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 مقدمه 

 از  کارآمد  و  متخصص  و  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  امروزه

  هر اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  انکارناپذیر  و  کلیدی  عوامل

 در  کالن  گذاری  سرمایه  نوع  هر  و  گرددمی  محسوب  کشور

  سرمایه  و  ریزیبرنامه  به  نیازمند  اقتصادی  مختلف  بخشهای

 نیرو  این  منابع  توسعه  و  انسانی  نیروی  بخش  در  گذاری

  سیاسی،   استقالل  عدل،   و   قسط  نمیتا   ی هاهرا  از  یکی   انسان  واالی  ارزش  و  کرامت  به  ایمان  برپایه  ایرانمیاسال  جمهوری  نظام   باشد. می

 .داندمی آنها پیشبرد در  تالش و بشری  شرفتهپی تجارب و فنون و علوم از استفاده را ملی  همبستگی نیز و  فرهنگی و  اجتماعی اقتصادی،

 شود می  محسوب  دولت  یهاهبرنام  و   هاسیاست  موثر  و  مطلوب  اجرای  در  عامل   تاثیرگذارترین  عنوان  به  هماهنگ  و   منسجم  راه  نقشه  تدوین 

 برنامه   این  دستاوردهای  و  عوامل  مهمترین  از  یکی  منسجم  ریزیبرنامه  قالب  در  انسانی  نیروی  فعالیت  و  مالی   منابع  نمودن  هدفمند  که

 اجرای  در  سازی  شفاف  که  بوده  مدیریتی  مختلف  ادوار  در  نمودن  ایسلیقه  و   منابع  و  انرژی  اتالف  از  جلوگیری  حاصله  نتایج  از  باشد.می

  بررسی   و   تبیین  اساس   بر  فرآیندها   اصالح  پایه   بر  مدیریتی   نوین   نظام   استقرار   بود،   خواهد   شده   تعیین   اهداف  به  رسیدن  راستای  در   ها هبرنام

 . باشدمی انسانی منابع برتر سهم  بر متکی  توانا و  پیشرفته دانش از برخورداری نیازمند  خود که بوده سرمی موجود وضعیت

  عملکرد  ارزیابی  جامع  نظام  استقرار  مستلزم  مختلف  هایبخش  در  مدیریت  جامع  نظام  اصالح  و  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسایی  شناسی،  آسیب

 گیرد. قرار زنجان استان ایحرفه و  فنی آموزش کلاداره اقدامات فصل سر در بایستیمی که بوده

  تواند می  مناسب  الگوی  تدوین  و  اختصاصی  و  میعمو  هایشاخص  بعد  دو   در  عملکرد  ارزیابی  در  هاهدستگا  سایر  موفق  تجربیات  از  استفاده

 باشد.  شده تدوین مقررات و قوانین اساس بر اداری نظام  ساختار اصالح و مدیریت توسعه راه نقشه تدوین  گذار پایه
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 استان زنجان در یک نگاه: 

 

 ن استان شهر زنجان است.ای است. مرکز ران قرار گرفتهای ران است که در منطقه آذربایجانای نشینآذری هایاستان زنجان یکی از استان

  کتاب  به  منستوب  معنای به  و  زندیگان  یا  ن استتان در قبل از استالم زنگانای استت. مرکز  میالدقدمت آن متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از 

 قرار  ستبب به  قدیم از  استتان نای.استت  یافته  تغییر زنجان به  معرب تلفظ  ضترورت به  بنا اعراب  استتیالی  از  پس  که  استت داشتته  نام  زند

استت. استتان بر استاس آخرین تقستیمات   ت خاصتی بودهمیاه شتیه جاده ابریشتم و راه تجاری مستیر هند و چین به اروپا دارایحا  در گرفتن

جرود، طارم و ماهنشتان استت و در مرداد ای  زنجان، ستلطانیه، خرمدره، خدابنده،  هایدارای هشتت شتهرستتان به نام 1376کشتوری در ستال  

 .شهرستان سلطانیه به آن اضافه شد و دارای هشت شهرستان شد 1392سال  

 آید، درمیشتمار ترین گنبد تاریخی جهان بهاصتوفیه در استتانبول عظیمای جامع فلورانس و بنای عظیم گنبد ستلطانیه که بعد از کلیستای

ن استتان در ای ن استتان استت.ای  مانده از زمان ستلستله ستاستانیان نیز از آثار تاریخیکستن باقین استتان قرار دارد. همننین معبد داشای

 .شدمیالت خمسه خوانده ای  مقطعی در زمان قاجار با نام

استت در   گویند. زبان تاتی از بخشتی از شتمال طارم علیا دامنه کوه البرز بجا ماندهمیمردم استتان زنجان به زبان ترکی آذربایجانی ستخن  

 .کنندمیاتی صحبت روستا )چرزه، باکلور، جمال آباد، قسمتی از آبادی هزارود، بندرگاه، سیاورود، نوکیان، قوهیجان( به زبان ت 8حدود  

کند. اما در دوران میق نوشتته شتده مردم زنجان را ستنی مذهب معرفی  74۰حمداهلل مستتوفی در کتاب نزه القلوب که در حدود ستال  

 .است  صفویه با حمایت صفویان از مذهب شیعه به تدریج مذهب تشیع رواج یافته

دانی و  میانجام داد و بر پایه یک بررسی  89در سال   میی فرهنگ عموطی پژوهشی که شرکت پژوهشگران خبره پارس به سفارش شورا

گیری شتد  ن نظر ستنجی نمونهایکه درمیروستتای ستراستر کشتور، درصتد اقوا 14۰۰شتهر و حدود   288ان ستاکنان  مییک جامعه آماری از 

بدون جواب بودند که در  ۰٫5زن( و   ٪94٫4مرد،   ٪98٫4ترک ) 98٫4زن(،  ٪1٫3مرد،   ٪7فارس )1٫1در استان زنجان به قرار زیر بود: 

 .زبان است نتیجه زنجان استانی کامالً آذری

جرود، ای  آن شامل زنجان، طارم، ماهنشان، خدابنده،  هایشهر است. شهرستان 21بخش و   18شهرستان،  8اکنون استان زنجان دارای  هم

 .باشندمیابهر، خرمدره و سلطانیه 

  ن میدوبه استتان قزوین مبدل شتد. بر پایه   1376از استتان زنجان جدا شتد و به استتان تهران پیوستت، و در ستال   1373قزوین در ستال  

خورشتیدی(، اراک در کنار زنجان جز  استتان یکم قرار  1316بهمن  3 مصتوب)  بخشتداران  و فرمانداران  وظایف  و  کشتوری  تقستیمات  قانون

 .ی از استان یکم جدا شدمیالد 1963گرفت. اراک در 
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  موقعیت جغرافیایی

 1درجه و    47دقیقه عرض شمالی و  15درجه و  37دقیقه تا   25درجه و   35غربی کشور، ما بیناستتان زنجان در قستمت مرکزی و شمال

 به طوری  باشتدمین استتان با هفت استتان هم مرز ای دقیقه طول شترقی از نصتف النهار گرینویو واقع شتده استت. 52درجه و  49دقیقه تا  

تاکستتان و   هایکه از شتمال به شتهرستتان خلخال از استتان اردبیل، شتهرستتان رودبار از استتان گیالن، از شتمال شترقی و شترق به شتهرستتان

ن قزوین، از جنوب به شتتهرستتتان همدان از استتتان همدان، از جنوب غربی به شتتهرستتتان بیجار از استتتان بوئین زهرا و قزوین از استتتا

انه و هشتتترود از استتتان می  هایغربی و از شتتمال غرب به شتتهرستتتانکردستتتان و از مغرب به شتتهرستتتان تکاب از استتتان آذربایجان

 .شرقی محدود استآذربایجان

 طبیعی هایاقلیم و ویژگی

  های تو دش هاهباشد که اکثر شهرهای آن در دامنه کومیای  ، دارای دو منطقه کوهستانی و جلگهزمیناستان زنجان از نظر شکل ظاهری 

  عظیم رطوبتی و  یهاهاند. اقلیم استتتتان متاثر از دو عامل مهم یعنی نحوه ورود جبهو مناطق کوهستتتتانی قرار گرفته  هاهبین رشتتتته کو

باشتد  می( %18و سترد )( %52استتان نیمه خشتک فراسترد )میباشتد. تی  غالب اقلیمیت توپوگرافی و ارتفاع از ستط  دریا  حرارتی، و وضتعی

نیمه خشتک فرا سترد دارای درجه حرارت متوستط ماهانه در ستردترین ماه   میپوشتاند. تی  اقلیمیدرصتد ستط  استتان را %  7۰که حدود  

 14الی   8فروردین اردیبهشتت، مهر و آبان مطلوب و مابین    یهاهگراد استت. متوستط درجه حرارت در ماستانتیدرجه    -7ستال کمتر از 

 .باشدمیآذر، دی، بهمن و اسفند سرد   یهاهخرداد، تیر، مرداد و شهریور گرم و درما  یهاهگراد و در مادرجه سانتی

 وضعیت منابع طبیعی

زنجانرود و ابهررود استت. بلندترین نقطه استتان در ارتفاعات تخت ستلیمان و کمترین در قزل اوزن  ن استتان قزل اوزن، ایرودهای مهم در

متفاوتی از زندگی جانوری و گیاهی شتده استت. به دلیل شترایط   یهاهجاد گونای ن منطقه موجبای  باشتد. تنوع آب و هوائیمیدر گیلوان 

توان به دو ناحیه تقستیم نمود: میات جوی مرطوب شتمال غربی آب و هوای استتان را  ن ناحیه و تاثیرات غیرمستتقیم جریانای  کوهستتانی

لیمتر می 3۰۰آب و هوای کوهستتانی سترد با تابستتانی معتدل و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب طارم علیا. متوستط بارندگی در حدود  

تر تر و بزرگغار کتله خور که در بین غارهای استتتان دیدنی  ؛ستترخرمنه: غار کتله خور، گلجیک، غار  تند ازباشتتد. غارهای استتتان عبارمی

کیلومتری جنوب خدابنده قرار گرفته استتت. همننین  8۰شتتود در میران محستتوب  ای طبیعی بستتیار زیبای  یهاهاستتت و یکی از پدید

  آبگرم گرماب و چشتمه آبگرم حلب انگورانچشتمه    - چشتمه آبگرم ابدال  - آب معدنی استتان عبارتند از :چشتمه آبگرم وننق  یهاهچشتم

  - زردآلو    -انگور    -برنج    -شتوند عبارتند از: انجیر  میمحصتوالت عمده کشتاورزی استتان که اکثراً صتادر هم   :محصتوالت کشتاورزی استتان

 .قند چغندر و یینمزسیب -جو   -گندم    -انار  -سیر -زیتون   بادام  -فندق    -گردو    -پیاز   -خیار   -لوبیا   -سیب 

 هستند. زمینران ای دیگری بوده است که مایه فخر فرهنگ میعلمای نا این منطقه زادگاه بزرگانی چون شهاب الدین سهروردی و

های  در بخش صتتنعت و معدن نیز استتتان زنجان موقعیت ممتازی دارد به ویژه آنکه به دلیل همجواری و نزدیکی به پایتخت و استتتان 

ن ای  ن استتان با داشتتن مردم متدین و عاشتق اهل بیت)ع(ای  شتود.میهمجوار روز به روز با توستعه و گستترش واحدهای صتنعتی مواجه  

 د.باشمین استان ای ران مشهور ساخته است و سالیانه پذیرای خیل زیادی از مسافرین و گردشگران بهایت شور حسینیتخاستان را به پای
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 ای کشورمعرفی اجمالی سازمان آموزش فنی و حرفه

 آموزشتی واحد سته ادغام از 1359 ستال در تأستیس ابتدای در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به وابستته کشتور ایحرفه و فنی آموزش ستازمان

  انستانی نیروی و فنی آموزش ستازمان نام با "کارآموزی کانون" و "کارآموزی صتندوق "،"اجتماعی امور و کار وزارت ایحرفه تعلیمات کلاداره"

 مرکزی، ستتاد بر عالوه ستازمان این حاضتر حال در.  یافت نام تغییر  کشتور ایحرفه و فنی آموزش ستازمان به 136۰ ستال در و گردید تشتکیل

 و کشتتور ستتط  در آزاد ایحرفه و فنی آموزشتتگاه هزار 17 از بیش و دولتی ایفنی و حرفه آموزش مرکز 6۰۰ از بیش ،کلاداره 31 دارای

 کشتتورآموزش، ایفنی و حرفه آموزش ستتازمان اصتتلی مأموریت .استتت ایفنی و حرفه یهاپژوهش و تربیت مربی آموزش مرکز همننین

 صتورت به ماهه18 تا 1 یهاهدور در قالب آموزش فرآیند که استت کشتور کار نیروی ارزشتیابی مهارت و آموزشتی استتانداردهای تولید پژوهش،

 مراکز روستتایی، و ستیار شتهری یهاتیم دولتی، بخش ثابت مراکز در آموزش طریق از تحصتیلی ستطوح بین لیمیتک هایپودمان مدت و کوتاه

فنی و  یهاپژوهش و مربی تربیت مرکز در آموزش ها،پادگان جوار مراکز زندان، جوار مراکز دانشتتگاه، مراکز جوار صتتنوف، و صتتنایع جوار

 و تأمین به نستبت وستیله و بدین شتود می انجام آزاد ایحرفه و فنی یهاهتوستط آموزشتگا دولتی غیر بخش در آموزش همننین و ایحرفه

 اقدام فنی جامعه هایمهارت فرهنگ ارتقای و خدمات و صتنعت، کشتاورزی مختلف یهابخش نیاز مورد ماهر نیمه ماهر و کار نیروی تربیت

 .نمایدمی
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 استان زنجان  ایآموزش فنی و حرفه  کلاداره معرفی 

فعالیت خود را آغاز کرد و تحت نظر وزارت   اًبا عنوان صندوق کارآموزی رسم  1355ای استان زنجان در سال  آموزش فنی و حرفه   کلاداره 

ن ای  ای تغییر نام داد.کل آموزش فنی و حرفهبه اداره   1359ای پرداخت و در سال  فنی و حرفه  هایکار و امور اجتماعی به ارائه آموزش

از آن جایی که تومیای کشور فعالیت  حاضر زیر نظر سازمان آموزش فنی و حرفه اداره در حال سعه روز افزون مراکز آموزشی،  کند و 

ن اداره را هم ای  ها رویکردتر کرده،  اما احساس نگرانی از افت کیفیت آموزش ای آسان فنی و حرفه  هایدسترسی کارآموزان را به آموزش 

کل آموزش فنی و ه منجر به اشتغال مورد نیاز بازار کار معطوف داشته است. ادار  هایها و آموزشاکنون به سمت ارتقای کیفی آموزش 

عملیاتی    یهاهخود با هدف بهبود کارایی نظام آموزشی، برنام  هایها و استراتژیای استان زنجان در حال حاضر با تغییر سیاستحرفه 

 آموزش خویش را در راستای محورهای ذیل بنا کرده است:  

 اعتبار سنجی مراکز دولتی و غیر دولتی. ✓

 آموختگان.رهگیری اشتغال مهارت   ✓

 و روستایی، زندان و پادگان. میغیررس  یهاهگاسیار آموزشی در بخش مناطق محروم، سکونت  هایوجود تیم ✓

 پیشرفته ویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن. هایت آموزشی در سطح مهار  ی هاهاجرای دور   ✓

 روم و.. مهارتی در مناطق مح  هایاجرای طرح توانمندسازی روستائیان و توسعه آموزش ✓

 آموزشی ویژه شاغلین صنایع و صنوف.  یهاهاجرای دور ✓

 مهارتی در محیط واقعی کار.  هایاحیای نظام استاد شاگردی در قالب اجرای آموزش ✓

 مهارتی منجر به اشتغال و منطبق با نیازهای بازار کار.   هایریزی و اجرای آموزشبرنامه ✓

 بخش خصوصی و افزایش شرکای اجتماعی.   های استفاده از توانمندی ✓
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 استان زنجان :  ایآموزش فنی و حرفه سخن مدیرکل

 دارای   کشور  اقتصادی  فضای   در   کارآفرینی  فرهنگ  گسترش  و   ترویج  امروزه

  هایآموزش   یارائه   طریق  از  تواندمی  مهم  یوظیفه  نای  و   است  ایویژه  تمیاه

 گیرد.  انجام ایحرفه و فنی مراکز توسط منطقه کار بازار با  متناسب و متنوع

  تمام   رویکرد  و   است  انسانی   نیروی وری،بهره  ارتقای  و   تولید اصلی  ارکان   از  یکی

  های آموزش   حکمرانی  با  مرتبط  که  آموزیمهارت  فرهنگ  ارتقای  را،  ها هبرنام

 از  جامعه  افراد   یهمه  دادن  سوق   هدف،  و  است  محلی  مدیریت  و  مهارتی

 است. گراییمهارت سمت به گراییمدرک

 تربیت  مستلزم  تولید  ونقر  و   است  تولید   رونق  سال   در   گرفتن  قرار  بر  مبنی   رهبری  معظم   مقام   هوشمندانه  نامگذاری  به   توجه  با  بنابراین

 یک   عنوان  بهمیاسال  جمهوری  مقدس  نظام  اهداف   تمام   شدن  محقق  و  اهداف  نایبه  رسیدن  و   باشد می  جامعه   در   کارآمد  و   ماهر   نیروی

 ن ای   توانمندسازی  راستای  در  ها آموزش   نای  متولی  هاهدستگا  سایر  همکاری  با   و  هوشمند  یهاهبرنام  اجرای  با   نظام  شیفته  و   مردم  سرباز

 برای  چنینهم  و   سازدمی  فراهم  را  کار  بازار  میعمو  هایتمهار  هم   و   صنعت  نیاز  مورد  خاص  های ت مهار  هم  ها آموزش   هستیم.  عزیزان

 نوع  نایبه  لذا  کند.می  فراهم  را  مهارت  لمیتک  و  شدن  روزبه  امکان  شوند،می  کارایی  کاهش  دچار  تکنولوژی  تغییرات  دلیل  به  که  شاغلینی

 نگریسته   باشد،می  جهانی  اقتصاد  در  تغییرات  از  ناشی  که  ساختاری  بیکاری  باألخص  بیکاری  با  مقابله  برای  ابزاری  عنوان  به  هاآموزش 

  دانش  تخصص  و   مهارت  کسب  از  پس  افراد  که   معنی   نای  به   است،  »کارآفرینی«  پرورش  نوعی   ها،آموزش   نای  خصیصه  واقع   در شود.می

  آموزشی  اهداف  از  یکی نمایند.  جادای   شغلی  فرصت  نهایت  در  یا  و  آورند  دست  به  را  مناسبی  شغلی  هایتفرص  که  بود  خواهند  قادر  فنی،

 از  تواندمی  ایحرفه  و  فنی  آموزش  است.  آموزان  مهارت  تخصصی  و  فردی  هایتوانایی  بهبود  ای،حرفه   و   فنی  هایآموزش  در  کارآفرینی

 ایحرفه  و  فنی   هایآموزش   یتوسعه  بخشد.  ارتقا   را  کارآفرینی  تقاضای  سط   و  شده  بازار  هایتفرص  افزایش   باعث  افزایی،  دانش  طریق

