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 دیباچه:

 ما آموزیدانش محیط سطح در. است گراییدانشگاه بیماری ما، پرورش و آموزش اشکاالت از یکی»

 این نخوانده؛ درس کأنّه نرسد، دانشگاه به و بخواند درس بخواهد کسی اگر یعنی دارد؛ وجود گراییدانشگاه

 هیچ که داریم مهم و الزم فوتیِ فوری نیازهای کشور در قدراین ما. ندارد لزومی است، غلط این است، خطا

-سال بنده کهاین ندارد؛ غیرذلک و ارشد و دکتری مدرک به احتیاج ندارد؛ دانشگاهی تحصیالت به احتیاجی

. است این خاطربه کنم،می تکیه هاایحرفهفنّی و هاهنرستان این روی -حاال تا بار چندین- متمادی های

 تحصیالت در که هستند هاخیلی. داد افزایش باید کرد، تقویت باید را ایحرفهفنّی به مربوط هایبخش این

 کنند، کار چه که اندشده بلد اند،گرفته یاد اند،رفته پیش ایحرفهفنّی در اند،کرده کار هنرستان به مربوط

 به دارند هم شادابند، روحی لحاظ از هم است، تأمین شانمادّی زندگی هم کردنند؛ کار مشغول اند،آمده

 نشسته بیکار[ امّا] گرفته، هم دکتری مدرک و کشیده زحمت که آن یا است بهتر این کنند؛می خدمت جامعه

 فالن در یا دستگاه فالن در ارزشکم سطحیِ کار یک بکند، پیدا هم کاری اگر یا کند،نمی پیدا کار جا،آن

 خواندن درس همهاین دارد ارزشی چه! بنشین جاآن هااین مانند یا مشاور مثالً عنوانبه برو[ بگویند] که اداره

 «.است خطا گراییدانشگاه کشیدن؟ زحمت همهاین و

 (71/20/69مقام معظم رهبری مدّ ظله العالی)

 

سازی شود. روی دو نکته باید تمرکز کنیم ها بابی است که باید برجستهی تربیت اقتصادی بچهخودِ مسئله»

هر  ها است. در اینجا باید درنگ و تأمل خاص داشته باشیم.ی تولید و کار و دیگری مهارتکه یکی روحیه

خاصیت است. هر یک از ما باید تولید کند که اگر تولید نداشته باشد، وجودش بییک از ما باید احساس 

ها؛ باید اما مهارت ها تقویت کنیم.ی مدیریتی داشته باشیم و این روحیه را در بچهخدمت و فکر و رویه

                       «های تازه یاد بگیرند.ها را تشویق کنیم تا مهارتبچه

 (79/27/69)حجت االسالم و المسلمین حاج علی اکبریمقام معظم رهبری در اتحادیه؛ حضرت  نماینده محترم

 

 مقدمه: 

آموزان ایران اسالمی با روحیه تولیدگری ترین ارکان اقتصاد مقاومتی است تا دانشای یکی از مهمهای فنی و حرفهآموزش

های ای کشور، خود را آماده کنند. در این راستا اتحادیه انجمنای روشن برافزایی تربیت شوند و برای ساختن آیندهو مهارت

های تا در قالب همکاری اندمنعقد کردهای را نامهای کشور، تفاهمسازمان آموزش و فنی و حرفه وآموزان اسالمی دانش

 های مفید و موثری برداشته شود.مشترک ، ان شاء اهلل گام
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ای فنی و حرفهآموزش و مدیران کل  هااستان آموزانهای اسالمی دانشانجمن اتحادیهمسئولین ، نامهتفاهم پیرو این

های انجمن عضو آموزاندانش مندیجهت بهره، مقدمات الزم مشترک در سطح استان اتضمن برگزاری جلس ها،استان

اند. را فراهم نمودهآزاد  و حرفه ایفنی  هایای و آموزشگاهحرفهو فنی آموزش ادارات کل افزایی اسالمی از ظرفیت مهارت

اکنون در گام دوم، همای کشور بوده است و ها در قالب استانداردهای مصوب سازمان آموزش فنی و حرفهاین مهارت

