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 دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه

 قرارگاه مهارت آموزی ستادکل نیروهای مسلح وکانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزادفنی وحرفه ای کشور

 مقدمه : 

نامگذاری شده وباعنایت به لزوم   "جهش تولید"ازدرگاه خداوندمتعال ودرسالی که به تدبیرمقام عظمای والیت سال  بااستعانت  

توسعععه هرگنم مهارآ وموزی وتربیت نیروی اننععانی ماگرجهت ارتقای کمی وکیوی تولیداآ داخمی گم اری گرارگاه مرکزی  

حرهه  هنی و کارهرمایی وموزشگاه گای وزاد  ن انجمن گای صنوی مهارآ وموزی کارکنان وظیوه ستادکل نیروگای منمح وکانو  

ای کشععوردارنده مجوزهعالیت ازوزارآ تعاون کارورهاه اجتماعی د درگالا ارا ه خدماآ وموزشععی مهارتی با ب ارگیری از ظرهیت 

 وموزشگاه گای وزاد هنی و حرهه ای سراسرکشورد انجام خواگد شد. 

 : تعاریف و اختصارت مهم موضوع

 طرح مهارآ وموزی : طرح جامع مهارآ وموزی کارکنان وظیوه نیروگای منمح  -

 گرارگاه : گرارگاه مرکزی مهارآ وموزی کارکنان وظیوه نیروگای منمح -

 کانون : کانون انجمن گای صنوی کارهرمایی وموزشگاه گای وزاد هنی و حرهه ای کشور -

 رارگاه وکانون بامحوریت گرارگاه می باشد.کمیته راگبری مشترک : کمیته ای متش ل ازنمایندگان گ -

شغول     - ضرورآ د احتیاط یا ذخیره م کارکنان وظیوه : اهرادی که مطابق گانون خدمت وظیوه عمومی دری ی ازدوره گای 

 خدمت می باشند

مشععمولین وظیوه : کمیه اهرادذکورایرانی ازماگی که درون به سععن گیجده سععال تمام می رسععند تاگنگامی که ت می      -

 ضعیت خدمت وظیوه ونان روشن شودد مشمول وظیوه محنوب می شوند و

 بنیجی :کمیه اهرادی که بصورآ رسمی یا اهتخاری درسازمان بنیج منتضعوان کشورهعالیت دارند . -

 خانواده کارکنان : گمنر و هرزندان واهراد تحت ت ول کارکنان نیروگای منمح .  -

 د گراردادی شاغل درکمیه سازمان گای نیروگای منمح . پرسنل پایور: کمیه کارکنان رسمی د پیمانی -

 بازنشنته : کمیه بازنشنتگان نیروگای منمح واهراد تحت پوشش ونها -

 اهداف : 

 توسعه وموزش گای مهارتی مبتنی برنیازگای جامعه گدف گرارگاه مهارآ وموزی ستادکل نیروگای منمح  -

هراگیران جامعه گدف گرارگاه مهارآ وموزی سععتادکل نیروگای ایجاد ظرهیت گای الزم جهت سععهولت دسععترسععی کمیه  -

 منمح به مراکز مهارآ وموزی ازطریق سامانه گای مربوطه .

استواده ازظرهیت گای بخش خصوصی درکشور برای ایجاد شرایط مناسا د ام اناآ وهرصت گای جدید درزمینه طرح           -

 مهارآ وموزی گبل د حین وبعداز خدمت وظیوه عمومی .
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اده ازتوانمندی گای عممی د تخصعصعی واجرای وگمینین ظرهیت گای سعخت اهزاری بخش خصعوصعی به منظور      اسعتو  -

توسعععه گابمیت گای وموزشععی باتاکیدبروموزش گای مهارآ محوراشععتغال زالاشععتغال پایدارو برای توانمند سععازی جامعه 

 گدف گرارگاه مهارآ وموزی ستادکل نیروگای منمح .

 ارکان ووظایف : 

 راهبری مشترک :  کمیته (1

به منظور تهیه نقشعععه راه گم اری ودسعععتورالعمل گای اجرایی د تعیین اسعععتانداردگا د مصعععادیق و..... د کمیته  الف ( وظایف :

 مشترکی باحضورنمایندگان گرارگاه وکانون باشرح وظای  وترکیا زیرتش یل می گردد : 

شععود والزم اسععت گرسععه ماه گزارش کاربه منعع ولین   جمنععاآ مطابق تقویز زمانی حداگل ی بار درماه تشعع یل می   -

 ارشدطرهین تواگز نامه ازسوی دبیرخانه به صورآ م توب ارسال گردد.