 و   زیربنایی  هایگذاریسرمایه  زیرا  است؛  حیاتی   امری  تولید   فرایند  به  دهی شتاب  ویژه   به  و  رانای  فرهنگ  و   اقتصاد   برای  کنونی  شرایط  در

 برداری بهره  مورد   کارآمد   و   اقتصادی  نحو  به   یا   و   مانده   بالاستفاده   انسانی   سرمایه   بدون   فیزیکی  سرمایه  کلی  طور  به   و  تجهیزات  و   ابزار  افزایش

 وظایف   یمحدوده  در  کار  ترمطلوب   انجام  و  افراد  درک  قدرت  و  مهارت  دانش،  هایتوانایی  افزایش  ها،آموزش   نایاز  هدف د.گیرمین  قرار

 عدم به توجه با توسعه حال در کشورهای در و است جهان مشکالت و مسائل ترینمهم از یکی بیکاری موضوع که جاییآن  از است. شغلی

 در  بیکاری  دالیل  از  یکی  کهن ایبه  توجه  با  و  دارد  توسعه  بر  را  تریبیش  سهم   سیاسی  و   فرهنگی  تماعی،اج  اقتصادی،  ساختارهای  توازن

 هایآموزش   یارائه   با   ایحرفه  و  فنی  آموزش  سازمان  رودمی  انتظار  باشد،می  کار  جویندگان  سوی  از  کار  بازار  نیاز  مورد  هایتمهار  فقر  کشور

 کند.   فاای بیکاری میزان کاهش  در سزاییهب نقش  بتواند مهارتی

 

 انصاری 

 ای حرفه مدیرکل آموزش فنی و

 استان زنجان  
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 استان زنجان   ایآموزش فنی و حرفه کلاداره  اندازچشم  

  و   توانمندسازی راهبتتردهای از استفاده  با و  گرایانه  تعادل یاندیشه  با دمیا  و تدبیر  دولت در زنجان استان  ایحرفه  و  فنی  آموزش کلاداره

 تقویت ،استان  ایتوسعه هایتاولوی  و هاظرفیت  با متناسب و  محور بازار و نو رویکردهای  با  آموزش به نیل  انسانی،  منابع  هایتقابلی ارتقا 

   طلبد.می را نوین  نگاهی آموزی، مهارت روح  و فرهنگ
 

  و  انستانی نیروی  و  مادی  امکانات بستیج  با کلاداره  نای یتمستؤول تصتدی دوران در  تعالی باری  یاری  با که  باشتیم  فصتلی سترآغاز در انشتا اهلل

 بزنیم. رقم را مثبتی تحوالت ،اجرایی  یهاهدستگا  سایر و  تعاونی و خصوصی  بخش  هماهنگی و  مندیبهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان زنجان ایکل آموزش فنی وحرفه های اداره مأموریت

 کدام  هر برای نیاز مورد هایتمهار و اقتصادی مختلف هایبخش در ل غ شام  شناسایی -

   استان ایتوسعه یهاهبرنام و ها اولویت نیازها،  اساس بر هاآموزش بندی اولویت و  انطباق  -

 کارآفرینی  و  کار بازار نیاز با منطبق نو رویکردهای با مهارتی  هایآموزش فرآیندهای  و سیستم ارتقا  -

 کارآفرینی  و  مهارتی  هایآموزش کیفی  و میک ارتقای -

 اجتماعی  پذیرآسیب یهاهگرو  زندگی کیفیت ارتقای و اجتماعی  هایآسیب کاهش -

 استان در کار  نیروی وریبهره شاخص ارتقا  -

 استان  ایتوسعه هایتبرسیاس منطبق  و کار بازار نیاز مورد  هایآموزش   ارائه با بیکاری مهار  و پایدار آفرینیشغل -

 آموزش   شاخص در اجتماعی عدالت تحقق و  انسانی توسعه ارتقای بر تأکید  -

   شامل:  کار بازار و توسعه ندهیآ و  فعلی  سط  با متناسب استان انسانی  منابع توانمندسازی -

 روستایی  و شهری کار جویندگان ( الف -

   دانشگاهی  التحصیالن فارغ و دانشجویان ب( -

 اقتصادی یهاهبنگا شاغلین ج( -

    کار جویندگان در کارجویی جای به  کارآفرینی فرهنگ ترویج و آموزی مهارت فرهنگ ارتقا  و گسترش -
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 فصل اول 

 حوزه مدیریت 
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 واحد انفورماتیک ) فن آوری واطالعات(

فناوری اطالعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، 

آشنا   IT شود. این تعریف برای کسانی که بخواهد با فناوری اطالعاتمیذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطالعات اعمال  

 . اسب و کامالً ساده و شفاف استشوند؛ تعریفی من

،  به طور کلی با پدید آمدن این رشته  .باشدمی) مدیریت دانش ( نرم افزار و فکر افزار ، سه محور اصلی در فناوری اطالعات سخت افزار

است و جایگاه کامالً مستقل برای خود  رایانهبا تحولی عظیم روبرو شد و این در حالی است که فناوری اطالعات سرآمد رشته رایانه رشته 

 .دارد

 

 وظایف واحد فناوری اطالعاتاهم  

 مراکز  و کلادارهتحلیل و بررسی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز -1

 های شبکهها و سرویستحلیل در راستای زیر ساخت-2

 های ویروسی ها و راه کارهای مقابله با نفوذ و آلودگیبررسی و به کارگیری روش-3

  WAN و LAN پشتیبانی و مدیریت شبکه های -4

 نظارت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار -5

 مراکز  و کلاداره WAN و LAN نظارت بر اجرای شبکه-6

 نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزارهای مورد نیاز-7

 نظارت بر قراردادهای فناوری اطالعات و ارتباطات-8

 

 

 اقدامات انجام شده در حوزه فناوری اطالعات 

 ها و آپدیت ماژول ها استاندارد سازی تارنما و اعمال تغییرات ظاهری و بارگذاری خدمات الکترونیک و دستورالعمل   -

 های  آموزشی مختلف در سامانه  در  آپارات و بارگذاری ویدئوهای  آموزشی دوره کلادارهایجاد حساب کاربری  -

   کلادارههای مدار بسته مراکز آموزشی برای ایجاد دسترسی به دوربین -

 راه اندازی صندوق پست صوتی   -

 ذ کپی مدارک هویتی( ایجاد دسترسی برای مراکز و واحدهای اداری جهت استفاده از سامانه احراز هویت برخط)حذف اخ -

هیه برنامه عملیاتی برای انجام خدمات در فضای رقابتی  ت  -ن  ثبت و گزارش گیری درخواست خرید کاال و خدمات در سامانه ستاد ایرا  -

 .بندی بر اساس قیمت تمام شده و استانداردهای مصوب، زمانها ، اولویتها شامل؛ اهداف، روش

ه خدمات و رضایت خدمت گیرندگان در چارچوب نظام  ئت، قیمت و زمان ارامیعملکرد خدمات از ابعاد کیفیت، کطراحی نظام مدیریت   - 

 .جامع مدیریت عملکرد دستگاه و استانداردهای تعیین شده

 

 



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

10 
 

ی توسعه هاگیری، مدیریت دانش، نظام  تصمیمی  هاهای مدیریتی پشتیبان مانند: نظام پیشنهادات، نظامطراحی و راهبری استقرار مدل   -

سازی، پیمانکاری، خرید خدمت و...(،  ی شراکت )برون سپاری، خصوصیهانظم و انضباط اداری و مالی، کنترل پروژه، کنترل اهداف، نظام

 .ی حقوقیهای نظامهازیرساخت 

 کل و مراکز آموزشی جدول بازدید کامپیوترها و تجهیزات فناوری اطالعات اداره 

 

 فرآیند بازدید  اسقاطی پلمپ شده  ر  می تع ارتقاء یافته  تهیه شناسنامه  تعداد  نام مرکز

 8 0 15 5 3 15 15 1مرکز شماره 

 5 0 0 4 0 12 25 2مرکز شماره 

 12 0 17 8 3 20 22 3مرکز شماره 

 5 0 12 5 3 15 25 4مرکز شماره 

 0 0 18 0 0 10 20 5مرکز شماره 

 5 0 10 4 4 14 15 6مرکز شماره 

 3 0 9 7 3 8 15 7مرکز شماره 

 4 0 8 3 1 9 12 8مرکز شماره 

 2 0 10 2 1 7 11 9مرکز شماره 

 3 0 12 4 0 12 12 10مرکز شماره 

 2 0 10 3 0 9 11 11مرکز شماره 

 6 0 0 5 3 0 12 مرکزجوار دانشگاه 

 1 0 0 1 0 0 4 مرکز سلطانیه

 15 0 36 10 15 25 36 مرکز شهید شهریاری 

 71 0 157 61 36 156 235 جمع کل 
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 واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

  ارزیابی عملکردالف( 
های در حال انجام در واحدهای اداری،  این واحد به بررسی عملکرد واحدها برای کشف نکات مثبت و منفی آنها و بررسی نحوه فعالیت 

پردازد. در این زمینه کارشناسان واحد ارزیابی عملکرد و رسیدگی  می کارکنان مالی، پاسخگویی به مراجعین سازمان و نیز بررسی عملکرد 

های الزم، از نظرات کارشناسان دیگر واحدها و کارشناسان مرتبط نیز نظور افزایش دقت فرایند ارزیابی، ضمن بررسیبه شکایات، به م

 .مایندنمیمقام مافوق اعالم  ها را برای اخذ دستور الزم به استفاده کرده و نهایتا گزارش بررسی
 

 بازرسی  ب(
ای از ادارات و واحدهای ستادی و همننین مراکز آموزشی تابعه، جهت بررسی عملکرد بر اساس قوانین های موردی و دورهانجام بازرسی

 و مقررات 
 

 رسیدگی به شکایات ج( 
ارسال   کلادارهکتبی، تلفنی، دورنگار و ... به این    مکاتبات مختلف ورودی، شکایات، پیشنهادات و انتقادات از طریق شکواییه حضوری، 

دقیق  وشود  می بررسی  مربرای  کارشناس  به  می  بوطهتر  موضوع  ارجاع  بررسی  ضمن  واحد  این  گرفتن    وشود.کارشناسان  نظر  در  با 

 ذینفع به نحو مقتضی به    های به عمل آمده رانتیجه بررسی بندی نظرات کارشناسان،  ی مرتبط و جمعهاه های موجود در زمیندستورالعمل 

 کنند. منعکس می

 

 استان   کلاداره رسیدگی به شکایات   یابی وعملکرد واحد ارز

 
 حجم برنامه واحد سنجش  عنوان برنامه ردیف 

 1 برنامه  1399عمومی و اختصاصی سال ارزیابی عملکرد 1

 1 برنامه  ارتقا سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 2

 1 برنامه  )پاسخگویی به شکایات(کلادارهاستقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح  3

 100 نفر روز کل ادارهنظارت و بازرسی بر عملکرد مراکز و واحدهای  4

 1 دوره  برگزاری کارگاه آموزشی  5

 

 

 

 

 



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

12 
 

 

 کلاداره دفترحراست 

حراست مأمن   دلسوز وانقالبی خدمات بزرگی برای انقالب انجام داده است.،  نهاد حراست به همت نیروهای با ایمان، متعهد، متخصص

 ت از منابع و سرمایه انسانی است. وجایگاه امنی برای حفاظ

 

 تعریف حراست

که وظیفه حساس و خطیر   شودمیحراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است. از جنبه اداری حراست، به نهادی اطالق   

 ی احتمالی و موجود بر عهده دارد.هامراقبت از سالمت اجزای ریز و درشت سازمان را در مقابل انواع انحراف

 

 اهداف حراست 

 پیش برد اهداف سازمان از طریق حفظ وارتقای توان حفاظتی و امنیتی - هدف کالن  -الف 

 های مؤثر جهت ایمنی و سالمت منابع سازمان  ی به موقع به مدیران و اعمال نظارتارائه مشورت و اطالع رسان -هدف عملیاتی   - ب

 

 شرح وظایف حراست 

 حفاظت فیزیکی -1

 حفاظت اسناد-2

 حفاظت پرسنلی-3

 ITحفاظت -4

 حفاظت آزمون -5

 

 حفاظت فیزیکی 

 های الزم و نظارت بر اجرای آنها های حفاظتی و صدور دستورالعمل تهیه طرح  -

 تأسیسات و اماکن طبقه بندی شده  ،کلتردد کارکنان و ارباب رجوع به ادارهکنترل  -

 های مداربسته کنترل بر نصب و نظارت بردوربین -

 صدور مجوز تردد خودرو -

 نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان -

 کلادارهنظارت بر اموال منقول و غیر منقول  -

 ها آزمون  ترسالمحفاظت، کنترل و اتخاذ تدابیر الزم جهت برگزاری هرچه  -

 حفاظت اسناد 

 ی طبقه بندی شده هاهثبت و صدور کلیه نام، ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت -

 نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن  -
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 هرگونه سو  استفاده و جعل صدور کارت شناسایی و رعایت تدابیر الزم جهت پیشگیری از -

 

 حفاظت پرسنلی 

 ه سازی رشد آنانزمینتالشگر و   ،شناسایی عناصر متعهد  -

های اعالم شده از سوی مراجع بررسی صالحیت و اعالم نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس دستورالعمل -

جمع آوری و اطالع رسانی اخبار اعم    - ام آن جهت ارائه به مراجع ذیربط  تتتتتت و مکانیزم انج  هاهزمین،  شناسایی تخلفات  ذیصالح

 فرهنگی و اجتماعی ( و انعکاس آنها به مدیریت و مراجع ذیصالح،  اقتصادی، از ) سیاسی

 ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطالعاتی الزم به باالترین مقام اجرایی -

 رجوع بررسی مشکالت ارباب  -

 IT   حفاظت

 های سخت افزاری و نرم افزاریهای الزم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای حفاظتی و صدور دستورالعمل تهیه طرح  -

 LAB – Wan – Webهای به کاربران سیستمها ی الزم به منظور چگونگی حفاظت دادههاآموزش  -

 بالعکس آموزش حفاظت نیروی انسانی در مقابل رایانه و  -

 

 حفاظت آزمون 

 م  شده آزمون ادواری همسان کشوری ی پل هاهتفکیک سؤاالت و پاسخنام -

 حضور نماینده حراست در قرنطینه تکثیر سؤاالت اداره سنجش و ارزشیابی -

 تطبیق عکس کلیه شرکت کنندگان در سالن آزمون توسط نماینده حراست در مراکز  -

 نظارت بر صحت و سالمت برگزاری آزمون توسط نماینده حراست در مراکز  -

 ورود تلفن همراه به سالن آزمون توسط نیروی حفاظت فیزیکی   ممانعت از -
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 عملکرد دفتر حراست  

 

 توضیحات تعداد  عنوان برنامه  ردیف 

 فقره صورت پذیرفته است 1218 حوزه جمع آوری اخبار و گزارشات و اطالع رسانی  1

 بانک اطالعاتی تشکیل گردیده  7 های اطالعاتی در حوزه های مختلف تهیه و تنظیم بانک 2

 مورد استعالم گردیده  83 بررسی صالحیت و استعالمات صورت پذیرفته در حوزه های مختلف  3

4 
طبقه بندی  تقویت ضریب حفاظتی فرآیند تولید، گردش و نگهداری اسناد و مدارک  

 شده بر اساس آیین نامه اجرایی 
 نظارت صورت پذیرفته 14

 مرحله پایش گردیده 3 ساماندهی اسناد راکد و پاالیش، تقلیل و تغییر طبقه بندی بر مبنای آیین نامه اجرایی 5

 آموزش تشکیل شده کارگاه  8 اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشی و امورفرهنگی حراست بر اساس الگوی آموزشی  6

 پرونده حراستی 132 ل و به روزرسانیمیتشکیل پرونده پرسنلی، تک 7

 محور مورد شناسایی قرار گرفته  4 کل و مراکز تابعهها و نقاط آسیب پذیر ادارهشناسایی گلوگاه 8

 محور آسیب شناسی گردیده  9 آسیب شناسی و بررسی تهدیدات  9

 مرکز آموزشی 2 های مداربستههای حفاظت الکترونیکی و دوربینسیستمتجهیز اماکن تابعه به  10

 طرح عملیاتی و اقدام گردیده  4 طراحی و اجرای طرح های حفاظت فیزیکی ) مقابله با بحران، مقابله با سرقت و... (  11

 گرفتهنفر مورد آموزش قرار   39 های آموزشی برای همکاران حراست و نگهبانان برگزاری کالس 12

 روز رسانی شده دوربین بازسازی و به 53 های مدار بسته های حفاظتی و دوربینروزرسانی سیستمارتقاء و به 13

 متناوب  نظارت بر وضعیت حفاظت فناوری اطالعات در واحدهای تابعه 14
صورت متناوب مورد نظارت قرار  به

 گرفته

 اینظارت بر تجهیزات رایانه 160 کل ای و مانیتورینگ شبکه ادارهرایانهنظارت و کنترل بر ورود و خروج تجهیزات  15

16 

کل، حراست کل و اطالعات استان، هیأت  شرکت در جلسات شورای معاونین اداره

ارزشیابی و سنجش آموزشی مراکز تابعه و هم اندیشی مسؤولین   کمیته -نظارت استان

 حراست وزارت متبوع 

 مورد حضور در جلسات 205

17 
های آموزشی،  مراکز جوارکارگاه -پروژه های عمرانی –نظارت و سرکشی مراکز تابعه 

 ها، روستاو عشایرها، پادگانندامتگاه
 نظارت و بازرسی از مراکز آموزشی  221

18 
های ها، کانون( انجمن NGOها و مؤسسات مردم فعال) شناسایی و نظارت بر انجمن 

 های آزاد صنفی آموزشگاه
 کانون و انجمن  10

 فقره مکاتبه  3001 مکاتبات صورت پذیرفته محرمانه و عادی 19
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   دفتر فنی 

های مرتبط با هر  باشد. لذا کلیه فعالیتمیبررسی کننده در حال اجرا و در نهایت آنالیز کننده پس از اجرا ، ای است که ابتدامجموعه 

های عمرانی  در واقع دفتر فنی ) و یا مهندسین دفاتر فنی ( عواملی از پروژه  .ها ارتباط مستقیم با این واحد را داردعملی در کارگاه

 .نمایند میها ایفا ای را در پروژهدهباشند که وظایف متعدد و گسترمی

 ای استان زنجان آموزش فنی و حرفه  کلاداره عملکرد دفتر فنی 

 ردیف  نام مرکز شرح عملیات عمرانی  علت انجام عملیات عمرانی 

17/09/97مورخ  16/ 1441/140بر اساس قرارداد شماره   مقاوم سازی کانال تاسیساتی موتورخانه مرکز  

 
 

زنجان شهید مفتح   
1 

 مقاوم سازی کانال تاسیساتی مرکز   17/09/97مورخ  1445/140/16بر اساس قرارداد شماره 

02/03/98مورخ   1079/140/16بر اساس قرارداد شماره   
بتن ریزی روی کانال ، قالب بندی ، آرماتوربندی

