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 مديران كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان ها

  رئيس محترم مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي
  با سالم و تحيت

  
در راستاي حمايت و توسعه آموزش هاي تقاضا محور از طريق مشاركت با دستگاههاي اجرايي و بخش      

تورالعمل نحوه احراز صالحيت و استفاده از دس"هاي خصوصي و تسهيل در پاسخگويي به نيازهاي آموزشي 
  به پيوست ارسال مي گردد. "خدمات مربيان برون سازماني 

اهم موضوعات مطروحه در دستورالعمل پيوست، به شرح ذيل است كه ضرورت دارد مديركل محترم استان 
كامل مفاد آن كه مسئوليت اجراي صحيح آن را بر عهده دارد، با نظارت و كنترل جدي نسبت به تحقق 

  اطمينان حاصل نمايد.
الف: مربيان برون سازماني هيچگونه رابطه اداري و استخدامي با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به 
سبب تدريس در دوره هاي آموزش مشاركتي نداشته و نخواهند داشت و كليه حقوق، مزايا و بيمه آنان در 

به  3با سازمان مي باشد. مستند اين موضوع طبق فرم شماره  اين همكاري آموزشي بر عهده طرف قرارداد
  همراه يك نسخه از قرارداد مربي با طرف قرارداد در پرونده مربي ثبت گردد.

و بر اساس چارچوب هاي  4ب: صالحيت عمومي اين مربيان مي بايست به صورت كتبي و طبق فرم شماره 
ازمان برسد و حوزه حراست بررسي تكميلي را بر اساس اعالمي در دستورالعمل به تاييد طرف قرارداد س

  ضوابط مربوطه به انجام خواهد رساند.
ج: احراز صالحيت مربيان برون سازماني بر عهده كميته تعيين صالحيت مربيان استان خواهد بود. پس از 

.(تعريف كاربري تاييد و احراز صالحيت، استان نسبت به تخصيص نام كاربري و رمز عبور اقدام خواهد نمود
  توسط رئيس محترم اداره آموزش استان)

د: اداره كل تمهيدات الزم براي نظارت بر عملكرد مربيان برون سازماني و تضمين كيفيت دوره هاي آموزشي 
  را را بر عهده خواهد داشت. 

  ترس باشد.كليه مستندات مربوط به مربيان برون سازماني مي بايست به صورت كامل، مدون و قابل دس -ه 
و: مربيان معرفي شده از سوي دستگاه هاي دولتي، شركت ها، پادگان ها، زندان ها .... و هر يك از شركاي 

  آموزشي مشمول اين دستورالعمل مي باشد.
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  " حوه احراز صالحيت و استفاده از خدمات مربيان برون سازمانيدستورالعمل ن" 

 :مقدمه 

   هاي دولتي، بخشي از  برداران از آموزش فني و حرفه اي در بخشافزايش و تسهيل مشاركت بهره جهت 
   داد آموزشي با ساير ريا قرا توافق نامه ،هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي مطابق با تفاهم نامه آموزش
       انجام مي گيرد و بر اساس توافقات انجام شده در برخي از  ،هاي دولتي و غيردولتي ها و شركت دستگاه

دوره هاي آموزشي، تامين مربي داراي صالحيت با توجه به معيارهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي توسط 
 صورت مي پذيرد.  ،مهارت آموزيكننده  دستگاه يا شركت تقاضا

         واحد درخواست كننده با توجه به ضرورت تعيين شرايط و ضوابط پذيرش افراد معرفي شده از سوي 
  ، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.برون سازمانيبه عنوان مربي  مهارت آموزي

  .الزامي است ،رعايت مفاد اين دستورالعمل پس از ابالغ براي كليه ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها

 :تعاريف و اصطالحات  
  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان:

  ي استانداره كل آموزش فني و حرفه ا: ااداره كل

واحد درخواست كننده طرف قرارداد با سازمان به عنوان به مربياني اطالق مي گردد كه با  :برون سازمانيمربي 