 تصمیاآ کمیته راگبری مشترک پس ازکنا مجوزگای الزم ازمراجع ذیصالح اجرایی می شود . -

 ای گای توسعهگا و برنامهتدوین و تصویا سیاست -

 عتبار مورد نیازریزی در جهت تأمین ابرنامه -

 و نحوه پرداخت  گای وموزشیتصویا چارچوب تعرههتعیین و -

 گای اجرا ارزیابی منتمر محتوای وموزشی و روش -

 گاتبیینی طرح برای عوامل ستادی واستان -گای توجیهیبینی برنامهپیش -

 گای مربوطهنامهگا و شیوهبازنگری و به روزرسانی دستورالعمل -

 ونظارآ وارزیابی منتمربه منظورتحقق اگداف نظارآ براجرای طرحگای تعیین شاخص -

 تش یل خواگد شد.« بارحداگل گریک ماه یک»کمیته کمیته راگبری مشترک با دعوآ دبیرجمناآ  -

 شوند.کمیته دعوآ می لبدون حق رأیوبهگابخشسایراز درجمناآ کمیته راگبری مشترک حنا موضوعدکارشناسانی -

 باشد.ورو از گر دستگاه مین2برای تش یل جمناآد حضور حداگل ل حد نصاب الزم  -

 گریک ازدستگاه گا مجازمی باشند متناسا با دستورجمناآ ازکارشناسان خود بدون حق رای دعوآ نمایند. -

 ب ( ترکیب کمیته راهبری مشترک : 

 نیروهای مسلح : 

 معاون وموزش گرارگاه مهارآ وموزی ستادکل نیروگای منمح 

 نیروگای منمح  سازمان تامین اجتماعینماینده 

 نماینده نیروی مقاومت بنیج 

 کانون :      

 ر یس گیاآ مدیره کانون انجمن گای صنوی وموزشگاه گای وزاد هنی و حرهه ای کشور
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 دبیرکانون انجمن گای صنوی وموزشگاه گای وزاد هنی وحرهه ای کشور لدبیرکمیتهو

 حرهه ای کشور مشارکت مردمی سازمان وموزش هنی و وزاد ونماینده دهتروموزشگاه گای 

 حرهه ای کشور نماینده دهترسنجش وصالحیت حرهه ای سازمان وموزش هنی و

 کمیته هماهنگی  استان :  (2

 الف ( شرح وظایف : 

 گای ابالغی از سوی کمیته راگبری مشترک  ریزی برای اجرای سیاستبرنامه -

 اآ مورد نظر برای اجرای طرحبینی چگونگی تأمین اعتبارپیش -

 ربط دراستانگای ذیگا ودستگاهگای الزم با بخشانجام گماگنگی -

 گای ممی و محمی برای تبمیغ و توجیه طرحگیری از ظرهیت رسانهبهره -

 گانظارآ و ارزیابی بر عمم رد کمیته اجرایی در شهرستان -

 بومی استان به کمیته راگبری مشترک جهت اخذ مصوبهشرایط گای جدیدد متناسا بامهارآ بررسی واعالم پیشنهاد -

 تش یل خواگد شد.« ماه یک بار 2حداگل گر» کمیته گماگنگی استان با دعوآ دبیر کمیته  

 باشد.نور از گر دستگاه می2برای تش یل جمناآد حضور حداگل  حد نصاب الزم 

 ن خود بدون حق رای دعوآ نمایند.گریک ازدستگاه گا مجازمی باشند متناسا با دستورجمناآ ازکارشناسا 

 ب( ترکیب کمیته هماهنگی استان : 

 نیروهای مسلح :  

 نماینده گرارگاه مهارآ وموزی ستادکل نیروگای منمح 

 نماینده سازمان تامین اجتماعی نیروگای منمح 

 نماینده نیروی مقاومت بنیج 

 ب( کانون :

 ر یس اداره وموزشگاه گای وزاد ومشارکت مردمی اداره کل وموزش هنی وحرهه ای استان 

 ر یس اداره سنجش وصالحیت حرهه ای اداره کل وموزش هنی وحرهه ای استان

 لدبیرکمیتهو ر یس کانون انجمن گای صنوی وموزشگاه گای وزادهنی وحرهه ای استان
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 زمان وگستره اجرا : 

بمدآ سه سال درسراسرکشور برای کمیه کارکنان رسمی د گراردادی د پیمانی د  01/04/399امه از تاریخ درطول مدآ تواگز ن

 وظیوه نیروگای منمح د اعضای نیروی مقاومت بنیج د خانواده گای نیروگای منمح وبنیج د بازنشنتگان نیروگای منمح 

 محل اجرا : 