 تاسیساتی مرکز 

09/04/98مورخ  1090/140/16بر اساس قرارداد شماره   خوابگاه مرکز   زمینتهیه و اجرای موزاییک زیر   

ی آموزشی  و قسمت هاهاجرای ایزوگام سقف کارگا فرسودگی عایق رطوبتی سقف و بروز رطوبت در سقف  

 اداری 

مامورسرای مرکز  تعمیر فرسودگی ساختمان   

 اجرای نقاشی ساختمان مرکز   04/07/98مورخ   1591/140/16بر اساس قرارداد شماره 

 اجرای نقاشی ساختمان مرکز    23/08/98مورخ  16/ 1630/140بر اساس قرارداد شماره  2 شهرک صنعتی 

قسمت ی آموزشی  و هاهاجرای ایزوگام سقف کارگا فرسودگی عایق رطوبتی سقف و بروز رطوبت در سقف  

 اداری 

   07/12/98مورخ  1511/140/16بر اساس قرارداد شماره  
ها و کاسه توالت سرویس  درب، اجرا و نصب کاشی

 بهداشتی مرکز 
 3 خواهران الزهرا زنجان 

ی آموزشی و اداری هاهاجرای ایزوگام سقف کارگا فرسودگی عایق رطوبتی سقف و بروز رطوبت در سقف   
برادران شهید چمران  

 ابهر
4 

16/02/98مورخ  1015/140/16بر اساس قرارداد شماره   
 10احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ، طراحی 

 کیلو وات  
 5 سهروردی خدابنده 

رات مرکز میر و افزایش ارتفاع دیوار محوطه و تعمیتع  

 

مرکز تعمیرات  

 
 6 شهید مطهری طارم 

در مرکز  کشاورزینیاز به کارگاه آموزشی    7 ایجرود احداث گلخانه مرکز  

04/04/98مورخ  1085/140/16بر اساس قرارداد شماره   مرکز  تعمیراتبازسازی دیوار محوطه و    
  سمیهخواهران 

 خرمدره 
8 

06/01/98مورخ  16/ 1553/140بر اساس قرارداد شماره   
)ایزوگام( مراکز آموزش  تهیه و اجرای عایق رطوبتی 

ای استان زنجان فنی و حرفه  
 9 مراکز استان

  11/04/98مورخ   1094/140/16بر اساس قرارداد شماره 
تهیه و اجرای عایق رطوبتی )ایزوگام( مراکز آموزش  

ای استان زنجان هففنی و حر  

مراکز شهرستان 

 زنجان 
10 



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

16 
 

 وامور فرهنگی میواحد روابط عمو

داق عینی دهکده جهانی مارشال مک لوهان بوده و  ص، عصری که مکندمیانسان در عصر انقالب ارتباطات و انفجار اطالعات زندگی  

 .نماید نیاز داردمیبشر برای زیستن به حداقل اطالعات که او را یاری 

دهد برقراری ارتباط است لذا هر اندازه  میت داشته و آنان را در نیل به اهداف عالی یاری  میها ارزش و اهسسات و سازمانؤنه در مآن 

ان نقش  میدر این  میسریع تر خواهد شد و روابط عموها ارتباط برای ارائه اطالعات فراگیر باشد دستیابی به اهداف جوامع و سازمان

یک علم دارای اصول منطقی، نظریه، الگو و معرفت شناسی بوده و از قدرت پیش    به عنوان  می، چرا که روابط عموکندمیعمده را ایفا  

 های اجتماعی برخوردار است. بینی نتایج و قابلیت تکرارپذیری و ظرفیت باال برای سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمان

های جمعی برای ارتباط و اثر بخشی از موضوعات  رسانی رسانه  های اطالعو توانمندیها از ظرفیتها  میبهره گیری مناسب روابط عمو

   یعنی :   میروابط عموبه عبارتی   گیرد.میهای کارآمد قرار میای روابط عمواست که همواره در الویت برنامه رسانه میمه

 ینه تمام نمای سازمان یآ  -3                  گوش سازمان - 2          چشم سازمان   - 1

  و ...سازمان    ساز  تصویر - 6سازمان          مدافع  وکیل - 5سازمان              زبان    - 4
 

 

 و امورفرهنگی میعرصه های فعالیت واحد روابط عمو    

های  و سیاستها  خط مشی  عهای اجرایی  تابامور ارتباطی، تبلیغاتی و اطالع رسانی دستگاههای اطالع رسانی دولت یعنی  اجرای سیاست

آوری است که موضوعاتی مانند تولید اطالعات، پردازش و مرتب سازی  ای از فن است. به عبارت دیگر اطالع رسانی شاخه   اجرایی دولت

و سازماندهی اطالعات، نشر اطالعات به روش ساده و سریع سر وکار دارد. در این رابطه هم به محتوای اطالعات و هم به محل و  

شود و منظور از اطالعات آن چیزی است که جامعه خدمت گیرنده نیاز دارد در زمان و مکان مشخصی از رساننده اطالعات توجه می

آن آگاهی یابد ... بنابر این به توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر ارائه خدمات به مردم کلیه اقداماتی که از طریق وسایل ارتباط  

و مراکز اطالع رسانی که به نحوی بتواند دسترسی هر  ها  طالعات توسط دستگاهها، فنون و طرق مختلف تولید و نشر اجمعی، رسانه

یک از آحاد مصرف کننده اطالعات اعم از عام و خاص را با منبع آن اطالع با حداقل زمان و هزینه به گونه ای مطلوب برقرار کند 

 شود های اطالع رسانی دولت تلقی میاجرای سیاست

 

 1398ای استان زنجان درسالآموزش فنی و حرفه کلاداره  میوعمده فعالیت های روبط عم
 

 میهای روابط عموعرصه فعالیت

 ایارتباطات رسانه

 ارتباطات فرهنگی

 انتشارات وتبلیغات

 ارتباط با مشتریان ومردم

 هادستگاه ارتباط با سایر 

 سمینارها، هاهها، نمایشگاهمایش
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 ایارتباطات رسانه

ی در  های جمعی به عنوان دو کانون مهم از نظام ارتباطی و اطالع رسانی نقش تعیین کنندهو رسانهها  میدون تردید روابط عموب

 ، برعهده دارند. میجامعه و فرهنگ سازی و تنویر افکار عمو  میهای عموافزایش آگاهی

در بعد برون سازمانی برقراری ارتباطی صحی  و اندیشمندانه برپایه ها  میوظایف روابط عمو  ترینحساسامروزه یکی از مهمترین و   

 های جمعی است.  عقل و خرد با رسانه

های شما را به سمع و نظر مخاطبان برساند همانا  واقع یکی از مهمترین ابزارها برای اینکه هدف، مقصود اصلی و جان کالم گزارش در

 هستند ها رسانه

 ایدربخش ارتباطات رسانه  کلعمومی اداره روابط اقدامات 

 
 

 حجم عملیات  استان درحوزه ارتباطات رسانه ای  میعناوین عملکرد روابط عمو ردیف 

 380 کل ادارهتولید ودرج خبر درسایت  1

 240 ارسال خبر به سایت سازمان تولید و 2

 380 هاارسال اخبار به خبرگزاری تولید و 3

 380 در مطبوعات درج خبر ارسال وو تولید  4

 2 برگزاری کنفرانس خبری در طول سال 5

 50 رادیو وتلویزیون  های گزارشی درتولید برنامه  6

 3 رادیویی مدیرکل با صدا وسیما  مصاحبه تلویزیونی و 7

8 
های صدا برنامهکارآموزان ومدال آوران المپیاد مهارتی( برای حضور در ،  مهارتی ) مربیان معرفی نخبگان فنی و

 وسیما 
2 

 

 انتشارات و تبلیغات

  میمذهبی و عل،  شود این در حالی است که کاربرد آموزشی و ترویج مطالب اخالقی  میتبلیغات در عمل گاهی مقدس و مشروع تلقی   

  جمعیت، این در موقعی است که نقش بازگو کننده عقاید گروه شودمیدر جایی راهنما و اطالع رسان محسوب .تبلیغات   داشته باشد

پیشرفت ایفا کند و یا توضی  دهنده  ها و کارکردها و اطالعات واقعی رویدادها و مشخصات صحی  اشیا  و و حزب و تشکیالتی را 

است که به شکل مکتوب   میابط عموهای روهای تبلیغاتی وانتشاراتی آن بخش از فعالیتدرنهایت منظور از فعالیت .باشد  کاالهایی  

 :شودمیهای صورت گرفته دراین منطقه به شرح ذیل اشاره گیرد و شامل ارتباطات نوشتاری است که به برخی از فعالیتمیصورت  
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 ارتباطات فرهنگی 

 

نهاد که یکی از کارکردها و وظایف اصلی آن آموزش و اطالع رسانی است می تواند نقش موثری در فرهنگ   به عنوانروابط عمومی  

  و   دارد  سروکار  ها انسان  از  وسیعی  گسترده  با   ارتباط  در  که  است  اجتماعی   فعل   یک   سازی داشته باشد. از آنجایی که فرهنگ سازی

  بسیار  نقش   عمومی  افکار  شناخت   زیرایک عمل روابط عمومی است.  ، اردبگذ  تاثیر  آدمیان  از  زیادی تعداد  ذهنیت  و   رفتار  بر  خواهدمی

  اذهان   بر   حاکم  اندیشه  و  تفکر  نوع  از  ناشی  جامعه  یک  رفتار   و  فرهنگ  که  دلیل  این  به  داشت  خواهد  سازی  فرهنگ  فرایند  در  زیادی

شناخت مطالعه افکار عمومی اهمیتی مضاعف    علمی  و   رسمی   نماینده  عنوانه  ب  عمومی   روابط   رو  این  از  شود   می  ممکن   جامعه  آن  مردم

وظایف و کارکردهای    به عنوانها و راهبردهایی است که  روش  فضاسازی  ،  زمینه سازی،  آموزش،  اطالع رسانی،  ترویج  تبلیغ،.  یابدمی

   یند فرهنگ سازی نقش موثری دارند.آروابط عمومی در فر

 

 استان درحوزه ارتباطات فرهنگی   می های روابط عموفعالیت
 

 حجم عملیات  استان درحوزه ارتباطات فرهنگی  عناوین عملکرد روابط عمومی ردیف 

 115 برگزاری جشن میالد ائمه ومعصومین )ع(  1

 30 های ماه مبارک رمضانویژه برنامه  2

 115 )ع(  ینهای شهادت ائمه ومعصومویژه برنامه  3

 2 همکاران ستادی و مراکزاهداء خون توسط  4

 60 های ماه محرم و صفرویژه برنامه  5

 600 برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا 6

 2 برگزاری دوره آموزشی و مسابقات قرآنی 7

 12 های مختلف انجام مسابقات ورزشی در مناسبت 8

 2 داشت هفته دولت و روز کارمند یگرام 9

 10 های مختلف مناسبتانجام مسابقات فرهنگی در  10

 2 برگزاری مسابقه کتابخوانی در هفته کتاب 11

 8 غبار روبی وگل افشانی  مزار شهداء  12

 حجم عملیات  تبلیغات  استان درحوزه انتشارات و میعناوین عملکرد روابط عمو ردیف 

 100 استان  کلادارهانتشار عملکرد  1

 14 طراحی وچاپ بروشورهای معرفی مراکز آموزشی  2

 130 های ملیتبلیغات محیطی شهری در مناسبت 4

 140 های مذهبی تبلیغات محیطی شهری در مناسبت 5

 165 بروشور فعالیت در تابلو اعالنات نصب پوستر و 6

 5 مختلفهای تهیه پاورپونت درمناسبت  7

 380 فیلم برداری وتصویر برداری  8
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 ارتباط با مردم  

هنر برقراری ارتباط در جهت اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همننین زمینه سازی برای دریافت انتظارات  میروابط عمو

تالش    میتما   میهنر مردم داری است روابط عمو  میهای مخاطبان برای حرکت در مسیر آن است .به عبارت دیگر روابط عموو خواسته 

نماید اهداف و برنامه ی سازمان با اتکا  به اصول اخالقی و   میهوشمندانه سعی  ، کند میردم  خود را معطوف تنظیم روابط سازمان و م

 ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان و مردم بکار بندد.  رسالت حرفه ای در قالب کار برنامه

عمو   روابط  با مخاطبان و همننین اطالع رسانی شفاف و روشن و دریافت    میوظایف  اصولی  و  ارتباط صحی  و منطقی  برقراری 

 .  باشدمیانتظارات و خواسته های مخاطبان با بکار گیری روش و فنون مختلف 

 

 ارتباط با مردم استان درحوزه  های روابط عمومی فعالیت

 

 حجم عملیات  میاستان درحوزه ارتباطات مرد میعناوین عملکرد روابط عمو ردیف 

 100 33036300راه اندازی تلفن گویای  1

 420 میرسیدگی به شکایات مرد 2

 890 ارباب رجوع  ازسنجی رنظ 3

 800 فراهم نمودن امکانات الزم جهت تکریم ارباب رجوع  4

 280 ارسال پیامک اطالع رسانی  5

 2 مستقیم با مدیر استانراه اندازی صندوق ارتباط  6

 10 ن ایجاد امکانات الزم برای معلوال 7

 8 عقد قرارداد با دفاتر پیشخوان جهت خدمت رسانی مطلوب به مردم  8

 1 کل ادارهز خدمت دریمراه اندازی اتاق  9

 

 

 

 هاارتباط با دستگاه

ساب حبه    مسؤولینسیستم و پل ارتباطی بین مردم و  ،  سازمانزبان گویای آن  ،  گوش شنوا،  روابط عمومی در هر سازمان چشم بینا 

سازد تا مدیریت سازمان را در اتخاذ تصمیم مناسب برای برآوردن  های مخاطبان آگاه میآید و سازمان را از نظریات انتقادات و خواست می

پیشنهادهای ها  افکار عمومی باشد و بتواند از دادهر  گنیازهای مخاطبان یاری رساند روابط عمومی در حقیقت باید مغز تجزیه و تحلیل 

 میها از دیگر وظایف روابط عمووسازمانها  برقراری ارتباط وتعامل سازنده با دیگر دستگاه  .سازنده و همسو با افکار عمومی ارائه نماید 

 :شودمیح ذیل اشاره و اقدامات صورت گرفته در این حوزه به شرها بوده که به برخی از این فعالیتها دستگاه
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 حجم عملیات  استان درارتباط با دیگر دستگاه ها  عناوین عملکرد روابط عمومی ردیف 
 120 ها با مسؤولین استانی هماهنگی و همراهی مدیرکل، معاونین، رؤسای مراکز استان جهت برگزاری جلسات، دیدارها و مالقات 1

 185 بازدید همگانی از مراکز آموزشی تابعهها جهت هماهنگی با دستگاه 2

 150 کل و مراکز آموزشیها از ادارهدستگاه ن مسؤوال هماهنگی و همراهی بازدید  3

 80 مراکز از صنایع، ادارات، صنوف  رؤسایهماهنگی و همراهی مدیرکل، معاونین،  4

 72 خانجاتها وکار هماهنگی و همراهی مربیان،کارآموزان از صنایع، صنوف، شرکت 5

 25 های مختلف اداری، مربیان وکارآموزان از نمایشگاه نؤوالمس هماهنگی و همراهی  6

 100 های خصوصی های بازار محور بخشاداری مربیان وکارآموزان از آموزش مسؤوالنهماهنگی و همراهی  7

 250 های آزاد استان اداری از آموزشگاه مسؤوالنهماهنگی و همراهی مدیرکل و  8

 

 ارهانمیو سها  نمایشگاه ها، همراهی دربرگزاری همایش    

 

ات  نمایشگاه را به مثابه رسانه بایستی تلقی کرد چرا که درنمایشگاه غرفه دار به عنوان فرستنده و بازدید کنندگان به عنوان گیرنده اطالع  

سنجی واقع بهترین مکان برای نیاز  در  عملکردها و  ها،تماس با مشتریان جهت اطالع رسانی از برنامهبهترین محل برای    نقش دارند و

  آموزشی است.

نیست بلکه برخی  از شکل ابتدایی آن خارج شده و صرفاً دیگر محلی برای خرید و فروش کاال   غرفه سازی نمایشگاهی امروزه نمایشگاه و  

پیداکردن موقعیت بدنبال  نمایشگاه  برپایی یک  افراد در خالل  بسا  از  و چه  مورد مسأله خاصی هستند  تحقیقی در  یا  استثنایی  های 

مهمترین خصیصه یا ویژگی یک   .ها و ابتکارات و اختراعاتی پس از بازدید یک صنعتگر یا محقق از یک نمایشگاه اتفاق افتاده استنوآوری 

کنندگان ای که عرضه سازد به گونه میهای اقتصادی را در یک محدوده خاص ]از نظر زمان و مکان[ متمرکز  ایشگاه آن است که فعالیتنم

های  براین اساس فعالیت  .توانند از این »تمرکز« حداکثر بهره را ببرندمیمند به انتخاب کاال هستند  کاال و خدمات یا افرادی که عالقه

 دراین حوزه به شرح ذیل بوده است: استان کلاداره 

 

 حجم عملیات  ها وسمینارها ها، نمایشگاهدربرگزاری همایشاستان  عناوین عملکرد روابط عمومی ردیف 

 مورد 13 های مختلف همکاری دربرپایی نمایشگاه درمناسبت 1

 مورد  4 همکاری دربرگزاری سمینارهای مختلف اداری  2

 مورد  14 های مختلف مراکز آموزشی ها ومناسبتهمکاری دربرگزاری همایش 3

 مورد  8 های آزاد های مختلف آموزشگاهها ومناسبتهمکاری دربرگزاری همایش 4

 مورد  2 کل ها و اعیاد مختلف ادارههمکاری دربرگزاری جشن 5

 مورد  6 های امور بانوان همکاری در برگزاری مراسمات و مناسبت 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raykadesign.ir/
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 فصل دوم                                                          

 معاونت آموزش،حوزه                                  

 ریزیپژوهش و برنامه                             
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 کل  اداره ریزی برنامه پژوهش و معاونت آموزش،

آوری روز با  های علوم و فنوحرفه ای کشتور آموزش استت که عملیات اجرائی آن همگام با تازههای ستازمان آموزش فنیترین فعالیتمهم

ایجاد دهد . این آموزش ها علمی ، عملی ، و کاربردی بوده که به منظور استانداردهای بین المللی ، ماموریت و هویت سازمان را شکل می

گیری آموزش  گردد. جهتشتود و منجر به دریافت گواهینامه مهارت میمهارت و تخصتص درجهت کستب توانائی در احراز شتغل ارائه می

حرفه ای در ارائه آموزش های ستازمان و مراکز مربوطه به ترتیبی استت که امکان ارائه هر نوع آموزشتی و در هر رشتته و هر زمینه ای وفنی

های آموزشتتی بندی خاص در هر رشتتته آموزشتتی بر تنوع و تعدد رشتتتهبندی و درجهنماید. عالوه بر این وجود رتبهر میرا قابل تصتتو

 افزاید.ای میحرفهوفنی

اداره موسسات    *  ریزی  ، پژوهش و برنامهاداره آموزش    *های:  برنامه ریزی استان با داشتن سه اداره  به نام  و  بنابراین معاون آموزش، پژوهش

