مورد نیازجهت اتمام عملیات اجرایی و بهره برداری میزان 

 زنجان شهرستان )س(مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران الزهرا 

 B.O.Tو پیش بینی دوره مشارکت به روش  گذار توسط سرمایه 

------------------------------------------- 

 میزان سرمایه مورد نیاز جهت اتمام پروژه توسط سرمایه گذار:

 

362/009/033/80   =333/333/333/1 -   362/009/033/99  
 محاسبه نقطه سربه سر :

های سر به سر در رابطه با واحد ها و درآمدها ثابت هستند(، نقطههزینه )زمانی كه هزینه-حجم-سوددر مدل تحلیل خطیِ 

 : به این صورت محاسبه شود (TC) های كلیو هزینه (TR) ی درآمد كلیتواند مستقیما با محاسبهمی (X) فروش

TR=TC                

P*X=TFC+V*X 

TFC = P*X-V*X 

TFC = ( P-V )*X 

X = TEC / (P-V) نقطه سربه سر 

 ی متغیر هر واحد هستندهزینه  V،  قیمت فروش هر واحد  P ،  های ثابت كلیهزینه  TFC:  در این فرمول

2/9  (  = (088,231,666,26 - 888,888,668,21 )  /820,777,788,17  ) X=به سر  نقطه سر 

 : B.O.Tفرمول محاسبه دوران مشارکت در روش 

/ آورده سرمایه   = ضريب فرمول * )سود ساالنه به سال طول دوران مشاركت                                    

 گذار(

 63  =2.7   (  *188,067,777,6   /820,777,788,17 ) 

تنظیم قانون الحاقی  53دستورالعمل اجرایی ماده  9یادآوری می نماید مشوق های قانونی براساس ماده ضمناً ** 

در خصوص پروژه موصوف قابل اعمال  1795قانون بودجه سال  19( و تبصره 5بخشی از مقررات مالی دولت  )

 خواهد بود .

 


