
 

 

 

 

 

 بالدرنگ -آني                  مديران كل محترم آموزش فني وحرفه اي استان ها

                                  

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

 8800با عنايت به اهميت موضوع رتبه بندي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد و صدور بيش از احتراماً؛       

براي آموزشگاه هاي فعال در عرصه مهارت آموزشي در سطح كشـور و لـزوم     1393گواهينامه رتبه بندي از سال 

و  فعـال  آزاد اي حرفـه  و فنـي   هاي آموزشگاه ويژه بندي رتبه دستورالعملبه پيوست  تداوم اجراي طرح مزبور 

 در كميتـه تخصصـي تلفيـق   حرفـه اي  آموزش فنـي و  با اخذ نظرات كارشناسي ادارات كل  هكآن  كاربست هاي

جلسـه هيـات   و چهل و نهمين  هفتمينر چهل و دو  تدوين از نمايندگان بخش دولتي و خصوصي سازمانمتشكل 

   جهت اجرا ابالغ مي گردد.رسيده است، تصويب به  21/5/96و  10/4/1396نظارت مركزي مورخ 

يني شده در شيوه نامـه و اسـتفاده از   با ايجاد سازوكارهاي پيش بدستور فرماييد خواهشمند است 

در خصوص اطالع رساني مناسب به كليه الزم مساعي حداكثر ،پتانسيل بخش دولتي و خصوصي سازمان

و  )آزاد اسـتان  فنـي و حرفـه اي    كليه آموزشـگاه هـاي  ،انجمن هاي صنفي  و كانون ،مراكز معين تابعهذينفعان(

 . ود كار گرفته شنامه به  اجراي دقيق مفاد شيوه

             

              

 

 رونوشت : 

 كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي آزاد كشور ؛ جهت اطالع و اقدام الزم -

29/05/1396  

210/د/4060  

 دارد
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 پيشگفتار      

وظايف نهادهايي  .امروزه نقش و اهميت منابع انساني در توسعه و تعالي جوامع بر هيچكس پوشيده نيست          
لزوم توجه به . وارتقاي توانمنديهاي منابع انساني دخيل هستند بيش از پيش برجسته شده است كه در توسعه

بهبود مستمر برنامه هاي آموزشي كه منجر به اصالح عناصر دانش، نگرش و مهارتي نيروي تضمين كيفيت و 
انساني شود و آنان را براي تحقق اهداف واالي ملي مهيا نمايد از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزان آموزشي مي 

 .باشد

اول در سطح كشورهاي منطقه و كسب رتبه  1404تحقق اهداف ترسيم شده در سند چشم انداز براي افق          
اي به اين امرمهم داشته  سبب گرديده تا قانون گذاران و دولتمردان در كليه قوانين و مصوبات عنايت ويژه

اجتماعي و فرهنگي  ،قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي) 21(ماده ) ز(ازجمله قوانين متقن دراين راستا بند .باشند
هاي مديريت  اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخص اي فني و حرفهه وزشبندي مراكز آم رتبه "تحت عنوان

 "اجرائي، فرآيند ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران
اد راهبردي و استراتژيك باشد كه چراغ راه مسئولين سازمان آموزش فني وحرفه اي و الهام بخش تدوين اسن مي
 .ي پيش رو بوده استها اي سالبر

اين برنامه در بخش غيردولتي بهينه مردمي بمنظور اجراي   ومشاركتآموزشگاه هاي آزاد دفتر در اين راستا         
و رقابت  هاي فني وحرفه اي آزاد با هدف ايجاد انگيزه تبه بندي آموزشگاهردستورالعمل  بررسي و ويرايشاقدام به 

  .ي و حرفه اي آزاد درجهت ارتقا كيفيت آموزش هاي فني و حرفه اي ارائه شده نموده استهاي فن بين آموزشگاه
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 روش شناسي

 انتخاب يا طراحي مدل اعتبارسنجي

 : مفاهیم و تاریخچه اعتبارسنجي 

از . اعتبارسنجي يكي از با سابقه ترين و در عين حال بحث انگيزترين الگوهاي ارزشيابي آموزشي اسـت   
به سفارت منصوب كردن،اختيار دادن، معتبـر شـناختن،   « به معني  Accreditمي اعتبارسنجي از كلمه نظر مفهو

 . گرفته شده است» مسئول دانستن، نسبت دادن

آدلمن در . درخصوص اعتبارسنجي بسته به تاكيد بر جنبه خاصي از آن، تعاريف متفاوتي ارائه شده است 
ي را فرآيند كنترل و اطمينان در آموزش ذكر مي كند كه مي توان بوسيله دائره المعارف آموزش عالي، اعتبارسنج

هاي آن جهت كسب اطمينان از احراز حداقل  آن به بازبيني و سنجش و يا هر دو مقصود و بررسي موسسه يا برنامه
حـداقل  : بعضي ها در تعريف اعتبارسنجي نظر به دو كاركرد اصلي آن دارنـد . استانداردهاي قابل پذيرش پرداخت

در شكل بعضي از انواع تصديق كه اغلب (، كاركرد اول يعنيحداقل كنترل كيفيت 2و تضمين كيفيت 1كنترل كيفيت
به عنوان يك مكانيزم پااليش در تائيد اين كه آيا يك موسسه آموزشي حداقل الزامات كيفيت ) ها ظاهر مي شود

در مورد كاركرد . آن زمينه متناسب هستند؛ بكارمي رود هاي كنترل كيفيت در را برآورده مي سازد و اين كه رويه
دوم، تضمين كيفيت اشاره به فرآيندهاي ارزشيابي يك موسسه يا يك برنامه دارد كه به يك تجزيـه و تحليـل و   

اين دو كاركرد . منجر مي شود) راهبردهاي ويژه تضمين كيفيت(پيشنهاداتي در ارتباط با كيفيت موسسه يا برنامه 
محمـدي رضـا،فتح آبـادي جليل،يادگـارزاده     (ر كشورهاي اروپايي و موسسه هاي آموزشي وجـود دارنـد   در اكث

 . )1389, غالمرضا،ميرزامحمدي محمدحسن،پرند كورش

اعتبارسنجي از ابتدا به عنوان يك سمبل مشروعيت، شهرت و قدرت در نظـام آموزشـي مورداسـتفاده     
هـاي اخيـر در فرآينـد و     هر چند در سـال . ت تاثير گذار بوده استبوده و همواره در جهت ارتقاء كيفيت موسسا

 . يندهاي آموزشي صورت گرفته استآاهداف آن تغييراتي در جهت سازگاري بيشتر با ماهيت برنامه و فر

در واقع به وسيله اعتبارسنجي به اين سئوال پاسخ داده مي شود كه آيـا يـك برنامـه يـا نظـام مـورد        
 . دهاي تعيين شده بوسيله موسسات حرفه اي و آموزش عالي را برآورده مي سازدارزشيابي، استاندار

 و فرآيند انجام اعتبارسنجي  مراحل

ارزشـيابي  (شوراي اعتبارسنجي آموزش عالي يك سيستم اعتبارسنجي را داراي مراحـل زيـر مـي دانـد         
 .  )1389, كيفيت در آموزش عالي

                                                            
١ Minimal Quality Control 
٢Quality Assurance 
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 گزارشـي از عملكـرد موسسـه يـا برنامـه بـا مشـاركت اعضـا تـدوين          در اين مرحلـه  : 3ارزيابي دروني)  1
 . مي شود

هاي ارزيابي درونـي يـا خودارزيـابي توسـط هيـات همگنـان در آن        بررسي گزارش: 4مرور هيات همگنان)2
 و ارائه پيشنهادات الزم)حرفه(تخصص

ا جهت بازديد موسسه يا برنامه هاي مربوطه يك تيم ر در اين مرحله سازمان يا نمايندگي:  5بازديد از محل )3
 .مبناي اصلي تيم بازديد كننده مي باشد) ارزيابي دروني(ارزيابي  -گزارش خود. اعزام مي كند

هاي سازمان و يا نمايندگي آنها ، سازمان  ، توسط هياتدر اين مرحله: سنجسازمان اعتبار6)قضاوت(اقدام )  4
ر سه سطح اعطاي اعتبار، اعتبار مشروط و يا عـدم تائيـد، صـورت    قضاوت د. يا برنامه مورد قضاوت قرار مي گيرد

 .گيرد مي

 موسسـات يـا برنامـه هـا مـداوماً تحـت بـازنگري        : هاي خارجي بصورت متناوب  بازنگري بوسيله هيات)  5 
ـ . سال و در مواردي هم كمتر مي باشد 10يا  5گيرند، چرخه اين بازنگري معموالً  قرار مي زارش البته در اين مدت گ

 . ارزشيابي دروني باتوجه به وضعيت موسسه يا برنامه مورد بازنگري قرار مي گيرد

اما تاكيد اصـلي در همـه   . رخصوص مراحل انجام اعتبارسنجي در بيان مراحل، تاحدودي اختالف وجود داردد
ـ    ت سـنجش اعتبـار   اين بيانات بر دو قسمت اصلي اين الگو يعني ارزشيابي دروني و ارزشـيابي بيرونـي و در نهاي

 : بازرگان انجام اعتبارسنجي را بر پايه هاي زير استوار مي داند. موسسه يا برنامه تحت ارزشيابي  مي باشد

كه با مشاركت اعضا تدوين شده باشد  ) ارزيابي دروني(گزارش خود سنجي ) 2،استانداردهاي از قبل تعيين شده)1
گـزارش هيـات همگنـان    ) 5،)برنامه(زديد هيات همگنان از نظام با) 4هيات همگنان در رشته مورد ارزشيابي،) 3

بازنگري گزارش هيات همگنان بوسيله يـك هيـات   ) 6مشتمل بر پيشنهاد براي بهبود برنامه،) برنامه(درباره نظام 
بوسـيله هيـات   ) برنامـه (تـدوين و انتشـار گـزارش نهـايي دربـاره كيفيـت نظـام        ) 7عالي ارزشيابي بيرونـي، 

 .)111. ص, 1380, زرگان،عباسبا(ارزشيابي

 فني و حرفه اي آزاد آموزشگاه هايبندي  رتبه براي پيشنهادي مدل

 با توجه به موارد فوق مي توان براي اعتبار سنجي آموزشگاه هاي فني وحرفه آزاد از دو روش ارزيابي دروني و
 :كردبيروني با توالي مراحل زير استفاده 

 .شده اندمالك ها و نشانگر هاي مورد توافق تعيين  ،املومرحله عدر اين : تعيين استاندارد) الف 

                                                            
٣ Internal evaluation 
۴ Peer review 
۵ Site -visit 
۶ Action(Judgment) 
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، در ايـن مرحلـه   شـود  مـي تدوين  توسط موسس يا مدير آموزشگاه كه) ارزيابي دروني(ارزيابيگزارش خود ) ب 
فني وحرفه اي آزاد همانند ديدن خود در آينه اقدام به خودارزيابي مي كننـد تـا نقـاط     آموزشگاه هايهريك از 

و تقويت نقـاط  وضعف خود را در قياس با استانداردهاي از پيش تعيين شده بدست آورند وبه اصالح ضعف ها  قوت
براساس گزارشاتي اسـت كـه    آموزشگاهاين فرايند شامل ارزيابي و تشخيص كيفيت موجود در .بپردازندقوت خود

 .در مورد كيفيت خود ارائه كرده است آموزشگاهخود 

 بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش هاي ارزيابي دروني جهت  مركز معين در  نانتشكيل هيات همگ) ج  

با تركيب تعيين شده در اين مرحله يك تيم : 7بازديد از محل تشكيل تيم بازديد كننده توسط هيات همگنان و ) د
 ). كان آموزشگاه بازديد از م( گردد آزاد اعزام ميآموزشگاه ازجهت بازديد 

پيشـنهاد بـراي بهبـود     و ارايـه  ازديد از محل آموزشگاهب گزارش پس از دريافتهيات همگنان ايي نهبررسي ) ه 
در صورت تائيد و كسب امتياز مربوطـه   و )ارزيابي بيروني(بدون رتبهدر دو سطح اعطاي اعتبار و  برنامه و قضاوت

 ارسال مستندات الزم به هيات نظارت استان جهت صدور گواهينامه رتبه بندي 

گزارشات هيات همگنان ، نظارت استاندر اين مرحله، توسط هيات : رتبه بنديسازمان مجري ) قضاوت(اقدام ) و 
 ،1درجـه   ،سطح ممتاز 5ها در  و رتبه بندي آموزشگاهگيرد هاي آزاد مورد قضاوت قرار مي آموزشگاهدر خصوص 

 .صورت مي گيرد 4و درجه  3درجه  ، 2درجه 

 توسط هيات نظارت استان به بندي با اعتبار سه سالهصدور گواهينامه رت)  ز 

 ) در فواصل زماني سه ساله ( بازنگري بوسيله هيات همگنان بصورت متناوب) ح 

آزاد مركـز معـين   مكان آموزشگاه موارد توسط كارشناس آموزشـگاه  درصورت جابجايي : تبصره 
و درج در مربوطـه   كارشـناس از  بررسي و درصورت عدم تغيير در رتبه آموزشگاه با ارائه گزارشي

 .نيازي به انجام رتبه بندي مجدد بر اساس مكان جديد نمي باشدپرونده آموزشگاه 
 

 :تركيب اعضاي هيات همگنان مركز معين

 )رئيس هيات( رئيس مركز معين  -1

 )دبير هيات( كارشناس موسسات كارآموزي آزاد مركز معين  -2

( معرفي شده از كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هـاي آزاد اسـتان   سه نفر كارشناس خبره بخش خصوصي -3
 )يك نفر از كارشناسان بعنوان عضو علي البدل مي باشد

 نماينده حراست استان -4

                                                            
٧ Site -visit 
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 :ء هيات همگناننحوه انتخاب و صدور ابالغ اعضا

بـالغ سـاير اعضـاء    يس مركز معين بعنوان رئيس هيات همگنان توسط مديركل استان صادر مي گـردد و ا ئابالغ ر
 .صادر خواهد شد) رئيس هيات همگنان(هيات همگنان توسط رئيس مركز معين 

 :مركز معين شرح وظايف هيات همگنان

 همگنان اتيهتوسط رئيس  هبازديد كنندتيم اعضاء و صدور ابالغ  -1

ه از هيات همگنان و بررسي پرونده هاي رتبه بنـدي دريافـت شـد   جلسات برنامه ريزي منظم جهت تشكيل  -2
 آموزشگاه هاي آزاد

شناسايي آموزشگاه هاي رتبه بندي نشده واجد شرايط رتبه بندي و يا تمديـد آن و اعـالم مراتـب بصـورت      -3
 كتبي به موسس يا مدير آموزشگاه 

تشكيل جلسات و تنظيم صورت جلسه فعاليت هاي اجرا شده در هر جلسه و ابالغ مصـوبات و توصـيه هـاي     -4
 و مديران آموزشگاه هاي آزاد رتبه بندي شدهارشادي مربوط به موسسين 

 اعزام تيم بازديد كننده به آموزشگاه هاي مورد نظر جهت بازديد از محل آموزشگاه  -5

 .از محل آموزشگاه الزامي است دقبل از انجام بازدي دهبازديد كنن اعضاء تيم صدور ابالغ براي كليه: تبصره

مستندات و گزارش نهايي هيات همگنان به اداره كل جهت طرح  ارسال پرونده رتبه بندي آموزشگاه به همراه -6
 در هيات نظارت استان

دريافت تاييديه رتبه هاي صادر شده براي آموزشگاه هاي آزاد از اداره كل و ابالغ آن بـه موسـس يـا مـدير      -7
 آموزشگاه

ستي مركز و اجراي ابالغ كاربست هاي رتبه بندي به كليه موسسين و مديران آموزشگاه هاي آزاد تحت سرپر -8
 كامل مفاد آن

 :تركيب اعضاء تيم بازديد كننده 

 :اين تيم توسط هيات همگنان و بر حسب رشته آموزشي آموزشگاه تعيين مي گردد

به ازاء هر رشته آموزشي فعال در آموزشگاه از بخش دولتـي يـا   )هم رشته آموزشگاه(يك نفر مربي تخصصي  -1
 غيردولتي

 د و مشاركت مردمي مركز معين بعنوان مسئول تيم بازديد كنندهكارشناس آموزشگاه هاي آزا -2

 يك نفر كارشناس خبره بخش خصوصي عضو هيات همگنان -3
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 : تيم بازديد كنندهنحوه انتخاب 

انتخاب مربيان تخصصي براي بازديد از محل آموزشگاه با توجه به رشته هاي فعال در آموزشگاه و به ازاء  -1
انتخاب توسط هيات همگنان تخصصي از مربيان حوزه دولتي يا غير دولتي  يك نفر مربي ،هر رشته فعال

 . مي گردد

يـا   انتخاب مربيان حوزه غيردولتي سازمان با همكاري انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد شهرستان -2
 .انجام مي پذيرد كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاههاي ازاد استان

 .صادر خواهد شد) رئيس هيات همگنان(ط رئيس مركز معين ابالغ اعضاء تيم بازديد كننده توس -3
 

 : شرح وظايف تيم بازديدكننده

 برنامه ريزي و زمانبندي انجام بازديد از آموزشگاه  -1

آموزشـگاه در زمـان برگـزاري دوره آموزشـي در      آموزشگاه و انجام بازديد از محـل  درحضور به موقع  -2
 آموزشگاه 

 به هيات همگنان ارايه  گاه وثبت دقيق گزارش بازديد از آموزش -3
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 سال 3تجديد اعتبارسنجي پس از 

 بدنه اعتبارسنجي

آموزشگاه فني و 
 حرفه اي آزاد

ارائه ضوابط و دستورالعمل براي 
 )ين استانداردتدو(اعتبارسنجي 

 ارزيابي بيروني
بازديد از محل )بررسي گروه همگنان(

 قضاوت در خصوص سطح اعتبار

صدور گواهينامه رتبهبررسي و 
 هيات نظارت استانبندي توسط 

توصيه هايي براي بهبود/ تعهدات 

 سيستم مديريت كيفيت داخلي/خودارزيابي
 )ارزيابي دروني(

 

آماده سازي براي 
 اعتبارسنجي  كاربرد اعتبارسنجي

مثبت

ارشادي/منفي
 )نقص مدارك(

ي 
منف

 /
دي

شا
ار

 

 مثبت
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 معرفی واهداف طرح

فرآيند كنترل و تضمين كيفيت در نظام آموزشي دانسـت كـه داراي يـك سـيكل     مي توان اعتبارسنجي را 
؛ و در واقع فرآيند اعتبارسنجي از طريق استانداردها. ارزشيابي چرخشي برمبناي استانداردهاي مورد توافق است

ها به ارزشيابي عملكردموسسات آموزشي مي پردازد و از اين مسـير موجبـات ارتقـاء كيفيـت را فـراهم       شاخص
شود و بـه منظـور    الگوي اعتبارسنجي از جمله الگوهايي است كه در آن از رويكردهاي كمي استفاده مي. آورد مي

). 11. ص, 1380, بازرگان،عبـاس (ار مي رودبدست آوردن تصوير كمي از عوامل مورد ارزشيابي جهت رتبه بندي بك
هاي اخير در فرآيند و اهداف آن تغييراتي در جهت سازگاري بيشتر با ماهيت برنامه و فرآيندهاي  هر چند در سال

اسـتانداردهاي  . بنابراين بايستي استانداردهاي از قبل تعيين شده وجود داشته باشد. آموزشي صورت گرفته است
حرفـه، كـه بـه وسـيله     /حرفه بياني است از شرايط مطلوب آن رشته/بارسنجي،در يك رشتهمورد نياز جهت اعت

براي تدوين استانداردهاي ياد شده معموالً به . حرفه به عمل مي آيد/متخصصان برجسته و شناخته شده آن رشته
 . آيد ميمشورت خواهي و كسب نظر از متخصصان پرداخته مي شود و توافق حاصل به صورت استاندارد در 

اي  اولين گام در ارزشيابي بيروني، آن است كه درباره مجموعه. اما چنانچه اين استانداردها وجود نداشته باشد
از عوامل مورد ارزشيابي توافق حاصل شود و مشخص گردد كه حداقل الزم براي وضعيت مالكها، جهت دسـتيابي  

 چيست؟) الزامات(به كيفيت 

آزاد تدوين شده اسـت   فني و حرفه اي  آموزشگاه هاي ظور ارزيابي و تعيين اعتباربمن عامل مهم 4درطرح حاضر 
 :كه عبارتند از

 آموزش -1

 آموزشي –مديريت اجرايي  -2

 برونداد -3

 بهداشت و ايمني ،امكانات پشتيباني -4

 
 درصـد از  32 پرسش طراحي شده است كه نهايتا 26نشانگر و  11مالك،  5كه براي عامل اول يعني عامل آموزش، 

 .سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است

پرسش طراحي شده است كه نهايتـا   45نشانگر و  22مالك،  7آموزشي،  –براي عامل دوم يعني مديريت اجرايي 
 .درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است 27

درصد از سهم كل   27 نهايتا پرسش طراحي شده است كه 7نشانگر و  5مالك،  3براي عامل سوم يعني برونداد ، 
 .نمره را به خود اختصاص داده است

پرسش طراحي شده اسـت   15نشانگر و  10مالك،  4براي عامل چهارم يعني امكانات پشتيباني، بهداشت و ايمني، 
 .درصد از سهم كل نمره را به خود اختصاص داده است 14كه نهايتا 
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 . پرسش مي باشد 93نشانگر و  48 ،مالك 19 ،عامل 4مجموع مشتمل براين ارزيابي در 

 خـارج  عامل نیا سواالت ازیامت که پرسش طراحي شده است ۹نشانگر و  ۵مالك،  ۴ ،فعالیت ویژه یعنی پنجم عاملبرای 
 .گردد یم اضافه شده کسب ازاتیامت مجموع به  و) ازیامت ۳۶۷۰(پرسشنامه ازاتیامت سرجمع از

ها اختصاص يافته به گونه اي است كه تاكيد بر عوامل اصـلي و مسـتقيم    ضرايب اهميتي كه به هريك از پرسش 
 .آموزشي و برون داد نظام دارد

 . اهداف اين طرح را مي توان به اختصار به شرح موارد ذيل برشمرد 

 ارتقاء و دستيابي به استانداردهاي كيفيت براساس نياز مشتريان به منظور جلب رضايت آنها  •
ي رقابت سالم به منظور بهبود مستمر كيفيت خدمات آموزشي آموزشگاه هاي فني و ايجاد انگيزش وفضا •

 حرفه اي آزاد

 افزايش انعطاف عملياتي و آزادي عمل بيشتر آموزشگاه ها براساس سطح كيفيت و كارآيي آنها    •

 تصادي فراهم آوردن شرايط انتخاب آگاهانه و تأمين اعتماد كارآموزان و كارفرمايان بنگاه هاي اق   •

 آموزشگاه ها از طريق خود ارزيابي كيفيت عملكرد ارتقاء و بهبود   •
 اطمينــان از اينكــه آموزشــگاه بــه شــاخص هــاي مربــوط بــه اســتانداردهاي تعريــف شــده دســت    •

 يافته است 
 معرفي آموزشگاه هاي داراي سطح كيفي باال به جامعه    •
بديهي است در آينده اعطـاي  . يت مناسبي هستندكه داراي كيف آموزشگاه هايي پشتيباني و حمايت از   •

 ،صدور مجوزهاي آموزش الكترونيكي و خارج از كشور ،و يا كمك هاي فني و اعتباري هرگونه تسهيالت
 .بر اساس نتايج حاصل از اجراي طرح اعتبارسنجي خواهد بود... افزايش حرفه هاي آموزشي و 

 :طرح فرايند اجرايي 

هـاي آزاد و   بندي از سايت سازمان  و يا سايت دفتـر آموزشـگاه   العمل نحوه رتبه ردريافت پرسشنامه و دستو .1
 شيوه نامه هادر بخش    PI.IRANTVTO.IRمشاركت مردمي به نشاني 

سال فعاليت آموزشي مي باشند بايستي  نسبت به تكميل پرسشنامه و  3آموزشگاه هايي كه داراي :  1تبصره
محدوده زماني ارزيابي شاخص هاي طرح رتبه بندي سه سال آخر فعاليت .( ندل به مركز معين اقدام نمايساار

 .)باشد آموزشگاه مي

چنانچه آموزشگاهي در طول مدت سه سال مشمول رتبه بندي بخشي از زمـان فعاليـت آموزشـي    : 2تبصره 
 .خود را در مرخصي بسر برده باشد، مدت زمان مرخصي به بازه زماني سه ساله اضافه مي گردد