های آموزشتی ستازمان، در جهت اجرای هر چه بهتر به موازات برنامه اداره سانجش وارزشایابی مهارت* های مردمیکارآموزی آزاد و مشاارکت

المللی، تجدید نظر در های پژوهشتتی، ازجمله: تدوین جزوات و استتتانداردهای آموزشتتی براستتاس کدهای بینامورات آموزشتتی و فعالیت

های آموزشتی و وستایل کمک آموزشتی و ستمعی و بصتری، تجهیز  اردهای مهارت، تهیه استتاندارد مشتاغل، تحقیق و پژوهش در برنامهاستتاند

فنی متقاضتیان آموزشتگاه های آزد _های درجه یک، آزمون اصتناف، تعیین صتالحیت علمیاندازی کارگاههای مراکز، راهاندازی کارگاهو راه

های  ستازی قوانین و دستتورالعملهای تخصتصتی، صتدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ستاختمانی،  ستادهیشو مربیگری، برگزاری هما

 نماید.های مختلف فعالیت میاجرایی در بخش
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 1398تعداد مراکز آموزشی استان  به تفکیک شهرستان درسال

 

 آدرس وتلفن  دومنظوره خواهران  برادران  نام مرکز شهرستان  ردیف 

 بلوار شیخ اشراق -انتهای خ فاتح *     1شماره مرکز  زنجان  1

 33036275تلفن: 

 نبش دی جنوبی  -1شهرک صنعتی شماره  *    2مرکز شماره  زنجان  2

 32221254تلفن: 

  *    3مرکز شماره  زنجان  3
 اراضی پایین کوه 

 33457550تلفن: 

 بلوار شیخ اشراق -انتهای خ فاتح *   پیشرفته مرکز مهارتهای  زنجان  4

 33036320تلفن:

 دانشگاه زنجان  *   مرکز )جوار دانشگاه(  زنجان  5

 33054073تلفن:  

  *    4مرکز شماره  ابهر 6
 ابهرو خرمدره  -کمربندی 

 35520803تلفن: 

  *    11مرکز شماره  ابهر 7
 خیابان مال صدرا  -شهرک گلسار

 35251069تلفن:  

   *   5مرکز شماره  خدابنده  8
 خدابنده پایین تر از پمپ بنزین -جاده زنجان 

 34227675تلفن: 

  *    10مرکز شماره  خدابنده  9
 تر از پمپ بنزینخدابنده پایین -جاده زنجان 

 34227675تلفن: 

 خیابان بسیج  -خ شیخ باقر محمدی *     6مرکز شماره  ماهنشان 10

 36222497تلفن: 

  *    7مرکز شماره  خرمدره  11
 باالتر از شرکت گاز  -خ امام خمینی 

 35522968تلفن:  

 بلوار امام خمینی   -آببر  *    8مرکز شماره  طارم  12

 32823989تلفن: 

 خیابان امام  *    9مرکز شماره  ایجرود 13

 36722911تلفن: 

 خیابان امام )ره(   *     12مرکز شماره  سلطانیه 14

 35824533تلفن:
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 های مختلفمدیریت اجرای آموزش دربخش

ماهه   18تا   1های دهد و در قالب دوره های سازمان آموزش است که فرآیند آن، ماموریت و رسالت سازمان را شکل میرکن اصلی فعالیت

  ها، ها ( و آموزش در پادگانهای سیار )مناطق شهری فاقد مرکز، مناطق روستایی و زندانتیمآموزش توسط    از طریق آموزش در مراکز ثابت،

های آزاد )بخش غیر دولتی( نسبت به تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه آموزش در صنایع و صنوف و باالخره آموزش در آموزشگاه

 نماید. فرهنگ فنی جامعه اقدام میکشاورزی و خدماتی کشور و ارتقا  صنعتی،های مختلف  ماهر مورد نیاز بخش

 

 

 ریزی  داره آموزش، پژوهش و برنامها*  
 

باشد که وظیفه برنامه استان می  ایفنی و حرفهریزی اداره کل آموزش  داره آموزش استان زیرنظر معاون آموزش، پژوهش و برنامه برنامها

در دو بخش دولتی و غیردولتی و... را برعهده دارد و با    ایفنی و حرفهتانداردهای آموزشی، هدایت آموزش های  ریزی، نظارت، تولید اس

 د. نمای هماهنگی معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی استان نسبت به برنامه ریزی و هدایت آموزش های مهارتی در سط  استان اقدام می

ادرت به آموزش متقاضیان نموده است که نفر دوره مب 22469نفرساعت معادل    3913۰42مجموعاً بالغ بر   1398 درسال این اداره کل

با داشتن   مرکز دومنظوره(   8مرکز خواهران و    4مرکز برادران و    2مرکز ثابت خواهران و برادران )  14این آموزش ها دربخش دولتی 

ط  استان مجموعاً  کارگاههای شعب شهری و روستایی، ندامتگاهها، زندان، پادگان و همننین کارگاههای جوار دانشگاه و جوار صنعت درس

 درصد کل تعهدات را اجرا نموده است. 1۰9معادل  
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 1398 درسال تعهد و عملکرد آموزشی استان زنجان 

 

ها به تفکیک بخش آموزشی استان زنجان  های ارائه شده )دولتی( به تعداد کارگاه نسبت تنوع حرفه  
 

  زندان  پادگان  روستا و عشایر   سیارشهری  مراکز ثابت  عناوین
کاهش آسیب  

  اجتماعی
  صنایع وصنوف  جواردانشگاه

 185 33 67 47 61 75 92 287  تنوع حرفه

 14 5 40 15 10 100 59 110  تعداد کارگاه

 نسبت تنوع حرفه  

  به تعداد کارگاه
2.6 1.6 0.7 6.1 3.1 1.6 6.6 13.2 

 

 
 

 نمودار نسبت تنوع حرفه به تعداد کارگاه   
 

 
 

 

 

 نمودار تنوع حرفه به تفکیک بخش های آموزشی 
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 1398سهم عملکرد آموزشی مراکز استان زنجان به تفکیک خوشه درسال 

 نام مرکز آموزشی 

 فرهنگ و هنر کشاورزی  خدمات صنعت 

 سرانه  نفر ساعت  نفر دوره 
نفر  

 دوره 
 سرانه  نفر ساعت 

نفر  

 دوره 
 سرانه  نفر ساعت 

نفر  

 دوره 
 سرانه  نفر ساعت 

   1مرکز شماره 
 

2.740 576.233 210 254 61.386 242 646 90.753 140 110 13.854 126 

  2مرکز شماره 
 

1.970 273.253 139 617 77.040 125 187 30.850 165 204 27.905 137 

 192 243.949 1.224 __ 0 0 146 154.631 1.056 163 43.483 266   3مرکز شماره 

   4مرکز شماره 
 

1.687 364.098 216 224 18.438 82 0 0 __ 61 11.570 190 

 151 10.690 71 175 13.961 80 169 195.245 1.153 205 169.061 824   5مرکز شماره 

 __ 0 0 206 34.203 166 224 47.459 212 196 124.875 363   6مرکز شماره 

 7مرکز شماره 
 

100 27.087 271 528 88.503 168 48 8.940 186 474 89.443 189 

 194 18.208 94 154 17.246 112 176 53.457 303 246 33.496 136  8مرکز شماره 

 45 5.046 112 155 44.419 287 171 78.147 457 238 34.987 147 9مرکز شماره 

 10مرکز شماره 
 

98 19.088 195 572 61.460 107 0 0 __ 182 25.097 138 

 135 76.744 568 150 2100 14 158 113.717 720 308 52.420 170   11مرکز شماره 

  12مرکز شماره 

 ASDو  
1.323 224.145 169 824 103.406 125 47 1.582 34 0 0 __ 

   13مرکز شماره 
 

252 67.652 268 435 83.196 191 68 8.112 119 10 1.407 141 

 252.166 1.655 154 1.136.085 7.355 194 2.009.878 10.349 جمع کل 
152 3.110 514.913 166 

 خوشه از 

 عملکرد استان  
51% %29 %07 %13 

 

 

 1398در سال خوشه تفکیک به مراکز آموزشی عملکرد نمودار

 

 
 

 

صنعت

%51
29%خدمات

کشاورزی

%7

فرهنگ و هنر

%13
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 1398سال  –سرانه آموزشی مراکز در خوشه صنعت نمودار 

 

 

 

 

 

 

 1398 سال – خدمات خوشه در مراکز  آموزشی سرانه نمودار
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 1398 سال – کشاورزی خوشه در مراکز  آموزشی سرانه نمودار

 

 

1398سال – فرهنگ و هنر  خوشه در مراکز  آموزشی سرانه نمودار
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   کمیته مهارت آموزی

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

آموزی ذیل  آموزی و اشتغال استان پیشنهاد و تصویب تشکیل کمیته مهارت ترین اقدامات جهت ایجاد تعادل و تناسب بین مهارتهماز م از

های های اقتصادی، نیازسنجی آموزش های مشروحه ذیل با هدف تامین و تربیت نیروی انسانی بنگاه کارگروه اشتغال استان با عضویت دستگاه

  باشد که خود عاملی موثرخواهد بود.از بازار کار استان و شناسایی مشاغل زود بازده میمورد نی

 
 

 اعضاء کمیته مهارت آموزی استان زنجان  

 اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان 17 های استان فرمانداری شهرستان 1

 کمیته امداد امام خمینی)ره( استان  18 دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری    2

 اداره کل بهزیستی استان  19 دفتر امور خانواده و بانوان استانداری  3

 سازمان بسیج سازندگی استان  20 دفتر روابط عمومی استانداری  4

 بنیاد نخبگان استان  21 استانداری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی  5

 اتاق اصناف استان  22 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری  6

 اتاق تعاون استان 23 دفتر امور روستایی و مناطق محروم  استانداری  7

 شرکت شهرکهای صنعتی  24 دفتر آموزش و پژوهش استانداری  8

 مرکز خدمات سرمایه گذاری استان  25 استاناداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  9

10 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 استان
 های استان انجمن صنفی کاریابی 26

 های آزاد استان کانون انجمنهای صنفی آموزشگاه 27 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان  11

 ایفنی و حرفهمراکز علمی و کاربردی آموزش  28 اداره کل آموزش و پرورش استان  12

 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  29 صدا و سیمای مرکز استان  13

 دانشگاه پیام نور استان  30 دانشگاه زنجان  14

 31 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان  15
کمیته مهارت   مسؤولای استان زنجان )اداره کل آموزش فنی و حرفه

 آموزی( 

 اداره کل جهاد کشاورزی استان  16
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 به تفکیک خوشه آموزشی 1398تعدادآموزش دیدگان بخش دولتی استان زنجان درسال 

 جمع کل  مرد زن  گروه آموزشی  خوشه  ردیف

1 

 صنعت 

 332 332 0 الکترونیک 

 1886 1818 68 برق 2

 1368 1347 21 تاسیسات 3

 581 778 3 جوشکاری و بازرسی جوش  4

 551 463 88 ساختمان 5

 3 0 3 سرامیک 6

 693 133 560 صنایع چرم، پوست، خز 7

 268 263 5 صنایع چوب 8

 149 17 132 صنایع شیمیایی  9

 26 26 0 صنایع فلزی 10

 2476 2450 26 صنایع خودرو 11

 24 19 5 فناوری انرژی های نو و تجدید پذیر  12

 371 355 16 کنترل و ابزار دقیق 13

 667 505 162 معماری 14

 754 736 18 مکانیک 15

16 

 خدمات

 486 157 329 امور مالی و بازرگانی 

 31 23 8 گردشگری  17

 49 24 25 بهداشت و ایمنی 18

 386 118 268 خدمات آموزشی 19

 543 55 588 خدمات تغذیه ای  20

 2964 176 2788 صنایع پوشاک 21

 2740 1169 1571 اوری اطالعات فن 22

 192 173 19 مراقبت زیبایی 23

24 

 فرهنگ و هنر

 761 85 676 صنایع دستی )بافت(

 505 0 505 صنایع دستی )دوختهای سنتی( 25

 356 41 315 دستی)چوب‘فلز‘سفال‘چاپ‘سنگ‘شیشه‘چرم(صنایع  26

 224 86 138 طال و جواهر سازی  27

 448 0 448 فرش 28

 14 0 14 فناوری نرم و فرهنگی 29

 609 49 560 هنرهای تجسمی 30

 124 6 118 هنرهای تزئینی  31

 33 16 18 هنرهای نمایشی 32

33 

 کشاورزی 

 194 140 54 امور باغی

 436 371 65 امور دام و ماکیان 34

 458 208 250 امور زراعی 35

 47 47 0 امور شیالت و آبزی پروری  36

 161 45 116 صنایع غذایی 37

 59 38 21 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 38

 152 152 0 ماشین آالت کشاورزی 39

 148 139 9 منابع طبیعی )جنگل، مرتع،آبخیز، بیابان( 40

 22469 12560 9909 جمع کل 
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 1398ملکرد ساالنه مراکز آموزشی در بخش ثابت ، جوار دانشگاه  استان زنجان در سال ع

 

 نام مرکز آموزشی  ردیف 

 مراکز ثابت آموزشی 

 1398سال  عملکرد آموزشی
 سرانه 

 نفر ساعت  نفر دوره 

 194 434.876 2.224   1مرکز شماره  1

 176 95.977 546  2مرکز شماره  2

 180 239.326 1.329   3مرکز شماره  3

 240 148.126 616   4مرکز شماره  4

 205 84.858 413   5مرکز شماره  5

 199 67.494 339 6مرکز شماره  6

 180 170.388 949   7مرکز شماره  7

 204 63.425 311  8مرکز شماره  8

 277 31.309 113  9مرکز شماره  9

 129 90.444 700   10مرکز شماره  10

 171 154.854 905 11مرکز شماره  11

 188 233.359 1.238   12مرکز شماره  12

 244 83.763 343   13مرکز شماره  13

 106 75.926 716 مرکز جوار دانشگاه   14

 183 1.974.125 10.762 جمع کل 

 

 1398  سال زنجان در استان شهری ثابت کارگاه حوزه آموزشی مراکز عملکرد نمودار
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 1398تعهد و عملکرد ساالنه مراکز آموزشی در بخش کارگاه روستایی و عشایری استان زنجان در سال 

 

 نام مرکز آموزشی  ردیف 

 آموزش عشایری  آموزش روستایی 

 عملکرد آموزشی 

 1398سال 
 سرانه 

 عملکرد آموزشی 

 1398سال 
 سرانه 

نفر  

 دوره 
 نفر ساعت 

نفر  

 دوره 

نفر  

 ساعت

 __ 0 0 229 43.910 192 1مرکز شماره  1

 154 7.709 50 103 7.036 68 2مرکز شماره  2

 __ 0 0 154 71.063 460 3مرکز شماره  3

 __ 0 0 159 27.545 173 4مرکز شماره  4

 __ 0 0 194 133.065 686 5مرکز شماره  5

 __ 0 0 281 70.867 252 6مرکز شماره  6

 __ 0 0 278 27.527 99 7مرکز شماره  7

 __ 0 0 173 35.670 206 8مرکز شماره  8

 __ 0 0 153 115.178 753 9مرکز شماره  9

 __ 0 0 89 2.040 23 10مرکز شماره  10

 __ 0 0 182 27.446 151 11مرکز شماره  11

 __ 0 0 __ 0 0 12مرکز شماره  12

 __ 0 0 206 35.062 170 13مرکز شماره  13

 154 7.709 50 184 596.409 3.233 جمع کل 

 

 1398سال   زنجان در استان روستایی و عشایری کارگاه حوزه آموزشی مراکز عملکرد نمودار
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 سکونتگاه غیر رسمی   و کاهش آسیب اجتماعی و شهریسیار  عملکرد ساالنه مراکز آموزشی در بخش

 1398استان زنجان در سال  

 نام مرکز آموزشی  ردیف 

 سکونتگاه غیر رسمی  سیار شهری و کاهش آسیب اجتماعی

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 نفر ساعت  نفر دوره  نفر ساعت  نفر دوره 

 __ 0 0 309 62.359 202 1مرکز شماره  1

 133 8.613 65 155 17.954 116 2مرکز شماره  2

 138 47.028 340 180 31.767 176 3مرکز شماره  3

 __ 0 0 288 82.947 288 4مرکز شماره  4

 158 3.939 25 158 104.228 661 5مرکز شماره  5

 __ 0 0 153 50.339 330 6مرکز شماره  6

 __ 0 0 165 9.922 60 7مرکز شماره  7

 __ 0 0 286 10.581 37 8مرکز شماره  8

 __ 0 0 76 4.038 53 9مرکز شماره  9

 __ 0 0 59 5.742 97 10مرکز شماره  10

 212 8.462 40 141 39.118 278 11مرکز شماره  11

 __ 0 0 85 16.828 197 12مرکز شماره  12

 __ 0 0 118 15.474 131 13مرکز شماره  13

 __ 0 0 __ 0 0 مرکز جوار دانشگاه   14

 145 68.042 470 172 451.297 2.626 جمع کل 
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 زنجان  استانو کاهش آسیب اجتماعی  سیار شهری  حوزه مراکزآموزشی عملکرد نمودار

 1398درسال    بر حسب نفر ساعت 

 

 
 

 

 

 زنجان  استانسکونتگاه غیر رسمی   حوزه مراکزآموزشی عملکرد مودارن

 1398درسال    بر حسب نفر ساعت 
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 1398عملکرد ساالنه مراکز آموزشی در بخش زندان و پادگان استان زنجان در سال 

 

 نام مرکز آموزشی  ردیف 

 پادگان  زندان

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 نفر ساعت  نفر دوره  نفر ساعت  نفر دوره 

 157 25.389 162 __ 0 0 1مرکز شماره  1

 115 101.194 883 137 157.018 1.148 2مرکز شماره  2

 __ 0 0 __ 0 0 3مرکز شماره  3

 147 27.840 190 161 60.224 374 4مرکز شماره  4

 147 19.572 133 262 8.662 33 5مرکز شماره  5

 186 11.922 64 __ 0 0 6مرکز شماره  6

 __ 0 0 __ 0 0 7مرکز شماره  7

 66 3.865 59 __ 0 0 8مرکز شماره  8

 134 9.278 69 __ 0 0 9مرکز شماره  9

 __ 0 0 __ 0 0 10مرکز شماره  10

 __ 0 0 __ 0 0 11مرکز شماره  11

 __ 0 0 __ 0 0 12مرکز شماره  12

 103 3.904 38 123 4.428 36 13مرکز شماره  13

 __ asd 0 0 __ 0 0مرکز جوار دانشگاه  14

 127 202.964 1.598 145 230.332 1.591 جمع کل 
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 1398درسال   بر حسب نفر ساعت زنجان  استان  زندان کارگاه حوزه مراکزآموزشی عملکرد نمودار

 

 
 

 

 

1398درسال بر حسب نفر ساعت  زنجان  استان  پادگان کارگاه حوزه آموزشی مراکز عملکرد نمودار

