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 :مقدمه

لرووم حورود در    برر و اجرایي نمودن منویات مقام معظم رهبري مبني  هاي اقتصاد مقاومتيدر راستاي سیاست

  هراي مهرارت  اسالمي ایران در خصوص ارائه آموزش كید ریاست موترم جمهوريأنظام آموزش رسمي دوره متوسطه و ح

حروز  حربیرت و   6سند حوود بنیادین آموزش و پرورش و بند 8-6، همچنین عملیاحي كردن راهكار آموزان موور به دانش

همومان با « مهارتایران»موسوم به  مهارحي كوحاه مدتهاي   حرفهطرح آموزش  ،آوري برنامه درسي مليیادگیري كاروفن

بره   اي كشرور وزارت آموزش وپرورش وسازمان آموزش فني و حرفه نامة همكاريآموزان با حوجه به حوافق حوصیل دانش

 .شود مي ابالغ اجراجهت  81/17/8936مورخ  68716/811شماره 

 : اهداف 

 آموزيو مهارتحوسعه و حقویت فرهنگ كار  (8

 آموزان و كمک به هدایت حوصیلي آنانمناسب براي شناسایي استعدادهاي مهارحي دانش ةایجاد زمین (6

 فني مورد نیاز نیروي كار، حرف و مشاغل گوناگون هاي پایة كسب شایستگي زمینةایجاد  (9

 كارآفرینيو نوآوريخالقیت، كمک به  (8

 در دوره اود متوسطه ارحباط بین آموزش رسمي و غیر رسمي ایجاد (5

 :اصول

 ...زمان و ارزشیابي، روش، ،ادرموتو انعطاف پذیري(8

 داوطلبانه بودن شركت درطرح (6

 زيفراگیرسا حوسعه و (9

 (... و  آموزان اولیاي دانش ،يغیردولت ،هاي دولتي بخش)مشاركت پذیري (8

 :اركان و وظايف

گذاري و راهبرري   زیر نظر شوراي سیاست اود متوسطه بر اساس این دستورالعمل  آموزان دور آموزش مهارت به دانش

اي   سازمان آموزش فني و حرفره ، ربط در وزارت آموزش و پرورش هاي ذي با همكاري معاونت ،در معاونت آموزش متوسطه

اجررا   فرو  الرذكر   ةبرابر حوافق نامكشورآزاد  اي هاي فني و حرفه آموزشگاههاي صنفي كارفرمایي  و كانون انجمن كشور

 :عبارحندازطرح اركان لذا  .خواهد شد

 /ناحیه /كمیته اجرایي منطقه و هماهنگي استان، ریوي ، كمیته برنامهفني هگذاري و راهبري، كمیتشوراي سیاست

 شهرستان

 :راهبري و شوراي سياست گذاري( الف

 :اعضاء

 (یس شورارئ)وزارت آموزش و پرورش معاون آموزش متوسطه  (8

  در شورا به شرح زیر مي باشدكشور اي سازمان آموزش فني و حرفهاعضاي: 

 (ب رئیس شورانای)اي كشور ش فني و حرفهزمعاون آموزش سازمان آمو (6

 ايهاي حرفهریوي و صالحیت ، برنامهپژوهشمعاون  (9
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 مدیر كل دفتر نظارت، بهسازي و هدایت شغلي (8

 هاي آزاد و مشاركت هاي مردميمدیركل دفتر آموزشگاه (5

 مدیركل دفتر راهبري اجرایي آموزش (6

 ریوي درسي برنامهمدیر كل دفتر پژوهش، طرح و  (7

 كشور اي آزادهاي فني و حرفه آموزشگاه هاي صنفيكانون انجمن نماینده (1

 مدیر كل دفتر حراست  (3

 :وظایف

    اي طرح هاي حوسعه ها و برنامهحدوین و حصویب سیاست (8

 مورد نیاز ریوي در جهت حأمین اعتبار برنامه (6

 نظارت و ارزیابي مستمر به منظور حوقق اهداف  (9

 .حشكیل خواهد شد «بارماه یک 9هر حداقل »دبیر شورا دعوت گذاري و راهبري با  جلسات شوراي سیاست 

 به شورا دعوت(يأبدون حق ر)هاي مختلف كارشناساني از بخش ،حسب موضوعگذاري در جلسات شوراي سیاست 