د پـس  نهاي بدون رتبه محسوب مي گردند كه مي توان آموزشگاه ءهاي تازه تاسيس جز آموزشگاه:  3تبصره 
نسبت به تكميل و ارسال پرسشنامه رتبه بنـدي اقـدام    ،يك سال فعاليت آموزشي مستمرحداقل از گذشت 

 .  رتبه بندي مي باشدنمايند در غير اينصورت پس از گذشت سه سال از شروع فعاليت ملزم به شركت در طرح 
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ارسال پرسشنامه تكميل شده توسط موسس آموزشگاه به هيات همگنان مركز معـين بـه انضـمام اسـناد و      .2
 ) ارزيابي درونيمرحله (مدارك مربوطه 

ذكر و ارائه  منطبق بر توضيحات زير هر سوال ، مصاديق، شواهد و مستندات مرتبط با  پاسخ هر سوال: تبصره
 .شودمي 

همچنـين   ودر مركز و يا سيسـتم جـامع پرتـال    وليه توسط هيات همگنان براساس سوابق موجود بررسي ا .3
 حداكثر دو هفته پس از تاريخ دريافت پرسشنامه اسناد و مدارك دريافتي مطابق با 

بـه آموزشـگاه جهـت     بازديد كننـده م تي ،توسط هيات همگنان  درصورت تاييد مستندات ارسالي موجود .4
 ) حداكثر يك ماه بعد از تاريخ دريافت پرسشنامه. (اعزام مي گردد ني بررسي مصاديق عي

نتايج بررسي اوليه به همراه پيشـنهادات و توصـيه هـايي بـراي      ،مستندات ارسالي نقصدر صورت : 1تبصره 
و آموزشگاه مكلف است ظـرف دو هفتـه    آموزشگاه اعالم مي گردداز طرف هيات همگنان به بهبود روش كار 

 .مدارك و مستندات خود و ارسال آن به مركز معين اقدام نمايدتكميل نسبت به 

هيـات همگنـان نسـبت ادامـه      ،در صورت عدم ارسال مدارك تكميلي از سوي موسس آموزشگاه : 2تبصره 
 . فرآيند رتبه بندي و اعزام تيم بازديد كننده به آموزشگاه اقدام مي نمايد

واجـدين  تكميل شـده  ارسال پرونده هاي  توسط هيات همگنان و تيم بازديد كنندهبررسي نتايج گزارشات  .5
 ) هفته بعد از تاريخ دريافت پرسشنامه 6حداكثر (به هيات نظارت استان شرايط 

حـداكثر  (با قيد زمان اعمال اصالحات نظرات ارشادي و اصالحي خود را نقطه هيات همگنان مي تواند : تبصره
درصورت عدم اقدام .)فرم پيوستطبق (به موسس اعالم نمايد اهرتبه آموزشگبهبود وضعيت جهت )ماه يك

 .،نتايج قبلي مالك عمل خواهد بودمقرر ظرف مهلتموسس  موثر از سوي

اداره آموزشگاههاي آزاد و مشاركت مردمي در اداره كل اقدام به بررسي پرونده هاي ارسالي از سوي هيـات   .6
 جهت صدور گواهينامه رتبه بندي به هيات نظارت اسـتان  هاي همگنان اقدام نموده و پرونده هاي موجود را

 )هفته بعد از تاريخ دريافت پرسشنامه 8حداكثر . (اريه مي نمايد
گواهينامه رتبه بندي مطابق فرمت پيوست و با امضاي مـدير كـل اسـتان     ،پس از تائيد هيات نظارت استان .7

 . صادر مي گردد

جهت دريافت رتبه حداقل چهار، آموزشگاه در گروه بدون رتبـه   در صورت عدم كسب امتياز الزم :   1تبصره 
بـا اعمـال اصـالحات و     ،طبقه بندي شده و بايستي  پس از گذشت حداكثريكسال از انجام رتبه بندي اوليـه  

شايان ذكر است عـدم كسـب رتبـه توسـط     .بهسازي الزم نسبت به درخواست مجدد رتبه بندي اقدام نمايد
 . به موسس  آموزشگاه و مركز معين مربوطه ابالغ خواهد شدكتباً ه كل استان آموزشگاه از طرف ادار

سال اعتبار گواهينامـه رتبـه    3طي مدت جهت ارتقاء رتبه آموزشگاه آموزشگاه هاي رتبه بندي شده :  2تبصره 
 .بار نسبت به رتبه بندي آموزشگاه خود اقدام نماينديك بندي دريافتي مي توانند فقط 

مـاه قبـل از پايـان اعتبـار      3و موسسين موظفنـد حـداقل    ه مي باشد سال 3رتبه بندي اهينامه گواعتبار  .8
 .بندي درخواست رتبه بندي مجدد را به مركز معين تحويل نمايد گواهينامه رتبه
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 اداره كل                  مركز                                           )                                       آموزشگاه(موسس 

 

 تاييد

 تاييد

 اصالحي/ ارائه نظرات ارشادي

 عدم تاييد

بررسي و صدور 
گواهينامه توسط هيات 

نظارت استان رتبه 
 بندي

واعزام تيم بازديد كننده
 ارائه گزارش

 اطالع رساني

 

بررسي اوليه توسط 

 هيات همگنان

جمع بندي نهايي
 هيات وسط ت

 همگنان

تكميل فرم 
خودارزيابي ارسال 

 به مركز
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:نحوه رتبه بندي براساس امتيازات مكتسبه  

  4مي باشد كه بشرح ذيل از رتبه ممتاز تا درجه  3670رتبه بندي  بخش پرسشنامه 4از حداكثر امتيازات مكتسبه 
 .تقسيم بندي مي گردد

 .گردد محقق مي) كل امتياز يا بيشتردرصد از  90( و بيشتر  3303 حداقل رتبه ممتاز كه با كسب امتياز •
درصد از كل امتياز و كمتـر از   80كسب حداقل ( امتياز  3303امتياز تا كمتر از  2936 رتبه يك كه با كسب حداقل •

 .گردد محقق مي) درصد 90
از   درصد از كل امتيـاز و كمتـر   65كسب حداقل ( امتياز 2936كمتر از  تا 2386رتبه دو كه با كسب حداقل امتياز  •

 .گردد محقق مي) درصد 80
درصد از كل امتيـاز و كمتـر از     50كسب حداقل ( امتياز 2386كمتر از  تا 1835رتبه سه كه با كسب حداقل امتياز  •

 .گردد محقق مي) درصد 65
درصد از كل امتياز و كمتـر از   40كسب حداقل ( امتياز 1835كمتر از  تا 1468امتياز  حداقل كه با كسب رتبه چهار •

 .گردد محقق مي )درصد 50
 

 ۳۶۷۰( رسشنامهپ ازاتیامت سرجمع از خارج) فعالیت های ویژه(پنجم  عامل سواالت ازیامت بندي رتبه امتیاز محاسبه در* 

  .گردد یم اضافه شده کسب ازاتیامت مجموع به  اضافي امتیاز عنوان به) ازیامت

 

 آموزشگاه هایی که در منـاطق امتیاز  ، ) پیوست( ۱۰/۴/۱۳۸۸مورخ   ـ ه۳۶۰۹۵ت/۷۶۲۵۴به استناد مصوبه شماره *

 :زیر رتبه بندی می شود به شرحدرصد کاهش نسبت به سایر آموزشگاه ها  ۲۰فعالیت دارند با  افتهی توسعه کمتر و محروم

 .گردد و بيشتر محقق مي 2642رتبه ممتاز كه با كسب امتياز حداقل  •
 .گردد امتياز محقق مي  2642ا كمتر از امتياز ت 2348رتبه يك كه با كسب حداقل  •
 .گردد امتياز محقق مي 2348تا كمتر از  1908رتبه دو كه با كسب حداقل امتياز  •
 .گردد امتياز محقق مي 1908تا كمتر از  1468رتبه سه كه با كسب حداقل امتياز  •
 .گردد امتياز محقق مي 1468تا كمتر از  1174رتبه چهار كه با كسب حداقل امتياز  •

 

 : مراجع

 .سمت: تهران. ارزشيابي آموزشي). 1380. (بازرگان،عباس

ارزشيابي كيفيت در ). 1389. (محمدي رضا،فتح آبادي جليل،يادگارزاده غالمرضا،ميرزامحمدي محمدحسن،پرند كورش
 .انتشارات سارمان سنجش آموزش كشور: تهران. آموزش عالي
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 پرسشنامه ها 
 و

 نحوه تكميل آن
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 رتبه بنديالعات آموزشگاه متقاضي اطفرم 
 

 مشخصات عمومي) لفا
 

 : نام آموزشگاه متقاضي 

 : كد پستي        :پست الكترونيكي 

 : آدرس وب سايت آموزشگاه / صندوق پستي   :دورنگار                                 : تلفن 

 : آدرس 

 

 : تاريخ    :شماره مجوز    نوع مجوز تاسيس

 

 استيجاري      ملكي : نوع مالكيت 

 .اطالعات مندرج در جدول فوق بايستي با اطالعات ثبت شده در سيستم پرتال مطابقت داشته باشد: توجه
 

 مشخصات مؤسس ) ب
   :شماره ملي       :نام و نام خانوادگي 

 : رشته تحصيلي      :مدرك تحصيلي 

       :  همراه تلفن

 

 مديران/ات مديرمشخص )ج

يف
رد

 

 رشته تحصيلي مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي

مديريت در سابقه 
  اين آموزشگاه 

 )سال(

شماره و تاريخ 
 كارت ياصدور 
 مديريت ابالغ

 تلفن همراه

1       

2       

3       

4       

 .رتال مطابقت داشته باشداطالعات مندرج در جدول فوق بايستي با اطالعات ثبت شده در سيستم پ: توجه

 حقوقي

 حقيقي
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 مربيان آموزشگاه  مشخصات) د

يف
رد

 

 تدريس حرفه مدرك تحصيلي نام و نام خانوادگي
 سابقه تدريس 

 )سال(

شماره و تاريخ 
 كارت ياصدور 
 آموزشي ابالغ

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
كارت مربيگري مي باشـند لحـاظ   / حال حاضر با آموزشگاه همكاري مي نمايند و داراي ابالغ معتبر در فهرست باال فقط مربياني كه در : 1توجه
  .گردند مي

 .اطالعات مندرج در جدول فوق بايستي با اطالعات ثبت شده در سيستم پرتال مطابقت داشته باشد: 2توجه
 

 كاركنانسايرفهرست )  ه

 مدرك تحصيلي سمت نام خانوادگي نام و رديف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
 كالس هاي آموزشي/فهرست كارگاه )و

 رشته آموزشي كالس آموزشي/نام كارگاه رديف
 مصوب ظرفيت
 كالس/متراژ كارگاه )نفر(كالس/كارگاه

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 .جدول فوق بايستي با اطالعات ثبت شده در سيستم پرتال مطابقت داشته باشد اطالعات مندرج در: توجه
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 .در نظر گرفته شده است كه با توجه به ضريب پرسش امتياز نهايي محاسبه مي گردد 10حداكثر امتياز براي هر سوال : توجه 
 

 

 آموزش:  1عامل شماره 

شماره 
شماره  عنوان نشانگر شماره نشانگر مالك مالك

 شپرس

حداكثر 
امتياز 
 پرسش

ضريب 
 پرسش

امتياز 
 نهايي

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
 همگنان

ويژگي هاي  1-1
 مربيان/ مربي

تعداد و سطح  1-1-1
 تحصيالت مربي

1-1-1-1 10 2 20   

2-1-1-1 10 4 40   

دوره هاي آموزشي طي  2-1-1
 شده

1-2-1-110 4 40   
2-2-1-110 2 20   

 سوابق تجربه 3-1-1
1-3-1-110 3 30   
2-3-1-110 1 10   
3-3-1-110 2 20   

   20 2 110-1-4-1 افتخارات 4-1-1
2-4-1-110 2 20   

2-1 
فعاليتهاي 
پژوهشي 

 مربيان/ مربي

 تخصصيفعاليت هاي  1-2-1
1-1-2-1 10 1 10   
2-1-2-1 10 3 30   
3-1-2-110 2 20   

 فعاليت پژوهشي 2-2-1

1-2-2-110 3 30   
2-2-2-110 3 30   
3-2-2-110 2 20   
4-2-2-110 2 20   

3-1 
عوامل 
-ياددهي
 يادگيري

   ١٠ 10 1 1-3-1-1 ارزشيابي كارآموزان 1-3-1

   ٢٠ 10 2 1-3-2-1 يآموزش منابع 2-3-1

فضاي  4-1
تعداد كارگاه ها و  1-4-1 آموزشي

 كالس هاي آموزشي
1-1-4-1١٠ 4 ۴٠   
2-1-4-110 3 ٣٠   

5-1 
تجهيزات و 

امكانات 
 آموزشي

اصلي  تناسب تجهيزات 1-5-1
 با استاندارد آموزشي

1-1-5-1 10 3 ٣٠   
2-1-5-110 3 ٣٠   
3-1-5-110 1 ١٠   

 تجهيزات جانبي 2-5-1
1-2-5-1 10 1 ١٠   

2-2-5-110 1 ١٠   
3-2-5-110 1 ١٠   

 11:تعداد نشانگرهاي عامل 
   580 جمع امتيازات عامل 26: تعداد پرسش ها

 مضاء رئيس هيات همگناننام و ا          )خود ارزياب(و مهر آموزشگاه امضا موسسنام ،
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 آموزشي-مديريت اجرايي:2عامل شماره

امتياز نهايي 
 هيات همگنان

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز 
 نهايي

ضريب 
 پرسش

حداكثر امتياز 
 شماره مالك مالك شماره نشانگر نگرنشا شماره پرسش پرسش

   20  2 10 1-1-1-2   سطح تحصيالت 1-1-2 

ويژگي هاي 
موسس 
 آموزشگاه

1-2 

 
 10  1 10 1-2-1-2 

دوره هاي آموزشي
 طي شده 2-1-2 

   30  3 10 1-3-1-2

 سوابق تجربي 3-1-2 
   10  1 10 2-3-1-2
   50  5 10 3-3-1-2 
   40  4 10 4-3-1-2 
   10  1 10 1-4-1-2 فعاليت هاي 

 تخصصي
4-1-2    20  2 10 2-4-1-2

  20 2 10 3-4-1-2
   20 2 10 1-5-1-2   2-1-5 افتخارات
   20 2 10 2-5-1-2 
   30  3 10 1-6-1-2  فعاليت پژوهشي 6-1-2 
   20  2 10 2-6-1-2

 
 

30  3 10 1-1-2-2 
سطح تحصيالت

 مديران/مدير 
 آموزشگاه

1-2-2 

ويژگي هاي 
مديران /مدير 

 آموزشگاه
2-2 

 
 30  3 10 1-2-2-2  دوره هاي آموزشي

 طي شده
2-2-2 

   30  3 10 1-3-2-2   مدير مستقل 3-2-2 
   30  3 10 1-4-2-2

 سوابق تجربي 4-2-2    20  2 10 2-4-2-2
   20  2 10 3-4-2-2
   10  1 10 1-5-2-2 فعاليت هاي

 خصصيت
5-2-2   20 2 10 2-5-2-2

   20 2 10 1-6-2-2  2-2-6 افتخارات
   20 2 10 2-6-2-2
   30  3 10 1-7-2-2

 فعاليت پژوهشي 7-2-2    30  3 10 2-7-2-2
   20  2 10 3-7-2-2
   10  1 10 1-1-3-2 تعداد كاركنان و

 سطح تحصيالت
1-3-2  ساير كاركنان 

 آموزشگاه
3-2 

   10 1 10 2-1-3-2
   20  2 10 1-1-4-2

برنامه ريزي و 
 نظارت

1-4-2 

نظارت و 
 مديريت

4-2 

   10 1 10 2-1-4-2
   10 1 10 3-1-4-2
   30 3 10 4-1-4-2
   30  3 10 1-2-4-2

مقررات و آئين 
 ها نامه

2-4-2 

   20  2 10 2-2-4-2
   10  1 10 3-2-4-2
   20  2 10 4-2-4-2
   10  1 10 5-2-4-2
   20  2 10 6-2-4-2
   40 4 10 7-2-4-2
   20  2 10 1-1-5-2 شعبه 1-5-2 توسعه 

 آموزشگاه
5-2 

 
 30  3 10 1-2-5-2  آموزش هاي

غيرحضوري 2-5-2 
   40  4 10 1-1-6-2 تعامل با سازمان 1-6-2 تعامالت 

بيروني 
 آموزشگاه

6-2 
 

 30  3 10 1-2-6-2  تعامل با صنايع و
بنگاه هاي اقتصادي 2-6-2 

   20  2 10 1-1-7-2   اطالع رساني 1-7-2 
 پذيرش 7-2 

 
 20  2 10 1-2-7-2  مشاوره و راهنماي

 شغلي و آموزشي
2-7-2 

 
 

1010   22 :تعداد نشانگرهاي عامل  جمع امتيازات عامل
 45 :تعداد پرسش ها

 مضاء رئيس هيات همگناننام و ا          )خود ارزياب( و مهر آموزشگاه  امضا موسسنام ،



 

٢٠ 
 

 

 برونداد: 3عامل 

شماره 
شماره  مالك مالك

 شماره پرسش نشانگرها نشانگر
حداكثر 
امتياز 
 پرسش

ضريب 
 پرسش

امتياز 
 نهايي

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
 همگنان

فعاليت  1-3
 آموزشي

   30 3 310-1-1-1 تنوع رشته ها و حرفه ها 1-1-3
2-1-1-310 2 20   

   50 5 310-1-2-1عملكرد آموزشي 2-1-3

 كارايي 2-3

   40 4 310-2-1-1 ميزان قبولي 1-2-3 
2-1-2-310 2 20   

 اثربخشي 3-3
   10 1 310-3-1-1رهگيري 1-3-3

رضايتمندي مهارت 2-3-3
   30 3 10 3-3-2-1 آموختگان

 5:   تعداد نشانگرهاي عامل
 200 جمع امتيازات عامل 7 :تعداد پرسش ها

  

 

 امكانات پشتيباني، بهداشت و ايمني: 4عامل 

شماره 

 مالك
 مالك

شماره 

 نشانگر
حداكثر امتياز  شماره پرسش نشانگرها

 پرسش
ضريب 
 پرسش

امتياز 
 نهايي

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
 همگنان

امكانات  1-4
 فرهنگي

   10 1 10 4-1-1-1 كتابخانه 1-1-4

   110 410-1-2-1نمازخانه 2-1-4

امكانات  2-4
 اداري

   220 410-2-1-1مالكيت ساختمان 1-2-4
   220 410-2-2-1فضاي مفيد اداري 2-2-4
   110 410-2-3-1فضاي مستقل مدير 3-2-4

امكانات  3-4
 رفاهي

   20 2 10 4-3-1-1 موقعيت محلي آموزشگاه 1-3-4
   220 410-3-2-1امكانات جانبي 2-3-4

مكانات ا 4-4
 عمومي

روشنايي و تناسب نور در  1-4-4
   20 2 10 4-4-1-1 كارگاه ها و كالس ها

سيستم سرمايش و گرمايش و 2-4-4
   20 2 10 4-4-2-1 و كالس ها ها تهويه در كارگاه

 نظم و بهداشت و ايمني 3-4-4

1-3-4-410 220   
2-3-4-410 220   
3-3-4-410 220   
4-3-4-410 110   
5-3-4-410 220   
6-3-4-410 110   

 10:   تعداد نشانگرهاي عامل
 250 جمع امتيازات عامل 15 :تعداد پرسش ها

  

 مضاء رئيس هيات همگناننام و ا        )خود ارزياب( و مهر آموزشگاه امضا موسسنام ،
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 ويژه فعاليت هاي: 5عامل 

شماره 
شماره  مالك مالك

 شماره پرسش نشانگرها نشانگر
حداكثر 
امتياز 
 پرسش

ضريب 
 پرسش

امتياز 
 نهايي

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز 
نهايي 
هيات 
 همگنان

اختراعات و  1-5
   20 2 10 5-1-1-1 اختراعات و نوآوري 5-1-1 ابداعات

2-5 
المپياد 
 مهارت

 

 كارآموز المپيادي 1-2-5

1-1-2-510 1 10   
2-1-2-510 1 10   
3-1-2-510 2 20   
4-1-2-510 1 10   

موسس مدير و همكاري  2-2-5
 مربيان

1-2-2-510 1 10   
2-2-2-510 1 10   

فعاليت هاي  3-5
جشنواره ها و نمايشگاه هاي 5-3-1 فرهنگي

   10 1 10 5-3-1-1 فرهنگي

4-5 
همكاري با 

بخش دولتي 
 سازمان

 10 1 10 5-4-1-1 فعاليت هاي تخصصي 1-4-5
  

 5:   تعداد نشانگرهاي عامل
 110 جمع امتيازات عامل 9 :تعداد پرسش ها

  

 

 

 

 

 

 

 

 مضاء رئيس هيات همگناننام و ا          )خود ارزياب( و مهر آموزشگاه  امضا موسسنام ،
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 جدول امتيازات عوامل رتبه بندي آموزشگاه  

يف
رد

 

 عامل
حداكثر 
 امتياز

 ضريب اهميت
با اعمال  حداكثر امتياز

 ضريب اهميت

امتياز 
 خودارزيابي

امتياز نهايي 
هيات 
 همگنان

   580 2 1160 آموزش 1

   1010 1 1010 آموزشي-مديريت اجرايي  2

   200 5 1000 ندادبرو 3

4 
امكانات پشتيباني، بهداشت

 و ايمني
250 2 500   

   3670 جمع

   110 110 1ويژه فعاليت هاي5

   فعاليت هاي ويژه عامل با احتساب مجموع امتيازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مضاء رئيس هيات همگناننام و ا        )ارزيابخود( و مهر آموزشگاه امضا موسسنام ،
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كـارت  / داراي ابـالغ معتبـر   حال حاضر با آموزشگاه همكـاري مـي نماينـد و    فقط مربياني كه در اين مالك در:  هتوج
  .گردند مربيگري مي باشند لحاظ مي

 مربيان سطح تحصيالتتعداد و :  1-1-1نشانگر

 رديف
 اسامي مربيان

 1مطابق جدول 

 جمع كل مدرك تحصيلي

     ديپلم
 امتياز 1

  ديپلم
مرتبط      

 امتياز 2

فوق 
 ديپلم

3  
 امتياز

فوق 
ديپلم 
 مرتبط

 امتياز 4

 ليسانس
 امتياز 5

ليسانس 
 مرتبط 

امتياز    6

فوق 
 ليسانس

 امتياز  7

فوق 
 ليسانس
 مرتبط 

 امتياز  8

 دكترا
 امتياز 9 

دكتراي 
 مرتبط

 امتياز 10

 

1             

2             

3             

4             

5             

            ات دريافتيامتيازجمع 

  ين امتيازات دريافتي نسبت به كل مربيان ميانگ*

 آموزشگاه موجود در مربيان تعداد :1-1-1-1سوال 

 امتياز به آموزشگاه 10امتياز و حداكثر  2به ازاء هر مربي موجود *

 گري  كارت مربي/تصوير ابالغ*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 آموزش: 1عامل

 مربيان/ويژگي هاي مربي: 1-1مالك 



 

٢۴ 
 

 آموزشگاه موجود در وضعيت تحصيلي  مربيان :1-1-1-2سوال 

ميانگين امتيازات دريافتي مربيان يك آموزشگاه از تقسيم جمع كل امتيازات دريافتي بـه تعـداد كـل مربيـان آموزشـگاه محاسـبه        *
 .رددگ مي

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي مربيان: مستندات*         

 امتياز هيات همگنان هامتياز تيم بازديد كنند امتياز خود ارزيابي

   

 در سه سال گذشتهي طي شده موزشآدوره هاي :  1-1-2نشانگر

 رديف
اسامي مربيان 

 موجود

ميزان ساعت دوره هاي آموزشي

امتياز دريافتي در بخش  تخصصي طي شده در سه سال گذشته

 دوره هاي تخصصي

ميزان ساعت دوره هاي آموزشي عمومي 

 طي شده در سه سال گذشته
از دريافتي امتي

در بخش دوره 

 هاي عمومي
داخل

 سازمان
 خارج سازمان داخل سازمان خارج سازمان

1    

2    

3    

4    

5    

    جمع كل

    -  ميانگين امتياز دريافتي* 

ميـانگين سـاعت   در ارزيـابي  .موزشگاه حاصل مـي شـود  ميانگين امتياز دريافتي از تقسيم جمع كل امتياز دريافتي به تعداد مربيان آ*

) سال گذشته سهدر (دستگاه معتبر دولتي و غير دولتيدر  گذرانده شده) تخصصيعمومي و ( هاي بازآموزي و ارتقاء مهارت مربيان  دوره

  .محاسبه مي گرددمربيگري به كل مربيان موجود  يا ابالغ مرتبط با حرفه آموزشي مندرج در كارت