جمن گای تابعه کانون د پادگان گا د پایگاه گا ویگان گای تابعه وموزشگاه گای هنی وحرهه ای وزاد سراسرکشور عضو ان

د مراکزتحت پوشش سازمان تامین اجتماعی وکانون بازنشنتگان نیروگای منمح ونیروی مقاومت بنیج د مناطق محروم 

 .نیروگای منمح 

 نحوه شرکت در دوره های آموزشی : 

ویا سامانه گای   www.maharattvto.irگاه مربوطه درسامانه متقاضیان شرکت در دوره گای وموزشی ابتدا ازطریق در

وپس ازتا ید من ول مربوطه اگدام ننبت به انتخاب دوره وموزشی موردتقاضای خودسازمان گای مربوطه نیروگای منمح د 

 مود .پیش ثبت نام ونها نهایی وبا پرینت ون به وموزشگاه مورد نظر مراجعه ودردوره گای وموزشی شرکت خواگند ن

 وموزش به متقاضیان با دوروش وموزش حضوری ووموزش ال ترونی ی وبراساس درخواست متقاضیان ارا ه خواگد شد . 

 محتوا و منابع آموزشی : 

 استانداردگای وموزشی که درسایت رسمی وپورتال جامع سازمان وموزش هنی وحرهه ای می باشد 

      معرهی ودراختیارمتقاضیان گرار  www.maharattvto.irمانه منابع وموزشی وکمک وموزشی که توسط کانون درسا

 . خواگدگرهت 

 ارزیابی پایان دوره آموزشی : 

این اهرادباید پس ازپایان دوره وموزشی دروزمون  الف( کارکنان پایور)رسمی قراردادی وپیمانی ( ، وظیفه وبسیجی :

ت نموده ودرصورآ کنا نصاب الزم گواگی نامه مهارآ سنجش وصالحیت حرهه ای سازمان وموزش هنی وحرهه ای شرک

 دریاهت نمایند .

سر، فرزند، پدر، مادر، خواهروبرادر( :  این اهراد می توانند پس ازپایان دوره وموزش ودرصععورآ عدم  ب(خانواده ها ) هم

تمایل به شععرکت دروزمون پایان دوره وبادرخواسععت کتبی دروزمون داخمی وموزشععگاه شععرکت نموده وگواگی حضععور دریاهت  

ا نمایند درغیراینصورآ در دروزمون سنجش وصالحیت حرهه ای سازمان وموزش هنی وحرهه ای شرکت نموده ودرصورآ کن

 نصاب الزم گواگی نامه مهارآ دریاهت نمایند .
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سلح :    ستگان نیروهای م ش شرکت دروزمون     ج(بازن صورآ عدم تمایل به  این اهراد می توانند پس ازپایان دوره وموزش ودر

 درخواست کتبی دروزمون داخمی وموزشگاه شرکت نموده وگواگی حضور دریاهت نمایند درغیراینصورآ در در       با پایان دوره و

سازمان وموزش هنی و     صالحیت حرهه ای  سنجش و صاب الزم گواگی نامه        وزمون  نا ن صورآ ک شرکت نموده ودر حرهه ای 

 مهارآ دریاهت نمایند .

  مجری تفاهم نامه :

سامی                 ست ا نتند وههر صنوی تابعه گ شوری وانجمن گای  ضوکانون ک شور که ع سرک سرا شگاه گای هنی وحرهه ای وزاد  وموز

 تا ید شده است .  www.maharattvto.irسامانه واطالعاآ ونان در

 مربیان :

 ال و مربیان وموزشگاه گای هنی وحرهه ای دارای ابالغ مربیگری ثبت شده درپرتال جامع سازمان وموزش هنی وحرهه ای 

سازمان وموزش هنی وحرهه ای         صالحیت تخصصی ونان به تا ید کانون ومرکزتربیت مربی وپژوگش گای  سربازمربیان که  بو 

 رسیده است 

 جو بازنشنتگان نیروگای منمح که صالحیت هنی وتخصصی ونان به تا ید کانون رسیده است 

نموده و صععالحیت هنی وتخصععصععی ونان به تا ید دو نیروگای مقاومت بنععیج که دردوره گای وموزش مربیگری کانون شععرکت 

 کانون رسیده است 

ستورالعمل درتاریخ   نمح و کانون      14/05/1399این د ستادکل نیروگای م صویا وتا ید نمایندگان گرارگاه مهارآ وموزی  به ت

انجمن گای صنوی وموزشگاه گای وزادهنی وحرهه ای کشوردراستان رسیده است .وجهت اجرا به کمیه یگان گای تابعه نیروگای 

 منمح ووموزشگاه گای هنی وحرهه ای وزاد کشور ابالغ خواگد شد . 


