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اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان البرز                                                                                                           

 غير قابل استناد



  مقدمه

برنامه ریزی جهت برگزاری آموزش « سند راهبردي مهارت فناوري با عنوان  ۰۱۰۲۰۹در راستاي تحقق برنامه 

اجرای دوره های » ی كوتاه مدت برای بازدیدكنندگان به ویژه دانش آموزان سطوح مختلف آموزشی های مهارت

آموزشی كوتاه مدت به عنوان نمونه ای كوچك از فرآیند آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در معرفی آموزش 

ولی فرهنگ  ه اشتغال نمی شوندهای فنی و حرفه ای به مخاطبین در حداقل زمان دارد.این آموزش ها غالبا منجر ب

كار و مهارت آموزی را افزایش می دهد. اجرای این طرح همزمان با برگزاری مرحله كشوری مسابقات مهارت و 

سایر برنامه های تبلیغاتی مربوطه و همراه با راه اندازی تور مهارت در سطح شهر به عنوان مانور مهارت آموزی 

  و برنامه های آموزشی سازمان فراهم می نماید.ها فرصت خوبی برای شناساندن فعالیت

  اهداف

  ترويج فرهنگ مهارت آموزي - ۱

  ارتقاء منزلت و جايگاه آموزش هاي مهارتي -۲

  اطالع رساني ، هدايت و فراگير نمودن هرچه بيشتر آموزش هاي مهارتي در سطوح مختلف  - ۳

پذيرش تا اعطاي گواهي حضور در دوره آموزشي  معرفي فرآيند آموزشهاي فني و حرفه اي بصورت اجرايي از - ۴

  در كوتاهترين زمان

  برنامه ريزي و توليد محتواي آموزشي: – بخش اول

  كارشناسان مربوطهنيازهاي مخاطبين به آموزش هاي عمومي در رشته هاي مختلف توسط  شناسايي -۱ماده 

  تعيين مشخصات كلي استاندارد -۲ماده 

  آموزشي مهم، اساسي ، كاربردي و عمومي جهت اجرا در دوره آموزشيتعيين عناوين  - ۳ماده 

   تعيين زمان نظري و عملي مورد نياز جهت اجراي هريك از عناوين آموزشي -۴ماده 

تهيه مطالب و محتواي آموزشي مطابق با عناوين پيشنهادي و رعايت ترتيب و زمان مربوطه به زبان ساده  -۵ماده 

  تصاوير گويا و قابل فهم در قالب درسنامه ويژه دوره آموزشي و روان و بهره گيري از

بررسي استاندارد پيشنهادي و درسنامه مربوطه در كميته تعيين دوره هاي آموزشي كوتاه مدت(گذر  -۶ماده 

  مهارت)



ص ارسال استاندارد مورد تاييد به دفتر طرح و برنامه ريزي درسي جهت بررسي و تاييد نهايي و اختصا - ۷ماده 

  كد استاندارد 

  به استانهاي ميزبان مسابقات ملي مهارتاستاندارهاي تدوين يافته ابالغ  -۸ماده 

  درج استانداردهاي مصوب در پورتال جامع سازمان و امكان تعريف دوره در آن -  ۹ماده 

هاي  آموزش «جمع بندي درسنامه هاي قابل ارائه در نمايشگاه و تدوين كتابي با عنوان پيشنهادي  - ۱۰ماده 

  جهت توزيع بين كارآموزان» مهارت ي برگذر

  كتاب حاوي درسنامه ها در اختيار مهارت آموزان قرار گيرد. فعاليت آموزش غرفه ها،در زمان شروع  -  ۱تبصره 

  دقيقه تجاوز نكند. ۹۰مدت دوره هاي آموزشي مي بايست از نمايشگاه در زمان برگزاري   - ۲هتبصر

  :اطالع رسانيتبليغات و  -دومبخش 

مكاتبه با موسسات و ارگان دولتي و غير دولتي اعم از آموزش و پرورش ، صنايع ، اصناف ، اتحاديه ها ،  -۱ماده 

  موسسات آموزش عالي و ... 

درج خبر برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در حاشيه مسابقات ملي مهارت در پايگاه اطالع رساني  - ۲ماده 

  ني و حرفه اي استان هاي ميزباناداره كل آموزش ف

ارسال خبر برگزاري دوره آموزشي كوتاه مدت در حاشيه مسابقات ملي مهارت در خبرگزاريها، صداوسيما  -۳ماده 

  و مطبوعات و ...