 )مرتبط با رشته آموزشي مربي(بازآموزي و ارتقاء مهارت  تخصصيميانگين ساعت دوره هاي ارزيابي :1-1-2-1 سوال

 طي سه سال گذشته آموزشگاهمربيان كل 

 1ساعت دوره آموزشي تخصصـي بـرون سـازماني     10امتياز و به ازاء هر  2ساعت دوره آموزشي تخصصي درون سازماني  10به ازاء هر  *

 .امتياز لحاظ مي گردد 10حداكثر امتياز و 

هاي تخصصي طي شده كه از مركز تربيت مربي يا كانون انجمن هاي صنفي استاني و كشـوري  دوره تصوير گواهينامه  ارائه: مستندات* 

باشـد نيـز   ضمنا گواهينامه هاي مهارت سازمان كه مرتبط با رشته تدريس مربـي   .صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

 .لحاظ مي گردد
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 طي سه سال گذشته مربيان باز آموزي و ارتقاء مهارتعمومي ميانگين ساعت دوره هاي ارزيابي : 1-1-2-2سوال
 5/0ساعت دوره آموزشـي عمـومي بـرون سـازماني      10اء هر امتياز و به از 1ساعت دوره آموزشي عمومي درون سازماني  10به ازاء هر  *

 .امتياز لحاظ مي گردد 10امتياز و حداكثر 

اي،  منظور از دوره هاي عمومي، دوره هايي مي باشد كه براي كليه رشته هاي آموزشي مناسب بوده و عموميت دارد نظير اخالق حرفـه * 

 .مي باشد... زبان خارجي، مهارت هاي هفتگانه رايانه، پداگوژي و 

ارائه تصوير گواهينامه دوره هاي عمومي طي شده كه از مركز تربيت مربي يا كانون انجمن هاي صـنفي اسـتاني و كشـوري    : مستندات* 

 . صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

  سوابق تجربي:  1-1-3نشانگر

 رديف
اسامي مربيان 

 موجود

در سازمان اعم ازسابقه تدريس مربيان

 بخش دولتي و آموزشگاه آزاد

 )سال( 

 امتياز
سابقه تدريس در خارج از 

 )سال ( سازمان  
 امتياز

مشاغل (تجربه مربيان در بازار كار 

 )مرتبط با رشته تدريس آنها

 )سال ( 

 امتياز

1    

2    

3    

4    

5    

    ميانگين

  بدون قيد زماني )آموزشگاه هاي آزاداعم از دولتي و  (در سازمانسابقه تدريس مربيان  :1-1-3-1سوال

حداكثر  ،زامتيا 5/0 تدريس، سابقه ميانگين به ازاء هر سال )آموزشگاه آزاداعم از دولتي و (در سازمانسابقه تدريس مربيان در ارزيابي *

 .گيرد تعلق ميامتياز 10

بيشـتر محاسـبه    ي هامتياز سـابق باشد  هم پوشاني زماني داشتهآموزشگاه آزاد در صورتيكه سابقه تدريس مربي در دو بخش دولتي و *
 . گردد مي

 همگنان به تشخيص هياتكارت يا ابالغ مربيگري /قرارداد آموزشي)/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 بدون قيد زمانيخارج از سازمان  تدريس مربي درسابقه  :1-1-3-2سوال

در نظـر  امتيـاز  10،حـداكثر  امتياز 5/0 تدريس سابقه ميانگين به ازاء هر سالدر خارج سازمان  انمربيتدريس در محاسبه سابقه *
 .ه مي شودگرفت

كارت يا ابالغ مربيگري و ساير موارد بـه تشـخيص هيـات    /قرارداد آموزشي )/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 
 همگنان 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 بدون قيد زماني )مربيتدريس  مشاغل مرتبط با رشته(تجربه مربيان در بازار كار :1-1-3-3سوال
براساس اسناد و مدارك موجود از مراجع ) تدريس مربي  حرفهمشاغل مرتبط با ( مربيان/مربيمرتبط در بازار كار  سابقه كارتجربي*

در  متيـاز ا 10حداكثر  ،امتياز 5/0سابقه  ميانگين به ازاء هر سال... شركت هاي فني مهندسي و  ،اتحاديه، صنوف ، صنايعنظيرمعتبر 
 .شود نظر گرفته مي

هـا و   اتحاديـه تاييد ارائه گواهي اشتغال به كار مرتبط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا گواهي اشتغال به كار مورد : مستندات* 
 و يا ارائه سوابق بيمه مرتبط با شغلصنوف 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 افتخارات:  1-1-4انگرنش

 ) استاد ،مدرس ،هنر آموز ،معلممربي، شامل ( نمونه  بعنوان انتخاب: 1-1-4-1سوال

 .محاسبه مي گرددامتياز 10،حداكثر امتياز  10نمونه كشوري و  امتياز  5استاني  امتياز، نمونه 2شهرستاني  نمونه عنوانبه ازاء هر *

 سط مربيارائه تصوير لوح مربوطه تو: مستندات* 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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كشـوري دريافـت   /از مديران و مقامات استاني) مرتبط(مربيان آموزشگاه تقديرنامه/آيا مربي: 1-1-4-2سوال

      طي سه سال گذشته   اند؟ نموده

امتيـاز محاسـبه    10امتيـاز حـداكثر    5امتياز و مقامات كشوري  5/2استاني تامتياز، مقاما 1مقامات شهرستاني هر تقديرنامه مرتبط از 

  .گردد مي

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( دات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات لكن در صورتيكه مستن. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 

 

 ارائه تصوير تقديرنامه : مستندات*

 

 

 

 

 تخصصيفعاليت هاي :   1-2-1نشانگر

 سال گذشته سهطي  در رشته مربوطه علمي - تخصصي همايش هايشركت در : 1-2-1-1سوال

،حداكثر امتياز 1د نمي نماي شركتدر آنها  مربيان/ كه مربي دررشته مربوطه علمي -تخصصي همايشگواهي شركت در به ازاء هر *

 .تعلق مي گيرد امتياز 10

ارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي اسـتاني و كشـوري و   هايي كه توسط سازمان،اد گواهي شركت در همايش* 

دستگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته مربيان مورد بررسي هيات همگنان قرار مي گيرد و همايش هـايي  

كننده و همچنين تطبيق با رشته مربيان  كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظر تاييد مرجع صادر

    .مورد بررسي قرار مي گيرد

 همايششركت در ارائه گواهي : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 مربيان/ پژوهشي مربيعلمي وهايفعاليت:  1-2مالك 
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آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . رددمسئوليت ها منظور و محاسبه مي گ

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

   سال گذشته سهطي مربيان /سط مربيتو علمي -تخصصي همايشدر ايراد سخنراني:1-2-1-2سوال

 .امتيازتعلق مي گيرد 10،حداكثر امتياز  5همايشبه ازا هر توسط مربي،  علمي -تخصصي همايشايراد سخنراني در محاسبه امتياز *

شوري و هايي كه توسط سازمان،ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي استاني و ك مدارك ارائه شده در همايش* 

دستگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته مربيان مورد بررسي هيات همگنان قرار مي گيرد و مدارك ارائـه  

شده در همايش هايي كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظر تاييد مرجع صادر كننده و همچنـين  

 .رد بررسي قرار مي گيردتطبيق با رشته مربيان مو

رارداد منعقده، گواهي ايراد سخنراني از سوي برگزار كننده همـايش و يـا لـوح    ق ارائه مدارك و مستندات الزم شامل: مستندات *

 .تقدير كه از سوي برگزار كننده همايش در ارتباط با ايراد سخنراني در همايش مورد نظر صادر شده است

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (ه دار دو يا هرسه مسئوليت در صورتيكه فردي عهد: تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .محاسبه نمود امتيازات را در مسئولتي ديگر

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

) بخش دولتي و غيردولتـي (برگزاري دوره هاي آموزشي جهت ارتقاء مهارت ساير مربيان سازمان :1-2-1-3سوال

   طي سه سال گذشتهمربيان /توسط مربي

 .امتياز محاسبه مي گردد 10امتياز و حداكثر  2به ازاء هر دوره آموزشي *

 ارائه مدارك و مستندات الزم از مركز تربيت مربي، ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها و كانون كشوري: مستندات*
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 فعاليت پژوهشي:   1-2-2نشانگر

توسـط  آموزشي مهارت مورد تائيد سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي    هاي اردتدوين استاند: 1-2-2-1سوال
 بدون قيد زمانيمربيان آموزشگاه /مربي

برنامـه   طـرح و  پـژوهش  دفتراستانداردهاي تدوين شده بايد به تاييد .امتياز 10،حداكثر امتياز 2به ازاء هر استاندارد تدوين شده *
 .درسي رسيده باشد

 طرح و برنامه درسيپژوهش يا تائيديه دفتر استاندارد آموزشي مهارت  ارائه تصوير: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( ه بيش از سقف امتيازات لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائ. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

ـ (و مرتبط با رشته آموزشـي   كتاب داراي شابكو مميزي  ،ترجمه، ويراستاريتاليف: 1-2-2-2سوال دون قيـد  ب
 )زماني

 10حـداكثر  امتيـاز و   1امتيـاز، مميـزي و ويراسـتاري     3ترجمه كتاب  ،امتياز 5 با رشته آموزشي كتاب مرتبط عنوان هرتاليف به ازاء *
 .محاسبه مي گرددامتياز

 مرجع ذيصالحدر ارتباط با تاليف، ترجمه و ويراستاري و ارائه تاييديه مميزي از ارائه تصوير شناسنامه كتاب : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر
را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات كن در صورتيكه ميل. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود
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 )طي سه سال گذشته( مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ : 1-2-2-3سوال

محاسـبه   امتيـاز  10،حـداكثر  امتيـاز  4 در نشريات خـارجي  و زامتيا 2در نشريات داخلي  با رشته آموزشي مرتبط مقالههر چاپبه ازاء *
 .گردد مي

كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديـده اسـت بـه     ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبط كه در نشريات: مستندات*
 تاييد هيات همگنان

 
 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر
بقي را شامل گردد مي توان ما) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 )بدون قيد زماني( مشاركت در تدوين سواالت آزمون و طراحي پروژه : 1-2-2-4سوال 

هر پروژه  ءبه ازاو امتياز   1 چهارگزينه اي كتبي سوال 50هر  ءه ازابمشاركت در تدوين سواالت آزمون و طراحي پروژه در محاسبه امتياز 
 .تعلق مي گيرد امتياز 10،حداكثر امتياز 2 تاييد شده 

 استان  كلاداره  از ارائه تائيديه: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 ارزشيابي كارآموزان:  1-3-1نشانگر

و ثبـت   مربيان آموزشـگاه / ارزشيابي مستمر و منظم پيشرفت آموزشي كارآموزان توسط مربي: 1-3-1-1سوال

 )طي سه سال گذشته(براساس مستندات موجود هاي ميان دوره نتايج آزمون

بـراي   امتياز 10،حداكثر درصورت وجود مستندات مربوط به ثبت آزمون هاي ميان دوره و نمرات ارزيابي در طول دوره امتياز كامل*

 .ك مربي داشته باشد ميانگين امتيازات دريافتي مربيان مالك خواهد بودچنانچه آموزشگاه بيش از ي گرفته مي شوددر نظر هر مربي 

 .مستندات مربوطه توسط تيم بازديد كننده در محل آموزشگاه رويت مي گردد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 يادگيري-ياددهيعوامل:1-3مالك 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 يآموزش منابع: 1-3-2نشانگر

در  آموزشي حرفهنام  رديف
 حال اجرا

 هاياستانداردوجود  
 يمهارت آموزش

فهرستوجود
توانائي هاي 
 استاندارد

وجود كتب آموزشي 
 نرم افزار آموزشي يا 

نشريات وجود  
 تخصصي

طرح وجود 
 درس

 جمع كل
امتياز 
 دريافتي

1     
2     
3     
4     
5     

     ميانگين امتياز در يافتي

 در هنگام بازديد در آموزشگاه يآموزش منابعوجود   : 1-3-2-1سوال

 :در آموزشگاه شامل موارد زير مي باشد يآموزش منابعوجود *

 .ي براي كليه حرفه هاي آموزشي كه در آموزشگاه تدريس مي شودمهارت آموزش هاياستانداردوجود  –1

 .بطوري كه در معرض ديد كارآموزان باشد ارگاه هاي آموزشيدر ك آموزش يتوانائي هاي استاندارد مهارت هافهرست  وجود -2

 بصورت دستي يا الكترونيكي آموزشي هر حرفه براينرم افزار آموزشي مورد نياز كارآموزان  ياكتب آموزشي وجود -3   

 )ا رشتهمنطبق ب( بصورت دستي يا الكترونيكي براي استفاده كارآموزانمربوط به سال جاري  نشريات تخصصيوجود   –4

 براي هر حرفه آموزشي طرح درسوجود  -5 

 .تعلق مي گيرد امتياز 10،حداكثر امتياز 2هر گزينه  به   

 .مستندات مربوطه توسط تيم بازديد كننده در محل آموزشگاه رويت مي گردد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 تعداد كارگاه ها و كالس هاي آموزشي : 1-4-1نشانگر

 فضاي آموزشي: 1-4مالك 
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 هاي آموزشي يا كالس تعداد كارگاه : 1-4-1-1سوال

 .محاسبه مي گردد امتياز 10،حداكثر امتياز 2آموزشي مستقل  يا كالسبه ازاء هر كارگاه *

ايستي نسبت به تطبيق تعداد كارگاه به رويت تيم بازديد كننده مي رسد ضمنا هيات همگنان بيا كالس ها  تعداد كارگاه ها : مستندات*

اي  لذا تيم بازديد كننده قبل از بازديد بايستي نسخه. هاي رويت شده با تعداد كارگاه هاي ثبت شده در سيستم جامع پرتال اقدام نمايد

تطبيق با تعداد كارگاه هاي جهت ) در برنامه اماكن آموزشگاه هاي آزاد لينك كارگاه(در پرتال آموزشگاه از تعداد كارگا ه هاي ثبت شده 

 . در صورت عدم تطبيق مركز معين مربوطه سريعا نسبت به اصالح پرتال اقدام نمايد. رويت شده به همراه داشته باشد

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 متراژ آموزشگاه : 1-4-1-2سوال

منظور  10متر امتياز  200و براي باالي  8،امتياز   200تا  100، براي متراژ  بين 5متر باشد امتياز  100 درصورتيكه متراژ آموزشگاه زير*

 .گردد

 تصوير سند ملكي يا اجاره نامه با تاييد تيم بازديد كننده: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   
 

 

 

 

 مهارت  با استاندارد اصلي آموزشي تناسب تجهيزات:  1-5-1نشانگر

آموزشي هر حرفه با استاندارد اصلي تجهيزات و نوع درصد تطبيق تعداد:  1-5-1-1سوال  

 درصد تطبيق  تعداد تجهيزات اصلي موجود تعداد تجهيزات اصلي در استاندارد عنوان تجهيزات اصلي حرفهعنوان رديف

1   

2   

3   

4   

  ميانگين

 تجهيزات و امكانات آموزشي: 1-5مالك 
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محاسبه امتيازدر اين * مطابق استاندارد مهارت ليست گرديده و تعداد آن مشخص مي شود در جدول فوق تجهيزات اصلي در هر حرفه*  :سوال به شرح زير صورت مي گيرد

 . در نظر گرفته مي شود 10درصد باشد امتياز  100در صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با استاندارد  

و چنانچه درصد تطبيق تجهيزات كمتر از  9درصد باشد امتياز  99تا  95بين يكه درصد تطبيق تجهيزات با استاندارد در صورت 

تعلـق   5درصـد باشـد امتيـاز     70درصـد و بـيش از    90و چنانچه درصد تطبيق تجهيزات زير  7درصد باشد امتياز  90تا  95

  .گيرد مي

 .يد كننده در محل آموزشگاه رويت و امتياز لحاظ مي گرددتجهيزات مربوطه توسط تيم بازد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 در زمان بازديد  با ظرفيت پذيرش كارآموز اصلي درصد تطبيق تعداد تجهيزات:  1-5-1-2سوال

 رديف
عنوان 

 كارگاه

عنوان تجهيزات

 اصلي

تعداد تجهيزات

 صليا

ميزان كارآموز قابل جذب به

 ازاء تجهيزات اصلي

ميانگين تعداد كارآموزان 

 براساس گزارشات پرتال

درصد تناسب تجهيزات با 

 تعداد كارآموز

1     

2     

3     

4     

  ميانگين

ميزان كـارآموز قابـل   سپس . مشخص مي شود و تعداد آن) مطابق استاندارد مهارت(در جدول فوق ابتدا تجهيزات اصلي هر كارگاه ثبت *

برابر استاندارد تعيين مي گردد و ميانگين تعداد كارآموزان پذيرش شده براي كارگاه مزبور بر اساس گزارشات  جذب به ازاء تجهيزات اصلي

ميزان كارآموز قابـل جـذب بـه ازاء    ن بر ستو ميانگين تعداد كارآموزان براساس گزارشات پرتالپرتال استخراج شده و در پايان از تقسيم ستون 

 .تجهيزات اصلي درصد تناسب تجهيزات با تعداد كارآموزان محاسبه مي گردد

 :محاسبه امتيازدر اين سوال به شرح زير صورت مي گيرد* 

 . در نظر گرفته مي شود 10امتياز يا كمتر باشد  درصد 100در صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با تعداد كارآموز  

امتيـاز كسـر    1درصـد افـزايش    1درصد باشد بـه ازاء هـر    100بيش از  صورتيكه درصد تطبيق تجهيزات با تعداد كارآموزدر  

  .گردد مي

 .تجهيزات مربوطه توسط تيم بازديد كننده در محل آموزشگاه رويت و امتياز لحاظ مي گردد: مستندات*
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 ات همگنانامتياز هي امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

آيا طرح منظمي براي ثبت وضعيت تجهيزات و مواد مصرفي و ابزارآالت قبل از شروع هر دوره  :  1-5-1-3سوال

 آموزشي وجود دارد

بايگـاني گـزارش   شـامل  قبل از شروع هر دوره آموزشي براساس مشاهده مسـتندات   آموزشي ثبت وضعيت تجهيزات -1

 . ل كارگاه به مدير ارائه گرديده است وضعيت كارگاه كه توسط مربي يا مسئو

بايگاني گزارش وضعيت كارگاه شامل ثبت وضعيت ابزارآالت قبل از شروع هر دوره آموزشي براساس مشاهده مستندات  -2

 .كه توسط مربي يا مسئول كارگاه به مدير ارائه گرديده است

 موجود بايگانيبراساس  آموزشگاهدر موجود مواد مصرفي فهرست  -3

 )  ..شامل روانكاري، گردگيري، تعويض قطعات فرسوده و(تجهيزات در بازه زماني ساالنه  رت سرويس و نگهداريكا وجود -4

 .تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 5/2به ازاء هر مورد *

 .مستندات مربوطه به رويت تيم بازديد كننده مي رسد: مستندات* 

 امتياز هيات همگنان نندهامتياز تيم بازديد ك امتياز خود ارزيابي

   

 

 تجهيزات جانبي:  1-5-2نشانگر

 كالس هاي آموزشي آموزشگاه /در كارگاه موجود ابزار آالت آموزشي  وضعيت:  1-5-2-1سوال
 

يف
 عنوان كارگاه رد

 براساس استاندارد ابزار آالتضعيتو

 خوب متوسطضعيفندارد

      
      
      

  ميانگين
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 5امتياز، متوسط  10وضعيت خوب در صورت وجود . اين بند از اجماع نظرات كارشناسي تيم بازديد كننده محاسبه مي شودامتياز *
امتياز اين سوال از ميانگين امتيازات كارگاه هاي . امتياز و درصورت عدم وجود ابزاراالت امتيازي تعلق نخواهد گرفت 1امتياز و ضعيف 

  .آموزشي حاصل مي گردد

 .مي رسد بازديدكنندهابزارآالت آموزشي هر يك از كارگا ه هاي آموزشي آموزشگاه به رويت تيم : نداتمست*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

ن كالس هاي آموزشي آموزشگاه متناسب با تعداد كارآموزا/در كارگاه موجود مواد مصرفي وضعيت:  1-5-2-2سوال
 موجود

يف
 عنوان كارگاه رد

براساس استانداردضعيت مواد مصرفي و
 خوب متوسطضعيفندارد

      
      
      

  ميانگين

 5امتياز، متوسط  10در صورت وجود وضعيت خوب . امتياز اين بند از اجماع نظرات كارشناسي تيم بازديد كننده محاسبه مي شود*
امتياز اين سوال از ميانگين امتيازات كارگاه هاي . رصورت عدم مواد مصرفي امتيازي تعلق نخواهد گرفتامتياز و د 1امتياز و ضعيف 

 . آموزشي حاصل مي گردد

 .مواد مصرفي هر يك از كارگا ه هاي آموزشي آموزشگاه به رويت تيم بازديدكننده مي رسد: مستندات*

 هيات همگنانامتياز  امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 تجهيزات كمك آموزشي در آموزشگاه  وجود:  1-5-2-3سوال

  : حاظ مي گرددامتياز ل 10امتياز و حداكثر  2تجهيزات كمك آموزشي زير  هريك از  در صورت وجود*

رايانـه   –رد هوشمند وايت ب –پوسترهاي آموزشي  –نرم افزارهاي آموزشي  –فيلم هاي آموزشي  –ماكت هاي آموزشي  -ويدئو پرزكتور

  – LCDتلويزيون  –براي رشته هاي غير از فناوري اطالعات 

 .تجهيزات مربوطه به رويت تيم بازديد كننده مي رسد: مستندات* 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 

 

 

 سطح تحصيالت:  2-1-1نشانگر

 آموزشگاه  موسسيلي  وضعيت تحص :2-1-1-1سوال 

 )امتياز  4(       فوق ديپلم )                                                     امتياز 2( ديپلم)امتياز 1(  ديپلمزير

 )امتياز 10( دكتراي  )                                 امتياز  8( فوق ليسانس)امتياز  6(   ليسانس

 خرين مدرك تحصيلي موسسارائه تصوير آ: مستندات

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 آموزشي طي شده دوره هاي :  2-1-2نشانگر

 طي سه سال گذشته طي شده آموزشيدوره هاي مدت ارزيابي : 2-1-2-1سوال

مـالك  معتبر دولتي و غير دولتي  هاي دستگاه مديريت دري دوره هاو يا  تخصصي مرتبط با رشته آموزشيعمومي و گذراندن دوره هاي 

 ).تعلق مي گيرد امتياز 10، حداكثر امتياز 2ساعت دوره آموزشي  10به ازا هر (تخصيص امتياز براي موسس مي باشد 

 آموزشي-مديريت اجرايي: 2عامل

 ويژگي هاي موسس آموزشگاه:  2-1مالك 
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استاني و كشـوري   ارائه تصوير گواهينامه دوره هاي تخصصي طي شده كه از مركز تربيت مربي يا كانون انجمن هاي صنفي: مستندات* 

با رشته آموزشگاه يا رشـته هـاي   ضمنا گواهينامه هاي مهارت سازمان كه مرتبط . صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

 .نيز لحاظ مي گردد مديريتي باشد

متياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  آموزشگاه باشد، ا) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 هيات همگنانامتياز  امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 سوابق تجربي:  2-1-3نشانگر

 )بدون قيد زماني( و تدريسآموزشي  سابقه كارآموزشي اعم از مديريت: 2-1-3-1سوال

در نظر گرفته  امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه  موسس) اعم از مديريت و تدريس( در محاسبه سابقه كار آموزشي

 .مي شود

س عهده دار پست مديريت آموزشگاه نيز باشد سابقه مديريت آموزشي وي صرفا در بخش مدير آموزشگاه محاسبه چنانچه موس*

 . مي گردد و چنانچه موسس، مربي آموزشگاه نيز باشد سابقه تدريس وي صرفا در بخش مربيان آموزشگاه لحاظ مي گردد

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) مدير و يا مربي  موسس،(در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر
را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

و ساير موارد به تشخيص يا مديريت كارت يا ابالغ مربيگري /قرارداد آموزشي )/ براي بخش دولتي(ارائه حكم كارگزيني: مستندات* 

 هيات همگنان 

 

 )يد زمانيبدون ق( آموزشگاهدر بازار كارمشاغل مرتبط با رشته  موسستجربه  :2-1-3-2سوال

براساس اسناد و مـدارك موجـود از مراجـع معتبـر     ) مشاغل مرتبط با رشته آموزشگاه(موسسمرتبط در بازار كار تجربي كار سابقه

در نظـر گرفتـه    امتيـاز  10، حـداكثر  امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه  .در نظر گرفته مي شود  . . .، صنوف ، صنايع و ها اتحاديهنظير