 .دشون مي

 .باشد از هر دستگاه مي (نفر 5) حضور حداقلجلسات، براي حشكیل  الزم  حد نصاب 
 :فنی هکميت( ب

مناسب و  فنيهاي موتوا، برخورداري طرح از پشتوانهروزآوري  با عنایت به لووم بهو در راستاي حوقق اهداف طرح  

-گذاري و راهبري حشكیل ميفني زیر نظر شوراي سیاست ةگیري از نظر متخصصان در مراحل مختلف اجرا، كمیت بهره

 .شود

 :اعضاء

 (رئیس كمیته)دور  اود متوسطه مدیركل دفتر آموزش (8

  در كمیته فني به شرح زیر مي باشد ايو حرفه سازمان آموزش فنياعضاي: 

  هاي مردميهاي آزاد و مشاركت مدیركل دفتر آموزشگاه (6

 ریوي درسي طرح و برنامه پژوهش، مدیركل دفتر (9

 اي و صالحیت حرفه مدیركل دفتر سنجش مهارت (8

 مدیر كل دفتر راهبري اجراي آموزش (5

 ریوي درسي طرح و برنامه پژوهش معاون دفتر (6

  كشور اي آزادهاي فني و حرفهي آموزشگاههاي صنفكانون انجمن همایندن (7

 هاي آزاد و مشاركت هاي مردميدفتر آموزشگاهمعاون  (1

 :وظایف

اجرا و ارائه پیشنهاد به شوراي فرآیند  هايمستمر موتواي آموزشي و روش، بازنگري و بروز رساني ارزیابي نظارت ،  (8

 گذاري و راهبري سیاست

 هاي آموزشيحعرفهحعیین چارچوب  (6

 هاحبییني طرح براي عوامل ستادي و استان -هاي حوجیهي بیني برنامه پیش (9

 مربوطه يهارساني دستورالعملبازنگري و به روز (8
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 نظارت بر اجراي طرح هايحعیین شاخص (5

 .باشد ميدستگاه  هرنفر از  6حضور حداقل ، براي حشكیل جلسات الزم حد نصاب 
 :هماهنگي استانكميته برنامه ريزي و ( ج

 :اعضاء

 (یس كمیتهرئ) معاون برنامه ریوي و حوسعه منابع  (8

 (دبیر كمیته)معاون آموزش متوسطه  (6

  در كمیته استاني به شرح زیر مي باشد ايسازمان آموزش فني و حرفهاعضاي: 

 (نایب رئیس كمیته)اي  مدیركل آموزش فني و حرفه (9

 ریوي معاون آموزش، پژوهش و برنامه (8

 معاون حوسعه مدیریت و منابع انساني  (5

 رئیس اداره آموزش  (6

 هاي مردمي هاي آزاد و مشاركتیس اداره آموزشگاهئر (7

 اي و صالحیت حرفه مهارت ،سنجشیس اداره رئ (1

 حراست  رئیس اداره (3

 اي استانهاي آزاد فني و حرفههاي صنفي آموزشگاهرئیس كانون انجمن (81

 :وظایف

 گذاري و راهبري  سیاستهاي ابالغي از سوي شوراي  سیاستریوي براي اجراي برنامه (8

 طرح اعتبارات مورد نظر براي اجراي مینأچگونگي ح بیني پیش (6

 استانربط در هاي ذي ها ودستگاه الزم با بخشهاي  هماهنگيانجام  (9

 طرحهاي ملي و مولي براي حبلیغ و حوجیه  گیري از ظرفیت رسانه بهره (8

/ نواحي/ به مناطق و ارساد آن واجد شرایط آزاد ايهاي فني و حرفهدولتي و آموزشگاهمراكو  معرفيشناسایي و  (5

  هاشهرستان

 ها شهرستان /نواحي /در مناطق اجرایي هعملكرد كمیتبر  و ارزیابينظارت  (6

 آموزشي ابالغي از سوي شورايهاي ها در قالب چارچوب حعرفهشهرستان/ نواحي/ میوان برخورداري مناطق حعیین (7

 گذاري و راهبري سیاست

گذاري و  یاستبه شوراي ساستان بومي و مولي متناسب با شرایط  ،هاي جدید پیشنهاد مهارت بررسي و اعالم (1