آموزان در همکاری مشترک های اسالمی دانشمندی اعضاء انجمنهای جدید ویژه بهرهبرخی استانداردها و شایستگی

 .شودسازی ابالغ میظیم شده است که جهت اجراییستادی تدوین و تن

مند شوند ها بهرهتوانند از این آموزشسال می 71ای، افراد باالی فنی و حرفهآموزش با توجه به شرایط قانونی در سازمان 

 باشد.قابل استفاده می آموزان مقطع متوسطه دومدانشها برای لذا این آموزش

 

 :طرح اهداف

 آموزانهای اسالمی دانشاعضای انجمنبه  ایفنی و حرفه یهامهارتایجاد بستر آموزش  -7

 آموزانهای اسالمی دانشانجمن و اتحادیهعضآموزان در دانش ایجاد روحیه کار و تولید -0

  آموزانهای اسالمی دانشانجمن اعضای و مهارتی تربیت اقتصادی -3

 نامه تفاهمای کشور در قالب کاربردی سازمان آموزش فنی و حرفههای تخصصی و آموزشمندی از ظرفیت بهره -4

 

 کشور ایحرفه و فنی آموزش آشنایی با سازمان

 حدود دارای مرکزی، ستاد بر عالوه ،اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به وابسته ؛کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان

 مرکز همچنین و کشور سطح در آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاه 70222از بیش و دولتی ایحرفه و فنی آموزش مرکز  922

 آموزش،، کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان اصلی مأموریت. است ایحرفه و فنی هایپژوهش و مربی تربیت آموزش

 فرآیند که است کشور کار نیروی مهارت ارزشیابی و، تولید شایستگی های شغلی  آموزشی استانداردهای تولید پژوهش،

 طریق از تحصیلی سطوح بین تکمیلی هایپودمان و مدت کوتاه صورت به ماهه 71تا  7 های دوره قالب در آموزش

 دانشگاه، جوار مراکز صنوف، و صنایع جوار مراکز روستایی، و شهری سیار هایتیم دولتی، بخش ثابت مراکز در آموزش

-پژوهش و مربی تربیت مرکز در آموزش ،های نظامی و انتظامیو مستقر در یگان اهپادگان جوار مراکز زندان، جوار مراکز

 و شودمی انجام آزاد ایحرفه و فنی هایآموزشگاه توسط دولتی غیر بخش در آموزش همچنین و ایحرفه و فنی های

 خدمات و کشاورزی صنعت، مختلف هایبخش نیاز مورد ماهر نیمه و ماهر کار نیروی تربیت و تأمین به نسبت وسیله بدین

 .نمایدمی اقدام جامعه فنی هایمهارت فرهنگ ارتقای و
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 ای:انواع مراکز آموزش فنی و حرفه

 :دولتی بخش ثابت مراكز .1

-می مختلف هایبخش در های راهبردی، آموزش فناوریفنی یو تخصص پایه هایآموزش عموماً که هاآموزش گونه این

 آموزشی مرکز 922 حدود با سازمان. شودمی اجرا اند،گردیده مستقر ثابتی محل در که مجهز هایکارگاه در عمدتاً باشند

-می اجرا را ایحرفه و فنی هایآموزش کشور، سطح در منظوره دو آموزشی مراکز و زنان مردان، آموزش ویژه دولتی ثابت

 . نماید

 :آزاد ايحرفه و فنی هايآموزشگاه .2

 فنی آموزش سازمان از مجوز کسب با غیردولتی بخش توسط که شودمی گفته ایمؤسسه به آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاه

 هیأت 7316 سال مصوب ،آزاد ایحرفه و فنی هایآموزشگاه یاداره و لیتشک نامهیینآ چارچوب در و کشور ایحرفه و

 عوامل تأمین و سازمان مصوب آموزشی مهارت استانداردهای و درسی هایبرنامه براساس و است شده اندازیراه دولت