 .شود مي

 امتياز هيات همگنانامتياز تيم بازديد كنندهبيامتياز خود ارزيا
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هـا و   ارائه گواهي اشتغال به كار مرتبط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا گواهي اشتغال به كار مورد تاييد اتحاديـه : نداتمست* 
 و يا ارائه سوابق بيمه مرتبط با شغلصنوف 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنانيد كنندهامتياز تيم بازدامتياز خود ارزيابي

 

 

 آموزشگاهسابقه تاسيس : 2-1-3-3سوال

 در نظر گرفته مي شودامتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاي هر سال فعاليت  سابقه تاسيس آموزشگاهدر محاسبه امتياز 

 ارائه تصوير پروانه تاسيس آموزشگاه: مستندات*

 امتياز هيات همگنانكنندهامتياز تيم بازديدامتياز خود ارزيابي

 

 

 عضويت در انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد: 2-1-3-4سوال
 :امتياز دهي اين سوال به شرح زير مي باشد

 امتياز 5عضويت در انجمن صنفي شهرستان    
 امتياز  7عضويت در هيات مديره  انجمن صنفي شهرستان    

 امتياز  9    انون استانهيات مديره  ك عضويت در
 امتياز  10هيات مديره  كانون كشور    عضويت در 

تصوير گواهي عضويت در هيات مديره از اداره تعاون ، كار و رفاه ، ارائه تاييديه عضويت از انجمن صنفي شهرستان : مستندات*
 وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي/  اجتماعي استان

 امتياز هيات همگناناز تيم بازديد كنندهامتيامتياز خود ارزيابي

 

 فعاليت هاي تخصصي:   2-1-4نشانگر

طي سه سال  مرتبط با آموزشگاه و يا مديريت در رشتهعلمي  - تخصصي همايش هايشركت در : 2-1-4-1سوال
 گذشته
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 1مـي نماينـد    شـركت هـا  در آن موسـس كـه   يا مـديريتي  دررشته مربوطه علمي -تخصصي به ازاء هر گواهي شركت در همايش*
 .امتياز تعلق مي گيرد 10امتياز،حداكثر 

هايي كه توسط سازمان،ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي اسـتاني و كشـوري و    گواهي شركت در همايش* 
ن قرار مي گيـرد و همـايش   مورد بررسي هيات همگنا آموزشگاهدستگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته 

هايي كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظر تاييد مرجع صادر كننده و همچنين تطبيق با رشـته  
    .مربيان مورد بررسي قرار مي گيرد

 ارائه گواهي شركت در همايش: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده رزيابيامتياز خود ا

   

 

 طي سه سال گذشته موسستوسط  يملع - تخصصي همايش برگزاري:  2-1-4-2سوال

بـه ازا هـر   ، كه با هماهنگي مركز يا كانون برگزار مي نمايد موسس توسطعلمي  - تخصصيهاي  همايش در محاسبه امتياز برگزاري

 .مي گيرد تعلقامتياز 10ر ، حداكثامتياز 5همايش

 ارائه مستندات الزم به تشخيص هيات همگنان: مستندات

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

   طي سه سال گذشتهعلمي توسط موسس  -تخصصي همايشايراد سخنراني در:  2-1-4-3سوال

امتيـازتعلق   10،حـداكثر  امتيـاز   5به ازا هـر همـايش  علمي توسط موسس،  -تخصصي همايشدر محاسبه امتياز ايراد سخنراني *

 .گيرد مي
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هايي كه توسط سازمان،ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي استاني و كشوري و  مدارك ارائه شده در همايش* 

شگاه و يا رشته هاي مديريتي مورد بررسي هيـات همگنـان   دستگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته آموز

قرار مي گيرد و مدارك ارائه شده در همايش هايي كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظـر تاييـد   

 .مرجع صادر كننده و همچنين تطبيق با رشته آموزشگاه و يا رشته هاي مديريتي مورد بررسي قرار مي گيرد

ارائه مدارك و مستندات الزم شامل قرارداد منعقده، گواهي ايراد سخنراني از سوي برگزار كننده همـايش و يـا لـوح    : مستندات *

 .تقدير كه از سوي برگزار كننده همايش در ارتباط با ايراد سخنراني در همايش مورد نظر صادر شده است

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (يت در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئول: تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده ود ارزيابيامتياز خ

   

 افتخارات:   2-1-5نشانگر

كشـوري دريافـت   /از مـديران و مقامـات اسـتاني   ) مـرتبط (آيا موسس آموزشگاه تقديرنامه: 2-1-5-1سوال

 در طول سه سال گذشتهاند؟ نموده

امتيـاز محاسـبه    10امتيـاز حـداكثر    5امتياز و مقامات كشوري  5/2ستانيامتياز، مقامات ا 1هر تقديرنامه مرتبط از مقامات شهرستاني 

 . گردد مي

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( قابل ارائه بيش از سقف امتيازات  لكن در صورتيكه مستندات. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 ارائه تصوير تقديرنامه : مستندات*

 

 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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بدون قيد  ) استاد ،مدرس ،هنر آموز ،مربي، معلم دير،كارآفرين،م شامل( انتخاب بعنوان نمونه : 2-1-5-2سوال
 زماني

 .محاسبه مي گرددامتياز 10،حداكثر امتياز  10امتياز  و نمونه كشوري  5امتياز، نمونه استاني  2به ازاء هر عنوان نمونه شهرستاني *

 ارائه تصوير لوح مربوطه توسط موسس: مستندات* 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (ده دار دو يا هرسه مسئوليت در صورتيكه فردي عه: تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .ر محاسبه نمودامتيازات را در مسئولتي ديگ

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 فعاليت پژوهشي:   2-1-6نشانگر

و مرتبط با رشته آموزشي آموزشـگاه يـا    كتاب داراي شابكترجمه، ويراستاري و مميزي  تاليف،: 2-1-6-1سوال

 )بدون قيد زماني(رشته هاي مديريتي 

امتيـاز، مميـزي و    3كتـاب   امتيـاز، ترجمـه   5هر عنوان كتاب مرتبط با رشته آموزشي آموزشگاه يا رشته هاي مديريتي به ازاء تاليف *
 .محاسبه مي گرددامتياز 10امتياز و حداكثر  1ويراستاري 

 رجع ذيصالحارائه تصوير شناسنامه كتاب در ارتباط با تاليف، ترجمه و ويراستاري و ارائه تاييديه مميزي از م: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( تندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات ليكن در صورتيكه مس. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 

 

 

 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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 )طي سه سال گذشته( مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ : 2-1-6-2سوال

 4امتيـاز و در نشـريات خـارجي     2ي مديريتي در نشريات داخلـي  مرتبط با رشته آموزشي آموزشگاه يا رشته ها مقالهچاپ هربه ازاء *
 .گردد محاسبه مي امتياز 10،حداكثر امتياز

كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديـده اسـت بـه     ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبط كه در نشريات: مستندات*
 تاييد هيات همگنان

 

 
 
 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10 (لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 

  

 

 آموزشگاه مديران/مدير سطح تحصيالت:  2-2-1نشانگر

 آموزشگاه  مديران/مديروضعيت تحصيلي   :2-2-1-1سوال 

 اسامي مديران رديف

 مدرك تحصيلي

 جمع كل

     ديپلمزير 
 ازامتي 1

          ديپلم
 امتياز 2

 فوق ديپلم
 امتياز  4

 ليسانس
 امتياز 6

 فوق ليسانس
 امتياز  8

 يدكتر
 امتياز 10 

1         

2         

3         

        ات دريافتيامتيازجمع 

   مديرانميانگين امتيازات دريافتي نسبت به كل *

 ي مديرارائه تصوير آخرين مدرك تحصيل: مستندات*

 امتياز هيات همگنان بازديد كننده امتياز تيم امتياز خود ارزيابي

   

 آموزشگاهمديران/ويژگي هاي مدير:  2-2مالك 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 سه سال گذشته دردوره هاي آموزشي طي شده :  2-2-2نشانگر
 آموزشي طي شده در سه سال گذشتهساعت دوره هاي ارزيابي : 2-2-2-1سوال

 رديف

اسامي 

مديران 

 موجود

 ميزان ساعت دوره هاي آموزشي تخصصي

 تي طي شده در سه سال گذشتهمديريو

امتياز دريافتي در بخش دوره 

 و مديريتي هاي تخصصي

ميزان ساعت دوره هاي آموزشي 

عمومي طي شده در سه سال 

 گذشته

امتياز دريافتي در 

بخش دوره هاي 

 عمومي

1   

2   

3   

   جمع كل

ميانگين امتياز * 
 دريافتي

   

مالك معتبر دولتي و غير دولتي  هاي دستگاه و يا دوره هاي مديريت در تخصصي مرتبط با رشته آموزشيي و عمومگذراندن دوره هاي  *

ساعت دوره آموزشـي   10امتياز و براي هر  2ساعت دوره آموزشي تخصصي و مديريتي  10به ازا هر (تخصيص امتياز براي مدير مي باشد 

 ).دامتياز تعلق مي گير 10امتياز، حداكثر  1عمومي 

ارائه تصوير گواهينامه دوره هاي تخصصي طي شده كه از مركز تربيت مربي يا كانون انجمن هاي صنفي استاني و كشـوري  : مستندات* 

ضمنا گواهينامه هاي مهارت سازمان كه مرتبط با رشته آموزشگاه يا رشـته هـاي   . صادر گرديده و يا مورد تائيد هيات همگنان مي باشد

 .لحاظ مي گرددمديريتي باشد نيز 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

ـ  ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد ي تـوان  را شامل گـردد م

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي.
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 مدير مستقل : 2-2-3نشانگر
 در آموزشگاه وجود مدير مستقل: 2-2-3-1سوال

 .ي گرددامتياز لحاظ م 10 از موسس و مربيان آموزشگاه در صورت وجود مدير مستقل

 .و بررسي توسط هيات همگنان به عنوان فردي مستقل از مربيان و موسسارائه ابالغ مديريت : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 سوابق تجربي:  2-2-4نشانگر
 سابقه مديريت آموزشي در آموزشگاه هاي آزاد: 2-2-4-1سوال

 .محاسبه مي گرددامتياز  10و حداكثر امتياز  5/0هر سال سابقه مديريت به ازاي سابقه مدير آموزشگاه به در محاس*

 ارائه تصوير ابالغ هاي مديريت : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) وسس، مدير و يا مربي م(در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 )به غير از آموزشگاه هاي آزاد( نهادهاي دولتي و غير دولتيدر سابقه كار مديريت آموزشي  :2-2-4-2سوال

 .در نظر گرفته مي شود امتياز 10، حداكثر امتياز 5/0به ازاء هر سال سابقه مدير  آموزشي مديريت در محاسبه سابقه كار *

 ارائه تصوير حكم كارگزيني و يا قرارداد مربوطه : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده از خود ارزيابيامتي
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آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( ه بيش از سقف امتيازات ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائ. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 )يا مديريتي آموزشگاهمشاغل مرتبط با رشته (در بازار كار مدير تجربه  :2-2-4-3سوال
براساس اسناد و مدارك موجود از مراجع  ) ديريتييا م مشاغل مرتبط با رشته آموزشگاه(مدير مرتبط در بازار كار تجربي كار سابقه

امتيـاز در نظـر    10، حـداكثر  امتيـاز  5/0به ازاء هر سال سابقه  .در نظر گرفته مي شود  . . .، صنوف ، صنايع و ها اتحاديهنظيرمعتبر 

 .شود گرفته مي

هـا و   گواهي اشتغال به كار مورد تاييد اتحاديـه ارائه گواهي اشتغال به كار مرتبط از موسسات و شركت هاي معتبر و يا : مستندات* 

 صنوف و يا ارائه سوابق بيمه مرتبط با شغل

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گـردد مـي تـوان    ) امتياز 10( يكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات ليكن در صورت. مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 تخصصيفعاليت هاي :   2-2-5نشانگر

مرتبط با آموزشگاه و يا مديريت طي سه سال  در رشتهعلمي  - خصصيت همايش هايشركت در : 2-2-5-1سوال
 گذشته

 1مـي نماينـد    شـركت يـا مـديريتي كـه مـدير در آنهـا       دررشته مربوطه علمي -تخصصي به ازاء هر گواهي شركت در همايش*
 .امتياز تعلق مي گيرد 10امتياز،حداكثر 

ل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي اسـتاني و كشـوري و   هايي كه توسط سازمان،ادارات ك گواهي شركت در همايش* 

دستگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته آموزشگاه مورد بررسي هيات همگنان قرار مي گيـرد و همـايش   

ده و همچنين تطبيق با رشـته  هايي كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظر تاييد مرجع صادر كنن

    .مربيان مورد بررسي قرار مي گيرد
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 ارائه گواهي شركت در همايش: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات  .مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

   طي سه سال گذشتهمدير  علمي توسط -تخصصي همايشايراد سخنراني در:  2-2-5-2سوال

 .گيرد امتيازتعلق مي 10،حداكثر امتياز  5به ازا هر همايشعلمي توسط مدير،  -تخصصي همايشدر محاسبه امتياز ايراد سخنراني *

هايي كه توسط سازمان،ادارات كل آموزش فني و حرفه اي استان ها، كانون هاي استاني و كشوري و  مدارك ارائه شده در همايش* 

تگاه هاي دولتي برگزار مي گردد، صرفا از نظر تطبيق با رشته آموزشگاه و يا رشته هاي مديريتي مورد بررسي هيـات همگنـان   دس

قرار مي گيرد و مدارك ارائه شده در همايش هايي كه توسط بخش غير دولتي برگزار مي گردد توسط هيات همگنان از نظـر تاييـد   

 .رشته آموزشگاه و يا رشته هاي مديريتي مورد بررسي قرار مي گيرد مرجع صادر كننده و همچنين تطبيق با

ارائه مدارك و مستندات الزم شامل قرارداد منعقده، گواهي ايراد سخنراني از سوي برگزار كننده همـايش و يـا لـوح    : مستندات *

 .صادر شده استتقدير كه از سوي برگزار كننده همايش در ارتباط با ايراد سخنراني در همايش مورد نظر 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

توان مابقي  را شامل گردد مي) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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 افتخارات:   2-2-6نشانگر

كشـوري دريافـت   /از مـديران و مقامـات اسـتاني   ) مـرتبط (آيا مدير آموزشگاه تقديرنامـه : 2-2-6-1سوال

 گذشته اند؟در طول سه سال نموده

امتيـاز محاسـبه    10امتيـاز حـداكثر    5امتياز و مقامات كشوري  5/2امتياز، مقامات استاني 1هر تقديرنامه مرتبط از مقامات شهرستاني 
 . گردد مي

ز ايـن  آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي ا) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 ارائه تصوير تقديرنامه : مستندات*

 

 

بدون قيد  )استاد  ،مدرس ،هنر آموز ،مربي، معلممدير، كارآفرين،شامل ( انتخاب بعنوان نمونه : 2-2-6-2سوال
 زماني

 .محاسبه مي گرددامتياز 10،حداكثر امتياز  10امتياز  و نمونه كشوري  5امتياز، نمونه استاني  2به ازاء هر عنوان نمونه شهرستاني *

 ارائه تصوير لوح مربوطه توسط موسس: نداتمست* 

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 فعاليت پژوهشي:   2-2-7نشانگر

 از هيات همگنانامتي امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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توسـط  ي آموزشي مهارت مورد تائيد سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه ا   هاي تدوين استاندارد: 2-2-7-1سوال
 مديران آموزشگاه بدون قيد زماني/مدير

استانداردهاي تدوين شده بايد به تاييد دفتر پـژوهش طـرح و برنامـه    .امتياز 10،حداكثر امتياز 2به ازاء هر استاندارد تدوين شده *
 .درسي رسيده باشد

 مه درسيارائه تصوير استاندارد آموزشي مهارت يا تائيديه دفتر پژوهش طرح و برنا: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

مابقي را شامل گردد مي توان ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

و مرتبط با رشته آموزشي آموزشگاه يـا   كتاب داراي شابكتاليف،ترجمه، ويراستاري و مميزي : 2-2-7-2سوال

 )بدون قيد زماني(رشته هاي مديريتي 

امتيـاز، مميـزي و    3كتـاب   امتيـاز، ترجمـه   5هر عنوان كتاب مرتبط با رشته آموزشي آموزشگاه يا رشته هاي مديريتي ف به ازاء تالي*
 .محاسبه مي گرددامتياز 10امتياز و حداكثر  1ويراستاري 

 مرجع ذيصالح ارائه تصوير شناسنامه كتاب در ارتباط با تاليف، ترجمه و ويراستاري و ارائه تاييديه مميزي از: مستندات*

آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

تـوان   را شامل گـردد مـي  ) امتياز 10( ليكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .مابقي امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 

 )طي سه سال گذشته( مقاله تخصصي ارائه شده درنشريات معتبرچاپ : 2-2-7-3سوال

 4امتيـاز و در نشـريات خـارجي     2مديريتي در نشريات داخلـي   مرتبط با رشته آموزشي آموزشگاه يا رشته هاي مقالهچاپ هربه ازاء *
 .گردد محاسبه مي امتياز 10،حداكثر امتياز

كتب مجموعه مقاالت و وب سايت هاي معتبر درج گرديـده اسـت بـه     ،ارائه تصوير مقاالت چاپ شده مرتبط كه در نشريات: مستندات*
 تاييد هيات همگنان

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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آموزشگاه باشد، امتياز اين بخش صرفا براي يكي از ايـن  ) موسس، مدير و يا مربي (در صورتيكه فردي عهده دار دو يا هرسه مسئوليت : تذكر

را شامل گردد مي توان مابقي ) امتياز 10( لكن در صورتيكه مستندات قابل ارائه بيش از سقف امتيازات . مسئوليت ها منظور و محاسبه مي گردد

 .امتيازات را در مسئولتي ديگر محاسبه نمود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سطح تحصيالت تعداد كاركنان:   2-3-1نشانگر  

 انجز مدير و مربيه تعداد افراد شاغل در آموزشگاه ب: 2-3-1-1سوال 

 امتياز  محاسبه مي گردد 10امتياز و حداكثر  2به ازاء هر نفر *

 ارائه تصوير قرارداد كار كاركنان: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 سطح تحصيالت كاركنان    :2-3-1-2سوال 

 اسامي كاركنان رديف

 مدرك تحصيلي

 جمع كل زير 
   ديپلم

1 
 امتياز

     ديپلم
 امتياز 2

 وق ديپلمف
 امتياز  4

 ليسانس
 امتياز 6

 فوق ليسانس
 امتياز  8

 يدكتر
 امتياز 10

1         

2         

3         

 امتياز هيات همگنان بازديد كنندهامتياز تيم  امتياز خود ارزيابي

   

 ساير كاركنان آموزشگاه:2-3مالك 
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4         

        ات دريافتيامتيازجمع 

  كاركنانگين امتيازات دريافتي نسبت به كل ميان*

 10شود و حداكثر  ه تقسيم بر تعداد كاركنان ميامتيازات حاصلتحصيالت هريك از كاركنان بر اساس امتيازدهي فوق محاسبه و مجموع *

 .گيرد امتياز تعلق مي

 ارائه تصوير مدرك تحصيلي كاركنان: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 

 نظارت برنامه ريزي و :   2-4-1نشانگر

 طي سه سال گذشته موزشي ساالنهتقويم آ تهيه: 2-4 -1 -1سوال 

شهريه  ،شرايط پذيرش  ،دوره ، طول مدت دوره ، تاريخ شروع و پايان آن عنوان با مشخصات   آموزشگاه  تقويم آموزشي ساالنه تدوين*

 .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر و نام مربي 

 توسط تيم بازديد كننده تقويم آموزشي سه سال گذشته رويت: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 نظارت مدير بر مربيان، كاركنان و كارآموزان : 2-4 -1 -2سوال 
نظارت بر ورود و خـروج و   -2، )امتياز 4( تعيين و ابالغ شرح وظايف شغلي -1شاملنظارت مدير بر مربيان ، كاركنان و كارآموزان *

آموزش بـه كاركنـان در راسـتاي انجـام      -3، )بر اساس مستندات موجودو مشاهدات عيني()امتياز 4( نان و كارآموزان رفتار كارك

 .تعلق مي گيرد امتياز 10حداكثر  كه)امتياز 2(وظايف 

 نظارت و مديريت:  2-4مالك
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 .رويت شود بازديدكنندهمستندات توسط تيم : مستندات*

 همگنانامتياز هيات  امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

بصورت آموزشگاه  و ساير كاركنان وجود بانك اطالعات كامل از مشخصات و سوابق مربيان:2-4 -1 -3سوال 

 طي سه سال گذشتهمكتوب يا نرم افزاري

 .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  رويت شود بازديد كنندهمستندات توسط تيم : مستندات*

 امتياز هيات همگنان ديد كنندهامتياز تيم باز امتياز خود ارزيابي

   

... و  آموزشـگاه دوره هاي آموزشي،  مديران،  مربيان، مكان ثبت كامل و دقيق اطالعات مربوط به  : 2-4-1-4سوال

  در سيستم جامع پرتال سازمان

توسط هيـات همگنـان    آموزشي در ارتباط با دوره هاي آموزشي اطالعات مديران ومربيان و كارگاه هاي پرتال اطالعات ثبت شده در  *

مـي گـردد در    كسـر  7از امتيـاز  يا غلط تكميل شده بررسي و امتيازدهي مي شود كه بر اساس درصد فيلدهاي اطالعاتي تكميل نشده 

 .رديمي گامتيازتعلق  10و حداكثر امتياز باقي مانده لحاظ  3صورتي كه ثبت اطالعات توسط مدير آموزشگاه صورت گيرد 

ريافتي از پرتال براي بررسي فيلدهاي اطالعاتي تكميل شده توسط هيات همگنان و بررسي نحـوه ورود اطالعـات توسـط    گزارشات د* 
 مدير با تاييد تيم بازديدكننده

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 مقررات و آئين نامه ها:   2-4-2نشانگر

 طي سه سال گذشته يت نرخ شهريه كارآموزانرعا: 2-4 -2 -1سوال 

 10كـه حـداكثر    امتياز كسر مي گـردد  2به ازاء هر تخلف اثبات شده و ثبت شده در پرونده آموزشي آموزشگاه طي سه سال گذشته *

 .امتياز تعلق مي گيرد

 رويت گزارشات مربوط در پرونده آموزشگاه توسط هيات همگنان :مستندات*
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 انجام تشريفات امور اداري كارآموزان: 2-4 -2 -2سوال 

دفترثبـت  ثبت كامل و دقيق اطالعات مربوط به كارآموزان در سيستم پرتال يا  ،ليست حضور و غياب دوره شامل امور اداري كارآموزان 

 10امتيـاز، حـداكثر    2هركـدام  مي باشـد كـه بـه     دفتر ثبت نتايج و تحويل گواهينامه كارآموزان قرارداد كارآموزي،، دفتر بازرسي نام، 

 .تعلق مي گيردامتياز

 .رويت شود بازديد كنندهتوسط تيم  مدارك: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 ر خصوص دستورالعمل ها، مكاتبات ، بخشنامه ها و غيرهوجود سيستم بايگاني د: 2-4 -2 -3سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  رويت شود زديد كنندهمستندات توسط تيم با: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

موقـت بـا    يـا  ركنان داراي قرارداد كار تمام وقتكليه كاركنان اعم از مربي ، مدير و ساير كا:2-4 -2 -4سوال 

 .موسس هستند
 )امتياز 10( به كل كاركنان ضرب در حداكثر امتياز  داراي قراردادكاركنان  درصد*

 ارائه تصوير قرارداد كاركنان: مستندات *

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 يه كاركنان اعم از مربي ، مدير و ساير كاركنان بيمه هستندكل: 2-4 -2 -5سوال 

 )امتياز 10( درصد كاركنان داراي بيمه به كل كاركنان ضرب در حداكثر امتياز *
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 ارائه تصوير ليست بيمه  كاركنان آموزشگاه يا تصوير دفترچه بيمه كاركنان: مستندات *

 از هيات همگنانامتي امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 در طي سه سال گذشته نه تاسيسپروا و  مجوزهادريافت موقع در امور تمديد و اقدام به  :2-4 -2 -6سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10كه حداكثر  بررسي مستندات موجود در مركز معين توسط هيات همگنان: مستندات*

 از هيات همگنانامتي امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 طي سه سال گذشته سازمان رعايت قوانين و مقررات: 2-4 -2 -7سوال 

 ونحـوه  هـا  مشـوق  و عدم دريافت نمره منفي بر اسـاس دسـتورالعمل   سازمان در صورت رعايت قوانين و مقررات: نحوه محاسبه*