 راهبري جهت اخذ مصوبه

 ارایه گوارش از فرآیند انجام كار بصورت فصلي به شوراي سیاست گذاري و راهبري  (3

 .حشكیل خواهد شد «ماه یک بار 6هرحداقل  »دبیر كمیته ریوي وهماهنگي استان با دعوت كمیته برنامه 

 باشد ميدستگاه  هرنفر از  5 حضور حداقل ،جلسات براي حشكیل الزم حد نصاب  

 

 
 :ها شهرستان /احيون /طقامن اجراييكميته ( د

 :اعضاء
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 آموزش و پرورش: 

 (یس كمیتهرئ)شهرستان /ناحیه /منطقهیس آموزش و پرورش رئ (8

 (دبیر كمیته)متوسطه معاون آموزش  (6

  در كمیته به شرح زیر مي باشد اي آموزش فني و حرفه مركواعضاي: 

 ئیس مركو ر (9

 معاون مركو  (8

 آزاد هاي مسئود آموزشگاه (5

 مركومسئود حراست  (6

 استان اي آزاد هاي فني و حرفه ي آموزشگاهیكارفرما صنفيهاي  نماینده كانون انجمنرئیس یا  (7

 استان كارفرمایيصنفي هاي  انجمنكانون یس هاي آزاد به حشخیص رئان آموزشگاهسسؤنفر از م دو (1

 :وظایف

 استان ریوي و هماهنگي  كمیته برنامهمصوبات اجراي  (8

و گروه هاي  براساس نوع استاندارد هاي آموزشي و وجوه دریافتي از د انش آموزان  حعیین و حصویب چارچوب حعرفه (6

 8آموزشي مندرج در جدود 

 طرحمجري مدارس شناسایي  (9

 واجد شرایط اي آزادهاي فني و حرفهحوجیه، حبلیغ و حبیین طرح براي مدیران مدارس و آموزشگاه (8

 به مدارس شرایطواجد  اي آزادهاي فني و حرفهآموزشگاهودولتي  معرفي مراكو (5

 بر فرایند اجراي طرح  و ارزیابي نظارت (6

ریروي و   برنامره  كمیتره بره   برومي و مولري منطقره   متناسب برا شررایط    ،هاي جدیدپیشنهاد مهارتنیازسنجي و  (7

 استان هماهنگي

به عنوان مرجع  اي كشوررحاد سازمان آموزش فني و حرفهوپ در سیستم جامع مربوطهنظارت بر درج اطالعات  (1

 حوسط رئیس مركو آموزش  فني و حرفه اي اصلي آمار

 ارساد مصوبات و گوارش برگواري جلسات به كمیته برنامه ریوي و هماهنگي استان  (3

حشكیل خواهد «حداقل هر ماه یک بار» شهرستان /ناحیه /منطقهدبیر كمیته با دعوت  كمیته اجرایي منطقهجلسات  

 . شد

 .باشد ميدستگاه  هرنفر از  5براي حشكیل جلسات حضور حداقل  الزم حد نصاب 
 :آموزش ةدورمدت زمان 

حا « فرهنگ و هنر» و «كار و فناوري»دروس حوانند عالوه بر ساعات برنامه درسي  ميدوره اود متوسطه آموزان  دانش

و انتخاب  را( ایران مهارت) «اي مهارحي كوحاه مدتهآموزش حرفه»استاندارد هاي  از مجموعه مهارت «ساعت 61»سقف

 .آموزش ببینند

 :هوجت

یک پایه  درواند به صورت حراكمي حمي« فرهنگ و هنر» و« كار و فناوري»دروس ساعت مازاد برنامه درسي  61آموزش(8

 .شود نجاما ة حوصیليیا سه پایدر طود دو یا 
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را به در دوره حضور  گواهي ،پس از پایان هر دوره آموزشي ؛ملوم است طرح مجرياي آزاد فني و حرفه آموزشگاه ( 6

 .صادر نماید اي كشوررحاد سازمان آموزش فني و حرفهورایگان براساس فرمت موجود در پصورت 

 :موتوا و منابع آموزشي

شده  و ثبت حعریف رحاد سازمانودر پكه  (ایران مهارت) هاي مهارحي كوحاه مدتحرفه يآموزشاستاندارد هاي  مجموعة