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

ز 
رک
م

1 ز 
رک
م

2 ز 
رک
م

3 ز 
رک
م

4 ز 
رک
م

5 ز 
رک
م

6 ز 
رک
م

7 ز 
رک
م

8 ز 
رک
م

9 ز 
رک
م

1۰

ز 
رک
م

11

ز 
رک
م

12

ز 
رک
م

13

گاه
نش
 دا
وار
 ج
کز
مر



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

37 
 

 عملکرد ساالنه مراکز آموزشی در بخش صنایع و صنوف و کارآموزی در محیط واقعی کار

 1398استان زنجان در سال  

 نام مرکز آموزشی  ردیف 

 کارآموزی در محیط کار واقعی  صنایع و صنوف 

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 عملکرد آموزشی 

 سرانه  1398سال 

 نفر ساعت  نفر دوره  نفر ساعت  نفر دوره 

 313 78.978 252 139 96.714 698 1مرکز شماره  1

 147 9.099 62 111 4.448 40 2مرکز شماره  2

 329 34.924 106 66 8.955 135 3مرکز شماره  3

 201 19.271 96 120 28.154 235 4مرکز شماره  4

 306 18.337 60 139 16.295 117 5مرکز شماره  5

 204 5.915 29 __ 0 0 6مرکز شماره  6

 294 5.296 18 35 840 24 7مرکز شماره  7

 277 8.867 32 __ 0 0 8مرکز شماره  8

 186 2.796 15 __ 0 0 9مرکز شماره  9

 272 1.087 4 226 6.331 28 10مرکز شماره  10

 154 15.101 98 __ 0 0 11مرکز شماره  11

 393 13.368 34 70 3.020 43 12مرکز شماره  12

 __ 0 0 336 4.368 13 13مرکز شماره  13

 __ asd 0 0 __ 0 0مرکز جوار دانشگاه  14

 264 213.039 806 127 169.125 1.333 جمع کل 
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  بر حسب نفر ساعت زنجان استان صنایع و صنوف کارگاه حوزه آموزشی مراکز عملکرد نمودار

 1398درسال 

 

 
 

   بر حسب نفر ساعت زنجان استان  کارآموزی در محیط واقعی کار حوزه آموزشی مراکز عملکرد نمودار

 1398درسال 
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 1398ریزی درسال اداره آموزش، پژوهش وبرنامهآموزشی های فعالیت
 

 در مراکز ثابت  آموزش

های آموزشتی منتشتره در ها از زمانبندی خاصتی برخوردار بوده و تابع مقررات آموزشتی ویژه استت به نحوی که مطابق تقویماین آموزش

تنظیم اوقات شتخصتی خود با تقویم مذکور از یک یا چند دوره آموزشتی  تواند با  ستراستر کشتور قابل دستت یابی بوده و هر متقاضتی می

درصتد از   6۰باشتدکه حدود باب می 14باشتد تعداد مراکز آموزشتی استتان ماهه می 18ماهه و بعضتا   1ها معموالً مند گردد. این دورهبهره

 شود.های مهارتی استان در این مراکز انجام میآموزش
 

 1398در سال مراکز ثابت  عملکرد استان زنجان در 
 

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

 مراکز ثابت 
 10762 نفر دوره

125،974،1 نفر ساعت   
 

 

 1398سیار شهری و کاهش آسیب اجتماعی و سکونتگاه غیر رسمی در سال ملکرد استان زنجان در ع

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

 سیار شهری و کاهش آسیب اجتماعی 
 2626 نفر دوره

 451297 نفر ساعت 

های غیر رسمیسکونتگاه  

 471 نفر دوره

 68042 نفر ساعت 
 

 

 آموزش در تیم سیار روستایی  

سنگین احداث مرکز دست و فاقد مرکز که مستلزم صرف هزینه    واحدهای سیار کارآموزی به منظور جبران کمبود مراکز ثابت در نقاط دور

طراحی شده است. هریک از این واحدها از ترکیب یک و یا    باشد و لزوم سرمایه گذاری کالن در آن نقاط که مقرون به صرفه نبوده، می

های متنوع آموزشی با تجهیزات خودرو، چادر کانکس و یا فضای مسقف موقت و تجهیزات آموزش مربوطه تشکیل چند مربی در رشته 

های مربوطه را در منطقه یا  شوند و آموزش ز مراکز ثابت به نقاطی که داوطلب کارآموزی به اندازه کافی داشته باشند اعزام میشده و ا

 روند . روستای مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل دیگر می
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 1398در سال  و عشایری بخش آموزش روستایی عملکرد استان زنجان در 

 

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

 روستا 
 3233 نفر دوره

 596409 نفر ساعت 

 عشایری

 50 نفر دوره

 7709 نفر ساعت 
 

 

 ها آموزش در زندان 

از بخش           اعتیاد، آموزش در زندان می  های آموزشی،یکی دیگر  از علل گرایش به  از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی  باشد. 

باشد، بنابراین داشتن مهارت در فرد، ضمن ایجاد شرایط اولیه برای اشتغال، به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی  میبزهکاری و خالف  

 ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر، نامه با سازمان امور زندان هاست از طریق انعقاد تفاهمکل سالدر این راستا این اداره کند .فرد کمک می

 نماید . ن و معتادین درمان یافته اقدام مینسبت به آموزش زندانیا

 1398در سال عملکرد استان زنجان دراجرای دوره های آموزشی در زندان 

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

 زندان  
 1591 نفر دوره

332،230 نفر ساعت   

   

 آموزش در پادگان ها  

ای سربازان در دوره مقدس سربازی تحت عنوان طرح آموزش فنی و حرفه طرحی    به منظور احراز اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی،

ای کشور تهیه و پس از تصویب هئیت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم  توسط سازمان آموزش فنی و حرفه   1371در بهمن ماه  

ای سازمان در کشور ابالغ گردید . نی و حرفهرهبری و موافقت معظم له ، آئین نامه اجرایی آن به نیروهای مسل  و ادارات کل آموزش ف

های الزم بر ریزی و توافقپس از برنامه  های کارشناسی،ها در نشستطبق این قوانین سازمان با همکاری مسؤالن اداره آموزش پادگان

 .دشوگواهینامه به آنها اعطا  مین،پردازد و پس از پایان دوره و انجام آزموها میاساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگان

 

 1398درسال پادگان  های آموزشی درعملکرد استان دراجرای دوره 
 

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

 پادگان  
 1598 نفر دوره

964،202 نفر ساعت   
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 آموزی در محیط کار واقعی مهارت

های  به منظور ایجاد بستترهای الزم برای اشتتغال مولد و پایدار مطابق با فناوری  «آموزی در محیط کار واقعیمهارت »دستتورالعمل طرح 

های غیر روز و همننین استتمرار و تثبیت مشتاغل موجود و موردنیاز جامعه بویژه در مشتاغل خانگی و ستنتی با استتفاده از ظرفیت بخش

 5و بند    "مدظله العالی"ابالغی از ستوی مقام معظم رهبری  های کلی اشتتغالهای مهارتی و در اجرای ستیاستتدولتی در توستعه آموزش

و در راستتای توستعه و تنوع   های کارگاهیمحیطموجود در  های آموزشتی برای استتفاده از ظرفیت های کلی اقتصتاد مقاومتی،  ستیاستت

 .الگوهای آموزشی تدوین گردیده است 

 

 1398در سال استان زنجان  آموزی در محیط کار واقعیمهارتعملکرد استان دراجرای دوره های آموزشی 

 

 عملکرد  واحد سنجش  محل آموزش 

واقعی  کار  محیط در کارآموزی  
 806 نفر دوره

 213,039 نفر ساعت 
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 1398ریزی درسال وبرنامهاداره آموزش، پژوهش  های پژوهشی لیتفعا

های نو و تفسیر کشف واقعیت  ای جامع با هدفپژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه 

کارگیری عملی  های کشف شده و به  ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیتها، نظریهگیری ها، تجدید نظر در نتیجهدرست این واقعیت

های قابل اطمینان از طریق گردآوری،  ها و قوانین جدید است. در معنایی دیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه حلها، نظریهگیری نتیجه 

 . منداستریزی شده و نظامای برنامهها به گونهتحلیل و تفسیرداده

شتتود. موفقیتتت در تمتتام یشتترفت محستتوب میهای اصتتلی توستتعه و پ هتتای پژوهشتتی یکتتی از شتتاخصنتتوع و ستتط  فعالیت

هتتای پژوهشتتی بستتتگی دارد. در ای بتته گستتترش فعالیتهتتای مربتتوط بتته توستتعه صتتنایع، کشتتاورزی، ختتدمات و... بتته گونتتهفعالیت

  آید.واقع پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می

ترین نیازهتتا بتترای نیتتل بتته پیشتترفت و توستتعی همتته جانبتتی یتتک کشتتور استتت و قتتدرت و استتتقالل هتتر اساستتیپتتژوهش یکتتی از 

های اصتلی توستعه و هتای پژوهشتی یکتی از شتاخصبنتابر ایتن نتوع و ستط  فعالیت  .کشوری بر پژوهش و تولیتد علتم استتوار استت

 .شودپیشرفت محسوب می

ای استتان صتورت گرفتته کته کتل آمتوزش فنتی وحرفتهپژوهشتی متعتددی در ادارههتای  فعالیت  1398دراین راستتا در طتول ستال   

 گردد:  به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می

 

 1398در سال عملکرد شورای پژوهشی استان زنجان 

 
 

 عناوین عنوان فعالیت  ردیف 
واحد 

 سنجش 
 تعداد 

های پژوهشی طرح 1  

  حوزه در مهارتی توانمندسازی راهکارهای شناسایی و بررسی مطالعه -

 همراه سامانه سازیپیاده و طراحی ، «زنجان استان: موردی مطالعه گردشگری، 

  با متناسب ایحرفه و فنی هایآموزش توسعه مدل طراحی» ، «ماهر کارجویان

«مهبی صنعت  موردی،  مطالعه: ایمنطقه هایظرفیت و کار بازار نیاز  

 3 مورد 

 7 مورد  تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی استاندارد آموزشی  2

 2 مورد  تدوین مقاله توسط مربیان مراکز  چمران و مفتح تدوین مقاله  3

 2 جلد  مجموعه سواالت تون آپ DAHUAروش های انتقال تصویر  با  تدوین کتاب آموزشی 4

 4 جلسه  _ تشکیل جلسات کمیته پژوهش  5

6 
های  جلسات کارگروهتشکیل 

 تخصصی

فناوری  -طراحی دوخت  -جوشکاری   -برق  -معماری -کارگروه ساختمان 

-مراقبت و زیبایی-تاسیسات–مکانیک  -مکانیک خودرو  -اطالعات

صنایع دستی و چوب -تومکانیکا  

 44 جلسه 

 1 مورد  برگزاری همایش در هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران  برگزاری همایش  7

های تخصصی برگزاری پنل 8  2 مورد  پنل تخصصی اتومکانیک، برق، فناوری اطالعات، صنایع دستی  

 11 مورد  - اجرای طرح کاربینی مشاغل  9
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 1398مهارتی مربیان درسال کل استان زنجان در بازآموزی وارتقاء علمی وعملکرد اداره 

 

  دوره تعداد

  های

 بازآموزی 

تعداد مربیان  

 رسمی 

تعداد مربیان حق  

 التدریس 

تعداد  

قراردادهای  

آموزشی  

 منعقده 

بازآموزی   

مربیان رسمی و  

 جدیداالستخدام 

 )نفر ساعت( 

بازآموزی  

مربیان حق  

 التدریس 

 )نفر ساعت( 

سای  ؤبازآموزی ر

مراکز/  

های  آموزشگاه

 آزاد/سایر

 )نفرساعت( 

290 78 30 0 7988 720 30 

 

 رهگیری اشتغال مهارت آموختگانمشاوره، هدایت آموزشی و  

آموزی که با ارائه اطالعات  ارائه خدمات مشتاوره و هدایت آموزشتی و شتغلی درحقیقت ایجاد ارتباط و پلی استت بین بازارکار و بازار حرفه

آموزی،  حرفهطریق صتحی    گیری درانتخاب شتغل مناستب ازعالقمندان عالوه برکمک به تصتمیم  مناستب و به هنگام به متقاضتیان و

  شود.های کار میباعث اشتغال پذیری و سازگاری با محیط

های ارائه شتده مطالعه بررستی پیامد اشتتغال مهارت آموختگان استت. این بررستی ازطریق  های بررستی اثربخشتی آموزشیکی از راه

و اطالعاتی    رآن نستتتبت به تولید آمارشتتتود که داستتتتقرارفرایند نظام مند تحت عنوان رهگیری اشتتتتغال مهارت آموختگان انجام می

همننین برای مشتتاوران  های آموزشتتی وریزی واجرای دورهگیری برای برنامهعنوان ابزاری برای تصتتمیمهگرددکه درمرحله اول بمی

 .آوردریزی فراهم میآموزی وبرنامهزمینه راهنمایی متقاضیان برای حرفه نتایجی را در

 1398شغلی و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان استان زنجان در سال - مشاوره و هدایت آموزشی               

 1398عملکرد سال  واحد سنجش  عنوان ردیف 

دولتی( غیر و دولتی)  عمومی آموزشی هدایت مشاوره 1 ساعت مشاوره  -نفر   10991 

دولتی(  کارآموزان  اختصاصی) شغلی هدایت مشاوره 2 ساعت  مشاوره -نفر   12982 

دولتی( وغیر دولتی)الکترونیک مشاوره 3  3000 نفر 

( درصدی  23نفر)اشتغال 4076 نفر رهگیری اشتغال مهارت آموختگان بخش دولتی برای احراز شغل در جامعه 4  

شغلی در مدارس استان  -میزان مشاوره و هدایت آموزشی 5 دانش آموز -نفر   8807 
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 1398در سال عملکردآموزشی مراکز استان زنجان 

اداره آموزش استان هرساله تعهدات آموزشی استان را با درنظر گرفتن امکانات، تجهیزات و    های ابالغی سازمان، راستای اجرای سیاست  در

های کارگاه  ربری تعدادی ازکا  های آموزشی براساس نیاز سنجی صورت گرفته تنظیم نموده و تمهیدات الزم را درخصوص تغییرظرفیت

 آورد.  های جدید آموزشی و... بعمل میبه درجه باالتر، ایجاد کارگاه  هاهای جدید، ارتقا  برخی از رشته آموزشی، ایجاد رشته 

 

 ) برحسب نفر ساعت(  1398های مختلف درسال بخش ساله آموزشی استان زنجان در  عملکرد یک

 عنوان ردیف 
 1398عملکرد آموزشی سال 

 نفر ساعت  نفردوره 

125،974،1 10762 مراکز ثابت آموزشی 1  

409،596 3233 آموزش روستایی 2  

709،7 50 آموزش عشایری 3  

297،451 2626 سیار شهری و کاهش آسیب اجتماعی 4  

042،68 470 سکونتگاه غیر رسمی 5  

332،230 1591 زندان  6  

964،202 1598 پادگان  7  

صنوف صنایع و  8  1333 125،169  

039،213 806 کارآموزی در محیط کار واقعی  9  

042،913،3 22469 جمع کل   

 

 1398سال  آموزشی در هایبخشزنجان به تفکیک   استان عملکردنمودار 
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 1398 جدول عملکردآموزشی مراکز استان زنجان درسال

 نام مرکز آموزشی  ردیف 
 1398عملکرد آموزشی سال 

 سرانه 

 نفر ساعت  نفر دوره 

 198 742.226 3.750 1مرکز شماره  1

 137 409.048 2.978 2مرکز شماره  2

 170 433.063 2.546 3مرکز شماره  3

 200 394.107 1.972 4مرکز شماره  4

 183 388.956 2.128 5مرکز شماره  5

 204 206.537 1.014 6مرکز شماره  6

 186 213.973 1.150 7مرکز شماره  7

 190 122.408 6 8مرکز شماره  8

 162 162.599 1.003 9مرکز شماره  9

 124 105.644 852 10مرکز شماره  10

 166 244.981 1.472 11مرکز شماره  11

 176 266.575 1.512 12مرکز شماره  12

 201 146.999 731 13مرکز شماره  13

 106 75.926 716 مرکز جوار دانشگاه   14

 174 3.913.042 22.469 جمع کل 

 
 

 1398سال  آموزشی در  مراکززنجان به تفکیک   استان عملکردنمودار 
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 1398 عملکرد آموزشی استان زنجان به تفکیک خوشه درسال

 نام مرکز آموزشی 
 فرهنگ و هنر کشاورزی  خدمات صنعت 

 درصد  نفر ساعت  درصد  نفر ساعت  درصد  نفر ساعت  درصد  نفر ساعت 

 %3 13.854 %36 90.753 %5 61.386 %29 576.233 1مرکز شماره 

 %5 27.905 %12 30.850 %7 77.040 %14 273.253 2مرکز شماره 

 %46 234.949 %0 0 %14 154.631 %2 43.483 3مرکز شماره 

 %2 11.570 %0 0 %2 18.438 %18 364.098 4مرکز شماره 

 %2 10.690 %6 13.961 %17 195.245 %8 169.061 5مرکز شماره 

 %0 0 %14 34.203 %4 47.459 %6 124.875 6مرکز شماره 

 %17 89.443 %4 8.940 %8 88.503 %1 27.087 7مرکز شماره 

 %4 18.208 %7 17.246 %5 53.457 %2 33.496 8مرکز شماره 

 %1 5.046 %18 44.419 %7 78.147 %2 34.987 9مرکز شماره 

 %5 25.097 %0 0 %5 61.460 %1 19.088 10مرکز شماره 

 %15 76.744 %1 2100 %10 113.717 %3 52.420 11مرکز شماره 

مرکز جوار   12مرکز شماره 

 asdدانشگاه 
224.145 11% 103.406 9% 1.582 1% 0 0% 

 %0 1.407 %3 8.112 %7 83.196 %3 67.652 13مرکز شماره 

 %100 514.913 %100 252.166 %100 1.136.085 %100 2.009.878 جمع کل 

 خوشه از 

عملکرد استان   
51% 29% 7% 13% 

 

 

 1398 در سالدر خوشه صنعت  مراکز عملکردآموزشی نمودار
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 1398 در سالدر خوشه خدمات  مراکز عملکردآموزشی نمودار

 
 

 

 

 

 

 1398 در سالدر خوشه کشاورزی  مراکز عملکردآموزشی نمودار
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 1398 در سالدر خوشه فرهنگ و هنر  مراکز عملکردآموزشی نمودار

 
 

 

 

 

 

 سال اخیر استان زنجان در بخش آموزش دولتی پنجهای آموزشی در ای فعالیتعملکرد مقایسه

 عنوان
 سال

1394 1395 1396 1397 1398 

 2493464 2791819 2636119 2917263 2458222 مراکز ثابت وشعب شهری 

 230332 226337 149372 198571 122348 زندان 

 202964 204026 140686 54089 32046 پادگان 

 604118 672313 648804 598005 516869 مناطق روستایی

 382164 258706 313641 403291 146816 صنایع و صنوف 

 3913042 4153201 3888622 4171219 3276301 جمع بخش دولتی
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 های مردمی سسات کارآموزی آزاد و مشارکت مؤاداره 

   