 از بیش حاضر حال در. نمایدمی اقدام ایحرفه و فنی هایدوره برگزاری به نسبت ضوابط طبق شرایط واجد آموزشی

 .باشندمی فعالیت حال در سازمان این مجوز با آزادفنی و حرفه ای  آموزشگاه 70222

 

 :کشور ایحرفه و فنی آموزش سازمان مدارک انواع

 :است زیر شرح بهنماید می صادر ای کشورحرفه و فنی آموزش سازمان مدارکی که انواع

 که مربوطه یحرفه در الزم استانداردهای به دارنده فرد کند،می تأیید که است مدرکی :مهارت گواهینامه .7

 در شغلی هایصالحیت احراز در که اشخاصی به دیگر عبارت به. است یافته دست ،شده تعیین خبره افراد توسط

 .دشومی اعطا نمایندمی کسب موفقیت استاندارد، کد دارای هایحرفه در عملی و نظری هایآزمون

 و شرکت نظر مورد یاحرفه آزمون در که ساختمان صنعت بخش در شاغلین یکلیه برای :فنی مهارت پروانه .0

 د.شومی اعطا فنی مهارت پروانه شوند،می عملی و نظری آزمون در شده تعیین هاینصاب حد کسب به موفق

 خدمات و کشاورزی صنعت، مختلف هایبخش در که افرادی از دسته آن برای :ايحرفه صالحیت گواهی .3

-پیش سطح از کمتر هاآن تحصیالت سطح اما بوده تخصصی و فنی توانمندی و تجربیات دارای و داشته فعالیت

 گواهی عملی، و نظری هایآزمون در موفقیت صورت در باشد،می آموزشی مهارت استانداردهای در شده بینی

 .گرددمی صادر ایحرفه صالحیت
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کنند گواهی های آموزشی شرکت میدر دوره کارآموزانی که صرفاًبرای  حضور در دوره آموزشی :گواهی  .0

نامه مهارت سازمان آموزش نامه مشمول مزایای گواهیحضور در دوره آموزشی صادر خواهد شد که این گواهی

 باشد. ای کشور نمیفنی وحرفه

 مهندس موسی کالنتریآموزی شهید الف( طرح مهارت

ها را در دستور کار قرار داده های مستمر خود، آموزش برخی مهارتای کشور در قالب فعالیتسازمان آموزش فنی و حرفه

نماید. در قالب آموزان ارائه میآزاد به مهارت نی و حرفه ایف هایاست که در مراکز آموزشی خود و همچنین آموزشگاه

-مندی دانشآموزان، تسهیل الزم جهت بهرههای اسالمی دانشنامه منعقد شده بین این سازمان با اتحادیه انجمنتفاهم

ای و حرفهصورت گرفته است و در هماهنگی بین ادارات کل آموزش فنی  هاعضو این اتحادیه از این آموزشآموزان 

 ها فراهم شده است.آموزان امکان استفاده اعضاء از این آموزشهای اسالمی دانشها با اتحادیه انجمناستان

آزاد موجود در  فنی و حرفه ای هایای و آموزشگاههای مختلف در مراکز آموزش فنی و حرفهاین مهم بسته به وجود رشته

 شود.ارائه میهای اسالمی هر شهرستان، به اعضاء انجمن

ای حرفه و فنیآموزش ادارات کل فی مابین تشکیل جلسات مشترک  ریزی برای نحوه استفاده از این ظرفیت، بابرنامه

 ریزی است.آموزان در سطوح استانی و شهرستانی، قابل برنامههای اسالمی دانشها با اتحادیه انجمناستان

ای به آدرس در سایت سازمان آموزش فنی و حرفه یاستان به تفکیک ایحرفهو های فنی فایل کلیه رشته

http://portaltvto.com  مسئولین و معاونین الزم است  ها(.)بخش سامانه اطالعات استانقابل دستیابی است

های اسالمی با جلساتی را با هدف آشنایی اعضای انجمننامه ارسالی ها و شیوهضمن مطالعه دقیق رشته هامحترم استان