 . است
 :منابع  مالي

ها و مناطق   ها، شهرستان  دراستان قانون حشكیل شوراهاي آموزش وپرورش( 88ماد   8بند )از طریق مفاد منابع مالي 

 .شود حأمین مي  66/81/8976كشورمصوب 
 :آموزشی پايان دورهارزيابي 

 ،گواهي حضور در دوره .شود مي نجاما ،مجري طرحآموزشگاه حوسط مربي و با نظارت  ،آموزان در پایان دورهارزیابي دانش

 .شودصادر مي با برابراي كشور  رفهحآموزش فني و مطابق با ضوابط سازمان اي آزاد فني و حرفهحوسط آموزشگاه مجري 
 :طرح انيمجر

از سوي كمیته اي كشور كه فني و حرفه آموزش سیس از سازمانأح داراي پروانة اي آزادي و حرفههاي فنآموزشگاه -8

 .  ها معرفي شده اند شهرستان/ نواحي/ اجرایي مناطق

 جهت حوت پوشش قراردادن مدارس شبانه روزي صرفاً  از طریق اعوام مربیان آموزشي : مراكو دولتي سازمان  -6

فهرست مراكو دولتي و اسامي مدارس شبانه روزي حوت پوشش به همراه حرفه هاي آموزشي و ظرفیت دوره ها  

 .  متعاقباً ارساد خواهد شد و مراكو دولتي خارج از فهرست ارسالي مجاز به ارایه آموزش نمي باشند

 :شوندهاي زیرانتخاب مياز میان گروهبه حرحیب اولویت « مهارتایران»مربیان طرح 

 اي  دانش واجد شرایط براساس ضوابط سازمان آموزش فني و حرفه اي و كار هاي فني و حرفه هنرآموزان هنرستان( 8

 كشور

واجد شرایط براساس « فرهنگ و هنر»و « كار و فناوري»دبیران رسمي آموزش و پرورش با اولویت دبیران دروس ( 6

 اي كشورضوابط سازمان آموزش فني و حرفه

و دولتي ( هاي گوینش آموزش و پرورش هاي عمومي حوسط هسته پس از حایید صالحیت)مربیان بخش غیردولتي( 9

 اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه

 . در خصوص مربیان بخش دولتي سازمان نیاز به كسب حائیدیه از گوینش آموزش و پرورش ندارند *

 :توجه

 :ضروري است

 .هاي دخترانه دوره اود متوسطه از میان خواهران واجد شرایط انتخاب شوند دبیرستاندر مربیان طرح دبیران و -8

هاي گوینش  ساعت حدریس در مدارس، حوسط هسته 81مربیان بخش غیردولتي با بیش از هاي عمومي  صالحیت -6

 .آموزش و پرورش مورد حایید قرار گیرد
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 :محل اجرای طرح

  هاي دوره اود متوسطه دبیرستان

 :اجرا فرايند
 :استان -الف

 ریوي و هماهنگي حشكیل كمیتة برنامه (8

/ نواحي/ و ارساد به مناطق اي آزاد واجد شرایط در سطح استانهاي فني و حرفهفهرست آموزشگاه ارساد  (6

 هاشهرستان

 صنفي هاي انجمن اي آزاد منتخب باشد، كانونمنطقه و یا شهرستاني فاقد آموزشگاه فني و حرفه هچ چنان 

استان وظیفه دارد؛ نسبت به معرفي آموزشگاه آزاد واجد شرایط به  آزاد  اي كارفرمایي آموزشگاه هاي فني و حرفه

 .كمیته اجرایي شهرستان اقدام نماید

 هاشهرستان/ نواحي/ مناطقبه اجرایي طرح ابالغ دستورالعمل  (9

اي و مجري، مراكو آموزش فني و حرفه هايشهرستان/ نواحي/ رساني، حبیین و حوجیه طرح براي مناطق اطالع (8

 اي آزادهاي فني و حرفههاي صنفي آموزشگاه انجمن

 هاي آموزشي ها در قالب چارچوب حعرفهشهرستان/ نواحي/ میوان برخورداري مناطق حعیین (5

 :شهرستان/ ناحيه/ منطقه  -ب

هراي  حوجیه طرح براي مردیران دبیرسرتان  شهرستان و اطالع رساني، حبیین و  /ناحیه /حشكیل كمیتة اجرایي منطقه (8