امتيـاز از   1نمـره منفـي    10امتياز و به ازاء هـر   10آزاد در طي سه سال گذشته  اي وحرفه فني آموزشگاههاي تخلفات به رسيدگي

 . حداكثر امتياز كسر مي گردد

 .امتياز اين بخش بر اساس سوابق موجود در مركز معين يا اداره كل استان توسط هيات همگنان محاسبه مي گردد: مستندات

 

 

 

 

 شعبه:   2-5-1انگرنش

 تاسيس شعبه: 2-5 -1 -1سوال 
 

 .امتيازدر نظر گرفته مي شود 10امتياز، حداكثر  5فعال  شعبههر به ازاء داشتن در مورد شعبه *
 ارائه تصوير پروانه تاسيس شعبه: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 توسعه آموزشگاه: 2-5مالك 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 آموزش هاي غير حضوري : 2-5-2نشانگر 

 ارائه آموزش هاي الكترونيكي در طي سه سال گذشته:  2-5-2-1سوال 

 .امتياز تعلق مي گيريد 10امتياز و حداكثر  2به ازاي ارائه هر حرفه آموزشي به صورت الكترونيكي * 
 ارائه مجوز آموزش الكترونيكي: مستندات *
 

 امتياز هيات همگنان هامتياز تيم بازديد كنند امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 

سازمانتعامل با :   2-6-1نشانگر  

 در طي سه سال گذشته مركز معين/ميزان تعامل با اداره كل: 2-6-1-1سوال

 .امتيازتعلق مي گيرد 10براساس استعالم هيات همگنان از مركز معين يا اداره كل كه حداكثر : مستندات*
 امتياز هيات همگنان ديد كنندهامتياز تيم باز امتياز خود ارزيابي

   

 

 تعامل با صنايع و بنگاه هاي اقتصادي:   2-6-2نشانگر

غير دولتي  ،خدماتي بخش دولتيتوليدي بنگاه هاي  با صنايع،و پژوهشي انعقاد قرارداد آموزشي :  2-6 -2 -1سوال 

  طي سه سال گذشتهو تعاوني 

 .محسوب مي شود تيازام 10، حداكثر امتياز 5قرارداد  به ازاء هر*

  ارائه تصوير قرارداد: مستندات*

 تعامالت بيروني آموزشگاه: 2-6مالك 
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 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 اطالع رساني:   2-7-1نشانگر

 طي سه سال گذشتهسيستم اطالع رساني دوره هاي آموزشي از طريق رسانه :2-7 -1 -1سوال 

، )امتياز 4(صدا و سيما  تبليغات ،)امتياز 2(، سامانه پيام كوتاه)امتياز 3(ي آموزشي از طريق  وب سايت اطالع رساني دوره هاو تبليغات *
درصـورت   امتياز 1)اعالميه –تراكت  -پوستر(، امتياز 2) بنر  -بيلبورد( تبليغات ميداني ، )امتياز 2(محلي جرايد، )امتياز 3(جرايد كشور

 .محاسبه مي گرددامتياز 10 ، حداكثرمعتبر وجود اسناد و مدارك

 .كه به رويت تيم بازديدكننده مي رسدالزم و مستندات مدارك  ارائه :مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   
 

 مشاوره و راهنماي آموزشي:   2-7-2نشانگر

 طي سه سال گذشته      برنامه ريزي مشاوره و راهنماي آموزشي :2-7 -2 -1سوال 
همزمـان  كـه  (باشـد  داراي برنامه و شرح خدمات مدون در زمينه مشاوره آموزشي بصورت مكتـوب   آموزشگاهدرصورتيكه : مستندات*

غير اين صورت امتياز ايـن بخـش بـا    مستندات مربوطه ارائه و در ) يا در حين آموزش در اختيار آنان قرار مي گيرد باثبت نام كارآموزان
 .محاسبه مي گرددامتياز  10كه حداكثر رسنجي از كارآموزان نظ

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 پذيرش: 2-7ك مال
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 تنوع رشته ها و حرفه ها:  3-1-1نشانگر

لكـرد  تعداد رشته هاي آموزشي اجرا شده در آموزشگاه طي سه سال گذشته بر اساس آمـار عم :  3-1-1-1سوال
           پرتال

 .امتياز تعلق مي گيرد 10امتياز،حداكثر  2به ازاء هر رشته آموزشي 

 ارائه گزارشات عملكرد از سيستم جامع پرتال : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   
 

طي سه سال گذشته بر اساس آمـار عملكـرد    شگاهتعداد حرفه هاي آموزشي ارايه شده در آموز: 3-1-1-2سوال
 پرتال

 .امتياز تعلق مي گيرد 10،حداكثر 1به ازاء هر حرفه آموزشي ارايه شده امتياز *

 ارائه گزارشات عملكرد از سيستم جامع پرتال : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 عملكرد آموزشي:   3-1-2نشانگر

 طي سه سال گذشته  عملكرد آموزشيميانگين :  3-1-2-1  سوال

 :براساس جدول زير محاسبه مي شود امتياز ميانگين عملكرد آموزشي آموزشگاه طي سه سال گذشته*
 

 برونداد:3عامل

 فعاليت آموزشي آموزشگاه:3-1مالك 
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ميانگين عملكرد آموزشي بر حسب نفرساعت در  رديف
 امتياز دريافتي طي سه سال گذشته

 امتياز 1 نفرساعت يا كمتر  5999 1
 امتياز 2 نفرساعت 8999تا  6000 2
 امتياز 3 نفرساعت 11999تا  9000 3
 امتياز 4 نفرساعت 14999تا  12000 4
 امتياز 5 نفرساعت 17999تا  15000 5
 امتياز 6 نفرساعت 20999تا  18000 6
 امتياز 7 نفرساعت 23999تا  21000 7
 امتياز 8 نفرساعت 26999تا  24000 8
 امتياز 9 نفرساعت 30000تا  27000 9
 امتياز 10 نفرساعت 30000بيشتر از  10

 

به  3كه از تقسيم مجموع عملكرد سه سال گذشته آموزشگاه بر عدد محاسبه ميانگين عملكرد سه سال گذشته از سيستم پرتال * 

 .دست مي آيد

 گزارشات دريافتي از سيستم جامع پرتال سازمان : مستندات

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده ارزيابي امتياز خود

   
 

 

 

 

 ميزان قبولي:   3-2-1نشانگر

به آزمون  شركت كنندگانكارآموزان آموزشگاه به درصد نرخ قبول شدگان امتياز مربوط به  ميانگين  : 3-2 -1 -1سوال 
         طي سه سال گذشته

 1درصـد نـرخ قبـولي     5و درصـورت كـاهش هـر     امتيـاز  10باشـد  درصد 100سال گذشته درصورتيكه درصد نرخ قبول شدگان طي سه *
 .درصد امتيازي تعلق نمي گيرد 50و كمتر از  امتيازكاهش پيدا مي كند

 .سوابق آموزشي و آزمون اخذ و توسط هيات همگنان بررسي مي گردد/ گزارشات مربوطه از سيستم پرتال: مستندات*

 امتياز هيات همگنان از تيم بازديد كنندهامتي امتياز خود ارزيابي

   

 كارايي: 3-2مالك 
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 طي سه سال گذشتهآموزشي  هاي دورهنگهداشت كارآموزان درصد : 3-2 -1 -2سوال 

 

 

براي محاسبه درصد نگهداشت كارآموزان مجموع تعداد معرفي شدگان به آزمون طي دوره سه ساله را تقسيم بر تعداد ثبت نام شدگان در *

 .ضرب مي كنيد 100طي دوره سه ساله و حاصل را در عدد  )ره هاي خاصوغير از د( دوره هاي آموزشي

 5و درصورت كـاهش هـر    امتياز10درصد 100تا  90بين طي سه سال گذشته   وزشي آم هاي دورهدرصورتيكه درصد نگهداشت كارآموزان *

 .امتيازكاهش پيدا مي كند 1درصد نرخ نگهداشت 

 .اخذ و توسط هيات همگنان بررسي مي گرددسوابق آموزشي و آزمون / گزارشات مربوطه از سيستم پرتال: مستندات *

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   
 

 

 

 رهگيري:   3-3-1نشانگر

 طي سه سال گذشته رهگيري اشتغال كارآموزان :  3-3 -1 -1سوال 

 20بطوريكـه حـداقل   . صورت پذيرد )پيوستفرم ( رهگيري اشتغال كارآموزان بايستي بر اساس فرم رهگيري اشتغال كارآموزان*

بعنـوان مثـال چنانچـه    . شامل گردد) اعم از دريافت گواهينامه يا تائيديه(ي شده انددرصدكارآموزاني كه موفق به طي دوره آموزش

كارآموز موفـق بـه اخـذ     200كارآموز در دوره هاي آموزشي ثبت نام نموده اند ولي فقط  300آموزشگاهي در طول سه سال گذشته 

) كارآموز 200درصد  20( از كارآموزانفرم رهگيري  40گواهينامه يا تاييديه شده باشند، آموزشگاه بايستي نسبت به تكميل حداقل 

 .اقدام نمايد

امتياز تعلق مي گيرد كه به نسبت تعداد فـرم   10حداكثر كه  رسدبازديد كننده مي تيم  رويتبه  فرم هاي تكميل شده: مستندات*
 .هاي تكميل شده از امتياز كسر خواهد شد

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

تعداد ثبت نام شدگان در دوره هاي آموزشي 
 طي دوره سه ساله

تعداد معرفي شدگان به آزمون طي 
 دوره سه ساله

درصد نگهداشت كارآموزان در سه 
 سال گذشته

   

 اثربخشي:3-3مالك 
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 رضايتمندي مهارت آموختگان:   3-3-2نشانگر

 نظرسنجي از كارآموزان :  3-3 -2 -1سوال 

در فرم ) مجموع امتيازات تقسيم بر تعداد كارآموزان(امتياز بوده كه با توجه به ميانگين امتيازات ثبت شده 10امتياز اين سوال حداكثر *
 .اهد شدنظرسنجي كارآموزان محاسبه خو

 .نظرسنجي كارآموزانفرم  10حداقل نتايج حاصل از : مستندات*

 فرم نظرسنجي كارآموزان

 : توضيحات 
 : هاي ذيل نسبت به انجام نظرسنجي اقدام نمايد  روشيكي از مي تواند با تيم بازديدكننده كارشناس 

قرار  آموزشگاه درحاضر كارآموزان  نفر از 10حداقل تكثير و در زمان بازديد در اختيار  فرم نظرسنجي را به تعداد كارآموزان مورد نظر.  1
 . نمايد  محاسبهنتيجه جمع بندي را  و دهد و پس از تكميل توسط كارآموزان، جمع آوري 

 . ا در هر مورد لحاظ كندمصاحبه كند و راي جمعي ر) كارآموز 10حداقل ( با تعدادي از كارآموزان به تفكيك هر دوره آموزشي .  2
 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 موضوع رديف
 ضعيف

 )امتياز 0( 
 متوسط

 )امتياز 25/0(
 خوب

 )امتياز 5/0( 
    دسترسي كافي به  مواد مصرفي 1

    دسترسي كافي به تجهيزات و ابزار آالت 2

   ائي آموزشيكيفيت خدمات مشاوره و راهنم 3

    دسترسي كارآموزان به فهرست توانايي هاي استانداردهاي آموزشي مهارت و اطالع آنهااز سرفصلهاي آموزشي 4

    در صورت غيبت مربي يا قصور آموزشگاهفراهم بودن امكان جبران كسري مهارت در طول دوره 5

    دوره آموزشيبرگزاري منظم وبموقع جلسات آموزشي مطابق ساعات مصوب 6

    و تهويه تاسيسات بهداشتي ، حرارتي و برودتي ،فضا وضعيت كمي و كيفي 7

    كاركنان آن با كارآموزانسايرو، مديرمربيموسس ،طرز برخورد  رضايت از 8

    …انجام بموقع اموراداري مورد نياز كارآموزان مانند معرفي به آزمون و 9

    )و فيلم هاي آموزشيكتابهاي تخصصي و نرم افزارها(آموزشيدسترسي به منابع  10

    حضور بموقع مربي در كالس و كارگاه 11

    كارآموزان و تالش جهت رفع مشكالت آنهاآموزشيتوجه كافي مربي به وضعيت  12

    هاي آموزشي از سوي مربي رعايت اهداف وسرفصل 13

    )دي واعتماد به نفس و آمادگي كارآموزان براي احراز شغل مورد نظرتوانمن(ها اثربخشي و كيفيت آموزش 14

    كيفيت ايمني و بهداشت كارگاه 15

    حمايت از كارآموزان دريافتن شغلراهنمايي و  16

    ميزان تسلط مربي بر نحوه اداره كالس  و ارائه مطالب آموزشي 17

    ه كارآموزانكيفيت تجهيزات و ابزار آالت مورد استفاد 18

    ارزشيابي مستمر طي دوره آموزشي 19

    رعايت نرخ شهريه مصوب  20

    جمع

 امتيازجمع كل
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 كتابخانه:   4-1-1نشانگر
 وجود كتابخانه:  4-1 -1 -1سوال  

كتابخانه، تعداد كتاب ها و اژ نظير متر .درخصوص كتابخانه امتياز دريافتي متناسب با فضا و امكانات موجود كتابخانه  محاسبه مي گردد*
 .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر 

 .امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 نمازخانه:   4-1-2نشانگر
 د نمازخانهوجو:  4-1 -2 -1سوال 

صورتيكه در و  كسب مي نمايدامتياز  10 ) متر 6حداقل (  "شيوه نامه شاخص سرانه فضا  "در صورت وجود نمازخانه مطابق استاندارد *
 .كسر مي گردد 10امتياز به تناسب از نمازخانه كمتر از حد استاندارد باشد  متراژ 

 .بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گرددامتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 
 

 

 امكانات پشتيباني ، بهداشت و ايمني: 4عامل

 امكانات فرهنگي: 4-1مالك 
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 مالكيت ساختمان:  4-2-1نشانگر

 نوع مالكيت ساختمان  :4-2 -1 -1سوال 

در نوع مالكيت ساختمان،  .منظور مي گرددتياز ام 5باشدي استيجارامتياز و در صورتيكه  10باشد شخصي ساختمان مالكيت درصورتيكه *
 .مالكيت پدر، مادر، همسر و فرزند نيز مالكيت شخصي محسوب مي شود

 ارائه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 فضاي مفيد اداري: 4-2-2نشانگر
 )براساس شاخص سرانه فضا ( مساحت فضاي مفيد اداري     :4-2 -2 -1سوال 

نمايد و در غير اين صورت به تناسـب   امتياز را كسب مي 10"شيوه نامه شاخص سرانه فضا "مساحت مفيد اداري در انطباق با استاندارد  

  .كسر مي گردد 10 از امتياز

 .بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گرددامتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 )دفترمديريت(فضاي مستقل  مدير :  4-2-3نشانگر

 )دفترمديريت(فضاي مستقل  مدير وجود : 4-2 -3 -1سوال 

 .لحاظ  مي شود) امتياز 10( از در صورت وجود فضاي مستقل براي مدير آموزشگاه حداكثر امتي

 .امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 امكانات اداري:4-2مالك 
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 موقعيت محلي آموزشگاه:  4-3-1نشانگر

 ت محلي آموزشگاهمناسب بودن موقعي:  4-3 -1 -1سوال 

، دسترسي آسان به سامانه حمل و نقل عمومي )امتياز 5(در شناسايي موقعيت محلي آموزشگاه، عواملي نظير مجاورت با خيابان اصلي*

 .موثر مي باشد) امتياز 5(

 امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه مي گردد: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده ارزيابيامتياز خود 

   
 

 امكانات جانبي:  4-3-2نشانگر

 ، فضاي تنفس ، بوفه، آبدارخانه)به تناسب تعداد كارآموزان(مد يا كشوي كارآموزوجود ك: 4-3 -2 -1سوال

امتيـاز تعلـق    10و حـداكثر   امتيـاز  5/2زاء هر مورد به ا امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده: مستندات*
 .رديگ مي

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 

 

 

 روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها    : 4-4-1نشانگر

 وضعيت روشنايي و تناسب نور در كارگاه ها و كالس ها:  4-4 -1 -1سوال 

 رفاهيكاناتام: 4-3مالك 

 امكانات عمومي: 4-4مالك 
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 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : ستنداتم*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   
 

 در كارگاه ها و كالس ها و تهويه سيستم سرمايش و گرمايش : 4-4-2نشانگر

 در كارگاه ها و كالس ها و تهويه وضعيت سيستم سرمايش و گرمايش:  4-4 -2 -1سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 

 نظم و بهداشت و ايمني:   4-4-3نشانگر

 بخش اداري و غيره ،كارگاه هاي آموزشي نظافتوضعيت : 4-4 -3 -1سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

 گنانامتياز هيات هم امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 و پزشكيهاي اوليه  وجود وسايل كمك: 4-4 -3 -2سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه: مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 



 

۶۴ 
 

 و رعايت اصول ايمني در كارگاه ها و ايمني تجهيزات آتش نشانيود وج: 4-4 -3 -3سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 وضعيت ظاهري ديوارها ، درها و پنجره ها :4-4 -3 -4سوال 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

آگاه كننده در زمينه ايمني و بهداشت كار و دسـتورات متناسـب باحرفـه    بهره گيري از تابلوهاي   :4-4 -3 -5سوال 

 آموزشي كارآموزان

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر امتياز اين سوال بر اساس نتايج حاصل از بازديد تيم بازديد كننده محاسبه : مستندات*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

سيل و  'وجود پوشش هاي بيمه اي شامل بيمه حوادث، مسئوليت مدني مدير،موسس ،آتش سوزي: 4-4 -3 -6سوال 

 ...زلزله و 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10و حداكثر  امتياز 2 امتياز و ساير پوشش هاي بيمه اي 4 مدير،موسس بيمه مسئوليت مدني  به ازاء*

            ارائه بيمه نامه        : مستندات 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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اضافه  كسب شدهبه مجموع امتيازات   و )امتياز 3610(پرسشنامه عامل خارج از سرجمع امتيازاتسواالت اين امتياز : نكته
 .مي گردد

 

 

 ، نوآوريختراعاتا :5-1-1  نشانگر
توسط موسس، مديران و مربيان موجـود   ...بودن اختراع، نوآوري، ابداعات، روش هاي نوين و دارا  :5-1-1-1سوال 

 آموزشگاه بدون قيد زماني

امتياز  5ثبت شده باشند به ازاء هر اختراع يا نوآوري ثبت شده نوآوري  يا  اختراعچنانچه موسس، مدير و يا مربي هر كدام داراي *
 .امتياز تعلق مي گيرد 10حداكثر 

پروانه بهره برداري، / ارائه گواهي از اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و امالك كشور يا مراجع ذيصالح بين المللي: مستندات* 
 ....گواهي ثبت محصول و 

 

 

 

 

 

 

 كارآموز المپيادي : 5-2-1نشانگر
 .المپیاد مهارت راه یافته اندمرحله استانی و کشوری کارآموزان آموزشگاه در طی سه سال گذشته به  : ۵-۲-۱-۱ سوال

 .امتياز تعلق مي گيرد 10امتياز و حداكثر  5امتياز، مرحله كشوري  2 المپياد ر مرحله استانيآموزشگاه د هر كارآموزحضور به ازاء *

 كشور/ بيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استانارائه تائيديه از طرف د: مستندات*
 
 

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

 ويژهفعاليت هاي: 5عامل

 اختراعات و ابداعات:5-1مالك 

 المپياد مهارت: 5-2مالك
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یا مسابقات جهانی کارآموزان آموزشگاه در طی سه سال گذشته در اردوی آمادگی المپیاد جهانی  : ۵-۲-۱-۲سوال 
 .اندداشته شرکت مهارت 

امتياز و حداكثر  10شركت كننده در مسابقات جهاني  به ازاء هر كارآموز امتياز و  5كارآموز شركت كننده در اردوي مسابقات  به ازاء هر*
 .امتياز تعلق مي گيرد 10

 كشور/ ارائه تائيديه از طرف دبيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استان: مستندات*

 

 

 

 

کارآموزان آموزشگاه در طی سه سال گذشته در اردوی آمادگی المپیاد جهانی یا مسابقات جهانی  : ۵-۲-۱-۳سوال 
 .اندمهارت شرکت داشته 

امتياز تعلق  10امتياز و حداكثر  2ار امتياز و هر ديپلم افتخ 4امتياز، هر مدال برنز  7امتياز، هر مدال نقره  10به ازاء  كسب هر مدال طال *
 .مي گيرد

كشور و يا تصوير تقديرنامه كسب مدال يا لوح / ارائه تائيديه از طرف دبيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استان: مستندات*
 افتخار 

 

 

 

رتبه در مرحله کشوری المپیاد مهارت  ه کسبکارآموزان آموزشگاه در طی سه سال گذشته موفق ب : ۵-۲-۱-۴سوال 
 .اندشده 

 10امتياز و حداكثر  2امتياز و هر ديپلم افتخار  4امتياز، هر رتبه سه  7امتياز، هر رتبه دو  10به ازاء  كسب رتبه يك توسط هر كارآموز *
 .امتياز تعلق مي گيرد

كشور و يا تصوير تقديرنامه كسب مدال يا لوح / رائه تائيديه از طرف دبيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استانا: مستندات*
 افتخار 

 
 

   

 امتياز هيات همگنان يد كنندهامتياز تيم بازد امتياز خود ارزيابي

   

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي
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 همكاري موسس، مدير و مربيان آموزشگاه در المپياد مهارت : 5-2-2نشانگر
 ، مدرس اردو ودر مسابقات ملی یا بین المللی مهارت تحت عنوان کارشناس آموزشگاه مربی یا مدیر :۵-۲-۲-۱ل سوا
 .همکاری داشته است ...

