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 كشور ي نمونه  انو مربي (مديرموسس)انتخاب ضوابط و نحوه  شيوه نامه

 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

 

 و مربيان نمونه :  (مديرموسس)الف( افراد مجاز به شركت در فرآيند انتخاب 

 انتخاب نشده اند. كشوري يا مربي نمونه   (مديرموسس)سال گذشته بعنوان  2افرادي كه در  -1

فررادي كره زمامران در آموزشرهاه زراي فنري   يرفره اي آزاد سرم  آن دسته از ا:  1تبصره 

   مربي را دارند، مجاز به تكميل يكي از فرم زاي مربوطه مي باشند.  (مديرموسس)

افرادي كه زر د  سم  مدير   مربي را دارند چنانچه در د  سرال گذشرته بره انروان :  2تبصره 

وانند در اين مريله صرفا بعنروان انتخاب شده باشند مي ت كشورياستاني   نمونه  (مديرموسس)

   بالعكس.  مربي شرك  نمايند

 برگاار كرده باشند. 1398 ساا  د ره آموزشي در طول سال 500مربياني كه يداقل  -2

  مربياني كه موفق به كسرب يرداقل  امتياز  70كه موفق به كسب يداقل  (مديرموسس) -3

از مجموع امتيازات مربوط به شاخص زاي امومي   تخصصي مندرج در فرم زاي شماره امتياز  90

 شده باشند.  2   1

آموزشهاه زاي فني   يرفه اي آزاد كه داراي ابالغ راي تخلفرات مربيان     (مديرموسس) -4

) كه موجب محر مي  فعالي  زراي  از سوي زيات نظارت مركاي يا استان   يا محكومي  كيفري

 توسط مراجع قضائي ذيربط نباشند. اجتمااي مي گردد(

آموزشهاه زاي آزاد در سطح استان، به ازاء   (مديرموسس)با توجه به متفا ت بودن تعداد  -5

آموزشهاه فعرال  500نمونه   مناطقي كه داراي بيش از  (مديرموسس)آموزشهاه   كمتر، يک  500

 نمونه انتخاب   معرفي مي گردد. (مديرموسس)آموزشهاه فعال يک  500مي باشند، به ازاء زر 

 

  :و مربي نمونه (مديرموسس)فرايند اجرايي انتخاب ( ب 

آموزشرهاه زراي فنري    انجمن زراي صرنفي كانون   بوطه توسط ادارات كل بهشيوه نامه مر -1

زاي فني   يرفه اي آزاد تابعه استان   مراكرا كليه آموزشهاه ،استاني   شهرستاني اي آزاديرفه

 گردد. ابالغ ميمعين در سطح استان 
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   مي بايس  فرم زاي مربوطه را تكميلان شرك  در فرايند انتخاب مدير   مربي نمونه متقاضي-2

اصل   فايل اسركن شرده فرم زاي مربوطه را به زمراه درصورت كسب يداقل امتياز تعيين شده 

 به مركا معين مربوطه تحويل نمايند. مستندات 

امضاي فرم مربوطه از نسب  به  ،ک   مستندات متقاضيبررسي اصال  مدارمركا معين پس از -3

آزاد   موزشرهاه زراي آاداره   فرم امضا شرده را برهيا فايل اسكن شده اصل  ،توسط رئيس مركا

 نمايد. مي ارايه در كميته كارشناسي  جه  طرحاستان مردمي مشارك  

اند را شردهتبصره  : مركا صرفاً فرم زاي آن دسته از متقاضياني كه موفق به كسب يداقل امتياز 

 به اداره كل ارسال مي نمايد. 

كميتره اي بنرام كميتره  ٬به منظور بررسي فرم زاي تكميرل شرده   مسرتندات متقاضريان-4

فنري   يرفره اي آزاد نمونه آموزشهاه زراي  (مديرموسس)بي انتخاب مربيان   ارزياكارشناسي 

 تشكيل مي گردد:  دراستان زا به شرح ذيل

 رئيس اداره موسسات كارآموزي آزاد   مشارك  زاي مردمي )رئيس كميته(  -

 رئيس اداره سنجش   ارزشيابي مهارت -

 مسئول يراس  استان -

 فني   يرفه اي آزاد زاينماينده كانون انجمن زاي صنفي آموزشهاه  -

 يک نفر از ر ساي مراكا)به انتخاب مديركل استان( -

نسب  به تهيه فهرستي ، كميته كارشناسي پس از درياف  كليه فرم زاي ارسالي از مراكا معين-5

 اقدام مي نمايد.براساس باالترين امتياز كسب شده از مربيان زر رشته   مديران 

برا  س  استخراج شده نسب  به تطبيق امتيازات نفررات برترربر اساس فهر كميته كارشناسي-6

بره  آموزشري مربي در زر رشته سهبه انتخاب نسب  دريافتي اقدام نموده   مستندات  مدارک  

اقردام   نتيجره را كه داراي باالترين امتياز مي باشد  ان منتخبمدير  ترتيب امتيازات مكتسبه 

 ئيد نهايي به زيات نظارت استان ارايه خوازد نمود. جه  تا

ا ل فهرسر  مربيران    با امتيرازات نفرراتتبصره : در صورتي كه مدارک   مستندات اخذ شده 

مستندات نفرات بعردي از  بررسي مدارک  كميته نسب  به ، مطابق  نداشته باشد (مديرموسس)

 فهرس  مابور اقدام خوازد نمود.  