 واجد شرایطآزاد اي هاي فني و حرفهدوره اود متوسطه و آموزشگاه

براساس نوع استاندارد و گروه هاي آموزشي و وجوه دریافتي از د انش آموزان  حعیین و حصویب چارچوب حعرفه (6

 8هاي آموزشي مندرج در جدود شماره 

ها  شهرستان/ نواحي/ از مناطقاسامي  اي آزاد واجد شرایط و ارسادهاي فني و حرفهمعرفي مراكو دولتي و آموزشگاه (9

 به مدارس

 /ناحیره  /كمیترة اجرایري منطقره    حوسرط هاي دوره اود متوسرطه  مدیران دبیرستانكتبي و بررسي درخواست اخذ  (8

 (پیوست 6شمارهبرگ نمون)شهرستان جهت اجراي طرح 

كمیترة  حسب درخواست كتبي مدارس مجري حوسط  اي آزادهاي فني و حرفهبا آموزشگاه قراردادنوع  حعیین و حأیید (5

 )8) جدود شماره به شرحشهرستان  /ناحیه /اجرایي منطقه
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 ای آزاد های فنی و حرفه  مدرسه با آموزشگاه انواع قرارداد -1شماره جدول

 هاي قرارداد لفهؤم انواع قرارداد

 8قرار داد نوع 
( فضا، حجهیوات آموزشي، مواد مصرفي و مربي)مهارت حوسط مدرسه با حأمین آموزش   اجراي دور

 اي آزادحوت نظارت آموزشگاه فني و حرفه

 6قرار داد نوع
حوت ( فضا، حجهیوات آموزشي و مواد مصرفي)آموزش مهارت حوسط مدرسه با حأمین   اجراي دور

 اي آزادنظارت و اعوام مربي از سوي آموزشگاه فني و حرفه

 9قرار داد نوع
و اعوام مربي و حوت نظارت ( مواد مصرفي و فضا)آموزش مهارت حوسط مدرسه با حأمین   اجراي دور

 اي آزادآموزشگاه فني و حرفهحأمین حجهیوات آموزشي حوسط 

 8قرار داد نوع
حوت نظارت و اعوام مربي و حأمین ( فضا)با حأمین  مهارت حوسط مدرسه آموزش  اجراي دور

 اي آزادآموزشگاه فني و حرفهحجهیوات آموزشي و مواد مصرفي حوسط 

 

اي آزاد متناسب حجهیوات آموزشي و مواد مصرفي مورد نیاز از سوي آموزشگاه فني و حرفه 8و 9در قرار داد نوع  

 .شودمجري حأمین مي مدارسآموزان و براساس درخواست مدیران  با نوع مهارت و حعداد دانش

اي در شوراي مدرسه به صورت  جلسه صورت ها طي حمام حجهیوات پس از حأیید فهرست آن 8و 9در قرار داد نوع  

 .هاي آموزش مهارت با مسئولیت مدیر در مدرسه نگهداري خواهد شداماني حا پایان دوره

مدارس در صورحي مي حوانند از قرارداد نوع یک استفاده نمایند كه از مربي ، فضاو حجهیوات و مواد مصرفي مناسب  

ها مي  شهرستان/ نواحي/ اجرایي مناطقحائید مربي ، فضاو حجهیوات و مواد مصرفي برعهده كمیته . برخوردار باشند 

 . باشد

حوانند با در روزهاي پنجشنبه و ایام حابستان هستند؛ ميمدارسي كه داوطلب اجراي طرح به صورت حراكمي  

 .نمایند اقدامرعایت ضوابط و مقررات  شهرستان و/ ناحیه/ هماهنگي اداره آموزش و پرورش منطقه
  :آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد تابعه سازمان –ج 

  8رستان مطابق نمون برگ شماره اعالم آمادگي آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد به مركو آموزشي دولتي معین شه

 
 :مدرسه  -د

آموزان و اولیاء آنها حوسط مدیران  رساني، حوجیه و حبیین طرح براي دبیران، دانش شوراي مدرسه و اطالعحشكیل  .8

 مدارس مجري

 ها هاي مورد عالقة آن آموزان در خصوص مهارت سنجي از دانشنظر .6

 سنجي انجام شدهظربراساس نآموزان  حقاضاي دانش هاي موردحعیین مهارت .9

شهرستان جهت اجراي / ناحیه/ هاي دوره اود متوسطه به كمیته اجرایي منطقه اعالم آمادگي مدیران دبیرستان .8