 10امتياز و در مرحله بين المللي  5امتياز، در مرحله كشوري  2به ازاء  همكاري هر مربي يا مدير در مرحله استاني مسابقات مهارت *
 .امتياز تعلق مي گيرد 10ثر امتياز و حداك

 كشور/ ارائه ابالغ يا تائيديه از طرف دبيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استان: مستندات*

 

 

 

 مسابقات مهارت هاي آمادگي اردوو يا آموزشگاه از برگزاري المپيادهاي استاني و كشوري  حمايت : 5-2-2-2سوال 

به ازاء موارد مرتبط با حمايت شامل تهيه مواد مصرفي، تهيه ابزار و تجهيزات آموزشي، تهيه مكان آموزشي و حمايت مالي مي باشد كه  *
امتياز تعلق  10و حداكثر  امتياز  5امتياز و مرحله جهاني  5/2در مرحله كشوري امتياز،  5/1استاني  مرحلهكدام از موارد فوق در هر 
 .گيرد مي

 كشور/ ارائه تائيديه از طرف دبيرخانه ستاد برگزاري مسابقات ملي مهارت استان: مستندات*

 

 

 

 

 

 

 

 جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي :5-3-1نشانگر

 )در سطح استان يا كشور( اري آموزشگاه در برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگيهمك : 5-3-1-1سوال 
 نهادهاي غيردولتي معتبر، دستگاه هاي دولتي و آموزش فني و حرفه اي سازمان

 .امتياز همكاري آموزشگاه در برگزاري جشنواره ها و نمايشگاه هاي فرهنگي به شرح جدول ذيل محاسبه مي گردد*

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

   فعاليت هاي فرهنگي:  5-۳مالك
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 امتياز استاني امتياز كشوري شخصات دستگاهم رديف

 3 5 سازمان آموزش فني و حرفه اي 1

 2 4 ساير دستگاه هاي دولتي 2

 1 3 نهادهاي غير دولتي معتبر 3

 

 ارائه گواهي، تاييديه، قرارداد يا لوح تقدير از برگزار كننده : مستندات*

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعاليت هاي تخصصي : 5-4-1نشانگر

، طراحـي سـوال،   برنامه ريزي درسـي كارگروه هاي (عضويت در كارگروه هاي تخصصي سازمان :  5 -4-1-1سوال 
 ... .، كميته حل اختالف و بازرسيو  فعاليت هاي تخصصي نظارت شركت در و يا )...تدوين دستورالعمل، هيات همگنان و 

 .امتياز تعلق مي گيرد 10امتياز و حداكثر  5امتياز و در سطح ستاد  3امتياز  ، در سطح اداره كل   2در سطح مركز  فعاليت ء هر  به ازا*

 تصوير ابالغ هاي صادر شده:  مستندات

 

 هيات همگنانامتياز  امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

 امتياز هيات همگنان امتياز تيم بازديد كننده امتياز خود ارزيابي

   

   همكاري با بخش دولتي سازمان:  5-۴مالك
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 نه آموزشيشيوه نامه شاخص فضاي سرا
ضوابط و دستورالعمل اجرائي آئين نامه نحـوه   7هيات نظارت مركزي و ماده  16/4/87براساس مصوبه مورخ          

تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد در راستاي سياستهاي حمايتي سازمان از توسعه بخش خصوصي و با توجه بـه  
» سرانه مورد نياز به ازاي هر كارآموز « وزشي براساس لزوم ظرفيت سازي ، شاخص هاي فضاي عمومي و فضاي آم

 : جهت اجرا ابالغ مي گردد 

 ):فضاي مفيد اداري ، سرويس بهداشتي ، آبدارخانه و بوفه ، فضاي تنفس و نمازخانه(شامل : فضاي عمومي  -الف

مي ) ق تكثير بايگانيشامل اتاق مدير ، مربي ، مسئول ثبت نام و اتا(مترمربع  20حداقل : فضاي مفيد اداري  -١
به فضاي مفيـد ادارياضـافه مـي     ٪10كالس بطور همزمان به ازاي هر كالس اضافه  3براي تشكيل بيش از . باشد
 .   شود
 .نفر 20سرويس براي استفاده حداكثر  1حداقل : سرويس بهداشتي  -٢
 .مترمربع 6حداقل : آبدارخانه و بوفه  -٣
فضاي تنفس عبارتست از هر گونه فضاي قابـل اسـتفاده   (نفر  مترمكعب به ازاي هر 3حداقل : فضاي تنفس  -۴

 ).بجز فضاي كارگاهها و كالسها ، فضاي اداري ، سرويس بهداشتي ، بوفه و آبدارخانه ونمازخانه

 متـر و طـول و عـرض هـر كـدام يـك متـر باشـد فضـاي تـنفس عبـارت اسـت از              3چنانچه ارتفـاع  : مثال 
 ) 3×1×1=3مترمكعب (

 .مترمربع 6قل حدا: نمازخانه  -۵
 بـه مجموعـه مـورد نيـاز آموزشـهاي نظـري و كارگـاهي اطـالق مـي شـود كـه            : (فضاي مفيـد آموزشـي   : ب 

ــل      ــه شــرح ذي ــه آموزشــي ب ــر حرف ــارآموز در ه ــداد ك ــا تع ــومي متناســب ب ــر فضــاي عم ــالوه ب ــد ع  باي
 ).تامين شود

ــدول       -1 ــرح ج ــه ش ــه ب ــر حرف ــارآموز در ه ــر ك ــرانه ه ــاس س ــي براس ــد آموزش ــاي مفي ــت  فض  پيوس
 .محاسبه مي گردد

 فضــاي ســرانه هــر نفــر در جــدول مــذكور براســاس ظرفيــت مــورد تائيــد هيــات نظــارت اســتان   : توجــه 
 . مي باشد) مندرج در پروانه تاسيس هر حرفه ( 

 رشـته  / نفـر در هـر حرفـه    10به منظور تاسيس آموزشگاه برخورداري از فضاي مفيد آموزشي براي حـداقل   -2
 .الزامي است) ه فضاي آموزشيبا رعايت سران(

 كارخانـه ،  (مناسـب متعلـق بـه بنگاههـاي اقتصـادي      ) كارگـاهي (بهره برداري از فضـاي آمـوزش عملـي      -3
 توسط آموزشگاههاي فني و حرفـه اي آزاد  درصـورت ارائـه قـرارداد معتبـر موسـس       ) كارگاه و ساير موسسات
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 مطابق نمونه پيوسـت مـورد تائيـد هيـات نظـارت اسـتان       با مالك بنگاه اقتصادي و رعايت جوانب فني و ايمني 
 . بالمانع مي باشد 

رشته /رشته بايسته است فضاي مفيد آموزشي براساس سرانه هر نفر در آن حرفه/ در صورت افزايش هر حرفه: ج
 .قسمت الف محاسبه و اقدام گردد  4قسمت ب و همچنين فضاي تنفس مطابق بند 2با رعايت بند

 . كارآموز امكانپذير است  5آموزشي توسط موسس حداقل با  شروع دوره: د

 . متراژ تعيين شده در موارد خاص با نظر هيات نظارت استان در مناطق محروم بالمانع است % 10كاهش : ه

 با عنايت به موارد معروض ، صدور دستور رعايت اكيد و دقيق شرايط فوق الذكر موجـب امتنـان و مـورد انتظـار     
 .مي باشد 

) سـيل و زلزلـه   -آتش سوزي -مسئوليت مدني موسس و مدير -بيمه حوادث(اخذ پوشش هاي بيمه اي شامل : و
 . جهت آموزشگاه ضروري است 

ارائه مجوز  براي آموزشگاه هايي كه بيش از شش كارگاه به صورت همزمان در يك ساختمان داير مي نمايند : ز
 . ساختمان ضروري است » ) نظام مهندسي(از مراجع ذيربط « مقاوم سازي 



 

٧١ 
 

 سرانه فضا جهت يك كارآموز

 

 حداقل سرانه فضاي مفيد آموزشي  رشته آموزشيرديف
 )متر مربع(جهت يك كارآموز

3/5 اتومكانيك ، ماشين آالت كشاورزي ، حمل و نقل 1  

 5 تاسيسات 2

6/4 )غيراز معرق و منبت(صنايع فلزي ، صنايع نساجي ، برق ، صنايع چوب 3  

3/4 )بجز حرفي كه امكانات كارگاهي گسترده دارند: (صنايع جوشكاري ، مكانيك ، صنايع غذايي ساير حرف 4  

5/2 فناوري اطالعات 5  

4/3 الكترونيك ، مخابرات ،صنايع شيميايي، بيوتكنولوژي 6  

1/3)معرق و منبت(مراقبت زيبايي ، صنايع چوب  7  

 4 )پزي و شيريني پزيحرفه هاي آش( صنايع غذايي  8

9 
محل آموزش عملي مـي توانـد   (، گردشگري ، هتلداري ، طراحي و دوخت ، كشاورزي ) نقشه كشي(عمران 

 )جداي ازفضاي آموزش تئوري باشد

8/2  
براي رشته كشاورزي مي تواند 
محل آموزش و كارگاه عملي  

 منفك از همديگر باشند 
)به تشخيص هيات نظارت استان(  

براي كالس تئوري 5/2 داري ، امور مالي بازرگاني ، خدمات آموزشي ، مديريت و صنايعامور ا 10  

11 
معدن ، حرفه آتش نشان صنعتي از رشته بهداشت و ايمني ، رشته عمران و يا رشته هايي كه نياز به امكانات 

 )وري باشدمحل آموزش عملي مي تواند جداي از فضاي آموزش تئ(كشاورزي . گسترده كارگاهي دارند 
 محل كارگاه جداگانه است

12 

 صنايع دستي
 شامل

 :دوره هاي 

 4 فرش باف ، رفوگر فرش ، طراحي سنتي فرش ، گليم باف ، جاجيم باف ، گبه باف

طال و جواهر سازي ،  فروشندگي طال و جواهر  ، مليله ساز نقره ، بازارياب طـال از خـاك ،   
ار و زنجير بـاف ، ريختـه گـر فلـزات قيمتـي ،      سنگ شناسي ، سنگهاي قيمتي ، مليله ك

 مدلساز فلزات قيمتي ، ذوبكار فلزات قيمتي ، جوشكار و تعمير كار فلزات قيمتي 

6/4  

نقاشي ، مينياتور ،تذهيب ،نقاشي روي پارچه ،نقاشـي روي شيشـه ، نقاشـي روي چـرم ،     
خاتم ساز ،قبادوز ،صدف گيپور باف ، مرواريد باف ،مكرومه باف ، حصير باف ،پوستين دوز ،

ساز ، تابلو ساز تزئيني ، معرق كار الياف گياهي ، عروسك ساز ،قالب بـاف چـرم و جيـر ،    
 آئينه كار ،حجم ساز ،مليله ساز نقره ، خاتم كار ، معرق كار الياف گياهي ، قلم زن 

7/3  

 5 شيشه گري ، تراشكار شيشه و كريستال ، حجار، پيكر تراشي

 مي ، طراح كيف و كفش، پستايي ساز، پيش كار، برشكار رويه كفش ماشينيتوپ دوز چر

1/3  

 سازنده گياهان مصنوعي ، سازنده ميوه هاي خميـر چينـي، گلسـازي گلهـاي مصـنوعي     
 ، شمع سازي ) خمير چيني(

شبكه دوز ، پته دوز، ابريشم دوز،مرواريد دوز،پولك و منجـق دوز، تكـه دوز، قـالب دوز،    
كوبلن دوز، گالبتون دوز،گلدوز دستي، سوزن دوز بلوچ، تكه دوز با چـرخ، گلـدوز    كاموا و

 ماشيني،طراح دوختهاي تزئيني

سفالگر ، گرافيك، عكاس عمومي، تصوير برداري، متصدي البراتور عكاسي ، كمك طراحي 
 صنعتي،ميكس و مونتاژ

7/3  

 



 فرم اعالم پیشنهادات مرکز

 

 ... شهرستان ...................  موسس/ مدیر محترم آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد .............

 با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

........... مهور   احتراما؛ با عنایت به گسارش دریافت شده از تیم بازدیدکننده آموزشگاه فنی و حرفهه ا  ............. در روز  

جهت ارتقاء سطح رتبه آموزشگاه توصیه هها    ،و مستندات پیوست پرونده رتبه بند  آموزشگاه بررسی پرسشنامهو  ..................

مهی گهردد. اهبا بها     ارشاد  و پیشنهاد  به شرح جدول زیر )بر اساس طی صورتجلسه مور  .................. هیات همگنها(  اعه     

منهدر  در جهدول زیهر    به شما فرصت داده می شود تا تاریخ .................... نسبت به انجا  موارد  ،پیشنهادات اع   شده توجه به

جنابعهاای در موعهد    گویی از سهو  به این مرکس اع   فرمایید. بدیهی است عهد  پاسه    اقدا  و مراتب را تا تاریخ ................ کتباً

ع   شده به منساه اتما  فرایند رتبه بند  آموزشگاه شما تلقی خواهد شد و پرونده رتبه بنهد  آموزشهگاه   مقرر به پیشنهادات ا

 جهت بررسی و صدور گواهینامه رتبه بند  به اداره کل استا( ارسال می گردد.

 عنوا( پیشنهاد ردیف
اقدا  انجا  گرفته 

 توسط موسس
 توضیحات

    

    

    

 

 

 محل امضاء

 رئیس مرکس آموزش فنی و حرفه ای ............. 

 



 تصویب نامه در خصوص تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی

 ـ  ه36095/ت76254شماره

10/4/1388 

 

 ٘بٔٝ زض ذػٛظ تؼییٗ ٔٙبعك ٔحطْٚ ٚ وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی تػٛیت

 ٚظاضت أٛض التػبزی ٚ زاضایی ـ ٚظاضت غٙبیغ ٚ ٔؼبزٖ ـ ٚظاضت وطٛض

 جٕٟٛض ضیعی ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزی ضییس ثط٘بٔٝٔؼبٚ٘ت 

 جٕٟٛض ٔؼبٚ٘ت تٛسؼٝ ٔسیطیت ٚ سطٔبیٝ ا٘سب٘ی ضییس

 

ٔؼبٚ٘ت  29/2/1387ٔٛضخ  17257/100ثٙب ثٝ پیطٟٙبز ضٕبضٜ  20/2/1388ٚظیطاٖ زض جّسٝ ٔٛضخ  ٞیئت

سی جٕٟٛضی اسالٔی ٞطتٓ لبٖ٘ٛ اسب جٕٟٛض ٚ ثٝ استٙبز اغُ یىػس ٚ سی ٚ ضیعی ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزی ضییس ثط٘بٔٝ

 ایطاٖ تػٛیت ٕ٘ٛز:

٘بٔٝ  تػٛیت ٟٔط پیٛست ٞب ٚ زٞستبٟ٘بی ٔٙسضج زض فٟطست پیٛست وٝ تأییس ضسٜ ثٝ ـ ضٟطستبٟ٘ب، ثرص1

أٛض حٕبیتی ٔٛضٛع لٛا٘یٗ ٚ  ٚظیطاٖ است، حست ٔٛضز ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبعك ٔحطْٚ ٚ وٕتطتٛسؼٝ یبفتٝ زض ٞیئت

ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ » ٘بٔٝ،  ٔحطْٚ اذتػبضاً زض ایٗ تػٛیت یبفتٝ ٚ وٕتط تٛسؼٌٝطز٘س. ٔٙبعك  ٔمطضات ظیط تؼییٗ ٔی

 ضٛز. ٘بٔیسٜ ٔی« یبفتٝ

چٟبضْ تٛسؼٝ التػبزی،  ( لبٖ٘ٛ ثط٘ب8ٝٔ( ٚ )4اِف ـ لبٖ٘ٛ اِحبق یه تجػطٜ ثٝ لبٖ٘ٛ اغالح جساَٚ ضٕبضٜ )

طٛض ثٝ ٔٙظٛض اذتػبظ زٚ زضغس وُ و 1385 اجتٕبػی ٚ فطٍٞٙی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ٚ لبٖ٘ٛ ثٛزجٝ سبَ

ٞبی  ذیع ٚ ٌبظذیع ٚ ضٟطستبٟ٘ـب ٚ ثرص عجیؼی ثٝ استبٟ٘بی ٘فت %( اظ زضآٔس حبغُ اظ غبزضات ٘فت ذبْ ٚ ٌبظ2)

 ـ1386 ٔحطْٚ وطٛض ـ ٔػٛة

 ـ1380( اغالحی لبٖ٘ٛ ٔبِیبتٟبی ٔستمیٓ ـ ٔػٛة 132( ٚ )92ة ـ ٔٛاز )

ـ 1379ایطاٖ ـ ٔػٛة  التػبزی، اجتٕبػی ٚ فطٍٞٙی جٕٟٛضی اسالٔی( لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سْٛ تٛسؼٝ 50ٔبزٜ )  ح ـ

 ـ(.1383ٔػٛة  ( لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛسؼٝ ـ103)تٙفیص ضسٜ ثٝ ٔٛجت ٔبزٜ )

تٛسؼٝ آٟ٘ب ظیط ضبذع  ٞبی ت ـ لبٖ٘ٛ اِعاْ زِٚت ثطای ججطاٖ ػمت ٔب٘سٌیٟبی استبٟ٘ب ٚ ٔٙبعمی وٝ ضبذع



 ـ 1381ٔیبٍ٘یٗ وطٛض است ـ ٔػٛة 

 ـ1376ثٝ تأسیس ضطوت ضٟطوٟبی غٙؼتـی ایطاٖ ـ ٔػٛة  اغالحی لبٖ٘ٛ ضاجغ « 4»ـ ثٙس  ث

التػبزی، اجتٕبػی ٚ  ( لبٖ٘ٛ اغالح ٔٛازی اظ لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبضْ تٛسؼ3ٝٔبزٜ )« اِف» ( ثٙس 3ج ـ تجػطٜ )

 ـ 1386ی ـ ٔػٛة ( لبٖ٘ٛ اسبس44چٟبضْ ) فطٍٞٙی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ٚ اجطای سیبستٟبی وّی اغُ چُٟ ٚ

 ـ .1387( لبٖ٘ٛ ٔبِیبت ثط اضظش افعٚزٜ ـ ٔػٛة 38( ٔبزٜ )3چ ـ تجػطٜ )

 ـ .1386( لبٖ٘ٛ ٔسیطیت ذسٔبت وطٛضی ـ ٔػٛة 23( ٔبزٜ )2ح ـ تجػطٜ )

 ـ .1384 ( لبٖ٘ٛ اِحبق ٔٛازی ثٝ لبٖ٘ٛ تٙظیٓ ثرطی اظ ٔمطضات ٔبِی زِٚت ـ ٔػٛة24خ ـ ٔبزٜ )

تٛسؼٝ التػبزی،  ( لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ چٟبض1ْتسٟیالت حسبة شذیطٜ اضظی ٔٛضٛع ٔبزٜ )ز ـ ٔمطضات استفبزٜ اظ 

 ـ .1383اجتٕبػی ٚ فطٍٞٙی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ـ ٔػٛة 

است، حست ٔٛضز ضبُٔ  آٔسٜ ٘بٔٝ ـ زض ٔٛاضزی وٝ ٘بْ ضٟطستبٖ یب ثرص زض فٟطست پیٛست ایٗ تػٛیت1تجػطٜ 

 ٟب ٘یع ذٛاٞس ثٛز.ثرطٟب، ٘مبط ضٟطی ٚ زٞستبٟ٘بی تبثغ آ٘

/ت 116002٘بٔٝ ضٕبضٜ  تػٛیت (6ـ تٕبٔی ٘ٛاحی غٙؼتی ضٚستبیی ٚ ٚاحسٞبی ٔٛجٛز زض آٖ ٔغبثك ٔبزٜ )2تجػطٜ 

حٕبیت اظ ایجبز ٘ٛاحی غٙؼتی ضٚستبیی، ٔطَٕٛ  ٘بٔٝ اجطایی لبٖ٘ٛ ٔٛضٛع آییٗ 18/9/1385ٔٛضخ  ٞ 35253

 ٝ ٞستٙس.تٛسؼٝ یبفت لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات حٕبیت اظ ٔٙبعك وٕتط

اػٕبَ تسٟیالت ٚ  ٞب ٚ زٞستبٟ٘بی ٔٛضٛع فٟطست پیٛست، ٔالن ـ ٔحسٚزٜ جغطافیبیی فؼّی ضٟطستبٟ٘ب، ثرص2

وطٛضی ٚ ٔحسٚزٜ آٟ٘ب تأثیطی زض تساْٚ  ثبضس ٚ تغییطات آتی تمسیٕبت ٘بٔٝ ٔی ٞبی ٔٛضٛع ایٗ تػٛیت حٕبیت

 زاضت. ٞبی یبز ضسٜ ٘رٛاٞس اػٕبَ تسٟیالت ٚ حٕبیت

 ضٛز. ظیط تؼییٗ تىّیف ٔی است، ثٝ ضطح وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ لجّی وٝ ٘بْ آٟ٘ب زض فٟطست پیٛست ٘یبٔسٜ ـ ٘مبط 3

ٚاحسٞبی غٙؼتی ٚ  زض ٔٛضز 31/4/1382ٔٛضخ  ٞ 28893/ت21372٘بٔٝ ضٕبضٜ  اِف ـ فٟطست ضٕیٕٝ تػٛیت

ضطٚع  1388ب تب پبیبٖ تیط ثطزاضی اظ آٟ٘ ثٟطٜ ( اغالحی لبٖ٘ٛ ٔبِیبتٟبی ٔستمیٓ و132ٝٔؼس٘ی ٔٛضٛع ٔبزٜ )

 ٔالن ػُٕ ذٛاٞس ثٛز. ضٛز، ٕٞچٙبٖ تب پبیبٖ زٚضٜ زٜ سبِٝ ٔی

ٚ حمٛلی وٝ تب پبیبٖ  اضربظ حمیمی ة ـ تسٟیالت اػغبیی اظ حسبة شذیطٜ اضظی زض ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ ثٝ

ٔطثٛط ثبظپطزاذت ذٛاٞس  ضٛاثظ ٚ لطاضزاز اظ تسٟیالت یبز ضسٜ استفبزٜ ٕ٘ٛزٜ ثبضٙس، ٕٞچٙبٖ عجك 1387سبَ 

 ضس.



عجیؼی زض أٛض  اظ ٔحُ زضآٔس حبغُ اظ زٚ زضغس غبزضات ٘فت ذبْ ٚ ٌبظ 1387ح ـ سٟٓ ترػیع یبفتٝ سبَ 

( لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ سْٛ تٛسؼٝ( ٚ ٔؼبفیت 50) ظیطثٙبیی ٚ ػٕطا٘ی ٚ ٘یع ٔؼبفیت اظ حمٛق ٚ ػٛاضؼ زِٚتی )ٔٛضٛع ٔبزٜ

ٔبِیبتٟبی ٔستمیٓ( ٚ تسٟیالت ٔٛضٛع سبیط لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔصوٛض  بٖ٘ٛ( اغالحی ل92ٔبِیبتی )ٔٛضٛع ٔبزٜ )

٘یبٔسٜ است،  ٞب ٚ زٞستبٟ٘بیی وٝ ٘بْ آٟ٘ب زض فٟطست پیٛست ٘بٔٝ ثطای ضٟطستبٟ٘ب ٚ ثرص تػٛیت ( ای1ٗزض ثٙس )

 لبثُ اػٕبَ است. 1387ثطاسبس ضٛاثظ لجّی تب پبیبٖ سبَ 

٘بٔٝ  ( ایٗ تػٛیت1ثٙس ) طای لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات حٕبیتی زِٚت، ٔٙسضج زض٘بٔٝ، فمظ ث ـ فٟطست پیٛست ایٗ تػٛیت4

 ثبضس. ٔالن ػُٕ ٔی

 ثبضس. ٔالن ػُٕ ٔی 1388٘بٔٝ اظ اثتسای سبَ  ـ ٔفبز ایٗ تػٛیت 5

 ٞ  33051/ت12290 ٘بٔٝ ضٕبضٜ ( تػٛیت2( ثٙس )2تجػطٜ ـ ٔست اػتجبض فٟطستٟبی ٔٛضٛع جعء )ث( ٚ تجػطٜ )

تٙفیص  1387ٚ  1386٘بٔٝ ثطای سبِٟبی  تػٛیت ( ای1ٗٔٛضز لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔٛضٛع ثٙس ) زض 24/3/1384ٔٛضخ 

 ضٛز. ٔی

ٔٙبعك ٔحطْٚ وطٛض ٚ  جٕٟٛض ٔٛظف است ثب ٕٞبٍٞٙی زفتط أٛض ضیعی ٚ ٘ظبضت ضاٞجطزی ضییس ـ ٔؼبٚ٘ت ثط٘بٔٝ 6

ف سٝ ٔبٜ ثؼس اظ تػٛیت ٞطیه ٔطثٛط ظط جٕٟٛض ٚ سبیط زستٍبٟٞبی اجطایی ٔؼبٚ٘ت حمٛلی ٚ أٛض ٔجّس ضییس

ٞبی پیٛست ضا ثب تٛجٝ ثٝ ٔیعاٖ تٛسؼٝ ٚ  اجتٕبػی ٚ فطٍٞٙی، فٟطست ٞبی پٙج سبِٝ تٛسؼٝ التػبزی، اظ ثط٘بٔٝ

ٌیطی  تػٕیٓ ضٟطستبٖ، ثرص ٚ زٞستبٖ ٔطثٛط ثبظٍ٘طی ٕ٘ٛزٜ ٚ ٕٞطاٜ ثب اغالحبت ضطٚضی ثطای ظزایی ٔحطٚٔیت

 ٚظیطاٖ اضائٝ ٕ٘بیس. ثٝ ٞیئت

 جٕٟٛض ـ پطٚیع زاٚزی ٖ اَٚ ضئیسٔؼبٚ

 

 )ضٟطستبٟ٘ب( فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 ضٟطستبٖ وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ استبٖ

 چبضاٚیٕبق آشضثبیجبٖ ضطلی

 وّیجط آشضثبیجبٖ ضطلی

 ٚضظلبٖ آشضثبیجبٖ ضطلی

 اضٙٛیٝ آشضثبیجبٖ غطثی



 ثٛوبٖ آشضثبیجبٖ غطثی

 پّسضت آشضثبیجبٖ غطثی

 طٟط آشضثبیجبٖ غطثیپیطا٘

 تىبة آشضثبیجبٖ غطثی

 چبِسضاٖ آشضثبیجبٖ غطثی

 چبیپبضٜ آشضثبیجبٖ غطثی

 سطزضت آشضثبیجبٖ غطثی

 زغ آشضثبیجبٖ غطثی ضبٞیٗ

 ضٛط آشضثبیجبٖ غطثی

 ثیّٝ سٛاض اضزثیُ

 ٌطٔی اضزثیُ

 فطیسٚ٘طٟط اغفٟبٖ

 آثسا٘بٖ ایالْ

 ضٟط ایالْ زضٜ

 زّٞطاٖ ایالْ

 ْضیطٚاٖ ٚ چطزاَٚ ایال

 ّٔىطبٞی ایالْ

 ٟٔطاٖ ایالْ

 تٍٙستبٖ ثٛضٟط

 جٓ ثٛضٟط

 زیط ثٛضٟط

 زیّٓ ثٛضٟط

 وٍٙبٖ ثٛضٟط

 ٌٙبٜٚ ثٛضٟط



 اضزَ چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی

 وٛٞطً٘ چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی

 ثططٚیٝ ذطاسبٖ جٙٛثی

 زضٔیبٖ ذطاسبٖ جٙٛثی

 سطایبٖ ذطاسبٖ جٙٛثی

 سطثیطٝ ذطاسبٖ جٙٛثی

 فطزٚس ذطاسبٖ جٙٛثی

 سبٖ جٙٛثیٟ٘جٙساٖ ذطا

 تبیجبز ذطاسبٖ ضضٛی

 ترت جٍّٝ ذطاسبٖ ضضٛی

 تطثت جبْ ذطاسبٖ ضضٛی

 جغتبی ذطاسبٖ ضضٛی

 جٛیٗ ذطاسبٖ ضضٛی

 ذٛاف ذطاسبٖ ضضٛی

 زضٌع ذطاسبٖ ضضٛی

 ظاٜٚ ذطاسبٖ ضضٛی

 سطذس ذطاسبٖ ضضٛی

 والت ذطاسبٖ ضضٛی

 جبجطْ ذطاسبٖ ضٕبِی

 ٌطٔٝ ذطاسبٖ ضٕبِی

 ٔب٘ٝ ٚ سّٕمبٖ ذطاسبٖ ضٕبِی

 