توافقات  پیشنهادات وهمچنین  آموزان داوطلب صورت پذیرد.نام از دانشای برگزار نموده و ثبتحرفه و فنی هایمهارت

 منعکس نمایند . اجرای تفاهم نامه خود را به همراه گزارش عملکرد به کمیته راهبری

مورد تاکید  www.rpcirantvto.ir سامانه استاندارد ملی مهارت به آدرس، استفاده از جهت کسب اطالعات بیشتر

 باشد.می

آموزی شهید موسی کالنتری تابع قوانین و مقررات سازمان آموزش فنی و های آموزشی در طرح مهارتمیزان ساعت

 آموزی داشته باشند.یک رشته خاص مهارت باشند که عالقمند هستند درآموزانی مناسب میباشد و برای دانشای میحرفه

 برابر ،در آزمون موفق شوند آموزش شرکت کنند و مطابق استانداردهای مهارت و ی آموزشیهابه افرادی که در دوره

 اخذ جهتآن  توان به کاربرداز مزایای دریافت گواهینامه مهارت می. مقررات گواهینامه معتبر اعطا می شود ضوابط و

 ها اشاره کرد.کارخانه و هاشرکت در استخدامو  اشتغالی، خود وام استفاده از جهت ،کار و دانش لمدیپ اخذ ب،کس پروانه

http://portaltvto.com/
http://portaltvto.com/
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 :آموزی شهید مهندس مهدی باکریب( طرح مهارت

مندی از شود که امکان بهرهرا شامل می یای طیف متنوعهای فنی و حرفهطور که در بخش قبل ذکر شد، رشتههمان

 آموزی شهید مهندس موسی کالنتری فراهم شده است. ها در قالب طرح مهارترشتههمه این 

-ای کشور، برخی از رشتهآموزان با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفههای اسالمی دانشاتحادیه انجمن فتر مرکزید

-رده است تا در قالب طرح مهارتشوند را انتخاب کای کشور ارائه میی و حرفهنهای پرکاربرد که در اکثر مراکز آموزش ف

 آموزان عضو انجمن اسالمی ارائه گردد.آموزی شهید مهندس مهدی باکری به دانش

آزاد )با  ایحرفهو فنی های آموزشگاه)رایگان( و  دولتیموجود در هر دو بخش  یتعدادی از رشته ها این طرح شامل

های سراسر ها و شهرستاناستان آموزانهای اسالمی دانشانجمن اتحادیهمحترم  ینمسئول باشد ومی پرداخت هزینه(

 .دایننماقدام ای حرفهو فنی آموزش به مراکز  داوطلب آموزانمعرفی دانش نسبت به توانندکشور، می

چنانچه تعداد اي كشور، بر اساس تفاهم صورت گرفته با سازمان آموزش فنی و حرفه :نکته مهم

 یها به صورت اختصاصكالس ،نفر برسد 11ها به حد نصاب از رشته آموزان داوطلب در هر یکدانش

 خواهد شد.هاي اسالمی برگزار براي اعضاي انجمن
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 آموزی شهید مهدی باکریآزاد( طرح مهارتفنی و حرفه ای های های )آموزشگاهجدول رشته

 

 

 

  

 ردیف مهارت ردیف مهارت

 ICDL  7 حسابداری عمومی 1  هایمهارت 

سایت و هکطراحی  ایطراحی گرافیک رایانه 6   0 

ریز و کنترل پروژهبرنامه 72 انیمیشن و پویانمایی  3 

نویسیمهارت عمومی برنامه های آموزش کارآفرینیدوره 77   4 

نامه نویسینمایش 70 مبانی روبوتیک  1 

کهتکنسین عمومی امنیت شب  9 طراحی مقدماتی صفحات وب 73 

 1 عکاسی دیجیتال 74 
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 آموزی شهید مهندس حسن شاطری:ج( طرح مهارت

-های زندگی میآموزان در زمینه مهارتسازی دانشیکی از مسائلی که در نظام تعلیم و تربیت ما وجود دارد، لزوم آماده

باشد. اهمیت میخواهند مدیریت خانواده را در آینده به دست بگیرند، بسیار حائز باشد. این مهم به ویژه در پسران که می

تفاهمی که با سازمان آموزش فنی  قها را آموزش ببیند. بر این اساس، طبای از مهارتآموزی نیاز دارد تا پارهلذا هر دانش

طراحی شده است و  اعضای انجمن های اسالمیدوره آموزشی ویژه ای کشور صورت گرفته است یک و حرفه

ای کشور تدوین شده ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهامهاستانداردهای آن توسط معاونت پژوهش، برن

 است.