مزايا و  ،قرارداد آموزشي منعقد نموده و پرداخت كليه حقوق آموزشي،هاي برگزاري دوره  جهتمهارت آموزي 
در آموزشي  هاي دوره برگزاري بمنظورباشد و  بيمه ايشان به عهده واحد درخواست كننده مهارت آموزي مي

 اواحد درخواست كننده مهارت آموزي بيا قرارداد آموزشي منعقده في مابين نامه  توافق ،تفاهم نامه راستاي
نسبت به  ،د كه پس از احراز صالحيت توسط كميته تعيين صالحيت مربيان استاننمعرفي مي گرد ،سازمان

  .نمايدمي  قداما اي آموزشيبرگزاري دوره ه

هاي  ها و شركت دستگاهواحد درخواست كننده مهارت آموزي : طرف قرارداد با سازمان به عنوان 

         انعقاد از طريق ت برگزاري دوره هاي آموزشيمتقاضي آموزش هاي مهارتي كه جه دولتي و خصوصي
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فضا، تجهيزات، ا چند بخش از جمله مربي، يك يتامين در سازمان داد آموزشي با ريا قرا توافق نامه ،نامه تفاهم
 اين درو  داشته باشند با سازمان مشاركتو...  دوره ، حامل هاي انرژي، محتواي آموزشيمصرفيابزار، مواد 
   .شود مي خوانده ،طرف قرارداد با سازمان اختصار به دستورالعمل

   سنجش صالحيت مربيان: كميته ارزيابي و

به شرح ذيل وظيفه دارد صالحيت تخصصي و عمومي مربيان برون سازماني را  با اعضائكميته اي است كه 
خوانده  تعيين صالحيت مربيان استاندر اين دستورالعمل به اختصار كميته بررسي و نظر نهايي را اعالم نمايد. 

 اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره كل مي باشد. ،مي شود و محل دبيرخانه آن

  متشكل از اعضاي زير است:  ،سنجش صالحيت مربيان ابي وارزيكميته  

 مدير كل(رئيس كميته) .1

 معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزي .2

 معاون اداري و پشتيباني .3

 رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي (دبير كميته) .4

 رئيس اداره سنجش و ارزشيابي .5

 رئيس حراست .6

 رئيس مركز آموزشي ذيربط .7

 يهـا  رشـته  در تاييد مورد و متخصص و مجرب انيمرب از متشكل است اي مجموعه :يتخصص و يعلم تهيكم

 كميتـه  نظـر  ريز كه راهبردي فناوري و هنر و فرهنگ ،يكشاورز خدمات، صنعت، يها گروه در موجود يآموزش
      خوانـده  يتخصصـ  كميتـه  اختصـار  بـه  دسـتورالعمل  ايـن  در و ديـ نما يم تيفعالاستان  مربيان تعيين صالحيت

  .شود مي

  : برون سازمانيضوابط برگزاري دوره هاي آموزشي توسط مربيان  -1ماده 

 مربي برون سازماني را در هر مكان آموزشي (داخل يا خارج از مركز) براي دوره هايفعاليت مركز مي تواند 
  نمايد. ، تاييدفي شده اندمعر ،طرف قرارداد با سازمانكارآموزان آن دوره توسط  و قرارداد كه نامه مطابق با تفاهم
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  شرايط عمومي و اختصاصي – 2ماده 

   : برون سازمانيمربيان شرايط عمومي  الف: 
جمهوري اسالمي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري  تابعيت - 1

 اسالمي ايران
 عدم اعتياد به مواد مخدر - 2
درحد توانايي انجام كار در دوره آموزشي مربوطه (نداشتن نقص برخورداري از سالمت جسمي و روحي  - 3

 عضو موثر)
 اي التزام به قوانين و مقررات صنفي و اخالق حرفه - 4
 موثر عدم سوء پيشينه كيفري و جزايي - 5
(ويژه وظيفه يا كارت معافيت  پايان دوره ضرورت نظام بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا دارا - 6

 آقايان)

 4به صورت كتبي و طبق فرم شماره  واحد درخواست كننده مهارت آموزيالذكر مي بايست توسط موارد فوق 
  اعالم گردد. 