های اخیر از یک سو و ضرورت سرعت بخشیدن به  تحوالت مداوم تکنولوژی و نیاز روز افزون بازار کار به نیروی کار ماهر و مجرب در سال

تقاضاهای جدید و متنوعی روبرو ای را با  گسترش خدمات آموزشی با رویکرد مشارکت بیشتر بخش غیردولتی، سازمان آموزش فنی و حرفه 

های بخش دولتی از توان و ظرفیت های بخش غیردولتی نیز بهره  ساخت و سبب گردید تا این سازمان ضمن ارتقا  و به روز رسانی آموزش 

های آزاد آموزشگاهی تشکیل و اداره  قانون کار جمهوری اسالمی ایران، نخستین بار آئین نامه نحوه  111جوید. از این رو به استناد ماده  

هیات محترم  2/7/1365وزارت کار و امور اجتماعی وقت در جلسه مورخ   1365/5/7مورخ  53843ای بنا به پیشنهاد شماره فنی و حرفه

ای اجازه داده های فنی و حرفهوزیران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این امر به بخش خصوصی مایل به حضور در عرصه ارائه آموزش

ای اندازی آموزشگاه فنی و حرفهای کشور نسبت به راهست که با دریافت مجوز تاسیس از ادارات کل استانی سازمان آموزش فنی و حرفها

های های مردمی سازمان و با در نظر گرفتن برنامهغی از سوی دفتر موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتآزاد اقدام و بر اساس ضوابط ابال

 ارائه خدمات آموزشی اقدام نمایند. مصوب نسبت به 

 

 1398رئوس اقدامات انجام گرفته توسط اداره موسسات کارآموزی آزاد استان زنجان در سال  

 ی حائز شرائط رتبه بندی  هاآموزشگاه رتبه بندی کلیه - 1

آموزی و تغییر و اصالح متدهای تدریس از روش سنتی به برگزاری جشنواره الگوهای برتر تدریس در جهت  اشاعه فرهنگ مهارت - 2

 پیشرفته   

ی هاآموزشگاه های کپسولی در جهت معرفی  ی مرتبط و  اجرای آموزش هادستگاه با همکاری  فرینی  آبرگزاری نمایشگاههای کار - 3

 ای . های فنی و حرفه ها با آموزش استان و آشنایی هم استانی 

 کارآفرینی و بازاریابی  از جمله هاآموزشگاهرای مربیان و مدیران  های آموزشی ببرگزاری  دوره -4

 .هاآموزشگاه ها و ادارات مختلف از جمله صندوق مهرامام رضا و اعطای تسهیالت  برای نامه با سازمان انعقاد تفاهم -5

 مهارتی های  های نیمه خصوصی و خصوصی و خاص در جهت ترغیب بیشترافراد برای آموزش اجرای دوره -6

 شناسایی و پیگیری مراکز غیر مجاز و تشویق افراد توانمند جهت تاسیس آموزشگاه . -7

شناسی و تحلیل  لین استانی در جهت آسیب شی با مدیران آموزشگاه باحضور مسؤواندیبرگزاری جلسات کمیته های تخصصی و هم -8

 هاآموزشگاهعملکرد  

 کل و مراکز  کل در راستای تقویت و ارتقاء سطح آگاهی کارشناسان اداره کارشناسان مراکز و اداره های آموزشی برای برگزاری دوره - 9

 

 1398در سال فعال استان زنجان  ی آزاد مجاز وهاآموزشگاه

آموزشگاه درحوزه   134آموزشگاه درحوزه برادران  1۰باشندکه آزاد دارای مجوز از این اداره کل می آموزشگاه 182دراستان زنجان تعداد  

آموزشگاه    15۰که از این تعداد    .شعبه روستایی درامر آموزش فعالیت دارند  4صورت دومنظوره و  هآموزشگاه نیز ب  34خواهران و تعداد  

 باشد. فعال می
 

 1398های آزاد استان زنجان درسالتعداد کل آموزشگاه

 

 جمع کل  تعداد آموزشگاه آزاد  نام شهرستان  ردیف 
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 دو منظوره  خواهران  برادران 
شعبه  

 روستایی 

 119 3 24 85 7 زنجان  1

 24 0 4 20 0 ابهر 2

 6 0 0 6 0 طارم  3

 10 0 3 6 1 خرمدره  4

 19 0 3 14 2 خدابنده  5

 1 0 0 1 0 ماهنشان 6

 2 1 0 1 0 سلطانیه 7

 182 4 34 134 10 جمع کل 

 

ها از ممنوع بوده لذا افزایش تعداد آموزشتتگاه 98توجه به دستتتورالعمل جدید ستتازمان، از آنجایی که ارائه مجوز جدید درستتال : با  توجه

 .بوده است 97های  هیئت نظارت استان براساس دستورالعمل قدیم در سال  نامهمربوط به موافقت 182آموزشگاه به   15۰

 

 1398تفکیک مراکز معین در سال های آزاد فعال استان به آموزشگاه

 فعال  نام مرکز ردیف 

 15 مرکز کوثر  1

 95 مرکز الزهرا 2

 9 مرکز سمیه 3

 1 مرکز سلطانیه 4

 22 مرکز فجر 5

 6 مرکز طارم  6

 1 مرکز ماهنشان 7

 1 مرکز ایجرود 8

 150 جمع کل 

 

 

 

 1398سالهای آزاد فعال استان به تفکیک مراکز معین در  نمودار آموزشگاه
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 های آزاد استان های آموزشی نسبت به کل آموزشگاهفراوانی رشته
 

 درصد نسبت به کل آموزشگاه  تعداد آموزشگاه  رشته آموزشی  ردیف

%44 80 مراقبت و زیبایی  1  

%25 46 طراحی و دوخت 2  

%10 19 صنایع دستی دوخت سنتی   3  

%10 19 فناوری اطالعات 4  

بازرگانیامورمالی و  5  15 8%  

       

 های تحت نظارت در امرآموزش عملکرد آموزشی مراکز معین براساس درصد مشارکت آموزشگاه

 نام مرکز ردیف 
عملکرد ) نفر  

 ساعت(

تعداد آموزشگاه  

 فعال 

تعداد آموزشگاههای  

 غیرفعال 

درصد آموزشگاههای  

 فعال در اجرای تعهدات 

%81 21 95 966,736 مرکز الزهراء 1  

%95 3 22 364,848 مرکز خواهران فجر  2  

%83 4 15 210,743 مرکز خواهران کوثر  3  

% 100 0 9 121,888 مرکز خواهران سمیه  4  

% 100 0 1 36,431 مرکز  ایجرود 5  

% 100 0 6 28,251 مرکزشهید مطهری 6  

% 100 1 1 11,532 مرکز سلطانیه 7  

% 100 0 1 7,484 مرکز امام خمینی ماهنشان  8  

%85 29 150 1,747,913 جمع کل   

 

 

 

 98های آزاد استان به تفکیک مراکز آموزشی معین در سالعملکرد ) برش استانی( آموزشگاه

 نام مرکز
 تعهد سال مراکز  

 ) نفرساعت (  
 درصد  عملکرد  ) نفرساعت ( 

 139 36,431 26,200 مرکز ایجرود

 100 210,743 210,000 مرکز کوثر خدابنده 

الزهراءزنجان مرکز   624,600 966,736 155 
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 44 11,532 26,200 مرکز سلطانیه

 18 7,484 41,000 مرکز ماهنشان

 833 121,848 161,000 مرکز سمیه خرمدره

 133 364,848 274,000 مرکز فجر ابهر

 76 28,251 37,000 مرکزشهید مطهری طارم 

 102 334,067 329,000 آموزش در صنایع 

 120 210,980 1,729,000 جمع

 

 

 

 98های آزاد استان به تفکیک مراکز آموزشی معین در سالنمودار عملکرد  ) برش استانی( آموزشگاه

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 1398های آزاد استان در سالآموزشی اداره آموزشگاه –های اجرایی تعهدات و برنامه
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خرمدره 

مرکز فجر ابهر  مرکزشهید 

مطهری طارم 

آموزش در 

صنایع 

(  نفرساعت ) تعهد سال مراکز   (نفرساعت ) عملکرد  

 عنوان برنامه  ردیف 
واحد 

 سنجش 
تحقق درصد  عملکرد  تعهد سال   

ای آزاد های فنی و حرفهتعهد و عملکرد آموزشگاه 1 %125 1,747,917 1,400,000 نفر ساعت    

 0 0 0 نفر ساعت  آموزش به شیوه خرید خدمات از محل درآمدهای سازمان 2



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

53 
 

 

 

 

 98-97های آزاد استان در سال های مقایسه عملکرد آموزشگاه

 

97سال عنوان 98سال    

های فعال درثبت نام کارآموزدرپرتالتعدادآموزشگاه  134 150 

دوره( -تعداد کارآموزان آموزش دیده برحسب )نفر  8,167  9,258  

ساعت(-دیده برحسب )نفرتعداد کارآموزان آموزش    2052166 1,743,913 

های آموزشی تعدادرشته  31  29  

های آموزشی تعداد دوره  1,341  1375  

146  176 تعدادمربیان فعال درآموزش   

های آموزشی تعداد حرفه  161 173  

های انجام شده  تعداد  بازرسی  304  331  

مربیان تعداد   آموزش مدیران  22498 11 ,632  

های صادره پروانه  22  21  
 

 

 

 
 
 

 

 ساعت(   - )نفر98های آزاد به تفکیک خوشه و جنسیت درسال عملکردآموزشی آموزشگاه

 

 جمع  کل   )نفر ساعت(  مرد   )نفر ساعت(  زن  )نفر ساعت(  عنوان

 1.486.415 103.248 1.383.167 خدمات

 183.749 157.290 26.459 صنعت 

های اقتصادی/ نهادهای عمومی/ دولتی/ غیر دولتی بنگاه 3 %108 325,217 300,000 نفر ساعت    

% 155 45,311 29,000 نفر ساعت  تعهدوعملکرد مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی و ضمن کار  4  

% 100 12 12 جلسه  برگزاری منظم جلسات هیات نظارت استان 5  

6 
با  "د  "های آزاد نوع    تمدید به موقع پروانه تاسیس آموزشگاه

روز 15میانگین تمدید   
% 137 44 32 برنامه   

ماهانه پیشرفت طرح ایران مهارتگزارش  7 % 100 12 12 گزارش    

8 
ارائه گزارش فصلی نتایج رهگیری آموزش منجر به اشتغال توسط  

 بخش
% 100 4 4 گزارش   

% 100 4 4 گزارش  گزارش فصلی تعداد آزمون های عملی برگزار شده در آموزشگاه آزاد  9  

توسط آموزشگاه آزاد های عملی برگزار شده گزارش فصلی تعداد آزمون  10 % 100 4 4 گزارش    
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 57.608 6.982 50.626 فرهنگ و هنر

 20.141 1.144 18.997 کشاورزی 

 1.747.913 268.664 1.479.249 جمع

 

 

 ساعت(   -)نفر98های آزاد به تفکیک خوشه و جنسیت درسال نمودار عملکردآموزشی آموزشگاه

 
 

 98های آموزشی طرح ایران مهارت به تفکیک مراکز در سال  تعداد کارآموزان دوره
  

کارآموز تعداد  نام مرکز  تعداد حرفه  تعداد قرار داد  مرد  زن 

 4 4 56 8 64 مرکز شماره ده خدابنده)خواهران،کوثر(

 14 29 215 165 380 مرکز شماره سه زنجان)دومنظوره،الزهراء( 

 7 21 1,006 246 1,252 مرکز شماره هفت خرمدره)خواهران،سمیه(

ابهر)خواهران،فجر(مرکز شماره یازده   296 270 26 36 14 

 39 90 1303 689 1992 جمع کل 

 
 
 

 

 دوره( -)نفر 98درسال خوشه و جنسیت های آزاد به تفکیک  عملکردآموزشی آموزشگاه

 

زن   ) نفر دوره (     عنوان مرد   ) نفر دوره (       جمع  کل    ) نفر دوره (    

 8.231 1.840 6.391 خدمات
 429 336 93 صنعت 

 430 30 400 فرهنگ و هنر
 168 49 119 کشاورزی 
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 9.258 2.255 7.003 جمع

 

 

  98در سال   به تقکیک جنسیت عملکرد آموزشی مراکز معین
 

زن  )نفر ساعت(     جمع  کل   )نفر ساعت(    نام مرکز ردیف  مرد   )نفر ساعت(       

 0 36.431 36.431 مرکز ایجرود 1
خدابنده مرکز کوثر  2  210.744 200.705 10.039 

 162.654 804.082 966.736 مرکز الزهراءزنجان  3

 0 11.532 11.532 مرکز سلطانیه 4

 0 7.484 7.484 مرکز ماهنشان 5

 19.437 102.451 121.888 مرکز سمیه خرمدره 6

 76.189 288.659 364.848 مرکز فجر ابهر 7

 345 27.906 28.251 مرکزشهید مطهری طارم  8

 268.664 1.479.249 1.747.913 جمع کل 

. باشددر بخش برادران می  %16های آزاد استان در بخش خواهران و آموزش در آموزشگاه %84حدود *  

  

 

 

 

 

 

 

 

ساعت( -های آموزشی )نفرعملکرد آموزشی به تفکیک گروه  

 

 گروه  ردیف 
 کل عملکرد 

 )نفر ساعت( 
 گروه  ردیف 

 کل عملکرد 

ساعت( )نفر   

 5012 خدمات آموزشی  16 1080259.4 مراقبت و زیبایی  1
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 4758 طال و جواهرسازی  17 222092 صنایع پوشاک 2

 4444 هنرهای نمایشی 18 78756 فناوری اطالعات 3

 3332 امور شیالت و آبزی پروری 19 73394 برق 4

 3184 بهداشت و ایمنی 20 60649 معماری 5

بازرگانیامور مالی و  6  2727 هنرهای تزئینی 21 50408 

 1886 صنایع دستی )دوختهای سنتی( 22 39568 خدمات تغذیه ای  7

 1639 الکترونیک 23 29451 صنایع خودرو 8

 1596 صنایع غذایی 24 15018 ساختمان 9

، فلز، سفال، چاپ، سنگ، شیشه، چرم (  صنایع دستی)چوب 10  1500 تاسیسات  25 14908 

 1176 اموراداری  26 14530 گیاهان دارویی و داروهای گیاهی  11

 816 کنترل و ابزار دقیق  27 13410 فرش 12

 638 امور باغی 28 10663 هنرهای تجسمی  13

 45 امور زراعی  29 6395 گردشگری  14

)بافت(صنایع دستی  15  5172    

 

 
 98میانگین تعداد کارآموزان به ازاء هر دوره آموزشی به تفکیک جنسیت در سال      
 

های آموزشی اجرا شدهتعداد دوره جنسیت   میانگین تعداد کار آموزان هر دوره آموزشی  تعداد کار آموزان  

 6 7,003 1083 زن 

 8 2,255 292 مرد

 7 9,258 1375 جمع کل 
 

 

 1398های استانی در سالعملکرد آموزش مبتنی بر سهم مشارکت با دستگاه            
 

زن   ) نفر دوره (     روش آموزش مبتنی بر سهم مشارکت   مرد   ) نفر دوره (       جمع  کل    ) نفر دوره (    

 6,994 931 6,063 آموزش متمرکز 

 1,998 1,257 741 ایران مهارت

 254 67 187 خرید خدمات 
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 12 0 12 غیر متمرکز شهری 

 9,258 2,255 7,003 جمع
 

 98های آزاد در کل آموزش استان در سال سهم آموزشی آموزشگاه

 

 عملکردبخش دولتی 

 )نفر ساعت( 

عملکرد بخش غیر دولتی  

 )نفر ساعت( 

 جمع کل عملکرد 

 دولتی و غیر دولتی 

 ) نفر ساعت( 

آموزشی استان سهم آموزشگاههای آزاد درعملکرد    

3,834,014 
1,747,913 5,581,927 31%  

 

 

 

 های آزاد  ارزیابی ونظارت آموزشگاه   

وری ای آزاد و بهرههای فنی وحرفهستازی عملکردآموزشتگاهبهینه همیاری در  منظورآگاهانه، به  نظارت و بازرستی جریانی استت مستتمر و

ای که این اقدام موجب تقویت و افزایش موجود و تحقق اهداف ستتازمان آموزش فنی وحرفهمطلوب ازستترمایه، نیروی انستتانی و امکانات  

هتای آموزشتتتی امنیتت شتتتغلی موستتتستتتان، متدیران، مربیتان، کتارکنتان و در نهتایتت پیشتتتگیری از بروز تخلفتات احتمتالی و اجرای برنتامته

به  98در ستتال  های آزاد، عملکرد این اداره ش درآموزشتتگاهگردد. لذا به منظور نظارت برافزایش کیفی آموزهای مذکور میدرآموزشتتگاه

 شرح ذیل بوده است:

 

 1398های آزاد استان به تفکیک مراکزآموزشی در سال تعهد و عملکرد بازرسی آموزشگاه
 

 عملکرد بازرسی  تعهد بازرسی  نام مرکز

 22 60 مرکز فجر ابهر

 50 45 مرکز کوثر خدابنده 

 202 261 مرکز الزهراء زنجان 

 6 3 مرکز سلطانیه

 5 3 مرکز ماهنشان

 28 21 مرکز سمیه خرمدره

 15 12 مرکز طارم 

 3 3 مرکز ایجرود

 331 408 جمع کل 

 

 های آزاد  استان زنجان  فعالیت و  عملکرد هیأت نظارت آموزشگاه

هیات نظارت مرکزی که رستتیدگی به امور ترکیب مشتتخص شتتده توستتط  حدود اختیارات و  هیات نظارت، هیأتی استتت با شتترح وظایف،

مجوز آموزش به  های آموزشتتی،افزایش رشتتته  های تاستتیس آموزشتتگاه جدید،استتتان را از قبیل بررستتی درخواستتت های آزادآموزشتتگاه

ات نظارت هی  جلسته  12های صتادره از ستوی هیات نظارت مرکزی، برعهده دارد. دستتورالعمل  های آزاد را در چارچوب مصتوبات وآموزشتگاه

 تشکیل گردیده است.
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موافقت با  

واگذاری  

 آموزشگاه 

مجوز اجرای یک  

 دوره آموزشی 

مجوز  

افزایش  

 رشته  

تعداد مجوز  

منظوره شدن 2  

تعداد  

مجوزبرگزاری  

 دوره روستایی 

تعداد مصوبات  

 مخالف 

تعدادمصوب 

 ات موافق

تعداد  

 مصوبات

تعداد  

 جلسات 

2 12 15 7 8 16 71 87 12 

 

 مربیگری  مدیریت وصدور کارت 

  های مدیریت، ابالغ  ها وکارت  تمدید صتتدور و های مردمی استتتان،مشتتارکت  و  ستتستتات کارآموزی آزادؤیکی ازمهمترین وظایف اداره م

 عملکرد این اداره به تفکیک جنسیت به شرح ذیل بوده است: 1398سیس بوده که درسال أ های تپروانه  مربیگری و

 

 1398در سالپروانه تاسیس،  صدور و تمدید کارت                                 
 

 

 ایران مهارت 

وزات آموزش و پرورش رسیده است. هدف  ای و ایران مهارت یک طرح ملی است که به تصویب و تفاهم مشترک بین سازمان فنی و حرفه