 ضٟطستبٖ وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ استبٖ

 أیسیٝ ذٛظستبٖ



 ا٘سیىب ذٛظستبٖ

 ایصٜ ذٛظستبٖ

 ثبؽ ّٔه ذٛظستبٖ

 ذطٔطٟط ذٛظستبٖ

 زضت آظازٌبٖ ذٛظستبٖ

 ضأطیط ذٛظستبٖ

 ضبزٌبٖ ذٛظستبٖ

 ٌتٛ٘س ذٛظستبٖ

 الِی ذٛظستبٖ

 ٔسجس سّیٕبٖ ذٛظستبٖ

 ٞفتٍُ ذٛظستبٖ

 ٞٙسیجبٖ ذٛظستبٖ

 ٞٛیعٜ ذٛظستبٖ

 بٖایجطٚز ظ٘ج

 عبضْ ظ٘جبٖ

 ٘طبٖ ظ٘جبٖ ٔبٜ

 ایطا٘طٟط سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ثٟبض سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ چبٜ

 ذبش سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 زٍِبٖ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ظاثُ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ظاثّی سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ظٞه سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 سطاٚاٖ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ



 سطثبظ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 اٖ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖسیت ٚ سٛض

 وٙبضن سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ٞیطٔٙس سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ

 ضٟط سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ٘یه

 ذٙج فبضس

 ضستٓ فبضس

 زضت فبضس ظضیٗ

 فطاضجٙس فبضس

 لیطٚوبضظیٗ فبضس

 ٟٔط فبضس

 ثب٘ٝ وطزستبٖ

 ثیجبض وطزستبٖ

 زٍٞالٖ وطزستبٖ

 زیٛا٘سضٜ وطزستبٖ

 سطٚآثبز وطزستبٖ

 سمع وطزستبٖ

 یٛاٖ وطزستبٖٔط

 جیطفت وطٔبٖ

 ضٚزثبض جٙٛة وطٔبٖ

 ضیٍبٖ وطٔبٖ

 ػٙجطآثبز وطٔبٖ

 فٟطج وطٔبٖ

 لّؼٝ ٌٙج وطٔبٖ



 وٛٞجٙبٖ وطٔبٖ

 

 ضٟطستبٖ وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ استبٖ

 وٟٙٛج وطٔبٖ

 ٔٙٛجبٖ وطٔبٖ

 پبٜٚ وطٔب٘طبٜ

 ثالث ثبثبجب٘ی وطٔب٘طبٜ

 جٛا٘طٚز وطٔب٘طبٜ

 زاالٞٛ وطٔب٘طبٜ

 ضٚا٘سط وطٔب٘طبٜ

 ُ شٞبة وطٔب٘طبٜسطپ

 لػطضیطیٗ وطٔب٘طبٜ

 ٌیال٘غطة وطٔب٘طبٜ

 ثٟٕئی وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس

 ز٘ب وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس

 وٍٟیّٛیٝ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس

 والِٝ ٌّستبٖ

 ٌٕیطبٖ ٌّستبٖ

 ٔطاٜٚ تپٝ ٌّستبٖ

 زِفبٖ ِطستبٖ

 سٛازوٜٛ ٔبظ٘سضاٖ

 وٕیجبٖ ٔطوعی

 اثٛٔٛسی ٞطٔعٌبٖ

 ثسته ٞطٔعٌبٖ



 ٔعٌبٖثطبٌطز ٞط

 پبضسیبٖ ٞطٔعٌبٖ

 جبسه ٞطٔعٌبٖ

 آثبز ٞطٔعٌبٖ حبجی

 ذٕیط ٞطٔعٌبٖ

 سیطیه ٞطٔعٌبٖ

 ضظٖ ٕٞساٖ

 وجٛزضآًٞٙ ٕٞساٖ

 اثطوٜٛ یعز

 ذبتٓ یعز

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 طٞٛضا٘س آشضثبیجبٖ ضطلی اٞ

 آثبز تیىٕٝ زاش آشضثبیجبٖ ضطلی ثستبٖ

 ضٚز آشضثبیجبٖ ضطلی جّفب سیٝ

 ٟٔطثبٖ آشضثبیجبٖ ضطلی سطاة

 ِیالٖ آشضثبیجبٖ ضطلی ّٔىبٖ

 تطوٕب٘چبی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ

 وبغص وٙبٖ آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ

 وٙسٚاٖ آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ

 ذٛاجٝ آشضثبیجبٖ ضطلی ٞطیس

 ٞطتطٚز ٔطوعی آشضثبیجبٖ ضطلی



 ٘ظط وٟطیعی آشضثبیجبٖ ضطلی ٞطتطٚز

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ا٘عَ آشضثبیجبٖ غطثی اضٚٔیٝ

 سیّٛا٘ٝ آشضثبیجبٖ غطثی اضٚٔیٝ

 غٛٔبی ثطازٚست آشضثبیجبٖ غطثی اضٚٔیٝ

 غطثی ذٛیغفبئیٝ آشضثبیجبٖ 

 لغٛض آشضثبیجبٖ غطثی ذٛی

 وٛٞسبض آشضثبیجبٖ غطثی سّٕبس

 ذّیفبٖ آشضثبیجبٖ غطثی ٟٔبثبز

 ٔطوعی آشضثبیجبٖ غطثی ٟٔبثبز

 ثبضٚق آشضثبیجبٖ غطثی ٔیب٘سٚآة

 آثبز آشضثبیجبٖ غطثی ٔیب٘سٚآة ٔطحٕت

 ٔحٕسیبض آشضثبیجبٖ غطثی ٘مسٜ

 ٔطوعی آشضثبیجبٖ غطثی ٘مسٜ

 

 ٞب( )ثرص ٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتیفٟطست ٔٙبعك وٕتط ت

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 آثبز اغال٘سٚظ اضزثیُ پبضس

 ذٛضش ضستٓ اضزثیُ ذّربَ

 ضبٞطٚز اضزثیُ ذّربَ

 فیطٚظ اضزثیُ وٛثط

 ٔطوعی اضزثیُ وٛثط



 اضضك اضزثیُ ٔطٍیٗ ضٟط

 ٔطازِٛ اضزثیُ ٔطٍیٗ ضٟط

 ػٙجطاٖ اضزثیُ ٕ٘یٗ

 ٚیّىیج اضزثیُ ٕ٘یٗ

 وٛضائیٓ اضزثیُ ٘یط

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 وٛیطات اغفٟبٖ آضاٖ ٚ ثیسٌُ

 ظٚاضٜ اغفٟبٖ اضزستبٖ

 جطلٛیٝ سفّی اغفٟبٖ اغفٟبٖ

 جطلٛیٝ ػّیب اغفٟبٖ اغفٟبٖ

 چبزٌبٖ چٙبضٚز اغفٟبٖ

 پبز٘ب اغفٟبٖ سٕیطْ

 ٔطوعی اغفٟبٖ سٕیطْ

 ثٛئیٗ ٚ ٔیب٘سضت اغفٟبٖ فطیسٖ

 ا٘بضن اغفٟبٖ ٘بئیٗ

 ذٛضٚثیبثب٘ه اغفٟبٖ ٘بئیٗ

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 چٛاض ایالْ ایالْ

 ٖظض٘ٝ ایالْ ایٛا

 ٔطوعی ایالْ ایٛاٖ



 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ذبضن ثٛضٟط ثٛضٟط

 اضْ ثٛضٟط زضتستبٖ

 ثٛضىبٖ ثٛضٟط زضتستبٖ

 سؼسآثبز ثٛضٟط زضتستبٖ

 ضجب٘ىبضٜ ثٛضٟط زضتستبٖ

 ضٙجٝ ٚعسٛج ثٛضٟط زضتی

 ط زضتیوبوی ثٛضٟ

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ٘بغبٖ چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی ویبض

 ذبٕ٘یطظا چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی ِطزٌبٖ

 فالضز چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی ِطزٌبٖ

 ٔطوعی چٟبضٔحبَ ٚ ثرتیبضی ِطزٌبٖ

 ثرتیبضی ِطزٌبٖ ٔٙج چٟبضٔحبَ ٚ

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ذٛسف ذطاسبٖ جٙٛثی ثیطجٙس

 ظٞبٖ ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت



 ظیطوٜٛ ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت

 سسٜ ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت

 ٘یٕجّٛن ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت

 ٞب( )ثرص ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی فٟطست

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ا٘بثس ذطاسبٖ ضضٛی ثطزسىٗ

 ضٟطآثبز ذطاسبٖ ضضٛی ثطزسىٗ

 ثبیه ذطاسبٖ ضضٛی تطثت حیسضیٝ

 جٍّٝ ضخ ذطاسبٖ ضضٛی تطثت حیسضیٝ

 وسوٗ ذطاسبٖ ضضٛی تطثت حیسضیٝ

 ضٛی چٙبضاٌّٖجٟبض ذطاسبٖ ض

 جٍُٙ ذطاسبٖ ضضٛی ضضترٛاض

 سّیٕبٖ ذطاسبٖ ضضٛی ظاٜٚ

 ذٛضبة ذطاسبٖ ضضٛی سجعٚاض

 ضٚزاة ذطاسبٖ ضضٛی سجعٚاض

 ضطتٕس ذطاسبٖ ضضٛی سجعٚاض

 ثبجٍیطاٖ ذطاسبٖ ضضٛی لٛچبٖ

 وٛٞسطخ ذطاسبٖ ضضٛی وبضٕط

 وبذه ذطاسبٖ ضضٛی ٌٙبثبز

 احٕسآثبز ذطاسبٖ ضضٛی ٔطٟس

 طٟسضضٛیٝ ذطاسبٖ ضضٛی ٔ

 سطٚالیت ذطاسبٖ ضضٛی ٘یطبثٛض

 ٔیبٖ جٍّٝ ذطاسبٖ ضضٛی ٘یطبثٛض

 



 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 آثبز ذطاسبٖ ضٕبِی اسفطایٗ ثبْ ٚغفی

 ضاظٚجطٌالٖ ذطاسبٖ ضٕبِی ثجٙٛضز

 ٛضزٌطٔربٖ ذطاسبٖ ضٕبِی ثجٙ

 سطحس ذطاسبٖ ضٕبِی ضیطٚاٖ

 لٛضرب٘ٝ ذطاسبٖ ضٕبِی ضیطٚاٖ

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 اضٚ٘سوٙبض ذٛظستبٖ آثبزاٖ

 ٌطٔسیطی ذٛظستبٖ ا٘سیٕطه اِٛاض

 جبضی ذٛظستبٖ ثٟجٟبٖ آغب

 جٟبٖتطبٖ ذٛظستبٖ ثٟ

 ظیسٖٚ ذٛظستبٖ ثٟجٟبٖ

 سطزضت ذٛظستبٖ زظفَٛ

 ضبٚٚض ذٛظستبٖ ضٛش

 إِجیٗ ذٛظستبٖ ضٛش فتح

 ضؼیجٝ ذٛظستبٖ ضٛضتط

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 افطبض ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ

 ضٚز ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ ثعیٙٝ



 ضٚز ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ سجبس

 ٔطوعی ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ

 ظ٘جب٘طٚز ظ٘جبٖ ظ٘جبٖ

 پطتّٛ ظ٘جبٖ ظ٘جبٖ لطٜ

 چٛضظق ظ٘جبٖ عبضْ

 ٔطوعی ظ٘جبٖ عبضْ

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ثیبضجٕٙس سٕٙبٖ ضبٞطٚز

 بٖ ضبٞطٚزٔیبٔی سٕٙ

 ضٟط ضٟٕیطظاز سٕٙبٖ ٟٔسی

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 وٛضیٗ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ظاٞساٖ

 ٔیطجبٜٚ سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ظاٞساٖ

 آثبز سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ظاٞساٖ ٘ػطت

 

 

 ٞب( )ثرص ط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتیفٟطست ٔٙبعك وٕت

 ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتیبستبٖ ضٟطستبٖ

 آثبز فبضس الّیس حسٗ



 سسٜ فبضس الّیس

 ٔطوعی فبضس الّیس

 سطچٟبٖ فبضس ثٛا٘بت

 ٔطوعی فبضس ثٛا٘بت

 سیٕىبٖ فبضس جٟطْ

 وطزیبٖ فبضس جٟطْ

 ضستبق فبضس زاضاة

 فٛضي فبضس زاضاة

 استبٖ ضٟطستبٖ ؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتیثرص وٕتط تٛس

 ٔطوعی فبضس زاضاة

 ثیضب فبضس سپیساٖ

 ٔطوعی فبضس سپیساٖ

 ٕٞبیجبٖ فبضس سپیساٖ

 اضغٖ فبضس ضیطاظ

 وطثبَ فبضس ضیطاظ

 ضطسٜ ٚ لطٜ ثالؽ فبضس فسب

 ضیجىٜٛ فبضس فسب

 ٘ٛثٙسٌبٖ فبضس فسب

 ٔیٕٙس فبضس فیطٚظآثبز

 جطٜ ٚ ثبالزٜ فبضس وبظضٖٚ

 س وبظضٖٚذطت فبض

 وٙبضترتٝ ٚ وٕبضج فبضس وبظضٖٚ

 وٕٛٞطز فبضس وبظضٖٚ

 اٚظ فبضس الضستبٖ



 ثٙبضٚیٝ فبضس الضستبٖ

 ثیطْ فبضس الضستبٖ

 جٛیٓ فبضس الضستبٖ

 غحطای ثبؽ فبضس الضستبٖ

 ٌطاش فبضس الضستبٖ

 اضىٙبٖ فبضس الٔطز

 ػالٔطٚزضت فبضس الٔطز

 ٔطوعی فبضس الٔطز

 زضٚزظٖ فبضس ٔطٚزضت

 فبضس ٔطٚزضتوبٔفیطٚظ 

 ظیبضی فبضس ٕٔسٙی زضٕٗ

 ٔیال٘ی فبضس ٕٔسٙی ٔبٞٛض

 ٔطوعی فبضس ٕٔسٙی

 ضیع عطه فبضس ٘ی آثبزٜ

 ضیع پطتىٜٛ فبضس ٘ی

 ضیع لغطٚیٝ فبضس ٘ی

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ظٞطا ثٛئیٗآثٍطْ لعٚیٗ 

 ظٞطا آٚاج لعٚیٗ ثٛئیٗ

 ظٞطا ضبَ لعٚیٗ ثٛئیٗ

 



 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ذطٔسضت لعٚیٗ تبوستبٖ

 إِٛت لعٚیٗ لعٚیٗ ضٚزثبض

 ضٟطستبٖ لعٚیٗ لعٚیٗ ضٚزثبض

 عبضْ سفّی لعٚیٗ لعٚیٗ

 وٛٞیٗ لعٚیٗ لعٚیٗ

 

 

 ٞب( )ثرص ض حٕبیتیفٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛ

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 والتطظاٖ وطزستبٖ سٙٙسج

 چٟبضزِٚی وطزستبٖ لطٜٚ

 آثبز وطزستبٖ لطٜٚ سطیص

 ٔطوعی وطزستبٖ وبٔیبضاٖ

 ٔٛچص وطزستبٖ وبٔیبضاٖ

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ٝ تبثؼیت تمسیٕبتیثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفت

 اضظٚئیٝ وطٔبٖ ثبفت

 ضاثط وطٔبٖ ثبفت

 ظاض وطٔبٖ ثطزسیط الِٝ

 ضٚزاة وطٔبٖ ثٓ

 ٘طٔبضیط وطٔبٖ ثٓ



 ضایٗ وطٔبٖ وطٔبٖ

 ضٟساز وطٔبٖ وطٔبٖ

 ٌّجبفت وطٔبٖ وطٔبٖ

 

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ت تمسیٕبتیثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼی

 وّیبئی وطٔب٘طبٜ سٙمط

 فیطٚظآثبز وطٔب٘طبٜ وطٔب٘طبٜ

 وٛظضاٖ وطٔب٘طبٜ وطٔب٘طبٜ

 ثیستٖٛ وطٔب٘طبٜ ٞطسیٗ

 

 ٞب( فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی)ثرص

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 حٕسِٛزاة وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ثٛیطا

 ٔبضٌٖٛ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ثٛیطاحٕس

 ٔطوعی وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ز٘ب

 ثبضت وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ٌچسبضاٖ

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 لال ٚضٍٕیط ٌّستبٖ آق

 فٙسضسه ٌّستبٖ ضأیبٖ

 ٌّستبٖ ضأیبٖٔطوعی 



 زاضّی ثطٖٚ ٌّستبٖ ٌٙجس وبٚٚس

 زضت ٌبِیىص ٌّستبٖ ٔیٙٛ

 زضت ٔطوعی ٌّستبٖ ٔیٙٛ

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ضا٘ىٜٛ ٌیالٖ أّص

 ٔطوعی ٌیالٖ أّص

 پطٞسٟط ٌیالٖ ضضٛا٘طٟط

 ٌیالٖ ضٚزثبض ذٛضٌبْ

 آثبز ٚ ثّٛوبت ٌیالٖ ضٚزثبض ضحٕت

 ػٕبضِٛ ٌیالٖ ضٚزثبض

 آثبز ٌیالٖ ضٚزسط ضحیٓ

 زیّٕبٖ ٌیالٖ سیبٞىُ

 حٛیك ٌیالٖ عٛاِص

 ٌطوبٖ ضٚز ٌیالٖ عٛاِص

 اعبلٛض ٌیالٖ ٍِٙطٚز

 ضب٘سضٔٗ ٌیالٖ ٔبسبَ

 ٔطوعی ٌیالٖ ٔبسبَ

 

 ب(ٞ )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ثطبضت ِطستبٖ اِیٍٛزضظ



 ظظٚٔبٞطٚ ِطستبٖ اِیٍٛزضظ

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ٔطوعی ِطستبٖ اِیٍٛزضظ

 ٔطوعی ِطستبٖ پّسذتط

 ٔؼٕٛالٖ ِطستبٖ پّسذتط

 آثبز پبپی ِطستبٖ ذطْ

 آثبز چغّٛ٘س ِطستبٖ ذطْ

 آثبز ظاغٝ ِطستبٖ ذطْ

 زٚضٜ چٍٙی ِطستبٖ زٚضٜ

 ضبٞیٛ٘س ِطستبٖ زٚضٜ

 ٚیسیبٖ ِطستبٖ زٚضٜ

 فیطٚظآثبز ِطستبٖ سّسّٝ

 ٔطوعی ِطستبٖ سّسّٝ

 ٌٙجس ِطستبٖ وٛٞسضت زضة 

 ضٚٔطىبٖ ِطستبٖ وٛٞسضت

 عطٞبٖ ِطستبٖ وٛٞسضت

 وٛ٘ب٘ی ِطستبٖ وٛٞسضت

 ٔطوعی ِطستبٖ وٛٞسضت

 ٞب( )ثرص ؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتیفٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛس

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 پی ضطلی ٔبظ٘سضاٖ ثبثُ ثٙس

 پی غطثی ٔبظ٘سضاٖ ثبثُ ثٙس

 سط ٔبظ٘سضاٖ ثٟطٟط یب٘ٝ



 چٟبضزاٍ٘ٝ ٔبظ٘سضاٖ سبضی

 زٚزاٍ٘ٝ ٔبظ٘سضاٖ سبضی

 وّجبز ٔبظ٘سضاٖ ٌٌّٛبٜ

 ٞعاضجطیت ٔبظ٘سضاٖ ٘ىب

 ظ٘سضاٖ ٘ٛضثّسٜ ٔب

 وجٛض ٔبظ٘سضاٖ ٘ٛضٟط

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 چبی ٔطوعی ذٙساة لطٜ

 ٔطوعی ٔطوعی ذٙساة

 ذطلبٖ ٔطوعی ظض٘سیٝ

 ٘ٛثطاٖ ٔطوعی سبٜٚ

 ظاِیبٖ ٔطوعی ضبظ٘س

 سطثٙس ٔطوعی ضبظ٘س

 

 ٞب( )ثرص ٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتیفٟطست ٔ

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ترت ٞطٔعٌبٖ ثٙسضػجبس

 فیٗ ٞطٔعٌبٖ ثٙسضػجبس

 لّؼٝ لبضی ٞطٔعٌبٖ ثٙسضػجبس

 ضیجىٜٛ ٞطٔعٌبٖ ثٙسضٍِٙٝ

 ٔطوعی ٞطٔعٌبٖ ثٙسضٍِٙٝ

 ثیىبٜ ٞطٔعٌبٖ ضٚزاٖ



 جغیٗ ٞطٔعٌبٖ ضٚزاٖ

 ضٚزذب٘ٝ ٞطٔعٌبٖ ضٚزاٖ

 ٔطوعی ٞطٔعٌبٖ ضٚزاٖ

 ضٟبة ٞطٔعٌبٖ لطٓ

 تٛوٟٛض ٞطٔعٌبٖ ٔیٙبة

 سٙسضن ٞطٔعٌبٖ ٔیٙبة

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ذعَ ٕٞساٖ ٟ٘بٚ٘س

 ضطاء ٕٞساٖ ٕٞساٖ

 ٖفبٔٙیٗ ٕٞساٖ ٕٞسا

 

 ٞب( )ثرص فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی

 ذطا٘ك یعز اضزوبٖ

 ثٟبثبز یعز ثبفك

 ذضطآثبز یعز غسٚق

 زستٍطزاٖ یعز عجس

 زیٟٛن یعز عجس

 ٔطوعی یعز عجس

 

 

 ٞب( )زٞستبٖ فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی



 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 جعیطٜ آشضثبیجبٖ ضطلی اسىٛ ایّرچی

 ٚضٌٟبٖ آشضثبیجبٖ ضطلی اٞط ٔطوعی

 آشغبٖ آشضثبیجبٖ ضطلی اٞط ٔطوعی

 لطالٖ آشضثبیجبٖ ضطلی اٞط ٔطوعی

 اسپطاٖ آشضثبیجبٖ ضطلی تجطیع ٔطوعی

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص مسیٕبتییبفتٝ تبثؼیت ت وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 ضجبع آشضثبیجبٖ ضطلی جّفب ٔطوعی