 مربيان برون سازماني شرايط تخصصي ب: 

  دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني و باالتر در رشته آموزشي مرتبط با دوره مهارت آموزي - 1
 رتبطدارابودن گواهينامه شركت در دوره هاي آموزشي م - 2
سال سابقه اشتغال  5( دارا بودن سابقه اشتغال به كار در رشته آموزشي مرتبط با دوره مهارت آموزي - 3

 مفيد قابل معادل سازي با مقطع تحصيلي كارداني خواهد بود)
موفقيت در آزمون تعيين صالحيت فني متقاضيان در رشته/حرفه مورد نياز توسط كميته تخصصي  - 4

 استان 
        تاييد يا رد 1استان بررسي و بر اساس فرم شماره مربيان توسط كميته تعيين صالحيت موارد فوق الذكر 

  مي گردد.
 

  : برون سازمانيمربيان  پذيرشفرآيند  - 3ماده 
  به شرح ذيل مي باشد: برون سازمانيفرآيند پذيرش مربيان 

  3طبق فرم شماره سازمان با  ز سوي طرف قراردادا مربي برون سازماني ارسال معرفي نامه  - 1
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(قرارداد في مابين مربي برون سازمانبا قرارداد  و طرف معرفي شدهيك نسخه قرارداد في مابين مربي  ارسال  - 2
سازماني و طرف قرارداد با سازمان مي تواند پس از تاييد كميته تعيين صالحيت استان نيز منعقد و نسخه آن 

 ارسال شود)

و بررسي حوزه  4طبق فرم شماره  ،طرف قرارداد با سازماناز سوي  تاييديه صالحيت عمومي مربي ارسال  - 3
 حراست و اعالم نظر.

 معرفي شده به همراه ارائه مدارك و مستندات مربوطه توسط مربي 1تكميل فرم شماره   - 4

 مدارك و ، پس از بررسيتعيين صالحيت مربيان استانارزشيابي و ثبت امتيازات توسط دبيرخانه كميته   - 5
  .  1فرم شماره  1به صورت دقيق، در بند مستندات 

به كميته تخصصي رشته مربوطه تعيين صالحيت مربيان استان معرفي افراد مشمول توسط دبيرخانه كميته   - 6
جهت آزمون كتبي و عملي تعيين صالحيت فني مربيگري(طبق ضوابط آزمون) و انجام  1در قالب فرم  شماره 

  مصاحبه تخصصي(فنون تدريس، فن بيان، مباحث تخصصي رشته مربوطه و...) 
كميته تخصصي پس از تعيين، درج و تاييد نتيجه آزمون كتبي، عملـي و مصـاحبه تخصصـي معرفـي شـدگان        - 7

  مي نمايد.  ارسال استان انيمرب تيصالح نييتعم مذكور را به دبيرخانه كميته ، فر1فرم شماره  2بند مطابق با 
مصاحبه  ،امتياز 70حداكثر امتياز مكتسبه توسط افراد معرفي شده در بخش امتياز ويژگي هاي فردي   - 8

 120كسب حداقل كه  امتياز مي باشد. 200امتياز و در مجموع  100نمره نهايي آزمون  ،امتياز 30تخصصي 
 مي باشد. ، الزامياستان انيمرب تيصالح نييتعامتياز نهايي جهت معرفي افراد به كميته  200متياز از ا

      تنظـيم  ، 2شـماره  فـرم نتيجه نهايي بررسي صورت گرفتـه را طبـق    بايد كميته تعيين صالحيت مربيان استان  - 9
 نمايد.