 (پیوست 6شماره نمون برگ )طرح برابر 

 برابر با ها  شهرستان/ نواحي/ اجرایي مناطقكمیته اي آزاد با نظارت عقد قرارداد با آموزشگاه فني و حرفه .5

 اي آزادآموزان حوسط آموزشگاه فني و حرفه دانش ارائه شده به هاي اجراي طرح و ارزیابي از مهارت .6

هفته  6اي آزاد حداكثرآموزشي حوسط آموزشگاه فني و حرفههاي صدور گواهي حضور در دوره هماهنگي و پیگیري  .7

 پس از پایان ارزیابي 

 . شود آموزان در پایان دوره ایران مهارت،حوسط مربي و با نظارت آموزشگاه مجري طرح، انجام ميارزیابي دانش .1
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 :مستندات 

 شوراي عالي آموزش و ةبیستمین جلس برنامه درمدارس دولتي مصوب ششصد و نامه نوو  ارائه خدمات آموزشي فو  آیین (8

  19/16/8977پرورش مورخ 

 61/81/8939مورخ 613658برنامه به  شماره  ارایه خدمات آموزشي فو نامه نووه  نامه اجرایي آیین شیوه (6

ه اود آموزان دور دانش ،اي كشورسازمان آموزش فني و حرفه 18/16/8937مورخ  6666/811/37 نامه شماره مطابق: حوجه 

معاف سازمان  این پورحاد در سامانة ،حق مشاورهو  ثبت ناممربوط به  ةاز پرداخت هوین ، كننده در این طرح شركت متوسطة

 .باشند مي

 

 :و وجوه دريافتی از دانش آموزان  های آموزشی چارچوب تعرفه

گذاري و راهبري طرح ایران در دومین شوراي سیاست 6ضریب عوامل مؤثر در وجوه دریافتي مطابق جدود شماره 

 . به حصویب رسیده است( 66/16/8937مورخ  1مصوبه شماره )مهارت 

 
 وجوه دريافتیثر در ؤضرايب عوامل م -2 شماره جدول 

 عوامل اجرایي مدرسه مكان وفضا موادمصرفي حجهیوات مربي نظارت وارزیابي عامل

 %81 %81 %81 %61 %91 %61 ضریب

 
 درانواع قراردادای آزاد  آموزشگاه فنی و حرفه سهم -3 شماره جدول

 درصد سهم ازشهریه عوامل حعهدي نوع قرارداد

 %61 نظارت وارزیابي یکنوع 

 %51 *نظارت وارزیابي، مربي نوع دو

 %71 ، حجهیوات*نظارت وارزیابي، مربي نوع سه

 %11 مصرفي ، حجهیوات، مواد* وارزیابي، مربي نظارت نوع چهار

 

/ مناطقكمیته اجرایي حوسط  8گروه برنامه ریوي درسي مطابق جدود شماره  8وجوه دریافتي از دانش آموزان در 

 . حدوین ، حصویب و ابالغ مي گردد ها شهرستان/ نواحي
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 (نفر ساعت به لاير) ها شهرستان/ نواحي/ كميته اجرايي مناطقچارچوب وجوه دريافتي براساس مصوبه  -4جدول شماره  

 ردیف
گروه 

 آموزشي

 مناطق 

 برخوردار

 مناطق 

 كمتر برخوردار
 گروه برنامه ریو ي درسي

1 
 

    8گروه 
  

اموراداري، امورمالي وبازرگاني، خدمات آموزشي، گردشگري، 

 داري، خدمات حقوقي، هنرهاي نمایشيهتل

2 
 

    6گروه 
  

دوخت هاي سنتي، چوب ،فلو، سفاد، چاپ، چرم، )صنایع دستي

، سالمت و طب ایراني، صنعت ورزش، (شیشه، سنگ، بافت

فناوري مویط دارویي و داروهاي گیاهي، و ایمني، گیاهانبهداشت 

 زیست، فناوري نانو

    9گروه  3
  

اي، فرش، صنعت فناوري اطالعات، صنایع پوشاک، خدمات حغذیه

چاپ، طال و جواهرسازي، هنرهاي حوئیني، صنایع چوب، صنایع 

 كاغذ و هنرهاي حجسمي

   8گروه  4
  

امورشیالت وآبوي پروري، اموردام وماكیان، امورباغي و زراعي، 

كشاورزي، صنعت ساختمان، معماري، مكانیک،  ماشین آالت

 كنترد وابواردقیق، حاسیسات، بر ، الكترونیک و صنایع خودرو

 