 ضاظِیك آشضثبیجبٖ ضطلی سطاة ٔطوعی

 غبئیٗ آشضثبیجبٖ ضطلی سطاة ٔطوعی

 ضٚزلبت آشضثبیجبٖ ضطلی ضجستط غٛفیبٖ

 جٛی جٙٛثی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔطاغٝ سطاجٛ سطای 

 لٛضی چبی غطثی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔطاغٝ سطاجٛ

 شضثبیجبٖ ضطلی ٔطاغٝ سطاجٛجٛی ضطلی آ سطای

 ٞطظ٘سات ضطلی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔط٘س ٔطوعی

 یىب٘بت آشضثبیجبٖ ضطلی ٔط٘س یبٔچی

 ٌبٚزَ ضطلی آشضثبیجبٖ ضطلی ّٔىبٖ ٔطوعی

 اٚچ تپٝ ضطلی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ ٔطوعی

 وّٝ ثٛظ ضطلی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ ٔطوعی

 وّٝ ثٛظ غطثی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ ٔطوعی

 ٌطٔٝ جٙٛثی آشضثبیجبٖ ضطلی ٔیب٘ٝ ٔطوعی

 ثبضٚق آشضثبیجبٖ ضطلی ٞطیس ٔطوعی

 ثسٚستبٖ ضطلی آشضثبیجبٖ ضطلی ٞطیس ٔطوعی



 ذبٕ٘طٚز آشضثبیجبٖ ضطلی ٞطیس ٔطوعی

 ثبضا٘سٚظ آشضثبیجبٖ غطثی اضٚٔیٝ ٔطوعی

 زَٚ آشضثبیجبٖ غطثی اضٚٔیٝ ٔطوعی

 ضٞبَ آشضثبیجبٖ غطثی ذٛی ٔطوعی

 غطثی ذٛی ٔطوعی زیعج آشضثبیجبٖ

 وطٜ سٙی آشضثبیجبٖ غطثی سّٕبس ٔطوعی

 چبیجبضسبض ضٕبِی آشضثبیجبٖ غطثی ٔبوٛ ثبظضٌبٖ

 سٛ آشضثبیجبٖ غطثی ٔبوٛ ٔطوعی لطٜ

 چبیجبض سبض جٙٛثی آشضثبیجبٖ غطثی ٔبوٛ ٔطوعی

 آثبز جٙٛثی آشضثبیجبٖ غطثی ٔیب٘سٚآة ٔطوعی ٔطحٕت

 طوعیٔىطیبٖ ضٕبِی آشضثبیجبٖ غطثی ٔیب٘سٚآة ٔ

 اضضك ضطلی اضزثیُ اضزثیُ ٔطوعی

 فٛالزِٛی جٙٛثی اضزثیُ اضزثیُ ٞیط

 ٞیط اضزثیُ اضزثیُ ٞیط

 ذب٘ٙسثیُ غطثی اضزثیُ ذّربَ ٔطوعی

 سٙججس ضطلی اضزثیُ ذّربَ ٔطوعی

 آثبز اضزثیُ ٕ٘یٗ ٔطوعی زِٚت

 ٚیّىیج ضٕبِی اضزثیُ ٕ٘یٗ ٔطوعی

 ٌطزٜ اضزثیُ ٕ٘یٗ ٔطوعی

 ط ٔطوعیزٚضسٛ٘رٛاجٝ اضزثیُ ٘ی

 ٕٞجطات اغفٟبٖ اضزستبٖ ٔطوعی

 ثطظاٚ٘س اغفٟبٖ اضزستبٖ ٔطوعی

 ػّیب اغفٟبٖ اضزستبٖ ٔطوعی

 وچٛ اغفٟبٖ اضزستبٖ ٔطوعی



 أبٔعازٜ ػجساِؼعیع )ع( اغفٟبٖ اغفٟبٖ جٍّٝ

 تٛزضه اغفٟبٖ اغفٟبٖ وٛٞپبیٝ

 ججُ اغفٟبٖ اغفٟبٖ وٛٞپبیٝ

 ظفطٜ اغفٟبٖ اغفٟبٖ وٛٞپبیٝ

 ٟبٖ وٛٞپبیٝسیستبٖ اغفٟبٖ اغف

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 آثبز ثطذٛاضضطلی اغفٟبٖ ثطذٛاض حجیت

 آٍٞٙط اغفٟبٖ چبزٌبٖ ٔطوعی وبٜٚ

 پطتىٜٛ اغفٟبٖ ذٛا٘سبض ٔطوعی

 ٔٛضچٝ ذٛضت اغفٟبٖ ضبٞیٗ ضٟطٚٔیٕٝ ٔطوعی

 ذطْ زضت اغفٟبٖ وبضبٖ ٔطوعی

 ثبفطاٖ اغفٟبٖ ٘بئیٗ ٔطوعی

 ثٟبضستبٖ اغفٟبٖ ٘بئیٗ ٔطوعی

 الی سیبٜ اغفٟبٖ ٘بئیٗ ٔطوعی

 اضٗ اغفٟبٖ ٘جف آثبز ٟٔطزضت

 وطوس اغفٟبٖ ٘غٙع ٔطوعی

 ٔیص ذبظ ایالْ ایالْ ٔطوعی

 اٍ٘بِی ثٛضٟط ثٛضٟط ٔطوعی

 ثبالعبِمبٖ تٟطاٖ سبٚججالؽ عبِمبٖ

 پبئیٗ عبِمبٖ تٟطاٖ سبٚججالؽ عبِمبٖ

 اذتطآثبز تٟطاٖ ضٟطیبض ٔالضز

 ثّٛن تٟطاٖ فیطٚظوٜٛ اضجٕٙسزٚ

 لعلب٘چبی تٟطاٖ فیطٚظوٜٛ اضجٕٙس



 پطتىٜٛ تٟطاٖ فیطٚظوٜٛ ٔطوعی

 آثبز تٟطاٖ وطج اضتٟبضز پًّٙ

 ثبلطاٖ ذطاسبٖ جٙٛثی ثیطجٙس ٔطوعی

 فطبضٚز ذطاسبٖ جٙٛثی ثیطجٙس ٔطوعی

 وبٞطًٙ ذطاسبٖ جٙٛثی ثیطجٙس ٔطوعی

 ضبذٗ ذطاسبٖ جٙٛثی ثیطجٙس ٔطوعی

 ٖ جٙٛثی ثیطجٙس ٔطوعیضبذٙبت ذطاسب

 پیطىٜٛ ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت ٔطوعی

 ٟٔیبض ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت ٔطوعی

 لبئٗ ذطاسبٖ جٙٛثی لبئٙبت ٔطوعی

 جعیٗ ذطاسبٖ ضضٛی ثجستبٖ ٔطوعی

 ثجستبٖ ذطاسبٖ ضضٛی ثجستبٖ ٔطوعی

 وٛٞپبیٝ ذطاسبٖ ضضٛی ثطزسىٗ ٔطوعی

 ثبالٚالیت ذطاسبٖ ضضٛی تطثت حیسضیٝ ٔطوعی

 ذطاسبٖ ضضٛی چٙبضاٖ ٔطوعی ثمٕج

 چٙبضاٖ ذطاسبٖ ضضٛی چٙبضاٖ ٔطوعی

 ضازوبٖ ذطاسبٖ ضضٛی چٙبضاٖ ٔطوعی

 تىبة ذطاسبٖ ضضٛی زضٌع ٔطوعی

 ضضترٛاض ذطاسبٖ ضضٛی ضضترٛاض ٔطوعی

 ثبالثٙس ذطاسبٖ ضضٛی فطیٕبٖ ٔطوعی

 سًٙ ثست ذطاسبٖ ضضٛی فطیٕبٖ ٔطوعی

 سٛزال٘ٝ ذطاسبٖ ضضٛی لٛچبٖ ٔطوعی

 زضٜ ذطاسبٖ ضضٛی لٛچبٖ ٔطوعیضیطیٗ 

 پس وّٛت ذطاسبٖ ضضٛی ٌٙبثبز ٔطوعی



 زضظآة ذطاسبٖ ضضٛی ٔطٟس ٔطوعی

 وبضزٜ ذطاسبٖ ضضٛی ٔطٟس ٔطوعی

 ثیٙبِٛز ذطاسبٖ ضضٛی ٘یطبثٛض ٔطوعی

 ٔیال٘ٛ ذطاسبٖ ضٕبِی اسفطایٗ ٔطوعی

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 ٖ ضٕبِی اسفطایٗ ٔطوعیآشضی ذطاسب

 ظضق آثبز ذطاسبٖ ضٕبِی اسفطایٗ ٔطوعی

 آالزاؽ ذطاسبٖ ضٕبِی ثجٙٛضز ٔطوعی

 سیٛوبّ٘ٛ ذطاسبٖ ضٕبِی ضیطٚاٖ ٔطوعی

 ٌّیبٖ ذطاسبٖ ضٕبِی ضیطٚاٖ ٔطوعی

 سٍٙط ذطاسبٖ ضٕبِی فبضٚج ٔطوعی

 فبضٚج ذطاسبٖ ضٕبِی فبضٚج ٔطوعی

 وطذٝ ذٛظستبٖ اٞٛاظ حٕیسیٝ

 ستبٖ اٞٛاظ ٔطوعیغیعا٘یٝ ذٛظ

 اسٕبػیّیٝ ذٛظستبٖ اٞٛاظ ٔطوعی

 سٛیسٝ ذٛظستبٖ اٞٛاظ ٔطوعی

 اهلل ذٛظستبٖ اٞٛاظ ٔطوعی وٛت ػجس

 ٔططحبت ذٛظستبٖ اٞٛاظ ٔطوعی

 ثٟٕٙطیط جٙٛثی ذٛظستبٖ آثبزاٖ ٔطوعی

 ثٟٕٙطیط ضٕبِی ذٛظستبٖ آثبزاٖ ٔطوعی

 ضالٞی ذٛظستبٖ آثبزاٖ ٔطوعی

 طوعیجطاحی ذٛظستبٖ ثٙسضٔبٞطٟط ٔ

 اثٛاِفبضس ذٛظستبٖ ضأٟطٔع ٔطوعی



 حٛٔٝ غطثی ذٛظستبٖ ضأٟطٔع ٔطوعی

 ثٗ ٔؼّی ذٛظستبٖ ضٛش ٔطوعی

 آثبز ذٛظستبٖ ضٛش ٔطوعی حسیٗ

 ضٟیس ٔسضس ذٛظستبٖ ضٛضتط ٔطوعی

 زِٚت آثبز ظ٘جبٖ اثٟط ٔطوعی

 ایجطٚزثبال ظ٘جبٖ ایجطٚز ٔطوعی

 ٌالثط ظ٘جبٖ ایجطٚز ٔطوعی

 ٔطوعیذطاضٚز ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ 

 سٟطٚضز ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ ٔطوعی

 وطسف ظ٘جبٖ ذساثٙسٜ ٔطوعی

 ثٙبة ظ٘جبٖ ظ٘جبٖ ٔطوعی

 تٟٓ ظ٘جبٖ ظ٘جبٖ ٔطوعی

 لٟبة ضستبق سٕٙبٖ زأغبٖ أیطآثبز

 عطٚز سٕٙبٖ ضبٞطٚز ٔطوعی

 ایٛا٘ىی سٕٙبٖ ٌطٔسبض ایٛا٘ىی

 حطٔه سیستبٖ ٚ ثّٛچستبٖ ظاٞساٖ ٔطوعی

 ذجطیع فبضس اضسٙجبٖ ٔطوعی

 بز ّٔه فبضس اضسٙجبٖ ٔطوعیآث ػّی

 اثٛاِٛضزی فبضس پبسبضٌبز پبسبضٌبز

 ٔبزضسّیٕبٖ فبضس پبسبضٌبز پبسبضٌبز

 سطپٙیطاٖ فبضس پبسبضٌبز ٔطوعی

 وٕیٗ فبضس پبسبضٌبز ٔطوعی

 ضاٍٞبٖ فبضس جٟطْ ذفط

 وٛٞه فبضس جٟطْ ٔطوعی



 ذطٔی فبضس ذطْ ثیس ٔطوعی

 لطالق فبضس ذطْ ثیس ٔطوعی

 ثیس ٔطٟس ٔطغبةضٟیسآثبز فبضس ذطْ 

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 ضحٕت آثبز فبضس ضیطاظ ظضلبٖ

 فطٔطىبٖ فبضس ضیطاظ وٛاض

 سیبخ زاضٍٖ٘ٛ فبضس ضیطاظ ٔطوعی

 جٍُٙ فبضس فسب ٔطوعی

 جبیسضت فبضس فیطٚظآثبز ٔطوعی

 زضظٚسبیجبٖ فبضس الضستبٖ ٔطوعی

 ضحٕت فبضس ٔطٚزضت سیساٖ

 ضأجطزیه فبضس ٔطٚزضت ٔطوعی

 ٔحٕسآثبز فبضس ٔطٚزضت ٔطوعی

 ضستبق فبضس ٘ی ضیع ٔطوعی

 ٞطٌبٖ فبضس ٘ی ضیع ٔطوعی

 وٛٞپبیٝ ضطلی لعٚیٗ آثیه ٔطوعی

 وٛٞپبیٝ غطثی لعٚیٗ آثیه ٔطوعی

 زضتبثی ضطلی لعٚیٗ ثٛئیٗ ظٞطا زضتبثی

 زضتبثی غطثی لعٚیٗ ثٛئیٗ ظٞطا زضتبثی

 یٗ ظٞطا ضأٙساثطاٞیٓ آثبز لعٚیٗ ثٛئ

 

 

 ٞب( )زٞستبٖ فٟطست ٔٙبعك وٕتط تٛسؼٝ یبفتٝ زض أٛض حٕبیتی



 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 ضأٙس جٙٛثی لعٚیٗ ثٛئیٗ ظٞطا ضأٙس

 زٚزاٍ٘ٝ سفّی لعٚیٗ تبوستبٖ ضیبء آثبز

 لبلبظاٖ غطثی لعٚیٗ تبوستبٖ ٔطوعی

 لٕطٚز لٓ لٓ ٔطوعی

 ٜ ٔٙػٛض وطزستبٖ ثیجبض ٔطوعیسیب

 آثبز وطزستبٖ ثیجبض ٔطوعی ٘جف

 آض٘ساٖ وطزستبٖ سٙٙسج ٔطوعی

 آثبز جٙٛثی وطزستبٖ سٙٙسج ٔطوعی حسیٗ

 غاٚضٚزضطلی وطزستبٖ سٙٙسج ٔطوعی

 سطاة لبٔیص وطزستبٖ سٙٙسج ٔطوعی

 ٘طاٖ وطزستبٖ سٙٙسج ٔطوعی

 زِجطاٖ وطزستبٖ لطٜٚ ٔطوعی

 زضتبة وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 ذجط وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 زٞسطز وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 فتح آثبز وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 ویسىبٖ وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 ٌٛغط وطٔبٖ ثبفت ٔطوعی

 وٜٛ پٙج وطٔبٖ ثطزسیط ٔطوعی

 زٞجىطی وطٔبٖ ثٓ ٔطوعی

 حطجٙس وطٔبٖ ضاٚض وٛٞسبضاٖ

 ضاٚیع وطٔبٖ ضفسٙجبٖ وطىٛئیٝ

 ذٙبٔبٖ وطٔبٖ ضفسٙجبٖ ٔطوعی



 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی تط تٛسؼٝوٕ زٞستبٖ

 جطجبفه وطٔبٖ ظض٘س ٔطوعی

 حتىٗ وطٔبٖ ظض٘س ٔطوعی

 سطثٙبٖ وطٔبٖ ظض٘س ٔطوعی

 چٟبضٌٙجس وطٔبٖ سیطجبٖ ٔطوعی

 ذجط وطٔبٖ ضٟطثبثه زٞج

 ٔسٚاضات وطٔبٖ ضٟطثبثه ٔطوعی

 ضٔطه وطٔبٖ لّؼٝ ٌٙج چبٜ زازذسا

 ٔؼعیٝ وطٔبٖ وطٔبٖ چتطٚز

 وطٔبٖ وطٔبٖ ضٟساز تىبة

 زضذتٍٙبٖ وطٔبٖ وطٔبٖ ٔطوعی

 آثبزغطة حٕیُ ٔٙػٛضی وطٔب٘طبٜ اسالْ

 آثبزغطة ٔطوعی حٛٔٝ ضٕبِی وطٔب٘طبٜ اسالْ

 ثبِٚٝ وطٔب٘طبٜ سٙمط ٔطوعی

 ٌبٚضٚز وطٔب٘طبٜ سٙمط ٔطوعی

 حط وطٔب٘طبٜ غحٙٝ زیٙٛض

 پطت زضثٙس وطٔب٘طبٜ وطٔب٘طبٜ ٔطوعی

 ب٘طبٜ ٔطوعیزٚضٚز فطأبٖ وطٔب٘طبٜ وطٔ

 ٔیبٖ زضثٙس وطٔب٘طبٜ وطٔب٘طبٜ ٔطوعی

 لطٜ سٛ وطٔب٘طبٜ وطٔب٘طبٜ ٔطوعی

 ذعَ غطثی وطٔب٘طبٜ وٍٙبٚض ٔطوعی

 لعٚیٙٝ وطٔب٘طبٜ وٍٙبٚض ٔطوعی

 چطٕٝ وجٛز وطٔب٘طبٜ ٞطسیٗ ٔطوعی



 زضت ضْٚ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ثٛیطاحٕس ٔطوعی

 سپیساض وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ثٛیطاحٕس ٔطوعی

 وبٖ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ثٛیطاحٕس ٔطوعیوب

 ثی حىیٕٝ وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ٌچسبضاٖ ٔطوعی ثی

 ِیطتط وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ٌچسبضاٖ ٔطوعی

 ثٛیطاحٕس ٌطٔسیطی وٍٟیّٛیٝ ٚ ثٛیطاحٕس ٌچسبضاٖ ٔطوعی

 چطٕٝ سبضاٖ ٌّستبٖ آظازضٟط چطٕٝ سبضاٖ

 آثبز ٔطوعی وتَٛ ٌّستبٖ ػّی

 ضا ٔطوعیحیطاٖ ٌیالٖ آستب

 ذٛضبثط ٌیالٖ ضضٛا٘طٟط ٔطوعی

 تٛتىی ٌیالٖ سیبٞىُ ٔطوعی

 ذطاضٚز ٌیالٖ سیبٞىُ ٔطوعی

 چٛثط ٌیالٖ ضفت احٕس سطٌٛضاة

 جیطزٜ ٌیالٖ ضفت ٔطوعی

 ٌٛضاة ظضٔید ٌیالٖ غٛٔؼٝ سطا ٔیطظاوٛچه جٍّٙی

 وٛٞستب٘ی عبِص ٌیالٖ عٛاِص ٔطوعی

 آِیبٖ ٌیالٖ فٛٔٗ سطزاض جٍُٙ

 ٖ فٛٔٗ سطزاض جٍُٙسطزاضجٍُٙ ٌیال

 ِیُ ٌیالٖ الٞیجبٖ ٔطوعی

 جبپّك غطثی ِطستبٖ اظ٘ب جبپّك

 

 استبٖ ضٟطستبٖ ثرص یبفتٝ تبثؼیت تمسیٕبتی وٕتط تٛسؼٝ زٞستبٖ

 زضٜ غیسی ِطستبٖ ثطٚجطز ٔطوعی

 آثبز ٔطوعی وبوبضطف ِطستبٖ ذطْ



 آثبز ٔطوعی اظ٘ب ِطستبٖ ذطْ

 آثبز ٔطوعی زٜ پیطضٕبِی ِطستبٖ ذطْ

 آثبز ٔطوعی طستبٖ ذطْضثبط ِ

 آثبز ٔطوعی وطٌبٜ غطثی ِطستبٖ ذطْ

 سیالذٛض ِطستبٖ زٚضٚز سیالذٛض

 ثبالالضیجبٖ ٔبظ٘سضاٖ آُٔ الضیجبٖ

 الضیجبٖ سفّی ٔبظ٘سضاٖ آُٔ الضیجبٖ

 چالٚ ٔبظ٘سضاٖ آُٔ ٔطوعی

 زضاظوال ٔبظ٘سضاٖ ثبثُ ثبثُ وٙبض

 ثبثُ وٙبض ٔبظ٘سضاٖ ثبثُ ثبثُ وٙبض

 اٖ ثٟطٟط ٔطوعیپٙج ٞعاضٜ ٔبظ٘سض

 آثبز زٚٞعاض ٔبظ٘سضاٖ تٙىبثٗ ذطْ

 آثبز سٝ ٞعاض ٔبظ٘سضاٖ تٙىبثٗ ذطْ

 ٌّیجبٖ ٔبظ٘سضاٖ تٙىبثٗ ٔطوعی

 ثیطٖٚ ثطٓ ٔبظ٘سضاٖ چبِٛس والضزضت

 وٛٞستبٖ ٔبظ٘سضاٖ چبِٛس والضزضت

 جٙت ضٚزثبض ٔبظ٘سضاٖ ضأسط ٔطوعی

 اضىٛض ٔبظ٘سضاٖ ضأسط ٔطوعی

 یپی ضجٝ ٔبظ٘سضاٖ ٘ىب ٔطوع

 ضٚزثبض ٔطوعی تفطش ٔطوعی

 چٟبض چطٕٝ ٔطوعی ذٕیٗ وٕطٜ

 آضٙبذٛض ٔطوعی ذٕیٗ ٔطوعی

 ضبٞسٛ٘ىٙسی ٔطوعی سبٜٚ ٔطوعی

 وطیبٖ ٞطٔعٌبٖ ٔیٙبة ٔطوعی



 ٌٛضثٙس ٞطٔعٌبٖ ٔیٙبة ٔطوعی

 وّیبئی ٕٞساٖ اسسآثبز آجیٗ

 چٟبضزِٚی ٕٞساٖ اسسآثبز ٔطوعی

 آثبز زیٕىبضاٖ ٕٞساٖ ثٟبض غبِح

 ٖ تٛیسطوبٖ لّمُ ضٚزلّمُ ضٚز ٕٞسا

 وٕبَ ضٚز ٕٞساٖ تٛیسطوبٖ لّمُ ضٚز

 تطن غطثی ٕٞساٖ ٔالیط جٛوبض

 وٕبظاٖ سفّی ٕٞساٖ ٔالیط ظ٘س

 وٕبظاٖ ػّیب ٕٞساٖ ٔالیط ظ٘س

 وٕبظاٖ ٚسغی ٕٞساٖ ٔالیط ظ٘س

 سبٔٗ ٕٞساٖ ٔالیط سبٔٗ

 ػمسا یعز اضزوبٖ ػمسا

 سجعزضت یعز ثبفك ٔطوعی

 سرٛضیس یعز تفت ٘یط



 » ...................فرم رهگيري اشتغال كارآموزان آموزشگاه « 
 

 الف) مشخصات كارآموز : 
 كدملي كارآموز :                       نام و نام خانوادگي كارآموز :  

 ماره تلفن يا همراه كارآموز : ش

 
 كارآموز : دوره آموزشي ) مشخصات ب

 مشخصات دوره آموزشي طي شده توسط كارآموز : 

 كد استاندارد :                       نام دوره آموزشي :                                                           

  نام مربي دوره :               تاريخ شروع و پايان دوره آموزشي :                                      

 تاييد صدور گواهينامه يا تائيديه : 

 

 وضعيت اشتغال كارآموز پس از طي دوره آموزشي : ج) 
 خير                              بله                                  ؟                     تفته اسكارآموز اشتغال يا

 تاريخ اشتغال :

 آزاد                      خوداشتغالي              هاي غيردولتي شركت             دستگاه هاي دولتي              :نوع اشتغال 

 غيرمرتبط               مرتبط                                                               ارتباط اشتغال با گواهينامه :

 



 

 

 

 

 هم رتبو بندیاگىاهین

 رهف ای آزاد از طریق فرایند کنترل و راستای ارتقاء کیفیت آمىزشی آمىزاگشه اهی فنی و ح رد   

 و هب استناد شیىه انهم رتبو بندی آمىزاگشه اهی فنی و حرهف ای تضمین نظام آمىزشی رد کشىر 

 ..... ....    هیات نظارت مرکزی، نظر هب مصىهب جلسو مىرخ   01/4/69 آزاد مصىب      

 با کسب     ................   ىزاگشه فنی و حرهف ای آزاد م استان، آ هیات نظارت   

 (    ردصد    ........   )     امتیاز     ..........                                                                          

 کسب نمىده است.                    رتبو چهار           رتبو هس                                       رتبو دو                                     رتبو یک                                       رتبو ممتاز         

 

                                                                                                                                                                             .................. 

 ..........   مدریکل آمىزش فنی و حرهف ای استان                                                                                                                                                  

    

 تاریخ:

 شماره:

 گواهینامه از تاریخ صدور به مدت سه سال می باشد.این اعتبار 



 
 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد رتبه بندي ي كاربست ها جدول 

 قانون برنامه پنجم توسعه) 21ماده  "ز"( موضوع بند 
 

 موضوع رديف
 رتبه اكتسابي

 چهار سه دو يك ممتاز

      صدور اجازه همكاري با موسسات آموزشي مهارتي در خارج از كشور 1

      بيت مربي جهت ارتقاء مهارت مربيانمشاركت در ارائه آموزش هاي تر 2

      مشاركت در اجراي آزمون هاي مهارتي 3

      صدور مجوز افزايش شهريه تا سقف بيست درصد 4

      ه هاي آموزشي ويژه كاركنان دولتاجراي دور 5

خريد خدمات در قالب تفاهمنامه ها و قراردادها، بيمه بيكاري، طرح كارورزي  6
 فارغ التحصيالن دانشگاه وفق ضوابط و مقررات

     

      كشور خارجايجاد شعبه در  7

      صدور مجوز اجراي آموزش الكترونيكي 8

المپيـاد  اردوهـاياستفاده از ظرفيت آموزشي آموزشگاه ها جهت برگـزاري 9
 مهارتي

     

      كشور در داخلايجاد شعبه  10

مندرج در آئـين نامـه نحـوه تشـكيل و اداره     35و34بهره مندي از تبصره  11
 آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

     

      اولويت دريافت كمك هاي بالعوض، بهره مندي از تسهيالت 12

      نيمه خصوصي و خاص–صدور مجوز آموزش هاي خصوصي13
      افزايش رشته و حرفه آموزشي 14

      تمديد پروانه تاسيس 15
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