 يسازمان برون يمرب به استان انيمرب تيصالح نييتع تهيكم يبررس جهينت اعالم -10

رئـيس اداره   توسط ،در پورتال جامع سازمان ان برون سازمانيبه مربي عبوركاربري و رمز  نام اختصاص   – 11
 امكانپذير مي باشد. ،استانپژوهش و برنامه ريزي  ،آموزش

 ،رئـيس اداره آمـوزش  ، بمنظور ثبت دوره آموزشي در پورتال جامع سازمان جهت مربيان برون سـازماني  - 12
درج  > فهرسـت كـاربران   > سامانه كـاربر  > مي بايست از  قسمت ميز كار  استانش و برنامه ريزي پژوه

 اقدام نمايد.مربيان برون سازماني، و نسبت به تعريف نام كاربري و رمز عبور جهت كاربر جديد را انتخاب 
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  برون سازمانيو علمي و تخصصي مربيان  ويژگيهاي فرديامتيازات  -) 1فرم شماره (

  تكميل مي گردد.)،تعيين صالحيت مربيان استان( اين قسمت توسط دبيرخانه كميته. امتياز ويژگيهاي فردي1

 نام و نام خانوادگي :                                                                                         كد ملي:

  امتياز مكتسبه  يازحداكثر امت  امتياز مالك  مالك  عامل  رديف

  سوابق تحصيلي  1

  10 دكتري

10    
  8 كارشناسي ارشد

  6 كارشناسي

  4 كارداني

    5  5  دارا بودن مدرك تحصيلي مرتبط با رشته آموزشي  ارتباط مدرك تحصيلي 2

  سوابق آموزشي  3
  15 امتياز3هرسال سابقه تدريس مرتبط با حرفه

30    
  15  امتياز1ساعت10مرتبط با حرفه هرگذراندن دوره آموزشي

  سوابق پژوهشي  4

  6 امتياز3هر مورد تاليف يا ترجمه مرتبط با حرفه

10    

امتياز /  1پژوهشي  –امتياز / در مجالت علمي ISI2انتشار هرمقاله مرتبط با حرفه در مجالت
 امتياز 1ترويجي  –در مجالت علمي 

4  

  2  امتياز2اجرا مرتبط با حرفهطرح تحقيقاتي در صورت

  4 امتياز2ثبت هر اختراع

امتياز /  3امتياز / استاندار يا معاون وزير 4كسب نشان افتخار يا جوايز علمي و غيره از وزير
  امتياز 1امتياز / مديران يا افراد همطراز آنان  2مديران كل يا فرمانداران 

6  

    15  15  امتياز 3ابقه اشتغال در صنف و صنعت مرتبط با حرفه آموزشي هر سال س  سوابق اشتغال 5

    70 جمع امتيازات

                   ه تعيين صالحيت مربيان استان:دبير كميتامضاء و مهر                             تاريخ تنظيم :                                                             كارشناس ناظر:                                     
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  ( اين قسمت توسط كميته علمي و تخصصي تكميل مي گردد.) عملي و مصاحبه تخصصي،. آزمون كتبي2

 نمره آزمون كتبي: تاريخ آزمون:

  نمره آزمون عملي:

  : 100از  آزمون نمره نهايي

  امتياز مالك  مالك  عوامل  رديف
حداكثر 
  امتياز

  امتياز مكتسبه

  انجام يك تدريس آزمايشي  1

  5  استفاده بهينه از زمان(ارائه كليه مطالب در زمان مورد نظر جهت تدريس)

20    

  5 فن بيان مناسب

  5 يت تسلسل مطالبرعا

  3 استفاده از وسايل كمك آموزشي

  2 توانايي طراحي يك پروژه عملي

  كار با رايانه  2
  office 3توانائي كار با نرم افزار هاي

5    
  2 توانايي استفاده از اينترنت

  نظم و آراستگي ظاهري  3
  2 پوشش مناسب

5    
  3 نظم ظاهري و متانت رفتار

    30  30  امتيازاتجمع 

  نام و نام خانوادگي اعضاي كميته علمي و تخصصي                                                                            امضاء

1.  

2.  