 :نطقه
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 ها و ضمائم پیوست

  

 8نمون برگ شماره  (8

 «شهرستان مركو آموزشي دولتي معیناي آزاد به  اعالم آمادگي مؤسس آموزشگاه فني و حرفه»

 6نمون برگ شماره  (6

هاي  جهت برگواري دورههاي دوره اود متوسطه درخواست و اعالم آمادگي مدیران دبیرستان»

 «آموزشي

 9نمون برگ شماره  (9

هاي مهارحي براساس قرارداد بین آموزشگاه فني و  معرفي مربي واجد شرایط، جهت آموزش»

 « اي آزاد و مدرسه حرفه
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 باسمه حعالي

 

 

 

 

 

 ...... شهر مركو آموزش دولتي رئیس موترم 

 باسالم و احترام؛ 

مؤسس .. ....................به شماره ملي ..............متولد .............. فرزند ........................... خانم / آقاي  اینجانب وسیله؛ بدین

آمادگي خود را در ساد . ...............مورخ ............. سیس أشماره پروانه ح به..... ................آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد 

 . نمایم اعالم مي(  ایران مهارت)هارحي كوحاه مدت هاي م حرفههاي آموزشي  جهت اجراي دوره 8931-33حوصیلي 

 

 

 ................ نام و نام خانوادگي مؤسس آموزشگاه آزاد

 مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 :تاریخ 8شماره برگ نمون

 :شماره

 :پيوست

 مركو آموزش فني و حرفه اي شهرستاناي آزاد به  اعالم آمادگي مؤسس آموزشگاه فني و حرفه               
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 مه حعاليباس

 

 

 

 

 

 

 ...........اداره آموزش و  پرورش 

 باسالم و احترام؛ 

ایران )هاي مهارحي كوحاه مدت  هاي آموزشي حرفه برگواري دوره ؛ این دبیرستان آمادگي خود را جهتوسیله بدین

 :نماید اعالم ميبه شرح زیر  8937-31در ساد حوصیلي  (مهارت

 ردیف
پایه 

 حوصیلي

 عنوان

 دوره آموزشي
 ساعت

 حعداد

 آموز دانش

 زمان برگواري دوره نوع قرار داد

 8 6 9 8 (از حاریخ  حا حاریخ)

          

          

          

          

 

 دبیرستانمدیر نام و نام خانوادگي 

 ءمهر و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تاریخ 6برگ شماره نمون

 :شماره

 :پيوست
 

 ....اداره كل آموزش و پرورش استان  

 ....شهرستان / ناحیه / اداره آموزش و پرورش منطقه

 هاي آموزشي جهت برگواري دورههاي دوره اود متوسطه درخواست و اعالم آمادگي مدیران دبیرستان
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 حعالي سمهاب

 

 

 

 

 

 ....مدیرموترم دبیرستان 

 ؛باسالم و احترام

 ابرالغ داراي  ...................................... ملي شماره به..................  متولد .................. فرزند..............  خانم/ آقاي،وسیله بدین  

ه ب...........................  استان اي وحرفه فني آموزش كل ازاداره .......................... مورخ.............................  شماره به گري مربي

در سراد حوصریلي    مهارت  ایران طرح ر قالبد.............................. هاي مهارحي  دوره /دوره شبه منظورآموزو مربيعنوان 

  .مایدم ناقدا خود وظایف و حعهدات انجام به نسبت وضوابط مقررات بارعایت حاشوند؛  ميمعرفي  33-8931

 .فرمایید مبذود را نامبرده با دستورات الزم جهت همكاري است خواهشمند

 

 آزاد  سس آموزشگاهؤم نام و نام خانوادگي

 ءوامضامهر

 

 

 

 

 9برگ شماره نمون 
 :حاریخ

 :شماره

 :پیوست

 
 اي آزاد و مدرسه هاي مهارحي براساس قرارداد بین آموزشگاه فني و حرفه معرفي مربي واجد شرایط، جهت آموزش