هتا و بته کمتک در دبیرستتتتتان آموزی برای دانش آموزان متوستتتطته اولهتای کوتتاه متدت مهتارتدوره اولیته از اجرای این طرح، برگزاری

 .باشدای میهای آزاد فنی و حرفهآموزشگاه

 

 

 

 

 

 

 

   98های آموزشی طرح ایران مهارت به تفکیک مراکز در سال تعداد کارآموزان دوره 
 

 تعداد حرفه  تعداد قرار داد  مرد  زن تعداد کارآموز  نام مرکز

 4 4 56 8 64 مرکز شماره ده خدابنده)خواهران،کوثر(

 14 29 215 165 380 مرکز شماره سه زنجان)دومنظوره،الزهراء( 

 تعداد  عنوان ردیف 

های صادره اولین پروانه  1  21 

های تمدیدیپروانه 2  48 

 69 جمع کل 
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خرمدره)خواهران،سمیه(مرکز شماره هفت   1,252 246 1,006 21 7 

 14 36 26 270 296 مرکز شماره یازده ابهر)خواهران،فجر(

 39 90 1303 689 1992 جمع کل 

 

 

 آموزش در صنایع وصنوف  

ماهر و نیمه ماهر  طبق قانون کار جمهوری استالمی ایران، واحدهای صتنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشتارکت در امر آموزش کارگر 

ای همکاری الزم اند که با ایجاد مراکز کارآموزی در جوار کارخانه یا بین کارگاه با ستازمان آموزش فنی و حرفهمورد نیاز خود مکلف شتده

 مین نیروی انسانی  أ ای و تهای فنی و حرفهاین مراکز به منظور گسترش آموزش را بعمل آورند

 

ای  کل آموزش فنی و حرفههای مورد نیاز با نظارت و هدایت آموزشتتی ادارهشتتند و نستتبت به آموزش رشتتتهباماهر، مورد نیاز صتتنایع می

مرکز جوار کارگاهی، مرکزی استت که از لحا  تجهیزات آموزشتی، مستتقل از جریان خط تولید بوده و هر واحد   نمایند.فعالیت می استتان،

ستیس و اداره نمایند و مرکز آموزش بین کارگاهی مرکزی استت که در بین دو واحد أ توانند آن را تبه تنهایی یا چند واحد به اشتتراک می

 شود.ایجاد میهای شغلی توسط صنایع بزرگ تولیدی به منظور آموزش مهارت

 

 98درسالنوع دوره اجرا شده عملکرد آموزش در صنایع و صنوف به تفکیک 
 

 عملکرد  )نفرساعت(  نوع دوره 

صنوف  -کارگاه صنایع   27,957 

ضمن کار  -کارگاه صنایع   113,834 

 206,293 کارگاه مهارت آموزی در محیط واقعی کار 

بین کارگاهی و جوارکارگاهی  –کارگاه صنایع   22,444 

 370,528 جمع 

 

 

 

 

 

 

 

 98عملکرد مراکز معین در بخش آموزش در صنایع و صنوف در سال
 

 عملکرد )نفر ساعت(  مرد  -عملکرد    زن   - عملکرد  عنوان
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 2,796 0 15 مرکز ایجرود

 35,682 157 24 مرکزسهروردی خدابنده 

 46,361 191 140 مرکزشهید چمران 

 7,419 1 31 مرکزخواهران،کوثر 

 42,029 17 224 مرکزالزهراء

 16,544 31 16 مرکز  سلطانیه

 5,731 29 0 مرکزامام خمینی ماهنشان 

 5,704 24 18 مرکزسمیه خرمدره

 14,912 14 84 مرکز فجر ابهر

 169,964 895 55 مرکزشهید مفتح زنجان 

 11,910 83 19 مرکزشهید بهشتی زنجان 

 2,960 33 10 مرکز شهید شهریاری 

 8,516 32 0 مرکزشهید مطهری

 370,528 1,507 636 جمع کل 

 
 

   98عملکرد آموزش در صنایع به تفکیک خوشه ) نفر دوره و نفرساعت ( در سال 

 

 خوشه 

 عملکرد  عملکرد  کل عملکرد  عملکرد  عملکرد  کل عملکرد 

) نفردوره  (   

 )نفر ساعت(   مرد 
) نفرساعت (    

 زن

) نفرساعت (   

 مرد 
 ) نفردوره (  زن   )نفر دوره(  

 108 118 226 15,580 25,794 41,374 خدمات

 1,300 359 1,659 240,823 31,569 272,392 صنعت 

 56 159 215 9,125 39,254 48,379 فرهنگ و هنر

 43 0 43 8,383 0 8,383 کشاورزی 

 1,507 636 2,143 273,911 96,617 370,528 جمع کل 

 

 

 

 

 اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان زنجان -3
 

آوری منظم و هتدف دار اطالعتات و استتتتفتاده از اطالعتات برای قضتتتاوت در موردکتارآموزان و در نهتایتت  ارزشتتتیتابی را کته فرآینتد جمع

محورهای فعالیتی ستازمان استت که در واقع شتاخص   کنند، یکی ازگیری و اقدام عملی در مورد پدیده مورد بررستی تعریف میتصتمیم
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آید  و عملی بعمل می )نظری( باشتد، آزمون فنی معموال در دو مرحله کتبیهای اجرا شتده و مهارت کستب شتده میارزیابی توانایی آموزش

های حوزه ستنجش و  یتمستؤولکه در آزمون کتبی توفیق یابند، حق شترکت در آزمون عملی را نیز خواهند داشتت.  از وظایف و  و کستانی

نظارت برفرایند اجرای    نقشته کار عملی،  واالت کتبی وبازبینی ستئ  توان به تشتکیل بانک اطالعاتی آزمونگران عملی، طراحی وارزشتیابی می

 ها و... اشاره کرد.  صدور گواهینامه الکترونیکی افراد قبول شده درآزمون استان، تصحی  اوراق، ثبت نمرات، ها درآزمون
 

 سراسر کشور1398های هماهنگ و ادواری در سال تقویم اجرایی آزمون

ادواری آزمون های  آزمون های هماهنگ   

 تاریخ آزمون کتبی  مرحله تاریخ آزمون کتبی  مرحله

21/2/1397 مرحله اول  

  و گرفته انجام  سال طول در و الکترونیکی صورت  به ادواری هایآزمون

 .باشدمی داوطلبین  انتخاب به آزمون زمان

 

1/4/1397 مرحله دوم   

5/5/1397 مرحله سوم   

16/6/1397 مرحله چهارم   

27/7/1397 مرحله پنجم  

2/9/1397 مرحله ششم  

1397/ 14/10 مرحله هفتم  

19/11/1397 مرحله هشتم   

 

ارزشتیابی ستازمان به صتورت ستاالنه و همستان کشتوری   ها درستط  کشتور براستاس تقویم آزمون که توستط دفتر ستنجش وبرگزاری آزمون

نام در ها درستط  کشتور مثل ثبتفرایند اجرای آزمون  کلیه مراحل و گیرد ویک زمان مشتخص صتورت می شتود درکل کشتور درتهیه می

نهایت صتدور   در تصتحی  اوراق، اعالم نتایج  و  های آموزشتی، معرفی به آزمون، دریافت کارت ورود به جلسته آزمون، چاپ پاستخنامه،دوره

 پذیرد.الکترونیکی انجام میصورت هب گواهینامه الکترونیکی قبول شدگان از طریق سیستم پورتال و

 

 طراحی سواالت آزمون برابر استانداردهای آموزشی سازمان تهیه و

صورت همسان هشوند. دسته اول، سواالتی که توسط دفتر ارزشیابی مهارت سازمان بطراحی می سواالت آزمون کتبی به دو صورت تهیه و

گروه دوم ستتواالت استتتانی که به صتتورت    گردند وها به مناطق ارستتال میمرحله از برگزاری آزمون هر کشتتوری و متمرکز طراحی و در

بازبینی سواالت به شرح ذیل    بخش طراحی و گیرند. عملکرد اداره سنجش استان درمورد استفاده قرار می  ها تهیه ومتمرکز توستط استتان

 بوده است:

 

 تعداد حرفه  تعداد سواالت طراحی شده  تعداد حرفه  تعداد سواالت طراحی شده 

5613 89 1500 26 

 
 

 
 

 های پایان دوره مراکز ثابت دولتیآزمون
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استتتتاندارد   های مندرج درچارچوب توانایی های مربوط به وظایف یک شتتتغتل درتوانایی  به منظور کستتتب اطمینتان از یادگیری دانش و

آزمون از طریق پورتال جامع ستازمان به آزمون پایان دوره  در مهارتی، پس از اتمام دوره آموزشتی، کارآموزان آموزش دیده جهت شترکت 

 نمایند.عملی شرکت می های کتبی وهمزمان در آزمون صورت یکپارچه وهگردند که براساس تقویم آزمون سازمان بمعرفی می

 

 1398در سال های آزاد دو بخش دولتی و آموزشگاه  ش استان درآزمون پایان دوره درعملکرد اداره سنج

 

 عنوان

 قبول شدگان درآزمون  شرکت کنندگان درآزمون معرفی شدگان به آزمون 

 جمع مرد زن  جمع مرد زن  جمع مرد زن 

درصد 

قبولی به 

شرکت 

 کنندگان 

 79 9348 4976 4372 11768 6294 5474 14701 8096 6605 مراکز دولتی

های آزاد آموزشگاه  5936 819 6755 5360 727 6087 4929 524 5453 89 

 83 14801 5500 9301 17855 7021 10834 21456 8915 12541 مجموع 

 

 1398الکترونیکی در استان زنجان درسال  صورتههای پایان دوره و ادواری ببرگزاری و اجرای آزمون 

قرنطینه، واحدهای  های تئوری درهزینه مربوط اجرای آزمون  از جمله  های مهارتیآزمونبرگزاری واجرای    هایدر راستتتای کاهش هزینه

و مرحله تئوری    راه اندازی  هاو مراکز آموزشتی تابعه شهرستان مرکز استتان در ستایت آزمون الکترونیکیغیره،    تکثیر ستواالت و پاستخنامه و

گردد.الزم بذکر استت در این نوع آزمون شترکت کنندگان بالفاصتله پس از پایان دوره آموزشتی برگزار می به صتورت الکترونیکی  این آزمون

زمون شترکت نمایند و ستواالت این آزمون به صتورت  توانند بدون محدودیت زمانی در آهای آزمون میو داوطلبین ادواری با انتخاب تاریخ

گردد و بالفاصتله پس از پایان  متمرکز و کامال به صتورت تصتادفی از بانک ستوال کشتوری و به صتورت متنوع برای داوطلبین انتخاب می

ه شتترح جدول ذیل  ب 1398های الکترونیکی اجرا شتتده در ستتط  استتتان طی ستتال گردد. آمار آزمونآزمون نتیجه فرد نیز مشتتخص می

 باشد.می

 

 1398های الکترونیکی درسالاجرای آزمون  برگزاری و عملکرد اداره سنجش استان در
 

 قبول شدگان درآزمون  شرکت کنندگان درآزمون معرفی شدگان به آزمون 

 زن  جمع مرد زن  جمع مرد زن  جمع مرد
درصد قبولی به  

 شرکت کنندگان 

4114 12653 7430 4114 12653 7430 4114 12653 7430 79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون ادواری*

برای متقاضتیانی که دارای مهارت الزم در یک حرفه   غیر دولتی درستط  کشتور، های دولتی وهای پایاندوره بخشموازات برگزاری آزمونهب

شترکت دراین آزمون    ثبت نام و  آموزشتی ندارند.آزمون شترکت نموده و نیاز به گذراندن دوره   در  گردد. این افراد صترفاًباشتندبرگزار میمی
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پذیرد. شتایان ذکر  مطابق تقویم آزمون ستازمان صتورت میadvari.irantvto.ir به صتورت اینترنتی درستامانه آزمون ادواری به نشتانی : 

 .گرددمی تان اعطا  ای اسکل آموزش فنی و حرفهها گواهینامه الکترونیکی ازسوی ادارهاست که به افراد قبولی دراین آزمون

 

 1398عملکرد اداره سنجش استان دراجرای آزمون ادواری به تفکیک مراکز تابعه درسال
 

 درصد قبولی به شرکت کنندگان  قبول شدگان  شرکت کنندگان  ثبت نام کنندگان 

1410 1364 1143 84 

 

 آزمون صنعت ساختمان

برای کارگران ماهر ستاختمان موضتوع تصتویب نامه هیئت محترم وزیران به شتماره درراستتای اجرای آئین نامه صتدور پروانه مهارت فنی  

طبق تقویم آزمون    ،آزمون تعیین صتتتالحیت فنی کارگران شتتتاغل دربخش صتتتنایع ستتتاختمان،2۰/۰4/1376مورخ17613/ت5۰351

دراین آزمون به صتورت اینترنتی درستامانه  شتودکه ثبت نام  طور همزمان با ستراستر کشتور دراستتان برگزار میهب 1398ها درستال نامهتفاهم

 پذیرد.مطابق تقویم آزمون سازمان صورت می  advari.irantvto.irآزمون ادواری به نشانی :  

 

  1398در سال عملکرد اداره سنجش استان زنجان در آزمون صنعت ساختمان 

 

کنندگان درصد قبولی به شرکت   قبول شدگان  شرکت کنندگان  ثبت نام کنندگان   

1410 1364 1143 84 

 

 

 هازمون در پادگان آ

 ها پس ازکل با همکاری مستتول آموزش پادگانخدمت مقدس ستتربازی، این اداره از  جهت احراز صتتالحیت شتترایط اشتتتغال جوانان بعد

انجام   پس از اتمام دوره آموزش و پرداخته وها  پادگان  های الزم براساس استانداردهای مهارتی به آموزش سربازان دروافق ریزی وتبرنامه

 نماید.آزمون پایان دوره به قبول شدگان گواهینامه الکترونیکی اعطا  می
 

 

   1398در سال ها عملکرد اداره سنجش استان در آزمون پادگان 

 

 درصد قبولی به شرکت کنندگان  قبول شدگان  شرکت کنندگان  ثبت نام کنندگان 

995 658 509 77 

 

 ها آزمون درزندان 
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های الزم را طبق استانداردهای مهارتی، آموزش توجه به میزان تحصیالت،  اشتغال پس ازخروج از زندان، با  زندانیان فاقد مهارت به منظور

گواهینامه های کتبی و عملی و موفقیت درمراحل اجرای آن، طبق شترایط تعیین شتده نستبت به دریافت  پس ازشترکت در آزمون  کستب و

 نمایند.مهارت اقدام می

 

   1398سال  ها درعملکرد اداره سنجش استان در آزمون زندان 

 

 درصد قبولی به شرکت کنندگان  قبول شدگان  شرکت کنندگان  ثبت نام کنندگان 

1224 1075 914 85 

 

 
 

 هانامههای مربوط به تفاهم آزمون

صنایع دستی وگردشگری جهت استفاده از   همننین سازمان میراث فرهنگی، ملی فرش ایران وهای منعقده با مرکز نامهباعنایت به تفاهم

ها، آزمون کتبی و عملی ویژه افراد باستتتوادو آزمون عملی  کل از ثبت نام کنندگان این قبیل آزمونمزایای بیمه تامین اجتماعی، این اداره

نماید. الزم به ای اعطا  میهفگواهی صتتالحیت حر  یا  شتتدگان آن، گواهینامه الکترونیکی وعمل آورده و به قبول هب  ویژه افراد بی ستتواد

مطابق تقویم   advari.irantvto.irاین آزمون به صتتورت اینترنتی درستتامانه آزمون ادواری به نشتتانی :    نام در توضتتی  استتت که ثبت 

 آزمون سازمان صورت می پذیرد.  
 

 

  1398در سال ها نامهآزمون تفاهم عملکرد اداره سنجش استان در 

 

 قبول شدگان درآزمون  شرکت کنندگان درآزمون ثبت نام کنندگان آزمون  عنوان

نامه منعقده با  تفاهم

مرکز  صنایع دستی و

 ملی فرش ایران

 جمع مرد زن  جمع مرد زن  جمع مرد زن 

129 135 264 115 131 246 86 89 175 

 

 سال اخیر    در پنجی آزمون اعملکرد مقایسه

بایستت  اصتالح  فرایند اجرای آموزش می  ارائه اطالعات از جانب آموزش دهنده به فراگیر نیستت، بلکه برای بهبود کیفیت و  آموزش ، صترفاً

های آموزشتی   فعالیتارتقا  ریزی استاستی برای اصتالح وای عملکرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا برنامهنتایج حاصتل از بررستی مقایسته

، یک مهارتآموز پس از یادگیرى یک  کارى نوع عملکردى که از هدف هاى آموزشتتتی، بیاناتس هستتتتند دربارهفرایند کاری انجام داد.    و

ل  ذیجداول کل درحوزه ستنجش به شترح  ای این ادارهبرخی از عملکردهای مقایسته   .رودى یادگیرى انتظار میواحد یادگیرى یا یک دوره

 باشد:می

 

 
 

 سال اخیر   در ششهای آموزشی استان زنجان ای آزمون شوندگان دورهجدول مقایسه
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 استان های آموزشی دوره الکترونیکی(( جدول آزمون شوندگان

عنوان/  

 سال

 قبول شدگان  شرکت کنندگان  معرفی شدگان 
درصد قبولی به  

 شرکت کننده 

 مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن

1394 936 649 1585 694 444 1138 592 241 833 %85  %54  

1395 7836 5051 12887 6649 4071 10720 5606 2733 8339 %84  %67  

1396 13111 7283 20394 10380 5536 15916 8658 3732 12390 %83  %67  

1397 11184 7931 19115 9257 6239 15496 7918 4362 12279 %86  %70  

1398 8539 4114 12653 7430 3271 10701 6496 2480 8976 %87  %76  

85% 42817 13548 29270 53971 19561 34410 66634 25028 41606 جمع کل   %70  

سال اخیر   ششهای آزاد استان زنجان در های آموزشگاهای آزمونجدول مقایسه  
 

 

 سال/عنوان 
کنندگان شرکت  معرفی شدگان   قبول شدگان  

درصد قبولی به  

 شرکت کننده 

 مرد زن  مجموع  مرد زن  مجموع  مرد زن  مجموع  مرد زن 

1393 4643 1999 6642 4038 1324 5362 3668 936 4604 %91  %71  

1394 4998 1468 6466 4403 1257 5660 4077 873 4950 %93  %69  

1395 4499 1350 5849 4058 1200 5258 3753 761 4514 %92  %63  

1396 5172 1295 6467 4612 1124 5736 4189 801 4990 %91  %71  

1397 5086 1216 6302 4578 1081 5659 4242 734 4976 %93  %68  

1398 5936 819 6755 5360 727 6087 4929 524 5453 %92  %72  

92% 29487 4629 24858 33762 6713 27049 38481 8147 30334 جمع کل   %69  

 
 

 سال اخیر   ششای آزمون ادواری استان در  جدول مقایسه
 

 