3.  
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  بسمه تعالي

 صالحيت مربيان استان تعيينصورتجلسه كميته -) 2فرم شماره (

معرفي شده از طرف واحد  برون سازمانيمربيان  صالحيت عمومي و تخصصيدرخصوص تعيين  بررسي هاي صورت گرفته نتايجد بدينوسيله به استحضار مي رسان
  .مورد مي باشدبه شرح جدول ذيل  ،رشته و حرفه هاي آموزشي درج شده دوره در درخواست كننده مهارت آموزي جهت برگزاري

يف
رد

  

نام و نام 
  خانوادگي

نام 
خرين مقطع آ  شماره ملي  پدر

  تحصيلي
رشته 
  تحصيلي

نام مركز 
  آموزشي

عنوان رشته 
  آموزشي

عنوان حرفه 
  هاي آموزشي

عنوان واحد 
درخواست كننده 

مهارت 
آموزي(كارفرماي 

  مربي برون سازماني)

شماره قرارداد 
مربي برون 

سازماني با واحد 
درخواست كننده 
  مهارت آموزي

معرفي نامه 
طبق فرم 

 3 شماره
  دارد/ ندارد)(

تائيد صالحيت 
عمومي طبق 

          4فرم 
  ( دارد/ ندارد)

امتياز 
  آزمون

امتياز 
ويژگي 

  هاي فردي

امتياز 
مصاحبه 
  تخصصي

امتياز 
نهايي از 

200  

اعالم نظر كميته  
تعيين صالحيت 
  مربيان استان

  مردود  قبول

١                                      

٢                                      

                                      و ...
 

 :صالحيت مربيان استان تعيينكميته اعضاء 

  نماينده رؤساي مراكز آموزشي  رئيس اداره سنجش و ارزشيابي  رئيس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ريزي  حراستئيس ر  معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ريزي  معاون اداري و پشتيباني  استان مديركل   سمت

                نام و نام خانوادگي



١٤٩٢٤/٢٠٠/٩٧  
٠٥/٠٥/١٣٩٧  
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  محل امضاء

              

 

 



١٤٩٢٤/٢٠٠/٩٧  
٠٥/٠٥/١٣٩٧  
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  مربي برون سازمانينامه  : معرفي 3فرم شماره 

  

                ؛/ عمليتئوري.................. جهت تدريس ............................ با كد ملي ...................خانم ......... بدينوسيله آقا /

 گردد. داراي كد استاندارد / فاقد كد استاندارد مي باشد معرفي مي كه عناوين ذيلدوره / دوره هاي آموزشي با 

مزايا و بيمه نامبرده بر عهده اين مجموعه بوده و سازمان آموزش فني و حرفه اي هيچگونه  ،كليه حقوق

  .وليتي در اين خصوص نداردئمس

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

  و ...

  

 

  .............................................  عنوان شركت/دستگاه  طرف قرارداد با سازمان : .........

  

  نام و امضاء شركت / دستگاه  طرف قرارداد با سازمان : ............................................. 

  

  

  



١٤٩٢٤/٢٠٠/٩٧  
٠٥/٠٥/١٣٩٧  
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  : تاييد صالحيت عمومي4فرم شماره 

     .  مبني بر اينكه............................................................................تاييديه كتبي اين شركت / دستگاه  .. بدينوسيله 
صالحيت هاي عمومي به شرح ذيل را دارا بوده و مورد تاييد اين مجموعه  ،............... ........................... انمخ/  آقا
 .بر عهده اين شركت مي باشد آن وليت عدم رعايتئباشد و مسي م

هوري اسالمي ايران و متدين به يكي از اديان رسمي كشور و اعتقاد به مباني نظام جمهوري جم تابعيت
 اسالمي ايران

 عدم اعتياد به مواد مخدر

برخورداري از سالمت جسمي و روحي درحد توانايي انجام كار در دوره آموزشي مربوطه (نداشتن نقص عضو 
 موثر)

 اي ق حرفهالتزام به قوانين و مقررات صنفي و اخال

 موثر عدم سوء پيشينه كيفري و جزايي

 (ويژه آقايان)وظيفه يا كارت معافيت پايان دوره ضرورت نظام بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا دارا

 

  عنوان شركت/دستگاه  طرف قرارداد با سازمان : ......................................................  

  

  

  اء شركت / دستگاه  طرف قرارداد با سازمان : ............................................. نام و امض

 