  مصاحبه راديو و تلويزيوني مديران كل آموزش  فني و حرفه اي استان هاي ميزبان با شبكه هاي استاني -۴ماده 

  يع و نصب پوستر در سطح كشورتوز -۵ماده 

  

  اجراي دوره هاي آموزشي:  -سومبخش  

  آماده سازي فضا : - الف

  روز قبل از شروع مسابقات مرحله كشوري۱۰غرفه بندي در مكان هاي تعيين شده حداكثر  -  ۱ماده 

مرحله آماده سازي غرفه ها توسط استان ها حداكثر يك هفته قبل از شروع مسابقات ملي مهارت  -۲ ماده

  كشوري

  



  هماهنگي و توجيه عوامل اجرايي: -ب

برگزاري جلسه توجيهي با عوامل اجرايي نمايشگاه گذر مهارت از نحوه اطالع رساني ، پذيرش ، اجراي  - ۳ماده 

  آموزش كپسولي تا صدور گواهي پاياني 

  نمايشگاه برگزاريتدوين برنامه آموزشي كارگاه و نصب بنر مربوطه در ورودي محلهاي  -  ۴ماده 

  تعيين مي شود. ملي مهارت با شروع مسابقات فعاليت آموزشي غرفه ها همزمان  شروع - ۵  ماده

  اجراي آموزش: - ج

طبق فرمت هايي كه در محل پذيرش وجود دارد بعد از انجام مراحل مشاوره و نحوه پذيرش متقاضيان - ۶ماده 

  ورد نظر ثبت نام بعمل مي آيد.هدايت آموزشي بر اساس عالقه متقاضيان در فرم م

  بر اساس محتواي آموزشي تدوين يافته مي باشد  نحوه آموزش - ۷ماده 

  بايد از لباس كار متحد الشكل در محل غرفه هاي مربوطه استفاده نمايند مربيان  -۸ماده 

دارند كتاب آموزشي قبل از شروع فعاليت آموزشي مربي بايد به تعداد متقاضياني كه در غرفه حضور  -۹ماده 

  (گذر مهارت)توزيع شود.

  :بازديد از نمايشگاه گذر مهارت  -چهارمبخش 

اشاعه و ترويج فرهنگ مهارت آموزي مخاطبين و گروههاي هدف كه معموال برگزاري تور مهارت به منظور  - ۱ ماده

،اتحاديه و اصناف ،مراكز آموزش  صنعتي،مراكز توليدي و  از بين دانش آموزان سوم راهنمايي و اول دبيرستان

   .مي باشند عالي و ...

ند دستگاه اتوبوس كه بصورت چست با تامين مي باي ته به ظرفيت كارگاههاي آموزشيستور مهارت نيز ب - ۲ماده 

شگاه ها راه اندازي تا طبق برنامه هاي نمناسبي از نظر تبليغاتي آماده شده اند از طريق هماهنگي با مدارس و دا

پس از بازديد از مسابقات در دوره هاي گذر مهارت شركت در زمان مقرر در محل نمايشگاه حاضر و  آموزشي

  .دننماي

تورهاي مهارت بايد داراي مسئولين ويژه اي باشند كه نظارت و كنترل الزم در تردد و تحويل  از تبصره: هريك

 د بود.نهاي برگزاري مسابقه را عهده دارخواه آنها به محل

 

 

 



 

 

 

 



  ساير خدمات جانبي: - بخش پنجم

  انجام مشاوره و هدايت آموزشي -۱ماده 

  ارائه فرم جهت ثبت نام در مرحله شهرستاني مسابقات ملي مهارت سال بعد -۲ماده 

  ثبت نام در دوره هاي آموزشي مراكز ثابت دولتيارائه فرم جهت  - ۳ماده 

  تابعهتوزيع بروشور تبليغاتي مراكز آموزشي  -۴ماده 

   :حضور در دوره  صدور گواهي – ششمبخش 

  صدور گواهي حضور در دوره به متقاضيان توسط اداره سنجش و ارزشيابي مهارت -۱ماده 

  دوره آموزشي شركت نمايد. ۲تبصره: هر متقاضي مكلف است فقط در 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