 

 



3 

 

 

 

 منتخبينپر نده ، زيات نظارت استان منتخب در  مربيان  (مديرموسس)تائيد پس از كل اداره -7

نفرات  نهايي( جه  بررسي مستندات   انتخاب مدير   مربيرا )فايل اسكن شده مستندات   فرم 

 مردمي ارسال مي نمايند. آزاد   مشارك  موزشهاه زايآبه دفتر   ،برگايده كشوري

پس از بررسي پر نده زراي ارسرالي نسرب  بره مردمي  آزاد   مشارك  موزشهاه زايآدفتر -8

  نتيجره را  اقدام مدير نمونه كشوري سهآموزشي   مربي نمونه كشوري در زر رشته  يکانتخاب 

 جه  تائيد نهايي در اختيار زيات نظارت مركاي قرار خوازد داد. 

 ونه و مربي نم (مدير)موسس محور ها و معيار هاي سنجش ج ( 

محور(   فررم  11نمونه )  (مدير)موسسمربوط به معيار زاي سنجش انتخاب  1فرم شماره   -1

  يک محور مربوط به رشته  محور 12مربوط به معيار زاي سنجش انتخاب مربي نمونه) با 2شماره 

ربوط به معيار زاي سنجش انتخاب مربي نمونره يرک م 2در فرم شماره  .(  مي باشدزاي المپيادي

محور تح  انوان كسب رتبه در مسابقات ملي   بين المللي مهارت در نظر گرفته شده اس  كه با 

امتياز بعنوان امتياز مثب  براي آندسته از مربياني كه در مسابقات مهارت تالش نموده  10يداكثر 

 اظ مي گردد.اند خارج از سرجمع امتيازات اين فرم لح

برر اسراس   2در فررم شرماره  مستندات مربوط به محرور ترد ين اسرتاندارد مهرارت  -2

دفتر طرح   برنامه زاي درسري( قابرل بررسري رگذاري شده در ساي  سازمان )زاي بااستاندارد

 مي باشد. تائيديه دفتر طرح   برنامه زاي درسي باشد در غير اينصورت نيازمند مي

برر   محرور كرارايي  محور مشارك  در آزمون زاي فني   يرفه اي مستندات مربوط به  -3

 اساس تائيديه اداره آزمون اداره كل در نظر گرفته مي شود. 

سروابق موجرود   يرا بر اساس مسابقات مهارت كسب رتبه در مستندات مربوط به محور  -4

  نظر گرفته مي شود.  استان للي مهارت در مسابقات بين المارشناس كمديركل يا تائيديه 

  مسرتندات مربروط بره املكرد آموزشي يرف تح  آموزش   امتيازات مربوط به محور  -5

سيسرت  پرترال با در نظر گرفتن گاارشرات اسرتخراجي از  محور دامنه فعالي  مدير آموزشهاه 

  گردد. توسط اداره موسسات كار آموزي آزاد استان تائيد مي 

ي مربي   مردير )در صرورتيكه مردير   موسرس يرک نفرر امضاي موسس در انتهاي فرم زا -6

 مي باشد.  در آموزشهاه  به مناله تائيد امتياز محور رااي  اصول اسالمي   قانون گرايينباشند(
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خذ نظرر از ر سراي مراكرا ابراساس امتياز مربوط به محور اجراي ضوابط   شيوه نامه زا  -7

 .استان محاسبه مي گردد  مشارك  مردمي  آزادموزشهاه زاي آاداره معين توسط 

  تائيد مي گردد. ، ارايه شدهمستندات مدارک   بررسي امتيازات ساير محور زا براساس  -8

 

 د( نكات كلي : 

يذف سهميه استان از مريله كشوري بدليل نقص مدارک   مستندات ارسرالي مسئولي   -1

 بر اهده ادارات كل مي باشد. 

سال فهرسر    مسرتندات منتخبرين كليه درخواس  زاي بررسي مجدد صرفاً قبل از ار -2

 قابل پذيرش مي باشد.   صرفاً توسط اداره كل  استاني به ستاد 

 

 

 