عنوان/  

 سال

درصد قبولی به   قبول شدگان  شرکت کنندگان  معرفی شدگان 

 شرکت کننده 

 مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن

1393 15258 12797 28055 12583 9267 21850 10790 7039 17829 %86  %76  

1394 14757 10380 25137 12457 8208 20665 11149 6286 17435 %89  %77  

1395 14420 10240 24660 12249 8255 20504 10272 5693 15965 %84  %69  

1396 15595 9080 24675 12524 6894 19418 10466 5096 15562 %84  %74  

1397 13205 11368 24573 10962 8899 19861 9202 6222 15424 %84  %70  

1398 12541 8915 21456 10834 7021 17855 9301 5500 14801 %86  %78  

85% 97016 35836 61180 120153 48544 71609 148556 62780 85776 جمع کل   %74  
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 سال/عنوان 
 قبول شدگان  شرکت کنندگان  معرفی شدگان 

درصد قبولی به  

 شرکت کننده 

 مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن

1393 415 2680 3095 349 2218 2567 221 1083 1304 %63  %49  

1394 204 706 910 155 554 709 99 304 403 %64  %55  

1395 113 639 752 96 539 635 62 324 386 %65  %60  

1396 113 647 760 73 539 377 51 326 377 %70  %60  

1397 63 272 335 55 238 293 41 165 206 %75  %69  

1398 - - - - - - - - - - - 

65% 2676 2202 474 4581 4088 728 5852 4944 908 جمع کل   %54  

 

                 

 سال اخیر   ششهای استان زنجان در نامهای آزمون مربوط به تفاهمجدول مقایسه
 

عنوان/  

 سال

 قبول شدگان  شرکت کنندگان  معرفی شدگان 
درصد قبولی به  

 شرکت کننده 

 مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن مجموع  مرد  زن

1393 1628 1767 3395 1590 1750 3340 1551 1712 3263 %98  %97  

1394 800 789 1589 780 770 1550 630 610 1240 %81  %79  

1395 2297 1563 3860 2277 1543 3820 1971 1267 3238 %87  %82  

1396 1245 522 1767 1182 507 1689 1085 440 1525 %92  %87  

1397 813 218 1031 720 178 898 523 126 649 %73  %71  

1398 129 135 264 115 131 246 86 89 175 %75  %68  

88% 10090 4244 5846 11543 4879 6664 11906 4994 6921 جمع کل   %87  

 
    

 در شش سال اخیر ای آزمون صنایع ساختمان استان  جدول مقایسه

 عنوان/ سال 
 درصد قبولی به شرکت کننده  کل قبول شدگان  کل شرکت کنندگان  کل معرفی شدگان 

 مرد  مرد  مرد  مرد 

1393 1657 1565 1396 %89  

1394 1106 1015 835 %82  

1395 1353 1244 1029 %76  

1396 1764 1687 1416 %84  

1397 1744 1537 1234 %80  

1398 1410 1364 1143 84% 

 %84 7053 8412 9034 جمع کل 
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 1398های مختلف استان درسال برای قبول شدگان درآزمونالکترونیکی گواهینامه مهارت صدور 

از ستند راهبردی مهارت و   ی عملیاتی فراهم کردن بستتر الزم جهت صتدور گواهینامه ستازمان به صتورت الکترونیکیبه منظور تحقق برنامه

گیری از استت. با بهرهای کشتور به وجود آمده  های مهارتی ستازمان آموزش فنی و حرفهفناوری، تغییراتی در نوع و نحوه صتدور گواهینامه

کیفیت، امنیت، سترعت دقت و   »های هوشتمند و بانک اطالعاتی پورتال جامع ستازمان و لحا  قراردادن عوامل کلیدی  های کارتظرفیت

 . شودیمهای سازمان به صورت الکترونیکی صادر و به مهارت آموختگان اعطا  گواهینامه «ها  هزینه  کاهش

 الکترونیکی   روش استفاده از گواهینامه

های امکان مشاهده گواهینامه  http://azmoon.portaltvto.comاز طریق مراجعه به سامانه استعالم گواهینامه مهارت سازمان به آدرس  

شتماره شتناستائی درج شتده بر روی گواهینامه الکترونیکی و کد    فرد وجود دارد. برای این منظور کافی استت فرد پس از مراجعه به ستامانه،

 .ملی را وارد نموده تا اطالعات گواهینامه ها را مشاهده نماید

 شش سال اخیر های صادره استان درسال  آمارگواهینامه

 گواهینامه های صادر شده  سال

1393 23778 

1394 21816 

1395 27771 

1396 21692 

1397 19056 

1398 21472 

 135585 مجموع 

  

  عملکرد استان زنجان در مسابقات ملی مهارت  

 دوره مسابقات ملی مهارت   در هجدهمینعملکرد استان زنجان 

تعداد  کل ثبت 

نام کنندگان  

مرحله  

 شهرستانی

آمار کلی شرکت  

کتتدگان در  

 مرحله استانی 

تعداد رشته  

های مصوب  

 سازمان

تعداد رشته هایی  

زنجان  که  

درمرحله استانی 

 شرکت کننده داشته 

تعداد رشته هایی که  

زنجان درمرحله  

کشوری  شرکت  

 کننده داشته 

تعداد  کل شرکت 

کنندگان  

 درمرحله کشوری 
 تعداد مدال کسب شده درمرحله کشور

1130 145 33 25 20 22 
 برنز نقره طال

دیپلم 

 افتخار

1 2 1 3 

 

 

http://azmoon.portaltvto.com/
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 ( درالمپیاد ملی مهارت درسطح کشور 89،90،91،92)سال های  مدالی در  کسب رتبه برتر تیمی و

 

 مرحله کشوری  مرحله استانی  شرکت کننده  سال
تعداد مدال کسب شده  

 درمرحله کشوری 
 رتبه کشوری استان 

 اول 6 نفر12 نفر  113 نفر 503 1389

 اول 12 نفر 19 نفر  303 نفر  1181 1390

 اول 8 نفر  16 نفر  414 نفر 1927 1391

 اول 10 نفر  16 نفر  163 نفر2950 1392

 هفتم 5 نفر  15 نفر129 نفر2492 1393

 یازدهم 1 نفر 17 نفر132 نفر 1458 1394

 دهم  7 نفر 19 نفر  134 نفر 2017 1395

1396  ----  ----  ----  ----  ---- 

 ششم 4 نفر  22 نفر 145 نفر 1130 1397

1398 - - - - - 

 0 53 136 1533 13658 مجموع 

 

 

 جدول عملکرد تیم المپیاد مهارت استان زنجان درمسابقات جهانی 

 

 ردیف 
سال 

 حضور 
 کشور میزبان 

تعداد رشته شرکت  

کننده ایران  

 درالمپیاد جهانی 

 رتبه جهانی  سهم استان زنجان درمسابقات جهانی رتبه کشوری 

 یک نفر دررشته شبکه  سوم  15 ژاپن 1386 1
دیپلم   –چهارم 

 افتخار

 اول وچهارم  12 کانادا  1388 2
بدلیل تحریم وعدم صدور ویزا اعزام 

 نشدند 
- 

 دوم  10 انگلستان  1390 3
 های کنترل صنعتی ورشته دونفر در

 رباتیک 

دیپلم   –چهارم 

 افتخار

 دو نفر رباتیک اول 10 آلمان 1392 4
مدال  -دوم 

 نقره

 کارشناس رباتیک و گرافیک دو نفر  اول 16 برزیل  1394 5
دیپلم افتخار  

- 
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 فصل سوم                                           

 ، اداری معاونت حوزه                                  

 پشتیبانی                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1398ای استان زنجان  )کل آموزش فنی و حرفه اداره سالنامه آماری 

 

70 
 

 

 پشتیبانی  معرفی حوزه معاونت اداری و 

تأمین اعتبارات مالی و تنظیم  و   آموزش فنی وحرفه ای نقش مهمی در راهبری و هدایت ستیستتم پشتتیبانی    پشتتیبانیمعاونت اداری و 

توان گفتت کته این معتاونتت بتا انجتام وظتایف خود راه را برای تحقق هتدفهتای آموزشتتتی و تحقیقتاتی و  هتا بر عهتده دارد. در مجموع میهزینته

 ر مالی ( می باشد.اداره امو –اداره ستادی ) اداره امور عمومی و پشتیبانی   2این معاونت شامل    .نمایدهموار می کلادارهفناوری  

 

 اداره امور عمومی و پشتیبانی

 

 ادا 

 

 
 

 د: شوذیل اشاره میشرح   به  پشتیبانی  عمومی و خالصه ای از وظایف اداره**   

 
 واحدهای تابعه و تهیه جزوات آموزشی مربوطه  مراکزو توانمندی رؤسای محترم  ریزی جهت آموزش و ارتقای سط برنامه (1
 عمومی و ارتقای کیفیت خدمات های اجرایی در امورها و خط مشیبرنامه ها، ارائه، ارتقا و اصالح فرآیندها، روش (2
 ریزی درجهت اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد امور عمومی و واحدهای تابعه برنامه  همکاری و (3
 جهیزات، امکانات، وسایل اداری و ارتباطی مورد نیاز جهت ارائه خدماتتأمین فضا و تدارک ت (4
 ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی برنامه (5
 ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات نگهداری خودروهابرنامه (6
 ن تأمین خودروهای واحدهای ستادی و نظارت بر استفاده بهینه آ (7
 نظارت بر سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و واحدهای تابعه (8
 امور خدمات عمومی   و  نشانیها، تأسیسات و فضای سبز، وسایل ارتباطی، روشنایی و آتشو نگهداری ساختمان  بر حفظ نظارت (9
 ها و واحدهای اداریکارکنان و مربیان جدید االستخدام دربخش های آموزشی توجیهیمشارکت در تدوین جزوات دوره (1۰

 

 1398ای استان زنجان درسالآمار کلی نیروی انسانی شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه

 
 

 جمع کل  زن مرد  وضعیت اشتغال  ردیف 

 75 16 59 رسمی 1

 88 49 39 پیمانی 2

 75 14 61 قراردادی  3

 21 - 21 سرباز مربی  4
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 به تفکیک سطوح تحصیلی  1398 ای استان زنجان درسالآمار نیروی انسانی شاغل دراداره کل آموزش فنی وحرفه        

 

 جمع کل  دکترا فوق لیسانس  لیسانس  فوق دیپلم  دیپلم  زیر دیپلم  نوع اشتغال 

 75 - 11 42 8 13 1 رسمی

 88 1 19 53 15 - - پیمانی

 75 - 2 9 21 17 26 قراردادی 

 21 - 4 17 - - - سرباز مربی 

 259 1 36 121 44 30 27 جمع کل 

  

 1398درسال خالصه اقدامات انجام شده توسط اداره امور عمومی وپشتیبانی 

 

 حجم  اقدامات اقدامات انجام شده  ردیف 

 833 صدور احکام کارکنان رسمی وپیمانی 1

 162 صدور قرارداد کارکنان غیررسمی  2

تعهدات آموزشی کارکنان میزان  3 نفر ساعت 9920   

 97 کمیته نیروی انسانی  4

 164 بررسی پرونده کارکنان جهت ارتقاءطبقه 5

 28 صدور صورتجلسه انتصاب)تغییر پست( 6

 مکاتبات دریافت تسهیالت و وام)شرکت تعاونی و بانک توسعه( 7
نفر توسعه تعاون 47  

سازمان نفر شرکت تعاونی اعتباری  63  

 35 صدور ابالغ پرسنلی  8

 5100 صدور وثبت مرخصی استحقاقی  9

 238 اعالم وضیت مرخصی پرسنل رسمی وپیمانی 10

 54 صدور خالصه وضعیت پرونده پرسنلی 11

 5 جذب سرباز مربی 12

 12 مکاتبات مربوط به انتقال کارکنان  13

 5 مکاتبه با سازمان بازنشستگی 14

پرسنلی تهیه آمار  15  12 

 2800 ثبت وصدور حکم ماموریت 16

 2 بررسی پیشنهادهای دریافتی نظام پیشنهادها 17

 76 مکاتبات مربوط به کسر کاروغیبت  18

 6 مکاتبات مربوط به چارت سازمانی 19
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 آموزش کارکنان  

ابالغی از طرف معاون مدیریت و سرمایه   3۰/۰1/139۰مورخ    1834/2۰۰های اجرایی به شماره  دراجرای نظام آموزش کارمندان دستگاه

  آئین نامه اجرایی فصل نهم این قانون، این واحد   2قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده    58انسانی ریاست جمهوری مستند به ماده  

های مختلف شته دربخشبا یک عملکرد جهشی درقیاس با سال گذ نسبت به اجرای آموزش همکاران شاغل درسط  استان اقدام نموده و

بهبود مدیریت و... فعالیت خوبی داشته است. الزم به یاد آوری است   های عمومی، شغلی، کارکنان و انواع آموزش   اعم از آموزش مدیران و

های زش های مربیان رسمی در مرکز تربیت مربی در آموهای عمومی منظور شده و دورهدر آمار زیر مربیان رسمی و حق التدریس در دوره

 تخصصی زیر محاسبه نشده است. 
      

 

 1398در سال  کل استان اداره  آموزش کارکنانعملکرد اداره امور عمومی وپشتیبانی دربخش 

 

 آموزش مشاغل مشترک  آموزش های تخصصی  آموزش های عمومی 

 نفرساعت  نفرساعت  نفرساعت  نفرساعت  نفرساعت  نفرساعت 

 کارمندان  مدیر کارمندان  مدیر کارمندان  مدیر

900 8240 1618 3466 264 2604 

 

 اداره امور مالی  

 تعریف امـور مالی 

 هائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحتدهای مختلف ارتباط دارداصول و تئوری ،ها ای است از واقعیت مجموعه 
  

 

 

 های امورمالییتمسؤولحدود 

در چهارچوب مقررات، قوانین، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی    های مالیهدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتریزی،  برنامه

های متعدد در  ها و دوایر یا ردهبرداری از اطالعات مالی و ایجاد بخشبرای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره

 . یت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیرمالی همننین در تدوین ضوابط ارتقا  کارکنان امور مالی, نقش اساسی داردؤولمسحیطه 

 

 شرح وظایف

 ؛ ها های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آن سیاست ریزی و ارائه پیشنهادات ومشارکت در برنامه -

نگهداری سوابق و  . های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروریوجوه نقتد و سایر دارائیتامین مالی و اعمال مدیریت بر   -

مالی کنترل فعالیت  ، مدارک مالی اعمال مدیریت در    مشخص  ،های  از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همننین  انحرافات  کردن 

 ؛ایابت و عتملیات رایانههای ث ها , دارائیامور مالیاتی موجودی ،پرداخت حقوق و دستمزد

 ، کلم وظایف مختلف امور مالی ادارهمنظور انجاهریزی و سازماندهی ببرنامه -

منظور ایجاد هماهنگی در  ههای مورد نیاز، بهای مالی و تهیه و طراحی فرمها و رویهها , روشها, دستورالعملتهیه و تنظیم خط مشی -

 ،انجام امورمالی واحدهای مختلف
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 ، اهها و تحلیل مغایرتبررسی و اظهارنظر بر آن  های مالی ازمراکز، واحدها، وگزارش دریافت -

 در واحدهای مختلف،   های مالیشنامهبخ  ها واعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین , مقررات, دستورالعمل  -

 ،  اداره کلمنظور حفتظ و نگهداری اموال و دارائیهای مراکز و هنظارت و کنترل ب -

 ، ها و تامین اعتبار مورد نیاز واحدهای مختلف بر اساس بودجه ساالنه استانیبرنامه ریزی وکنترل اقالم بمنظور اداره دارائی -

 ،های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوقها و نتایج گزارشارزیابی عملکرد واحدها با توجه به بررسی -

  های اجرایی موجود و ارائه پیشنهادات اصالحیاعالم نقاط قوت و ضعف روش   مرتبط با امور مالی وهای  ها و فرضارزیابی مستمر روش  -

منظور ایجاد انگیزش در  ههای پرداخت پرسنلی، بهای مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظامریزی واجرای طرح برنامه -

 ، کارکنان

 ،جزیه و تحلیل انحرافاتها با بودجه مصوب و تبررسی و تطبیق فعالیت -

 تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی .  -

 

 1398جدول عملکرد درآمدی) به میلیون ریال(سال 

 

 جمع کل  ماهه دوم 6 ماهه اول 6 عنوان فعالیت  ردیف 

75تبصره  1  618 976 1594 

دوره آموزشی حق ثبت نام   2  1461 1389 2850 

 5037 2876 2161 درآمد های آزمون  3

(17) م61ماده  4  1765 786 2551 

 783 397 386 خانه های سازمانی 5

اجاره اماکن واراضی  86ماده  6  659 528 1187 

 339 164 175 حق مشاوره  7
 

 

 

 1398  عملکرد اداره مالی درخصوص اسناد پرداختی درسال

 

 مبلغ )میلیون ریال(  شرح وظایف  ردیف 

 98361 پرداختی پرسنل رسمی و پیمانی  1

 33767 پرداختی پرسنل قراردادی  2

 5301 حق التدریس غیر رسمی وخرید خدمات 3

 10087 تملک دارائی های سرمایه ای 4

 681 آزمون و ارزشیابی  5

 1264 مواد مصرفی تدارکات 6

 1114 پشتیبانی 7

پرداختی ها سایر  8  2942 

 634 کمک هزینه ضروری ازدواج و فوت  9

 818 حقوق سرباز مربی ومزایا  10

ماهه به مراکز 12موادمصرفی  11  2511 

ماهه به مراکز 12سوخت  12  1923 

 276 کمک هزینه مهد کودک فرزندان همکار 13

 126471 جمع کل 
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 1398مراکز آموزشی درسال  75وتبصره  17درآمدی ماده  عملکرد

 

 جمع کل  75تبصره  17ماده  نام مرکز آموزشی  ردیف 

 471 110 361 شهید مفتح زنجان  1

 11 11 0 شهید بهشتی زنجان  2

 66 33 33 الزهراء زنجان  3

 16 1 15 شهید چمران ابهر 4

 57 40 17 سهروردی خدابنده  5

ماهنشان امام )ره (  6  218 46 264 

 168 168 0 شهید مطهری طارم  7

 0 0 0 مرکز ایجرود 8

 21 7 14 فجرابهر 9

 30 16 14 سمیه خرمدره  10

 3087 1208 1879 کلیه مراکز ) متمرکز(  11

 4191 1640 2551 جمع کل 
 

 
 

 1398در سال تعداد اسناد ذیحسابی 

 

 اسناد تنظیمی 

 اعتبارات هزینه ای 

اسناد بایگانی اعتبارات  تعداد 

 هزینه ای 

 اسناد تنظیمی 

 اعتبارات تملک 

 تعداد اسناد بایگانی 

 اسناد اعتبارات تملک 

311 311 65 65 

 

 1398 درسال عملکرد پنج ساله امورمالی )میلیون ریال(  مقایسه کلی

 

 هزینه ای  درآمد )ابالغی ودرآمدی(  سال

1393 810،67  810،67  

1394 449،76  449،76  

1395 637،93  637،93  

1396 046،109  046،109  

1397 573،129  573،129  

1398 678،159  678،159  
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 ای استان زنجان اداره کل آموزش فنی و حرفه روابط عمومی 
 