-کاربرد برای دانششایستگی الزم و پر      و عنوان شغلی 72شامل  آموزی شهید مهندس حسن شاطریطرح مهارت

 :باشد در جدول زیر مشخص شده استمی در زندگی فردی و اجتماعی مندیبهرهآموزان جهت 

ف
ردی

 

 شغلی عنوان
گروه 
 شغلی

 شایستگی استاندارد
 ساعت

 جمع عملی نظری

7 

تعمیر کار وسایل گاز سوز 
 خانگی

 1476073 تاسیسات
 71 02 71 اندازینصب و راه

 73 08 8 عیب یابی

 تاسیسات تعمیر کولر آبی
 

 02 78 3 یابیسرویس و نگهداری و عیب

0 

 
 برق برقکار ساختمان

 
 

 73 8 8 حفاظت و ایمنی تخصصی برقبکارگیری نکات 

 770 28 32 الکتریکی گیریاندازه وسایل و پایه قطعات با کار

 770 82 08 کشی مدارهای پایه ساختمان به صورت روکارسیم

3 

 
 سرویس و نگهداری خودرو

صنایع 
 خودرو

1461704 

 9 3 7 سرویس سیستم روغن کاری

 70 07 77 زنیسرویس سیستم جرقه

 05 02 5 هاسرویس سیستم ترمز و چرخ

 02 73 2 کاریسرویس سیستم خنک

 71 77 2 رسانیسرویس سیستم سوخت

 1 5 0 سرویس سیستم انتقال قدرت

 73701الف73 معماری رنگ کاری ساختمان 4

 سازی رنگ نیمه پالستیک و به کاربردتوانایی آماده
 آن در رنگ آمیزی

72 772 722 

 725 92 75 توانایی زدن رنگ نهایی)رنگ رویه پالستیک(

1 
لوله کش و نصاب 

 تاسیسات
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-هماهنگی الزم با اداره کل آموزش فنی و حرفه ،های تلفیقی، بایستی ضمن تشکیل جلسهمندی از این آموزشجهت بهره

 آموزان تشکیل گردد.دانش های اسالمیاعضای انجمن های اختصاصی ویژهای استان صورت پذیرد تا کالس

 

 : توان به موارد زیر اشاره کردحسن شاطری میآموزی شهید طرح مهارتمزایای از 

 شود.برای تمامی شرکت کنندگان صادر می حضور در دوره آموزشیدر پایان دوره آموزشی گواهی  -7

 جهت گذرانددن  ،های شغلی که عالقمند هستندعنوانیک از  در هراین دوره بعد از اتمام توانند یم آموزاندانش -0

 نمایند. فتاشرکت و پس از موفقیت در آزمون پایان دوره، گواهینامه دری شغلیاستاندارد آموزش کامل عنوان 

 کند.های فنی مورد نیاز در زندگی آشنا میآموزان را با مهارتدانش ،این دوره -3

و در آموزشدگاه هدای فندی و    رایگدان   کدامالً در مراکز ثابت دولتدی  های اسالمی این دوره برای اعضای انجمن -4

 د.شومی برگزار تخفیفای آزاد با دریافت حرفه

 

 باشد.های ثبت نام، مشاوره ، آزمون و صدور گواهینامه به عهده متقاضیان فراگیری مهارت میقابل ذکر است هزینهتذکر: 

 

 

 

 

 

        

       معرق کاری 1

        

       تعمیرکار آبگرمکن دیواری 1

        

       پرورش گیاهان دارویی 6

        

       تعمیرکار تلفن همراه 72


